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Бүлэг 1. Төслийн товч тодорхойлолт, холбогдох мэдээлэл 
 

1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл 
 
Төслийн нэр: Ундай голыг хамгаалах, Ундай голын голдиролд 

хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл 
 
Төслийн дугаар:  2011/J013 
 
Төслийн зорилго:  
Ундай голын үндсэн голдирол, салбар цутгалууд нь уурхайн ажлын төлөвлөгөөний 
дагуу ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах талбайн баруун 
хэсгээр дайрч өнгөрч байгаа тул голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх, ингэснээр голын голдиролын хөрсний усыг хэвээр хадгалж, хөрсний 
усаар тэжээгддэг малчдын гар худгууд, задгай ус болон голын голдиролын доод 
хэсгийг хэвээр нь хадгалан үлдээх  шаардлага тулгараад байна. Мөн ил уурхайн 
олборлолт эхэлснээр Ундай голын голдиролын аллювийн хурдсан дахь хөрсний ус 
болон гадаргын урсац 700 метрийн гүн рүү шүүрэн алдагдах эрсдэлтэй тул голын 
голдиролыг өөрчилж, ингэснээр уурхайн гүн руу ус алдагдахаас бүрэн сэргийлэхээс 
гадна Ундай голын голдиролын доод хэсгийг аливаа нөлөөлөлд өртүүлэхгүй хэвээр 
нь хадгалах боломжтой болно. Энэхүү Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 
хийх асуудлыг БОНБНҮ-ний 3-р шатны тайланд тусган, БОАЖЯ-нд хүргүүлсэн ба тус 
тайлан 2007 оны 12-р сард батлагдсан. Ингэхдээ БОАЖЯ нь Ундай голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөлд тусад нь БОНБНҮ хийлгүүлэх шаардлагатай гэсэн 
дүгнэлт гаргасан. 
 
Төсөл хэрэгжүүлэгч 
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 нэрлэдэг 
байсан. Монгол Улсын Засгийн Газар, АММИ болон Рио Тинто 2009 оны 10-р сарын 
6-ны өдөр Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурж, 2010 оны 3-р 
сарын 31-нд хүчин төгөлдөр болсноор Монголын уул уурхайн Оюу Толгой ХХК 
байгуулагдсан. ОТ ХХК-ийн эзэмшлийн хэмжээг үзүүлбэл: 

o Айвенхоу Майнз Лимитэд – 66%; 

o Монгол Улсын Засгийн Газар – 34%. 

АММИ нь Канад, АНУ-д бүртгэлтэй, уул уурхайн хайгуул, ашиглалт явуулдаг 
компани юм. 2012 оны 1-р сарын 24-өөс Рио Тинто компани нь АММИ-ийн 51 %-ийг 
эзэмшигч болсон бөгөөд ОТ төслийг удирдан зохион байгуулагч юм.  Оюу толгой 
төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт Улаанбаатар 
хотоос урагш 640  км,  Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210  км,  Ханбогд сумаас 
баруун тийш 45 км зайд байрладаг Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна. Оюу 
толгойн орд газар нь БНХАУ-ын хилээс 80  км,  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.  



2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

8 

 

 
ЗУРАГ  1. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ 
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1.2. Төслийн байгууламж, техник тоног төхөөрөмж 
 

1.2.1. Төслийн байгууламж 
 
ОТ ХХК нь Монгол орны өмнө зүгийн говийн бүсэд байрладаг бөгөөд зэс, алт, мөнгө 
ба молибдени бүхий ордыг эзэмшдэг. Эдгээр орд нь Хойд Хьюгоос эхлэн Өмнөд 
Хьюго орд хүртэл доошилж Өмнөд Оюу ордоос өмнөд Херуга орд хүртэл 12 км газар 
сунаж тогтсон байна. 

Ундай гол нь энэхүү төслийн талбай доторхи ач холбогдол бүхий түр урсацтай гол 
бөгөөд Өмнөд Оюу ил уурхайн олборлолт энэ гол хүртэл тэлж, хаягдал чулуулгийн 
овоолго (ХЧО) түүний сайрыг хөндлөн гарахаар төлөвлөгдсөн байна.  

Ундай голын голдиролын хэмжээ болон одоогийн ил уурхайг тойрох урсацыг 
хадгалах, үйл ажиллагаа эхэлсэн үед түүнээс үүсэх эрсдлээс (үер) зайлахын тулд 
түүний голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийж баруун салаа руу нь чиглүүлж өөрчлөх 
нь хамгийн оновчтой сонголт болно гэж ОТ ХХК тодорхойлсон байна. Ундай голын 
баруун салаа нь уурхайн ашиглалтын талбайн өмнөд хэсэгт урсах түүний үндсэн 
голдирол руу нийлэх бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанд үерийн ус сөрөг нөлөөлөхгүй 
болно.  Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн байгууламж нь 
дараах үндсэн 5 бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй байна (Зураг 2). Үүнд: 

1) Голын голдиролын тохируулгын далан – нь Ундай голын гадаргын 
болон газрын доорхи урсацыг ил уурхай руу урсахаас хамгаална; 

2) Өмнөд далан буюу голын гарам – нь ХЧО-оос Ундай голын өмнөд хэсэг 
рүү (өртөгдөөгүй) аливаа урсац орохоос урьдчилан сэргийлэх ба үерийн 
тохиолдолд Ундай голоос үерийн урсац ил уурхай руу буцаж урсахаас 
хамгаална; 

3) Тохируулгын суваг – нь Ундай голын гадаргын урсацын чиглэлийг 
өөрчлөн тус голын баруун талын байгалийн голдирол руу нийлүүлж, энэ 
нь уурхайн талбайн өмнөд хэсэгт Хүрэн толгойн гол руу нийлнэ (Ундай гол 
мөн Хүрэн толгойн гол руу нийлдэг); 

4) Шугам хоолой – нь Ундай голын ай савын аллювийн хурдсан дахь 
хөрсний усыг хуримтлуулж, уурхайн талбайг тойруулан чиглэлийг нь 
өөрчлөн, нөхөн сэргээгдэх Бор Овоогийн булгийн нөхөн сэргээх хиймэл 
булгийг тэжээнэ;    

5) Бор Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх – Ундай голын голдиролыг 
өөрчилсөнөөр Бор Овоогийн булаг нь ширгэх ба мөн ХЧО-ын доор 
дарагдана. Тиймээс булгийг уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайн өмнөд гаднах 
хэсгийн Ундай голын өртөгдөөгүй голдиролд шинээр нөхөн сэргээлт 
хийнэ. 
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Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  2. ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БАЙГУУЛАМЖУУД 
 
2007 онд БОАЖЯ-ны баталсан БОНБНҮ-ний тайланд Ундай голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх гол байгууламжуудын талаар тусгагдаж, энэхүү төслийг 
тусад нь салгаж БОНБНҮ хийх шаардлагатайг тодорхойлсон байдаг ба 2007 оноос 
эхлэн төслийн зураг төслийг боловсруулах ажил эхэлсэн болно.  

ТОХИРУУЛГЫН 
ДАЛАН 

ТОХИРУУЛГЫН   
СУВАГ  

ГОЛЫН ГАРАМ 

ШУГАМ  ХООЛОЙ 

НӨХӨН 
СЭРГЭЭСЭН БОР 

ОВООГИЙН 
БУЛАГ 
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2010 онд СМЕК Монголиа1 ХХК Ундай голын голдиролд тохируулга хийх тайланг 
хянаад дээрх төслийн зургийг сайжруулах санал тавьсан. Үүнд: 

o Хөрсний усны гарцаар өнгөрөх Бор-Овоогийн булгийг нүүлгэж төслийн 
ашиглалтын зөвшөөрөлтэй талбайн өмнөд хэсэг рүү нийлүүлэх ажлыг оруулах, 

o Хөрсний усны тохируулгын сувгийн эхэн дэх далангийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх  

o Уурхайн усны бохирдлыг хянах, Ундай голын эхээс ил уурхай руу ус орохоос  
сэргийлэх зорилгоор голдиролын хэсэгчлэсэн тохируулгын доод төгсгөлд далан 
буюу голын гарам байгуулах ажлыг оруулах зэрэг орно. 

 
1.2.1.1. Голын голдиролд тохируулга хийх далан 
 
Ундай голын голдиролд тохируулгыг гадаргын болон хөрсний урсацыг хамруулан 
хийнэ. Ундай голын нарийссан хэсэгт голдиролд тохируулга хийх даланг барина. 
Энэхүү голын дундаж өргөн 300-400 м байдаг бөгөөд голдиролын тохируулга хийх 
далан орчмын өргөн 100 м  болж нарийссан “хүзүүвч” бүхий  хэсэгт байгуулна. Ундай 
голын баруун эрэг дээр чулуун гарц байгуулах ба энэ далан нь бэхэлгээтэй байна. 
Голдирол өөрчлөх далан байгуулах газрын байдлыг Зураг 3-д үзүүлэв. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ЗУРАГ  3. ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ДАЛАНГИЙН ТАЛБАЙГААС УНДАЙ ГОЛЫН 

ГОЛДИРОЛ ДАГУУ ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 
                                            
1 БОНБНҮ-ний тайланд Австралийн СМЕК Монголиа ХХК болон Монголын Престиж Инженеринг ХХК-
ийн боловсруулсан Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн нарийвчилсан зураг 
төслийн зураглалаас ашигласан болно. 
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Уурхайн талбайн төлөвлөлтөөс харахад, голын голдиролд тохируулга хийх далан нь 
голдиролын тохируулгын суваг болон бага агуулгатай хүдрийн овоолго буюу ХЧО-ын 
хооронд баригдана (Зураг 4). 

 

 
Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  4. ТОХИРУУЛГЫН ДАЛАНГИЙН БАЙРШИЛ 
 
Голдиролын тохируулгын далангийн орой нь EL+1176 м өндөрлөгт байрлах ба голын 
ёроолоос дээш 2.5 м орчим өндөртэй, EL+1174 м хүртэл ус хуримтлагдах боломжтой 
буюу 1000 жилд нэг удаа тохиолдох нийт үерийн усыг багтаах хүчин чадалтай 
байхаар тооцож зураг төслийг боловсруулсан. Голдирол тохируулгын далангийн 
хөндлөн огтлолыг Зураг 5-д үзүүлэв.     
 
Голдиролд тохируулга хийх далангийн байгууламжийн зорилго нь гадаргын болон  
хөрсний урсгалыг ил уурхай руу орохоос хамгаалсан ус нэвтрүүлэхгүй хаалтыг 
байгуулахад оршино.  

 
 
 
 
 
 

Тохируулгын 
далан 

Тохируулгын 
суваг 

Баруун 
салаа 

Бага урсацын 
суваг 
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Тайлбар: 

 Газрын гадарга (хайрга/элс)   Шүүлтүүр 

 Нягтаршуулсан голын хайрга   Доод суурь 

 Үндсэн дүүргэлт   Хучаас/ Замын доод суурь 

 Босоо хаалт   Хайрга 
Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

 
 

ЗУРАГ  5. ТОХИРУУЛГЫН ДАЛАНГИЙН ХӨНДЛӨН ЗҮСЭЛТ БАЙ 3D ЗАГВАР 
 
Дээрхи зургаас харахад голдиролын тохируулгын далангийн налуу хаалтын гол 
давуу тал бол газрын дээрх ба газрын доорх бага гүний усны гидравлик алдагдлыг 
багасгах бөгөөд барилгын ажлын явцын төгсгөлд нэг талын дүүргэлтийг хийсний 
дараа босоо хаалтыг ус үл нэвтрүүлдэг хурдасын дээр байгуулна. Голын голдиролд 
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хэсэгчлэн тохируулга хийн, газрын доорхи усны урсацыг хааж байгаа далангийн 
ёроолын хэсэгт шүүрэлтийг хянах арга хэмжээг төлөвлөх боломжтой. Иймээс 
голдиролын тохируулгын далан дээгүүр хүдэр тээвэрлэх хүнд даацын машин техник 
хөндлөн гарч явж болно. Барилгын талаас авч үзэхэд энэ хаалт нь ус нэвтэрдэггүй 
буюу боломжит шүүрлийг бууруулж таслан зогсоох зорилготой. Ус үл нэвтрүүлдэг 
хурдас руу илүү гүнд даланг суулгахын тулд суваг гаргаж, хаалтын сууриас дээш 
түвшинд очсон эсэхийг шалгана.  Ус үл нэвтрүүлэх хурдсын дээд хэсгийг ан цав 
үүссэн, эсвэл чулуулгийг нь зайлуулан бэлтгэнэ. Хэрэв хурдасын дээд хэсэг ямар 
нэгэн ан цавтай, тохиромжгүй гадарга байвал дээд хэсгийг нь цементээр цутган зай 
завсар гарахгүйгээр хурдастай нягт барьцалдсан байхаар боловсруулах нь чухал. 

 Ус үл нэвтрүүлдэг хурдасын дээд хэсэгт хагарлын ан цав, зай гарах асуудал 
үүсгэхгүйн тулд цементлэнэ. Зураг 6-д үзүүлснээр голдиролын тохируулгын 
далангийн усыг зайлуулах арга замыг харж болох бөгөөд үүнд: малталт, зуурмагийн 
хаалт ба ус зайлуулах цооног зэрэг орно. Голдиролын тохируулгын даланг 
байгуулах явцад байгальд орчинд нөлөөлөх гол асуудал бол малталтаас гарах ус, 
булалтанд хэрэглэсэн хаягдал чулуулаг, чигжих зуурмагийн үлдэгдэл зэрэг болно.  

 

 
Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  6. ТОХИРУУЛГЫН ДАЛАНГИЙН УС ШАВХАЛТ ХИЙХ ХУВИЛБАР 
 
 
1.2.1.2. Өмнөд далан/голын гарам 
 
Ундай голын дээд хэсэг болон ил уурхай хоорондоо харилцан хамааралтай байх 
магадлалтай нь тодорхой тул ХЧО-оос доош тааралдах Ундай голын өртөгдөөгүй 
хэсэгт хуримтлагдах урсац нь эргэн урсах боломжтойг анхааран үзэх шаардлагатай. 
Ундай голын дээд хэсгээс ирэх боломжит урсгалыг голдиролын тохируулгын далан 
ба хөрсний усны чиглэлийг өөрчлөх тохируулгын сувгаар  дамжуулан усыг хаана. 
Гэвч уурхайн өмнөд хэсэг дэх Ундай голын өртөгдөөгүй хэсэгт ойролцоох ус хураах 
талбайнуудаас ус хуримтлагдах эсвэл Хүрэн толгойн гол үерлэсэн тохиолдолд 
урсац нь буцан урсах магадлалтай юм. Мөн шинээр нөхөн сэргээсэн Бор Овоогийн 
булгаас хальсан урсац ч үүнд нэмэр болно. Энэ үе шатанд ХЧО-ын доор дарагдах 
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Ундай голын голдиролын аллювийн хурдасыг бүгдийг нь хэвээр нь үлдээх эсвэл 
зайлуулах эсэхийг шийдээгүй байна. Хэрэв аллювийн хурдас хэвээр үлдвэл, эсвэл 
зайлуулсан ч Ундай голын голдиролын өртөгдөөгүй хэсгийн хойд талаас ил уурхай 
руу ус шүүрэх магадлалтай. Үүнийг доорх  Зураг 7-д дүрслэн үзүүлэв.  
 

 
Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  7. УНДАЙ ГОЛЫН ГОЛДИРОЛЫН ДООД ХЭСГЭЭС БУЦАН УРСАЖ БОЛЗОШГҮЙ УРСАЦ 
 
 

 
Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  8. ӨМНӨД ДАЛАН/ГОЛЫН ГАРМЫН БАЙРШИЛ 
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Буцах урсацыг хаах үр дүнтэй шийдэл нь ус үл нэвтрүүлэх хаалт – “Өмнөд далан” – 
Ундай голын хуучин голдиролыг хааж хөндлөнгөөр нь байгуулах юм. Өмнөд 
далангийн байршлыг доорх Зураг 8-д үзүүлсэнээр ХЧО-ын өмнөд ёроолын өмнө 
талд байрлана. Баяжмал тээвэрлэх зам Өмнөд далангийн дээгүүр гарахаар 
байгуулагдана. Мөн Өмнөд далан нь ХЧО-оос Ундай голын урсац руу аливаа 
хүчиллэг урсац орохоос хамгаална. Хүчиллэг урсац үүсэхгүй нь тогтоогдсон боловч 
Өмнөд далан дундуур хоолой суурилуулан, хавхлагаар тоноглох ба энэ нь аливаа 
урсацыг тохируулах, хянах боломжийг олгоно. Өмнөд даланг барих арга техник нь 
голдиролд тохируулга хийх далангийнхтай адилхан байна. Өмнөд даланг барьж 
байгуулах явцад анхаарах байгаль орчны гол асуудал нь голдиролын тохируулгын 
далангийнхтай адил байх буюу гарсан усыг зайлуулах, илүүдэл материалыг 
зайлуулах, хэрэв шаардлагатай бол цементлэх үйл ажиллагаанаас үүсэх нөлөөлөл 
зэрэг байна.  

 
1.2.1.3. Тохируулгын суваг 
 
Голдиролын тохируулгын суваг нь уурхайн талбайн баруун талаар Ундай голыг 
Баруун салаа руу холбоно. Цаашлаад голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийсний үр 
дүнд Баруун салаа Хүрэн толгойн голд нийлсэнээр Хүрэн толгойн голын хөрсний 
усанд нөлөөлөлгүй байна. Доорх Зураг 9-д Тохируулгын суваг Баруун салаа руу 
нийлэх хэсгийн байршлыг үзүүлэв.  
 

 

 
ЗУРАГ  9. ГОЛДИРОЛЫН ТОХИРУУЛГЫН СУВАГ БАРУУН САЛАА РУУ НИЙЛЭХ ХЭСЭГ 
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1000 жилд 1 удаа тохиолдох үерийн магадлалаар тооцоход голын голдирол дахь 
хөрсний усны урсац нь 250 м3/cек. Энэ урсацад тохируулан, голдиролын 
тохируулгын суваг нь дараах бүтэцтэй байна.  

 Бага урсацын суваг – 35 м3/cек хүртэл бага урсацыг хуримтлуулна.  20 м 
өргөн, 800 м урттай, хэвгий 1:400, налуулах хэвгий 3H:1V 

 Үндсэн суваг – 2500 м3/сек хүртэлх хүчтэй үерийн урсацыг хуримтлуулах ба 
далангийн хяраас 1 м орчим өргөн урсацын талбайтай байна. 200 м өргөн, 
400 м урттай, хэвгий 1:400, налуулах хэвгий 3H:1V  

Эдгээр сувгийн хэмжээг гидравлик загварчлалын үр дүнд үндэслэн тогтоосон. 
Ерөнхийдөө, үндсэн суваг нь трапец хэлбэртэй ба бага урсацын суваг нь үндсэн 
сувгийнхаа ёроолд байрлана (Зураг 10). 

 

 
Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  10. ГОЛДИРОЛЫН ТОХИРУУЛГЫН СУВГИЙН ЗҮСЭЛТ 
 
Барилгын ажлын технологийн хувьд Голдиролын тохируулгын сувгийг барьж 
байгуулахад хөрс шороог ухах ажил хийгдэнэ. Голдиролын тохируулгын сувгийн 
барилгын ажлын явцад анхаарах байгаль орчны гол асуудлууд нь ухагдсан хөрс 
шороог зайлуулахтай холбоотой байна. Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийн гадаргын урсацыг Баруун салаа руу нийлүүлсэнээр Баруун сувагт 
элэгдэл үүснэ. Энэ элэгдэл нь голын голдиролын байгалийн зүй тогтолоороо үүсэх 
элэгдлээс ялгаагүй ба тодорхой урсац өнгөрсний дараа элэгдэл нь зогсон тэнцвэрт 
байдалд орно.  
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1.2.1.4. Хөрсний усны чиглэлд тохируулга хийх шугам хоолой 
 
Үндсэн үзүүлэлтүүд 
Ундай голын аллювийн хурдсан дахь хөрсний усны урсац нь уурхайн талбайгаас 
доош орших Бор Овоо зэрэг булгуудыг тэжээдэг. Гэвч Голдиролын тохируулгын 
далан байгуулснаар далангаас дооших хөрсний усны урсац үгүй болно. Үүний оронд, 
хөрсний усны урсацыг цуглуулан, Голдиролын тохируулгын далангийн дээд хэсгээс 
хөрсний усны урсацын чиглэлийг өөрчлөн сувгаар урсган, ХЧО-ын захаар тойруулан, 
уурхайн өмнөд хэсэгт шинээр нөхөн сэргээх Бор Овоогийн булаг уруу нийлүүлнэ. 
Нөхөн сэргээсэн Бор Овоогийн булгийн халиа нь Ундай голын аллювийн хурдасанд 
нэвчих ба өмнөх шигээ өмнөд хэсэг рүү урсана. Цаашлаад Ундай гол Хүрэн толгойн 
голтой нийлүүлсэн тэр хэсгээс голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийсний үр 
дүнд Хүрэн толгойн голын хөрсний усны урсацад үзүүлэх нөлөөлөл байхгүй болно. 

Найт Пиесолд компани (Knight Piesold) 2005 онд хийсэн үнэлгээндээ Ундай голын 
голдирол дахь хөрсний усны урсацын хэмжээг 2.3 м3/цаг (0.65 л/сек)  гэж тооцоолсон 
байна. СМЕК компанийн 2011 онд өмнөхөөсөө илүү сайжруулсан гидравлик 
загварчлал ашиглан тооцсоноор хамгийн их урсац 20 м3/цаг (5.5 л/сек) гэж 
тодорхойлогдсон байна. Урсгалын хурд бага байсаар байгаа тохиолдолд 100 мм 
диаметер бүхий жижиг хоолойгоор урсан гарч чадна. Харин хөрсний усыг цуглуулах 
газрын доорхи хоолойн хэвтээ проекцийн дагуух маш хавтгай/тэгш градиент бөглөө 
үүсгэх боломжтой. Хөрсний усны урсацын чиглэлд тохируулга хийх шугам хоолойг 
байрлуулах технологийг маш нарийн тооцоотой хийхэд амжилт олох бүрэн 
боломжтой. Шугам хоолойг байрлуулах суурийн гадаргын тэгш биш байдал тухайн 
орон зай дахь зутангийн цөөрөм (sump) үрүү оруулж улмаар хоолой руу орох 
тунадасыг цуглуулна. Хоолойг байрлуулах суурийг лазерийн тусламжтайгаар хянах 
боловч 100 мм орчим урсац бий болно гэж үзэж байна. Хоолойд тунадас үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлж 200 мм диаметертэй хоолойг ашиглаж ирсэн. Энэ хоолой нь 
цагт 90 м3 усыг нэвтрүүлэх чадалтай (2 л\сек) бөгөөд хамгийн их байхаар 
тооцоолсон урсацын хэмжээнээс давсан тохиолдол ч ус бүрэн урсах боломжтой юм. 
Голдиролын тохируулгын далангийн дээд хэсгээс цаашид нэмэгдэн ихээр ирэх 
боломжтой хөрсний усыг шугам хоолойгоор явуулах нь хялбар юм. Хөрсний усны 
урсацын чиглэлд тохируулга хийх шугам хоолой нь Зураг 2-д үзүүлсэн үндсэн 
зураглалыг дагаж ойролцоогоор 6 км урт үргэлжилнэ. Түүний босоо зураглалыг 
харахад: 

o Анхны хэсгийн өндөр 1,367 м, налуу нь 0.35%; 

o Хоёрдугаар хэсгийн өндөр 1,386 м, налуу нь 0.51% ; ба 

o Гуравдугаар хэсгийн өндөр 2,788 м, налуу нь 0.36% байна. 

Босоо зураглалаар хоолойноос дээш 2 м-ээс зузаан шороогоор хучсан  байхаар 
сонгож авсан, өөрөөр хэлбэл, хөмрөлтийн (invert) зузаан 2.5 м байна. Энэ нь 
хөрсний гүний хөлдөлтийн давхаргаас доор, жилийн бүх улиралд ус урсаж байхаар 
тооцоолсон. Шугам хоолой суулгах зузаан 6 м-ээс илүү байж болох боловч ихэнхдээ 
3-4 м гэж үздэг. Ийм гүн байхын тулд эхлээд мөрөгцөг хийж болох боловч малталтыг 
хийх экскаваторын орон зайг хязгаарладаг байна. Зураглалын дагуу мөрөгцөг хийх 
нь суурь хийх материалыг байрлуулахад хяналт хийх боломжийг өгдөг. Шугам 
хоолойг суурилуулахад түүний дор болон тойруулан хучих шороог сонгох, 
чулуулгийн материалаар чигжих зэрэг газар шорооны ажил ихтэй. Шугам хоолойг 
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суурилуулан Баруун сувгийг хөндлөн гарч голдиролын тохируулгын сувгийн бага 
урсгалтай сувагт байрлана. Тэдгээр голын урсгалаар үүсч болохуйц усны элэгдлээс 
урьдчилан сэргийлж шугам хоолой суурилуулсан, шороогоор булсан гадарга дээр 
чулуугаар хучилт хийж өгнө. Барилгын хэллэгээр, хөрсний усны урсацад тохируулга 
хийх шугам хоолойг суурилуулах нь газар хөндсөн үйл ажиллагаа юм. Байгаль 
орчны хувьд энэ ажлын хүрээнд хаягдал чулуулаг үүсэх явдал гарна. 

 
Оролтын төхөөрөмж 
Хөрсний усны урсацад тохируулга хийх шугам хоолой нь ус орох төхөөрөмжтэй 
байна. Ундай голоор хөндлөн гарах хоолойн багасгасан хэсэгт оролтын 
төхөөрөмжийг байрлуулна. Ундай голын өргөнөөр хөндлөн гарах “ус зайлуулах 
цооног” нь гадаргын урсацын тунадасаар бөглөрөх бүрэн боломжтой тул ил, босоо 
байрлалтай. Тунадас нь тунах хавтан бүхий ус зайлуулах цооногийг ёроолд 
байрлуулах ба ингэснээр ус зайлуулах цооногт орж ирэх тунадас түүний ёроолд 
унаж цаашдаа цөөрөм үрүү орно. Энэ цооногийг өмнөд далантай ойр, Ундай голын 
хамгийн гүн хэсэгт байрлуулна. Оролтын төхөөрөмж байдлаар 2 ус зайлуулах 
цооног байрлуулах бөгөөд тэдгээрийг хөрсний усыг цуглуулах хоолойн эх хэсэгтэй 
холбоно. Цооногуудын гаднах хамгаалалтын хавтан хоолойн түвшнээс 0.5-1.0 м 
доор байрлана. Газрын доорхи усны түвшингээс доор шүүлтүүрийг суурилуулсанаар 
хоолой руу орох ус шүүгдэнэ. Зураг 11-д оролтын төхөөрөмжийг үзүүлж байна. 
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Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  11. ХӨРСНИЙ УСНЫ УРСАЦАД ТОХИРУУЛГА ХИЙХ – ОРОХ ТӨХӨӨРӨМЖ  
 
Гаралтын төхөөрөмж 
Хөрсний ус цуглуулах хоолой нь усаа Ундай голын доод хэсэг буюу уурхайн тосгоны 
өмнөд хэсэг рүү гаргах төхөөрөмжөөр хангагдах ба энэ хоолойн үзүүр нь аль 
болохоор төхөөрөмжид ойрхон байхаар төлөвлөнө. Хоолойгоор гарах ус нь хаягдал 
чулуулгийн овоолгод дарагдахаар болж нүүлгэхэд хүрсэн Бор Овоогийн булгийн 
урсгалыг өмнөд хэсэгт сэргээх боломж өгнө гэж үзэж байна. Бор Овоогийн булгийг 
өмнөд хэсэгт сэргээх ажлын зорилгын хүрээнд хөрсний усыг цуглуулж урсгах 
хоолойн гарах хэсэгт хавхлаг бүхий хоолой нэмж гадаргаар урсах усыг хянах 
боломж олгоно. Гэхдээ энийг хэрэгжүүлэх хугацаа урт, түүнийг засварлаж хянаж 
явна гэдэг шаардлага гарч байна. Учир нь газрын гадаргад гарч ирсэн урсац нь 
өвлийн улиралд хөлдөх болно. Үүнээс үүдэн өвөлд үүсэх энэ урсацыг хөлдөлтийн 
гүнээс доор аваачих зориулалттай нэмэлт хоолой тавих хэрэг гарч байна. Эндээс, 
дулааны улиралд хөрсний усыг Бор Овоо булгийг сэргээх зориулалттай хоолой 
болон өвлийн саруудад гүн үрүү ус оруулах хоолой гэсэн сүлжээ бий болж байна. 
Энэхүү хоолойн систем нь температураас хамаарч Бор Овоо руу эсвэл газрын гүн 

Газрын 
гадарга 

Аллювийн хурдас 
~ 5 м 

Газрын гадаргаас 
доош ~ 2 м 

Аллювийн хурдас 

150-200 мм чиглэл 
өөрчлөх суваг 

300-400 мм шүүр, чиглэл 
өөрчлөх суваг, 1 мм 

4-8 мм хайрга чигжээс 

700-800 мм цооног 

Шавар 
тунадас 

Ган хайрцаг 
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рүү аль руу нь ч орж болох хос хоолой бүхий “урсгалын  задлагч хайрцаг” (splitter 
box) гэгч аргаар хийгдэнэ. Зураг 12-д энэ аргыг дүрслэв.  

 

 

Эх сурвалж:  СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  12. ХӨРСНИЙ УСНЫ УРСАЦАД ТОХИРУУЛГА ХИЙХ – УРСГАЛ ЗАДЛАГЧ ХАЙРЦАГ БУЮУ 
ГАРАХ ТӨХӨӨРӨМЖ 

 

Урсгалыг задлагч хайрцаг уруу орох урсгал Бор Овоогийн усыг тэтгэгч хоолой руу 
нэвтрэх эерэг чиглэлийг (positive head) бий болгоно. Урсгалын задлагч хайрцаг 
дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа чиглүүлэгч гадагшаа гарах урсгалын 
хэмжээнээс их байж урсгалыг байнга гарах нөхцлийг бүрдүүлэх гидравликийн 
тогтолцоо шаарддаг. Бор Овоо руу орох ус 100 % байна гэж загварыг хийнэ. Бор 
Овоо руу орох хоолойн дээд хэсэг, хөрс үрүү орох бүх хоолой ба урсгалын  задлагч 
хайрцаг бүгд хөрсний хөлдөлтийн гүнээс доош байрласан байна. Өвлийн улиралд 
хөрсний температур хасах хэмд орсон тохиолдолд Бор Овоо руу орох ус хөлдөж 
(жинхэнэ гол маань ийм горимтой байсан) тэндээ мөс хэлбэрээр хадгалагдана. 
Энэхүү байгалийн гэмээр маягаар үүссэн мөс урсгал задлагч хайрцаг руу ороход 
саад болж улмаар хальж шууд шороо руу орно. Дулаарахад мөстсөн хэсэг хайлж 
Бор Овоо руу цутгах үйл ажиллагаа дахин сэргэнэ.  

 
1.2.1.5. Бор Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх 
 
Ерөнхий зүйл 
Уурхайн талбайд байдаг Ундай голын ай савд багтдаг Бор Овоогийн булаг байнгын 
урсгалтай юм. Түүний эх үүсвэр нь байгалийн доод чулуулгаас дээш гадарга руу 
ундран гардаг (Зураг 13).  

 

Чиглэл өөрчилсөн 
сувгаас ирэх урсгал 

Булаг руу урсах 
урсгалын усны 
түвшин  

Гол руу урсах 
урсгалын усны 
түвшин 

Ундай голын доод 
хэсэгт аллювийн 
хурдас руу урсах 
ургсал 

Булаг руу урсах 
урсгал 

Урсгал задлагч 
хайрцаг 
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ЗУРАГ  13. БОР ОВООГИЙН БУЛАГ 

 

Энэ булаг жилийн дулаан улиралд эндхийн мал, зэрлэг амьтны ундааны эх үүсвэр 
болдог бөгөөд өвөлдөө хөлддөг байна. Зэрлэг амьтад энэ булгийн ус хатаж 
ширгэсэн тохиолдолд 0.2-0.3 м-ийн гүнд байгаа хөрсний усыг уудаг байна. Цөлийн 
зарим амьтад, ялангуяа хулан гүехэн хөрсийг ухаж хонхор газраас ус гаргаж бусад 
амьтад ч мөн тэр усаар ундаалдаг. Энэ усыг нутгийн иргэд “Хулангийн Ундаа” гэж 
нэрлэдэг байна. Гэвч уурхайн хаягдал чулуулгийн дор дарагдана. Хаягдал 
чулуулгийн дор өртөгдсөн төдийгүй түүний эх үүсвэр болох Ундай голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх зориулалттай далан, сувгийн нөлөөгөөр хэсэг хугацааны 
дараа усгүйдэж багасах төдийгүй хатаж, эсвэл нүүлгэх шаардлага гарна. Иймээс 
түүний нүүлгэх эсвэл хиймэл булаг болгож одоогийн байгаа байгалийн болон 
экологийн нөхцлийг бий болгох нь зүйтэй байна. 

 
Байршил 
Хөрсний усны урсацын чиглэлд тохируулга хийх шугам хоолой нь уурхайн өмнөд хил 
орчим байгаа Ундай голын голдиролд дөхөж төгсөнө. Уурхайн хашаа болон хил 
хавиар машин техникийн дуу чимээ, шуугиан нэмэгдэх тул зэрлэг амьтад ус уухаар 
ойртон ирэхгүй болно. Мал сүрэг бол түүнд дасамтгай, хүний үйл ажиллагаатай 
ойрхон байдаг учраас ундаалах болно. Ийм учраас хиймэл булгийг машины төв 
замаас 400-500 м-ийн зайд байрлуулах нь зүйтэй. Энэ зай уурхайн болон тээврийн 
хэрэгслийн дуу чимээнээс арай холдох бөгөөд ундаалж байгаа мал амьтанд нөлөө 
нь бага байна гэж үзэж байна. Бор Овоогийн хиймэл булаг үүсэх газрыг Зураг 14-т 
үзүүлэв. Энэ нь Ундай голын байгалийн голдиролд байрлана. Голдиролын 
тохируулгын далан газрын татах хүчээр доошлохын тулд гидравлик градиент 
тодорхой хэмжээнд байх бөгөөд хиймэл булаг голын сайр бүхий суурь суваг руу 
ороход ойролцоогоор 0.56 м дор байрлалтай байна. Өөрөөр хэлбэл, налуугийн 
градиент 1:6 харьцаатай байхаар баригдах ёстой. 
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ЗУРАГ  14. НӨХӨН СЭРГЭЭГДЭХ БОР ОВОО БУЛГИЙН БАЙРШИЛ  

 
 
Зураг төслийн тодорхойлолт 
Бор Овоогийн булгийн нөхөн сэргээх тохиромжтой хувилбарыг боловсруулахын тулд 
“Зэрлэг амьтдыг услах хиймэл булаг” байгуулах талаар судалсан боловч дорвитой 
зүйлс олдсонгүй. АНУ болон бусад орны хуурай нутагт “газзлер” гэдэг нэр томъёо 
ихэд дэлгэрсэн бөгөөд энэ нь булгийг нүүлгэх биш, харин хуурай нутагт урьд нь 
байгаагүй усан сан эсвэл нэмэлт усны эх үүсвэрийг бий болгож амьтдыг усаар 
хангах оролдлого юм.  Бор Овоогийн хувьд хиймэл булаг байгуулахын тулд дээрхи 
аргыг хэрэглэх боломжтой юм. Борооны усыг хуримтлуулан хадгалах аргын зэрэгцээ 
газзлер гэгчийг бий болгож түүнээс амьтад ундаалах болно. Жишээлэхэд, Хойд 
Америкт том биетэй амьтдыг (гөрөөс, буга, хандгай) ундаалахаар байгуулсан хиймэл 
цөөрмийг Зураг 15-д үзүүлэв.  
 

Хашаа 

Нөхөн сэргээгдэх Бор Овоо 

Өмнөд хаалга 
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ЗУРАГ  15.  ХОЙД АМЕРИК ДАХЬ ХИЙМЭЛ ЦӨӨРМИЙН ЭНГИЙН БҮТЭЦ 

 
 
Мал, амьтад хальтрахгүй, доош бууж ус уухад тохиромжтой байхаар усны танкны 
нэг тал нь хөрстэй нэг түвшинд байрлана. Энэ нь хотгор газраас (Бор Овоо булгийн 
одоогийн байдалтай төстэй) амьтдын ус уух төлөв байдлын рефлексийг нэг их 
өөрчлөхгүй болно. Танкны хэмжээ амьтдын биеийн хэмжээнээс шалтгаалах тул маш 
тохиромжтой байх ёстой. Жижиг хөхтөн амьтад, шувуу, мөлхөгч зэрэг амьтдад 
гүехэн живэхээргүй устай танк байх нь зохимжтой. Судалгаанаас үзэхэд танк дотор 
чулуу байвал жижиг амьтад усанд хүрэхдээ дөхөм, аюулгүй байдаг талтай гэжээ.  
Бор Овоо булгийн одоогийн байдал, Хулангийн ундааны хонхор газарт мал амьтад 
өтгөн шингэнээ гаргаснаас муудаж үнэртэй болдог нь ажиглагдсан байна. Хэрвээ 
хөрсний усаар тэжээгдэх хиймэл булаг эсвэл танк бий болговол ус байнга солигдож 
дээрхи байдал арилах боломжтой. Харин хиймэл усны эх үүсвэр одоогийн Бор 
Овоогийн булаг шиг өвөлдөө хөлдөх нь дамжиггүй.   
 
Зураг 16-д Бор Овоогийн булгийг нүүлгэх асуудлыг шийдэх бас нэг хувилбарыг 
үзүүлэв. Бор Овоогийн булгийн сайр нийтдээ ойролцоогоор 100 м2 талбайтай боловч 
устай байх хэсэг нь түүний 10 % байдаг. Үлдсэн талбайг нь мал амьтад ундаалах 
үедээ ашигладаг. Нэг бодгаль амьтан ус уухын тулд 3 м2 талбайг ашигладаг бол 3 
сүрэг мал амьтан Бор Овоогийн хэмжээний ус уух талбай хэрэгтэй болно. Харин 
хиймэл усны танк нь амьтдын ус уух байрлал болон тэдний хоорондын зайг ихэсгэх 
талтай. Зураг 17-д 3 сүрэг зэрэг ундаалах байдлыг үзүүлэв. Энэхүү хиймэл ундааны 
эх үүсвэрийн талбай 116 м2 ба одоогийн Бор Овоогийн булгийнхтай бараг адил 
талбай болсон байна. 

 

Гулгадаггүй гадарга 
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ЗУРАГ  16. БУЛГИЙН УС УУХ ХЭСЭГ БОЛОН ӨНДӨРЖИЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА 3D ЗАГВАР 
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ЗУРАГ  17. НӨХӨН СЭРГЭЭГДСЭХ БОР ОВОО БУЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ПЛАН 
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1.2.1.6. Хөрсний усны урсацын байгууламжийн өргөтгөл 
 
Ундай гол болон ил уурхайн хооронд тодорхой хамааралтай тул газрын бага гүнд 
орших хөрсний усны урсац нь ил уурхай руу шүүрэх боломжтой. Хөрсний усны 
урсацыг цуглуулах зорилготой ус цуглуулах сүлжээг  Ундай голыг хөндлөн 
дамнуулан барилгын ажилчдын кемпийн хажууд байгуулна. Эдгээр цуглуулагч 
хоолой нь салаалсан хэлбэртэй байх ба хөрсний усны урсацыг цуглуулах гол хоолой 
нь урсгалын дээд талаас ирэх хөрсний усны урсацын хоолойтой холбогдоно. Зураг 
18-т үзүүлэв. 
 
 

 
ЗУРАГ  18. ХӨРСНИЙ УСНЫ УРСАЦЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ДЭЭД ХЭСГИЙН ӨРГӨТГӨЛ 

 
 
1.2.2. Төслийн техник, тоног төхөөрөмж  
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжуудыг барьж байгуулахад 
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш ашиглагдаж ирсэн бүх машин 
механизм, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг бүрэн ашиглахаар төсөлд тусгасан 
байна. Оюу Толгой төслийн уурхайд ашиглагддаг үндсэн тоног төхөөрөмжийн 
талаар урьд өмнө хийгдсэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлангууд, тэдгээрийн нэмэлт тодотголуудад тодорхой тусгасан тул энд 
дахин дурьдсангүй. 
 

 

Гадаргын ус цуглуулагч нь хөрсний 
усны урсац руу нийлнэ  

Гадаргын усны урсац нь уурхай руу 
чиглэн урсаж болзошгүй  

Хөрсний усыг 
цуглуулан 
дамжуулах 

хоолой 

Ил уурхай  
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1.3. Төслийн төлөвлөлт 
 
Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 
(БОНБНҮ) тайланг Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг тухай Монгол улсын хууль 
(2001)-ийн дагуу боловсруулсан. Монгол Улсын Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын 
Яам (БОАЖЯ) дээр дурьдсан байгаль орчны тухай багц хуулиудын хэрэгжилтийг 
хариуцаж, холбогдох зөвшөөрлийг олгодог. Уул уурхайн төсөл нь тухайн ордын 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг авахаас өмнө холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлж 
байгаль орчны ерөнхий үнэлгээг хийлгүүлдэг. АММИ ХХК БОЯ-тай (хуучнаар 
Байгаль орчны яам) 2002 онд харилцан тохиролцсоны дагуу 2003 оны 2-р сард 
төслийн урьдчилсан үзэл баримтлалыг Монгол улсын байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний хуулийн 9-р зүйлд заасны дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ хийх эрх авсан Эко-Трейд ХХК-ийн бэлтгэсэн байгаль орчны суурь 
мэдээлэлтэй хамт танилцуулсан юм. Дээрхи мэдээлэлд дээр үндэслэн БОЯ-ны 
үнэлгээний комисс 2003 оны гуравдугаар сард Оюу Толгой төслийн ерөнхий 
үнэлгээний баримт бичгийг гаргаж, ерөнхий үнэлгээний чиглэлийг тогтоосон. 

Төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг дараах гурван үе шаттайгаар 
гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

o Нэгдүгээр үе шат- Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын боомт хүрэх зам болон 
эрчим хүчний зурвасын БОНБНҮ,  

o Хоёрдугаар үе шат-Гүний хоолой болон Галбын говийн газрын доорхи усны 
нөөцийг  ашиглах төслийн БОНБНҮ, 

o Гуравдугаар үе шат-Оюу Толгойн ордыг ашиглах, боловсруулах үйлдвэрийн 
төслийн БОНБНҮ тус тус орж байна.   

 

2003 оноос хойш дээрх БОНБНҮ-ний тайлангуудад нэмэлт тодотгол хийж, холбогдох 
нэмэлт тодотголын үнэлгээний тайланг тухай бүрт нь боловсруулан, БОАЖЯ-нд 
хүргүүлэн, батлуулсан байна. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх асуудлыг 
БОНБНҮ-ний 3-р шатны тайланд тусган, БОАЖЯ-нд хүргүүлсэн ба тус тайлан 2007 
оны 12 сард батлагдсан. Харин 2010 онд БОАЖЯ нь голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх төсөлд тусад нь БОНБНҮ хийлгүүлэх шаардлагатай гэсэн зөвлөмж 
өгсөний дагуу үнэлгээ, зөвлөгөөний эрх бүхий  Натур Фрейндли ХХК-тай Ундай 
голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн БОНБНҮ-ний тайланг 
боловсруулах гэрээ байгуулан энэхүү тайланг боловсруулсан болно. БОАЖЯ-аас 
гаргасан Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 6/667 тоот 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг Хавсралт А-гаас 
үзнэ үү. Голын голдиролын байгууламжуудыг барих, ашиглалтанд оруулах ажил 
дараах төлөвлөлттэйгээр хэрэгжинэ.  

 
ХҮСНЭГТ  1. ТӨСЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

№ Төлөвлөлтийн үе шатууд Эхлэх хугацаа Дуусах 
хугацаа 

1 Бэлтгэл үе шат 2009 2010 
2 Барилгын ажлыг эхлүүлэх 2011  
3 Барилгын ажлыг дуусгах  2012 
4 Улсын комисст хүлээлгэн өгөх 2012 2012 
5 Ашиглалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэх 2012  
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1.4. Барилгын материал ба хог хаягдал 
 
1.4.1. Барилгын материал 
 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжуудыг барьж 
байгуулахад шаардагдах үндсэн барилгын материал нь: 

o Голын дагуух байгалийн хөрс шороо 
o Элс хайрга 
o Шавар 
o Ус нэвтэрдэггүй HDPE хоолой болон бусад хоолой  
o Бетон зуурмаг зэрэг байна. 

Барилгын материалын тооцоог зураг төслийг үндэслэн гаргасан байна. 
 

ХҮСНЭГТ  2. БАРИЛГЫН АЖИЛД АШИГЛАГДАХ ҮНДСЭН МАТЕРИАЛЫН ХЭМЖЭЭ 

Байгууламж Хийгдэх ажлууд Түүхий эд материал Тоо хэмжээ, 
м3 

Нийт дүн, 
м3 

1. Тохируулгын далан 
Шороон 
далан 

Далангийн шороон 
овоолго 

Үндсэн овоолго 5 000 13 000  
Шүүлтүүр 3 000 
Захын чулуун чигжээс 5 000 

Хязгаарлах 
хаалт 

Хөрс хуулалт, ухлага Аллювийн хурдас 23 000 45 000 
Чулуурхаг хөрс 1 000 

10 м өргөнтэй суваг 
ухах 

Шороо 20 000 
Чулуурхаг хөрс 1 000 

Шороон далан Үндсэн овоолго 5 000 37 000 
Шүүлтүүр 1 000 
Аллювийн хурдас 10 000 

Нөхөн дүүргэлт Аллювийн хурдас 21 000 
2. Тохируулгын суваг 

Задгай суваг Ухлага (20 ба 200 м 
өргөн сувгууд) 

Шороо  100 000 

3. Хөрсний усны урсацад тохируулга хийх шугам хоолой  
Хөрсний ус 
орох 
байгууламж 

Үндсэн ухалга Аллювийн хурдас 25 000 58 000 
Чулуурхаг хөрс 2 000 

10 м өргөнтэй суваг 
ухах 

Шороо 30 000 
Чулуутай хэсэг 1 000 

Шороон далан Үндсэн овоолго 3 000 58 000 
Хайрган шүүлтүүр 7 000 
Элсэн шүүлтүүр 5 000 
Аллювийн хурдас 5 000 
Чулуун хаяалбар 7 000 

Нөхөн дүүргэлт Аллювийн хурдас 31 000 
Хөрсний ус 
гаргах 
байгууламж  

Үндсэн ухалга Аллювийн хурдас 25 000 58 000 
Чулуурхаг хөрс 2 000 

10 м өргөнтэй суваг 
ухах 

Шороо 30 000 
Чулуурхаг хөрс 1 000 

Шороон далан Үндсэн овоолго 3 000 58 000 
Хайрган шүүлтүүр 7 000 
Элсэн шүүлтүүр 5 000 
Аллювийн хурдас 5 000 
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Байгууламж Хийгдэх ажлууд Түүхий эд материал Тоо хэмжээ, 
м3 

Нийт дүн, 
м3 

Чулуун хаяалбар 7 000 
Нөхөн дүүргэлт Аллювийн хурдас 31 000 

Шугам 
хоолой 
суурилуулах 
суваг 

Суваг ухах Чулуурхаг хөрс 9 000 34 000 
Шороо 16 000 

Мөрөгцөг гаргах (4 м 
гүн, 4 м өргөн) 

Чулуурхаг хөрс 6 000 
Шороо 3 000 

Сувгийг нөхөн дүүргэх Элс 4 000 30 000 
Ухсан материал 17 000 

Мөрөгцөгийг дүүргэх Ухсан материал 9 000 
Чулуун хамгаалалт Голын гарам дээр 1 000 4 000 

Бага урсацын суваг 3 000 
Шугам 
хоолой 

250 мм диаметртэй орох хоолой 300 м 5 800 
250 мм диаметртэй гарах хоолой 300 м 
250 мм диаметртэй HDPE үндсэн хоолой 5 200 м 

Хяналтын 
цооногууд 

Голын дагуух 
цооногууд 

0-2 м гүнтэй - 16 
2-4 м гүнтэй 4 
4-6 м гүнтэй 9 
6-8 м гүнтэй 1 

Оролт, гаралт дээрх 
цооногууд 

4-6 м гүнтэй 2 

4. Голын гарам 
Задгай суваг Шороон далан Нягтруулсан овоолго 3 500  
 Бетон Зам 400  
  Усны хоолой 20  
 Төмөр торон хаалт Төмөр тор 600  
Эх сурвалж:  Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн инженерийн 

зураг төсөл, SMEC&Prestige engineering, 2007 он 
 
Барилгын ажилд ашиглагдах хайрга, шавар материалыг Оюу Толгойн уурхайн 
талбай дээр овоолго үүсгэн хадгалсан байгаа шавар, хайрганы овоолгоос авч 
ашиглах ба голын дагуу ухлага хийгдсэн хөрс, шороог буцаан дүүргэлтэнд ашиглана. 
Тиймээс голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжуудыг барьж 
байгуулахтай холбоотой шинээр элс, хайрга, шаврын карьер гаргахгүй.  
 
1.4.2. Хог хаягдал 
 

Барилгын ажилд байгалийн хөрс, шороо, элс, хайрга шавар зэргийг ашиглах тул 
байгаль орчинд хор нөлөөтэй эсвэл удаан шингэж, задардаг барилгын материал 
ашиглагдахгүй. Барилгын ажлын үед үүсэх барилгын хог хаягдлыг Оюу Толгойн 
уурхайн талбайн хог хаягдлын талаар баримтлах бодлого журмын дагуу орон 
нутгаас зөвшөөрөгдсөн тусгай цэгт зайлуулна.  
 

1.5. Төслийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн барилгын ажилд 5.7 
орчим сая ам долларын санхүүжилт шаардагдахаар төлөвлөсөн байна. Дээрх 
хөрөнгө оруулалтын зардлыг дэлгэрэнгүйгээр Хүснэгт 3-д үзүүлэв.  
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ХҮСНЭГТ  3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН ЗАДАРГАА, АМ.ДОЛЛАР 

№ Хийгдэх ажил Материал Ажиллах 
хүчин 

Суурилуу
лалт Нийт 

1 Талбай дахь бэлтгэл ажил 2,565,275 110,712 795,004 3,360,279 
2 Бетон 97,322 2,059 13,635 110,956 
3 Шугам хоолой 377,600 26,796 270,372 647,972 
 Шууд зардлын дүн 3,040,197 139,567 107,9010 4,119,207 
4 Материалын тээврийн зардал 46,067   46,067 
5 Гаалийн татвар 5%  13,981   13,981 
6 НӨАТ 10% 43,765   43,765 
 Шууд бус зардлын дүн 103,813   103,813 
7 Нарийвчилсан инженерийн зураг 

төсөл 370,729   370,729 

8 Магадлашгүй ажлын зардал 1,148,437   1,148,437 
 Нийт зардлын дүн 4,663,175 139,567 1,079,010 5,742,185 
 
Барилгад ажилд ашиглагдах материал түүхий эдийг дотоодын зах зээлээс хангахаар 
төлөвлөсөн ба нийт 5.5 км урт DN250, HDPE шугам хоолой, Ундай голын 
голдиролын дагуух цооногуудыг тоноглоход шаардлагатай материалыг БНХАУ-аас 
ханган нийлүүлнэ.  
 

1.6. Төслийн хувилбар ба хэрэгжүүлэх үе шат 
 
1.6.1. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга төслийн хувилбар 
 

Зураг төслийн суурь судалгааны тайланд (СМЕК Монголиа ХХК, 2007) зааснаар 
“ирээдүйд уурхай хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд ил уурхай ашиглахад гол усны нөлөөлөл 
байж болохгүй” гэсэн байна. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
зураг төсөл боловсруулах үе шатанд дараах үндсэн 4 хувилбарыг харьцуулан 
судалж, хамгийн боломжтой хувилбарыг сонгосон. Хувилбарууд (Зураг 19-22) болон 
тэдгээрээс үүсэж болзошгүй эрсдэлийг харьцуулсан харьцуулалтыг Хүснэгт 4-д 
үзүүлэв. Доорх боломжит хувилбаруудаас Хувилбар 1 нь хамгийн бага эрсдэлтэй 
тул одоогийн энэхүү хувилбарыг сонгон нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулсан. 
Мөн Хувилбар 1-ын хувьд гадаргын усны урсацыг Баруун салаагаар дамжуулан 
Ундай голын үндсэн голидрол руу нийлүүлсэнээр голын доод хэсгийн малчдын 
худаг, ургамал, амьтанд хамгийн бага нөлөөлөлтэй байх, хөрсний усыг ашиглан 
уурхайн талбайн гадна хиймэл булгийг бий болгож байгаа нь тухайн орон нутгийн 
иргэдийн унд ахуйн усан хангамжийг тасалдуулахгүй байх шаардлагад нийцэж 
байна.  

Эдгээр хувилбаруудаас гадна голын голидролын дээгүүр туннель үүсгэн ХЧО-ыг 
байршуулах боломжтой эсэхийг судалсан. Уурхайн ХЧО нь ойролцоогоор 60 м орчин 
өндөртэй байх тул түүнээс үзүүлэх даралт, ачааллыг даах туннель байгуулах 
шаардлагатай ч, хэрэв энэхүү туннель нь нурах, эвдрэх тохиолдолд түүнийг сэргээн 
засварлах, дарагдсан голын голидролыг буцаан хэвэнд нь оруулах боломжгүй, 
байгаль орчинд хамгийн өндөр эрсдэлтэй хувилбар байна. 
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ЗУРАГ  19. ХУВИЛБАР 1 – ТОХИРУУЛГЫН ДАЛАН, ТОХИРУУЛГЫН СУВАГ, ХӨРСНИЙ УСНЫ 

ТОХИРУУЛГЫН ШУГАМ ХООЛОЙ 
 

 
ЗУРАГ  20. ҮЕРИЙН УСЫГ ХЧО-ЫГ ТОЙРУУЛАН ҮНДСЭН ГОЛДИРОЛД НИЙЛҮҮЛЭХ, ХӨРСНИЙ 

УСНЫ ЧИГЛЭЛД ТОХИРУУЛГА ХИЙЛГҮЙ ХЭВЭЭР НЬ ҮЛДЭЭХ 
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ЗУРАГ  21. ҮЕРИЙН БОЛОН ХӨРСНИЙ УСНЫ УРСАЦ НЬ УУРХАЙН ТАЛБАЙГААР ӨНГӨРЧ, ИЛ 

УУРХАЙН ДАГУУ ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ӨНДӨР ДАЛАН БАЙГУУЛАХ 
 

 
ЗУРАГ  22. ХАЯГДАЛ ЧУЛУУЛГИЙН ОВООЛГЫГ БАРУУН САЛАА ДЭЭР БАЙРЛУУЛАХ, БАРУУН 

САЛАА РУУ УРСАХ ГАДАРГЫН УРСАЦЫГ ДАЛАН, СУВГААР ДАМЖУУЛАН УНДАЙ ГОЛЫН УРСАЦ 
РУУ НИЙЛҮҮЛЭХ 
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ХҮСНЭГТ  4. ГОЛЫН ГОЛИДРОЛД ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ХУВИЛБАРУУДЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТ 

Болзошгүй эрсдэл Хувил 
бар 1 

Хувил 
бар 2 

Хувил 
бар 3 

Хувил 
бар 4 Нөлөөллийг бууруулах 

Бор овоогийн булаг 
дарагдах 

Тийм Тийм Үгүй Үгүй Хувилбар 1: Нөлөөллийг 
бууруулах боломжтой-
Хөрсний усны шугам 
хоолойгоор дамжих хөрсний 
усыг ашиглан Хиймэл булгийг 
тэжээх (ойролцоогоор 100 
мян.дол зарцуулна) 
Хувилбар 2: Нөлөөллийг 
бууруулах боломжгүй 

Уурхайн ХЧО-оос Бор 
овоогийн булгийг тусгаарлах 

Үгүй Үгүй Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулах 
боломжгүй 

Үерийн их урсацтай 
тохиолдолд ил уурхайн 
орчимд далан сэтрэх, ил 
уурхай руу үерт автах  

Үгүй Үгүй Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулах 
боломжгүй-үерийн усны 
даланг ямар ч тохиолдолд 
аюулгүй байх нөхцөлийг 
хангах хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох боломжгүй 

Үерийн урсац нь ХЧО-ын 
налууд нөлөөлж, овоолгод 
гулсалт, нуралт үүсэх 

Үгүй Үгүй Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулахад маш 
хүндрэлтэй-налуугийн 
тогтворжилтыг хангах  

Ил уурхайн усыг 
шавхсанаар750 метрийн 
гүнтэй ил уурхайн орчмын 
хөрсний усны урсац багасах, 
урсацгүй болох  

Үгүй Тийм Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулах бараг 
боломжгүй – Ундай голын 
голидролын дагуу цементэн 
далан байгуулах  

Ил уурхай ойролцоох 
хөрсний усны урсац нь 
уурхайн ханын 
тогтворжилтонд нөлөөлж, 
уурхай гулсалт, нуралт үүсэх 

Үгүй Тийм Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулах бараг 
боломжгүй – ил уурхайгаас 
шавхах усны хэмжээ 
нэмэгдэнэ 
 

Ундай голын голдиролд 
тохируулга хийснээр баруун 
салаа урсацгүй болох, 
Баруун салааны усны урсац 
багасах 

Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Нөлөөллийг бууруулах 
боломжгүй 

Уурхайн хүнд даацын 
автомашинууд нь Ундай 
голын сайрыг хөндлөн 
гарсанаар голын сайрын 
хурдас дарагдах, урсацгүй 
болох 

Үгүй Тийм Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулах 
боломжгүй – Ундай гол 
дээгүүр 250 тонны даацтай 
гүүр байгуулах  

Уурхайн хүнд даацын 
автомшинууд нь Ундай 
голын сайрыг хөндлөн гарах 
үйл ажиллагааны явцад 
аливаа асгаралт үүсэх, 
улмаар усны урсацыг 
бохирдуулах 

Үгүй Тийм Тийм Тийм Нөлөөллийг бууруулах 
боломжгүй- голыг хөндлөн 
гарсан гадаргын усны 
байгууламж бүхий хатуу 
хучилттай зам байгуулах 
 

Эрсдлийн тоо 1 5 7 8  
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1.6.2. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийг хэрэгжүүлэх 
үе шат 
 

Нэгдүгээр үе шат 
2007 онд боловсруулсан үндсэн зураг төслөөр төлөвлөгдсөн ажлууд өөрчлөгдөөгүй 
ба тусгагдаагүй байсан нэмэлт өөрчлөлтүүдийг доор оруулав. Үүнд: 

o Ундай голын дээд хэсэгт ирээдүйд шуудуу хоолойг байрлуулах үүднээс 
хөрсний ус дамжуулах шугам хоолойн багтаамж чадамжийг нэмэгдүүлж, 
гидравлик нөлөөллийг бууруулах,   

o ХЧО-оос доош хэсэгт ус үл нэвтрэх далан хаалт босгож Ундайн голын 
голдиролын доод хэсгээс аливаа урсац ХЧО-руу буцаж орох эсэхийг хянах  

o Ундайн голын сайр доорхи хөрсний усны чиглэлийг өөрчлөх сувгийн төгсгөлд 
байгалийн булаг үүсэх нөхцөл бүрдүүлэх хаалтыг хийх, Бор Овоогийн булгийг 
нөхөн сэргээх, байгалийн булаг/худгийг дахин байгуулах, шинэчлэн засах  

 
Хоёрдугаар үе шат 
Дээрх төлөвлөгдсөн ажлууд нь 1 дүгээр үе шатанд хэрэгжих бөгөөд түүнд нэмэлт 
болгон хяналт шинжилгээний цооногуудын сүлжээг Ундай голын дээд хэсэг болон ил 
уурхайн хооронд байгуулна. Нэмэлт цооног байгуулж өмнөх цооногуудаа 
үргэлжлүүлэн ашиглана. Хяналт шинжилгээний өгөгдөл, мэдээлэл нь өөрчлөлт, 
хандлагуудыг тодорхойлоход төдийгүй Ундай голын дээд хэсэг болон ил уурхайн 
хоорондын хамаарлыг тогтооход ашиглагдана. Тэдгээрийн хамаарал нь илэрхий 
болбол Ундай голын урсгалын эхэнд хөрсний ус цуглуулах нэмэлт хоолой шуудууг 
шууд барина. Эдгээр ажил нь Зураг 19-д дүрслэгдсэний дагуу үе шаттай хэрэгжинэ.  
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Эх сурвалж : СМЕК Монголиа 

ЗУРАГ  23. ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 1 БА 2 ДУГААР ҮЕ ШАТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ 
 

1.7. Стратеги болон ерөнхий үнэлгээний үндсэн шаардлага 
 
Төслийн стратегийн ач холбогдол 
Оюу Толгой төсөл бол Монгол Улсын Засгийн Газар болон Рио Тинто, Айвенхоу 
Майнз компаниудын гурвалсан түншлэлээр хэрэгжиж байгаа МУ-ын уул уурхайн 
хамгийн том төслүүдийн нэг мөн. Тухайлбал уурхайн эхний үе шатыг барьж 
байгуулахад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь манай улсын 2010 оны 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээтэй тэнцэхээр байна. Үүнтэй холбогдуулан 
сануулахад дэлхийн тэргүүлэх эдийн засагчдын нэг, доктор Брайн Фишерийн хийсэн 
эдийн засгийн загварчилсан судалгааны дүнгээс харахад 2017 он гэхэд Оюу Толгой 
төсөл дангаараа манай улсын эдийн засгийг 35 хувиар өсгөх дүр зураг харагдаж 
байна. Нөгөөтэйгүүр Оюу Толгой нь дэлхийн хамгийн том, агуулга өндөртэй зэсийн 
уурхайнуудын нэг болох учиртай. Зөвхөн уурхайг барихад 5 тэрбум орчим 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөөд байгаа. Эзэмшлийн хувь хэмжээ, 
Монгол орны ирээдүйн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулсаар байгаа 
үзүүлэлтийн хувьд хөрөнгө оруулагч тал гэрээнд заасан үүргээ бүрэн биелүүлсээр 
байна.  Тухайлбал, боловсролын чиглэлээр 78 тэрбум төгрөгийн, Монгол Улсад 
мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр нэмэлт 36 тэрбум төгрөгийн 
өртөгтэй төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. Цаашид үйлдвэрлэлийн үе шатанд 
байнгын ажиллах хүчний 90 хувийг Монголчууд бүрдүүлнэ хэмээн төлөвлөөд байгаа 

Хөрсний ус цуглуулах сувгууд 

2-Р ҮЕ ШАТ 

ХЧО-ын доогуур ил уурхай руу 
металл агуулгатай ус урсаж 
болзошгүй тул ийм урсацыг 
цуглуулах хоолойг суурилуулах 
боломжтой 

Ундай голын доод хэсэгт ХЧО-г 
хөндлөн хаасан далан/ ус үл 
нэвчүүлэх давхарга-г байгуулна.  

Хөрсний ус 
дамжуулагч 
хоолой 

Тохируулг
ын далан 

1-Р ҮЕ ШАТ 

Хөрсний ус 
дамжуулагч 
хоолой 
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зэргээс харахад төслийнхөн Монголын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах ерөнхий том 
үүрэгтээ ихээхэн хүч хөрөнгө зарцуулж, анхаарал тавьж байна2. 
 
БОНБЕҮ-ний ерөнхий шаардлага 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланг БОАЖЯ-аас 
2011 оны 3 сарын 1 өдөр гаргасан 6/667 тоот “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын А-2, 417, 
157 тоот болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний 
сайдын хамтарсан 132/112 тоот тушаалуудын хавсралтаар батлагдсан аргачлалууд, 
холбогдох дүрэм, зааврыг мөрдлөг болгон боловсруулсан. БОНБНҮ-ний тайланд 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх талбай, түүний ойр орчмын нутаг 
дэвсгэрт байгаль орчны төлөв байдлыг тогтоох суурь судалгааны ажлыг тус бүс 
нутгийн газарзүй геологийн тогтоц, гадаргын ба газрын доорхи ус, уур амьсгал 
агаарын чанар, хөрс ургамлан нөмрөг, амьтны аймаг, хүн амын нутагшил, 
тэдгээрийн нийгэм эдийн засгийн байдал зэрэг чиглэлүүдээр судалгаа шинжилгээ 
хийж, үр дүнг нэгтгэн, төслийн үйл ажиллагааны нөлөөллийг тодорхойлсон.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 www.infomine.mn ( У.Оргилмаа) 

http://www.infomine.mn/


2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

38 

Бүлэг 2. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ 
 

2.1. Уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд 
 
2.1.1. Төслийн талбайн уур амьсгалын үндсэн үзүүлэлтүүд 
 
Төслийн талбайн уур амьсгал, цаг агаарын нөхцөлийг Ханбогд сумын цаг уурын 
станцын олон жилийн мэдээ болон Оюу толгой станцын 2007-2009 оны ажиглалтын 
мэдээг ашиглан гаргав.  
 
2.1.1.1. Агаарын температур 
 
Оюу Толгой төслийн талбай нь Монгол орны бусад бүс нутгийн нэгэн адил сэрүүн 
хавар, намар, хүйтэн өвөл, халуун зунтай эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай нутагт 
байрлаж байна. Оюу Толгой нь харьцангуй нам доор, өргөн уудам хөндийд, 
алсуураа говийн уулс, нам толгод, гүвээгээр хүрээлэгдэн оршино. Тус нутгийн 
газрын гадаргын нөхцөл нь эндхийн уур амьсгалд голлон нөлөөлдөг. Оюу толгой 
станцын 2007-2009 оны цаг уурын мэдээнээс үзэхэд 6-р сард 39.50C хүрч халж, 12-р 
сарын сүүлээр -28.90C хүртэл хүйтэрдэг (Зураг 20).  
 
 

 
ЗУРАГ  24. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ЖИЛИЙН АГААРЫН ТЕМПЕРАТУР 
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1-р сар жилийн хамгийн хүйтэн сар бөгөөд агаарын дундаж хэм -110C-т хүрдэг ба энэ 
нь нутгийн умард хэсэгтэй харьцуулахад харьцангуй дулаан үзүүлэлт юм. Харин 7-р 
сард жилийн хамгийн халуун үе тохиолдох бөгөөд агаарын дундаж хэм 220C байдаг. 
Ханбогд сумын өвөл хойд нутагтай харьцуулахад нэг сараар богино юм. Ашигт 
малтмал олборлодог ойролцоох задгай тал, хөндий болон нам дор газраар өвөлдөө 
хүйтэн, хуурай, салхи ихтэй байдаг. Говийн хуурай уур амьсгалаас шалтгаалан тус 
нутагт цас их ордоггүй. Өвлийн улиралд агаарын температур –50C -аас –340C-ын 
хооронд хэлбэлздэг. Хамгийн хүйтэн 1-р сард хамгийн бага температур -430C хүрдэг.  
 
2.1.1.2. Агаарын чийгшил 
 
Төслийн талбайн агаарын чийгшилт температур болон салхины хүчээс хамааран сар 
болгон харилцан адилгүй байна. Өвлийн улиралд агаарын чийгшил өндөр байх 
бөгөөд харин салхины хүч нэмэгддэг 4-5-р саруудад буурдаг. Зураг 21-д 2009 оны 
агаарын чийгшлийн максимум, минимум ба дундаж утгуудыг харуулав.  
 

 
ЗУРАГ  25. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН АГААРЫН ЧИЙГШИЛ 

 
 
2.1.1.3. Хур тунадас 
 
Жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ төслийн талбай орчимд 90 мм байна. Үүний 
90% нь бороо байдлаар дулааны улиралд ордог. Ханбогд станцын олон жилийн 
ажиглалтаар 7-8-р сард хур тунадас жилийн бусад саруудаас илүү унадаг байна. 
Говийн хуурай уур амьсгалаас шалтгаалан цас орох, цасан бүрхүүл тогтох үзэгдэл 
ховор ажиглагдана. Аадар бороо орсон үед Ундайн голд түр зуурын урсац илрэх ба 
хөрсөн бүрхүүл урсгалд ихээр автаж элэгдэлд ордог. Жилд дунджаар 25-28 хоног 
бороотой, 10-15 хоног цастай байдаг. Өөрөөр хэлбэл төслийн талбай нь жилийн 
ихэнх хугацаанд хур тунадас ордоггүй хуурай нутаг болох нь тодорхой байна (Зураг 
22). 
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ЗУРАГ  26. ХУР ТУНАДАСНЫ ХЭМЖЭЭ, ММ 

 

 
ЗУРАГ  27. ХУР ТУНАДАСНЫ ЖИЛИЙН ХЭМЖЭЭ, ХАНБОГД СТАНЦ, ММ 

 
Цасны зузаан ерөнхийдөө 5 см-аас бага байдаг. 7 ба 8-р саруудад ордог аадар 
бороо нь гэнэтийн, таашгүй, байгалийн салхи шуурганы идэвхжлээс шалтгаалан 
богино хугацаатай бага хэмжээний бороо хаа сайгүй орж болно. Зуны аадар бороо 
түр зуурын үер, хөрсний элэгдлийг үүсгэх гол шалтгаан болдог. Аадар борооны 
хэмжээ 43 мм хүрч богино хугацаанд маш ширүүн тохиолдол тэмдэглэгдэж байжээ 
(Зураг 23). Жилд дунджаар 25-28 өдөр хур бороотой, 10-15 өдөр цас унадаг байна. 
Чийгшлийн хэмжээ хавартаа 36 %, зундаа салхитай ширүүн борооны үед орох үед 
57 % байдаг. Ундай гол нь говийн хамгийн хуурай бүсүүдийн нэгд оршдог. 
 
2.1.1.4. Салхины чиглэл, хурд 
 
Оюу толгойн төслийн талбайд салхины хүч жилийн турш харилцан адилгүй бөгөөд 
хүчтэй салхи, шороон шуурга ихэвчлэн 3-р сарын сүүлээс эхлэн 4-р сарын турш 
үргэлжилнэ. 4-р сарын салхины дундаж хурд 5.5 м/сек байдаг ба зарим жилүүдэд 4-6 
м/сек байна. Салхи бол Оюу толгойн уурхайн агаарын чанар, хөрсөн бүрхэвчинд 
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нөлөөлдөг гол хүчин зүйлс юм. Өөрөөр хэлбэл салхиар үүсдэг тоос, түүний 
хуримтлал газрын  гадаргыг хэлбэржүүлж, говийн бүсийн цөлжилт эрчимжихэд 
нөлөөлдөг байна. Ханбогд болон ойр орших цаг уурын станцын салхины хурд, 
түүний чиглэлийн баталгаатай эх мэдээг Ус цаг уурын хүрээлэнд боловсруулсны 
дараа авсан (Хүснэгт 4). Ханбогд орчимд салхины дундаж хурд өвөлдөө (1-р сард) 
1.7-4.4 м/сек байхад хавартаа ихсэж (4-р сард) 3.9-5.6 м/сек хүрдэг байна. Оюу 
толгойд (АЭР, 2009) сэвэлзүүр зөөлөн салхи (салхины хурд 1-5.99 м/сек) 
давамгайлж  6 м/cек-с 19.99 м/сек хурдтай салхи тохиолдоно. Харин 3, 4, 6, 9 ба 10-р 
саруудад дунд зэргийн хүчтэй салхи (салхины хурд 12-19.99 м/сек) тэмдэглэгдсэн 
байна. Салхины дундаж хурдын мэдээг Хүснэгт 5-д үзүүлэв. 2009 онд Оюу толгойн 
уурхайн хойд (Х), хойд-зүүн хойд (ХЗХ), баруун өмнөд (БӨ) чиглэлийн салхи 
давамгайлж хамгийн их салхитай 3, 4 ба 5-р саруудад салхины чиглэл ХЗХ, БУ зүгт 
шилжиж байв (Зураг 28) .  
 

ХҮСНЭГТ  5. САЛХИНЫ ЧИГЛЭЛ, ХАНБОГД СТАНЦ, % 

Сар Чиглэл 
Х ЗХ З ЗУ У БУ Б БХ 

1 8.7 3.8 1.6  2.2 29.5 3.9 20.0 
2 8.1 4.6 8.1 1.2 3.5 25.6 30.2 18.6 
3 11.6 8.3 3.7 2.3 6.5 22.2 25.9 19.4 
4 12.1 6.5 5.0 5.0 6.0 21.6 21.6 22.1 
5 16.4 8.9 5.6 2.3 5.2 20.0 19.6 21.0 
6 15.7 10.3 7.0 7.6 9.2 15.1 17.3 17.8 
7 12.0 11.4 8.2 9.2 10.3 17.9 14.7 16.3 
8 11.2 12.9 12.4 7.3 12.9 16.3 14.0 12.9 
9 11.2 6.1 5.6 4.5 3.4 20. 26.8 17.3 
10 9.5 5.8 3.7 2.1 5.8 28.6 29.1 15.3 
11 7.0 1.6 0.5  3.2 30.6 36.0 21.0 
12 17.6 8.1 2.7  6.8 8.1 8.1 48.6 
Дундаж 11.8 7.4 5.3 3.4 6.6 21.5 23.1 20.9 
Эх сурвалж: Ус цаг уурын хүрээлэн, 2008 
 

 
ХҮСНЭГТ  6. САЛХИНЫ ДУНДАЖ ХУРД, М/СЕК, 2003-2007 

Сумын нэр 1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 
Баяновоо 4.4 5.5 4.4 4.5 
Манлай  7.2 5.2 3.5 4.0 
Ханбогд 4.0 5.5 3.2 3.9 
Цогтцэций 3.0 5.6 4.2 3.1 
Даланзадгад 2.0 5.1 3.0 2.8 
Эх сурвалж: Ус цаг уурын хүрээлэн, 2008 
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ЗУРАГ  28. ЖИЛИЙН САЛХИНЫ ЗОНХИЛОХ ЧИГЛЭЛ 

 
 
2.1.1.5. Хөрсний температур 
 
Хөрсний гадаргын жилийн дундаж температур +8.8C, өвөлдөө хасах хэмтэй болдог. 
11 дүгээр сараас 2 дугаар сарыг дуустал хөрсний гадаргын дундаж температур -
3.6C ба  –13.2C хооронд хэлбэлздэг бол 3 дугаар сараас 10 дугаар сар хүртэл 
+0.3C –с +29C болж нэмэгддэг байна (Намхайжанцан, 2002). 

Зуны халуун саруудад хөрсний гадаргын хамгийн их температур 65C хүрдэг байхад 
харин өвлийн хүйтэн цасаар хучигдсан саруудад хамгийн бага температур -37C 
хүрдэг байна. Хөрс хөлдөлт голдуу 11 дүгээр сараас 3 дугаар саруудад тохиодог 
бөгөөд тухайн өвлийн хүйтний эрчимээс үүдэн хөлдөлтийн гүн болон үргэлжлэх 
хугацаа өөрчлөгддөг байна. Улирлын дундаж хөлдөлтийн гүн шаварлаг хөрсөнд 1.5 
м, элсэрхэг хөрсөнд 1.9 м, хайрган хөрсөнд 2.2 м тус тус хүрдэг. Хөлдөлтийн гүн нь 
хөрсний төрөл, түүний чийгшлийн хэмжээнээс хамааран ерөнхийдөө 2 м-ээс 
хэтэрдэггүй ажээ.  

Монгол улсын хувьд хөрсний ууршилт ихэнх тохиолдолд хур тунадасны хэмжээнээс 
хэтэрч, чийгийн хомсдолд хүргэдэг. Ууршилт бол эх газрын хувьд усны эргэлтийн 
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Уурхайн эргэн тойрны ууршилтын тухай мэдээлэл нь 
усны балансыг зөв тогтооход чухал бөгөөд тоос болон хаягдлын далангийн үйл 
ажиллагааг хянах менежментийг амжилттай явуулахад чухал ач холбогдолтой. Оюу 
толгойн байгаль орчны хэлтэс төслийн талбайд ууршилтыг хэмждэг байна. А 
ангиллын ууршилтын аргаар хэмжихэд хятад бортогийг ашиглаж байна. Харин 
өвлийн саруудад хятад бортог ууршилт хэмжихгүй, мөсний хуримтлалыг ажиглахад 
хэрэглэж байна. Ууршилтийн хяналт шинжилгээг 2009 оны 7 дугаар сард эхлүүлсэн 
бөгөөд ууршилтын хэмжээ агаарын темпаратур ба чийгшил буурахад багасч, харин 
салхины хурдын ихсэхэд өсөж байв. Цаг уурын станцуудын мэдээгээр төслийн 
талбайд жилдээ 2-8 өдөр аадар бороо орох өндөр магадлалтай. Дундаж хурдтай 
аадар бороо минутад 83 удаа цахилгаан гаргаж, жилдээ нийтдээ 29 цагийн 
цахилгааны идэвхижилтэй байдаг байна (Намхайжанцан, 2002). Говийн өргөн уудам 
тэгш тал, газрын гадаргын зарим объектууд дээр аянга, цахилгаан буух нь хэвийн 
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тааралддаг.  Тиймээс өрөмдлөгийн цамхаг болон уурхайн байгууламжуудын 
ойролцоох ажиллагсдын аюулгүй байдлыг хамгаалах явдал төслийн төлөвлөлтийн 
явцын асуудал болж байна. 
 
2.1.2. Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлт 
 
Монгол орны газар нутаг гадаад далай тэнгисээс ихээхэн алслагдсан, эх газрын төвд 
тал бүрээсээ өндөр уул нуруугаар хүрээлэгдсэн, далайн түвшнээс дунджаар 
километр хагас илүү өндөр өргөгдсөн зэргээс шалтгаалан эх газрын эрс тэс, хуурай, 
хатуу ширүүн уур амьсгалтай. Иймд уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дундажтай 
харьцуулахад илүү эрчимтэй явагдах боломжтой. Монгол оронд цаг агаарын төлөв 
байдал, уур амьсгалын байнгын ажиглалт хийж эхэлсэн 1940 оны үеэс өнөөг хүртэлх 
судалгаагаар газар орчмын агаарын температур 2.140С-аар, уулархаг нутгаараа 
илүү эрчимтэй (2.0-3.70С), говь, тал хээрийн бүсэндээ арай бага хэмжээгээр (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 (Д.Дагвадорж, Ж.Доржпүрэв, Б.Намхайням, 2010: 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах нь). 
 
2.1.3. Төслийн уур амьсгалд үзүүлэх нөлөөлөл 
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжийг байгуулснаар уурхайн 
талбай орчимд микро-уур амьсгалын үзүүлэлтийн, тухайлбал чийг, салхины эрчим, 
түүний чиглэлд бага хэмжээтэй өөрчлөлт ажиглагдана. Гэвч энэхүү өөрчлөлт нь 
нөлөөллийг бууруулах менежмент хийх түвшинд хүрэхгүй гэж үзэж байна.  

 
2.1.4. Уур амьсгалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 
Оюу Толгой станцын цаг агаарын одоогийн ажиглалт, хяналтыг цаашид 
үргэлжлүүлэх, боловсруулсан мэдээг төслийн усны хэрэгцээг төлөвлөх, тоосжилтын 
хэмжээг тогтоох, тоосжилтыг бууруулах, үерээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг үйл 
ажиллагаанд ашиглана. Цаг уурын үзүүлэлтүүд нь агаарын чанарын хяналт 
шинжилгээний ажилтай нягт холбоотой бөгөөд төслийн урт хугацааны үйл 
ажиллагааг үнэлэхэд суурь мэдээ болдог.  

 

2.2. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ 
 
2.2.1. Агаарын чанарын суурь төлөв байдал 
 

Оюу толгойн уурхайн агаарын чанарыг тодорхойлохын тулд дараах суурь 
судалгааны мэдээг хэрэглэв. Үүнд: 
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o Эко трейд ХХК-ийн 2002 онд хийсэн тоосжилтын болон агаар дахь хийн 
хяналт шинжилгээ; 

o 2003, 2004 оны тоосонцорын хяналт; 

o 2008 оны Бодлогын судалгааны төвийн хийсэн агаарын чанарын судалгаа, 
хийн бохирдуулагч болон тоосонцор хэмжсэн дүн.  

o 2009 онд Оюу толгойн байгаль орчны хэлтсийн тоосжилтын дээжийн үр дүн. 

Эдгээр судалгааны үр дүнг дор үзүүлэв.  
 
2002 оны тоосжилт болон хийн хяналт шинжилгээ 
2002 оны 7 дугаар сард Эко Трейд ХХК нь төсөл хэрэгжих талбайн нийт 7 цэгээс 
дээж авч тоос,  SO2, NO2  зэрэг үзүүлэлтүүдийн дундаж агуулгийг тодорхойлсон. 
Судалгааны дүнгээс харахад Оюу толгойн уурхайн орчны агаар үйлдвэржилтийн 
бохирдолд өртөөгүйг тогтоосон. SO2 болон NO2–ын агуулга Монгол Улсын стандарт 
шаардлагыг хэтрээгүй болохыг илрүүлсэн. Мөн уг судалгаагаар Говийн бүс нутагт 
байгалийн жамаар үүсэх тоосжилтын хуримтлал их байгаа нь хүчтэй салхи, шороон 
шуургатай холбоотой ажээ. Тоосжилтын хэмжээ ерөнхийдөө талхлагдсан бэлчээр, 
машин зам, хайгуулын талбай орчмоор их, уурхайн талбайн хувьд зам, хайгуулын 
түр суурин байгууламж, өрөмдлөгийн цэгүүд зэрэг маш их хөндөгдсөн газраар маш 
их байгаа нь тогтоогдсон байна.  
 
2003 болон 2004 оны тоосонцорын хяналт шинжилгээ 
2003 оны тоосжилтийн судалгааг 6 дугаар сард 4 цэгт явуулсан. Агаарт тогтсон тоос, 
PM10 болон PM2.5 -ыг 24 цагийн турш 7 өдөр хэмжсэн байна. 2004 оны 4, 5 ба 6 
дугаар саруудад Оюу толгойн уурхайн талбайд тоосыг хэмжив. Нийт жинлэгдэх 
бодис, PM10 болон PM2.5 –ыг тодорхойлохын тулд “Агаарын их эзэлхүүн” бүхий 
багажаар, салхинд эвдэрсэн газруудыг сонгон дээж авсан. Мөн барилгын түр суурин 
орчмоос дээж авсан. Эдгээр агаарын чанарын суурь судалгаагаар ялангуяа машины 
замын дагуу, хайгуул, түр суурин байгуулалт, өрөмдлөгийн талбай зэрэг маш их 
хөндөгдсөн газруудын орчим тоосжилт ихтэй байгааг тогтоосон. Түүнчлэн 
хөндөгдөөгүй газар нутгуудад тоосжилтийн хэмжээ өндөр илэрсэн нь өргөн уудам 
говь нутагт гардаг хүчтэй салхины нөлөөтэй холбоотой. 

 
2008 оны төслийн талбай орчмын агаарын бохирдлын судалгаа 
2008 оны 8 дугаар сард Байгаль хамгаалах албаны агаарын чанарын экспертүүд 
агаарын чанарын судалгааг Даланзадгад, Цогтцэций, Ханбогд сумын нутгийн нийт 3 
бүсчлэлийн 42 цэгт хэмжилтийг хийж агаарын дээжийг хяналтын цэгээс бөмбөлөгт 
цуглуулан Байгаль Орчны Төв лабораторид нарийн шинжилгээнд илгээсэн. “Экотек” 
багажаар SО2, NO2, болон  CO –ыг хэмжив. 

 
SO2 
3 бүсийн нутаг дэвсгэр дэх SO2 ын агуулгын хэмжээ харьцангуй тогтвортой байсан 
боловч Даланзадгад сум орчимд дундаж хэмжээнээс арай багассан байна. Үүнд:  

o 1 дүгээр бүсийн дундаж (Даланзадгад сум) – 18 µм; 

o 2 дугаар бүсийн дундаж (Цогтцэций сум) – 28 µм; 
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o 3 дугаар бүсийн дундаж (Ханбогд сум) – 29 µм. 

МУ-ын агаарын чанарын стандарттай харьцуулбал бүс тус бүрийн дундаж үнэлгээ нь 
24 цагийн турш хэмжсэн дундаж (1 дүгээр бүс ороогүй) болон жилийн дунджаас ч 
хэтэрч байв. Дундаж үзүүлэлтийг 20 мин ба 10 минутын богино хугацаагаар 
гаргасан. Энэ үзүүлэлтийг хэмжихдээ хэмжилтүүдийг урт хугацаанд тодорхой 
давтамжтай хийгээгүйтэй холбоотой.  

 

CO 
Бүх бүсүүдэд хийсэн судалгаагаар CO-ын агуулга нь Монгол Улсын агаарын 
чанарын  MNS4585:2007 стандарт шаардлагын хэмжээнд байв. 

 
NO2 
Бүх бүсүүдэд хийсэн судалгаагаар NO2-ын дундаж агуулга өөр хоорондоо адил биш: 

o 1р бүсийн дундаж (Даланзадгад сум) – 38 µм, 

o 2р бүсийн дундаж (Цогтцэций сум)  – 75 µм ба 

o 3р бүсийн дундаж (Ханбогд сум) – 27 µм байв. 

Монгол Улсын агаарын чанарын  MNS4585:2007 стандарттай харьцуулбал үзүүлэлт 
тус бүрийн дундаж үнэлгээ нь 24 цагийн турш хэмжсэн дундаж (1 дүгээр бүс ороогүй) 
болон жилийн дунджаас ч хэтэрч байв. Дундаж үзүүлэлтийг 20 мин ба 10 минутын 
богино хугацаагаар гаргасан. Энэ үзүүлэлтийг хэмжихдээ хэмжилтүүдийг урт 
хугацаанд тодорхой давтамжтай хийгээгүйтэй холбоотой. 

 

2009 оны тоосны хяналт шинжилгээ 
Оюу толгойн байгаль орчны хэлтэс нь 2006 оноос хойш уурхайн зөвшөөрөлтэй 
талбайн харагдах орчны PM2.5, PM10, болон нийт жинлэгдэх бодисын хэмжээг 
тогтмол хянаж байна. Энэ хэсгийн мэдээ 2009 оны хамгийн сүүлийн үеийнх болж 
байна. 

 

Тоосны хяналт шинжилгээний байршил 
Тоосны хяналт шинжилгээний 5 байршлыг сонгосон байна (Зураг 29). Цэгүүдийг 
сонгохдоо давтагдал ихтэй салхины чиглэл, уурхайн нөлөөлөлд хамгийн ихээр 
өртөж болзошгүй газрыг үндэс болгожээ.  
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ЗУРАГ  29. ОЮУ ТОЛГОЙН ТООСЖИЛТЫН ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ 

 
 
2009 оны тоосны хуримтлалын хяналт шинжилгээний дүн 
2009 оны тоосны хуримтлалын хэмжилтийн сар бүрийн үр дүнг Зураг 30-д үзүүлэв. 

 

ЗУРАГ  30. 2009 ОНЫ ТООС ХУРИМТЛАЛЫН ХЭМЖИЛТ 
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Зураг 26-оос харахад Тоосны хуримтлалын хэмжилтийн (ТХХ) 4 болон 5–р 
станцуудад 4-р сарын турш хэт их тоос хуримтлагдсан нь ажиглагдаж байна. Энэхүү 
өсөлт нь хаврын саруудад, ялангуяа 4-р сард байнга шороон шуургаар үүссэн 
тоостой холбоотой. Хяналт шинжилгээний бүх цэгт тоосны хуримтлал нь МУС-ын 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ болох 2.00 гр/м2/сар-ээс хэтрээгүй байна. Гэвч 3-р сараас 5-р 
сарын хооронд тоосны хуримтлал нэмэгдсэнийг харж болно. 2009 оны турш бүх 
хяналт шинжилгээний цэгүүд дэх PM10 болон  PM2.5 ын үр дүнг Зураг 31 болон 32-д 
үзүүлэв.  

 

 
ЗУРАГ  31. ОЮУ ТОЛГОЙН 2009 ОНЫ ТООСНЫ ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮД ДЭХ РМ10  АГУУЛГА 

 

Зураг 27-оос харахад PM10-ын агуулга МУС-ын 24 цагийн болон жилийн дундаж нь 
100 µм болон 50 µм агуулгаас тус тус бага байсан ба энд 3,4 ба 5-р саруудын мэдээг 
оруулаагүй болно. Эдгээр саруудад тоосжилтийн эх үүсвэр нь шороон шуурга юм. 
Гуравдугаар сарын  үед ТХХ -1 станцын хэмжилтийн дүн МУ-ын жилийн стандарт, 4 
дүгээр сард ТХХ-2-ын хэмжилтийн дүн 24 цагийн стандарт, ТХХ-5 станцын хэмжилт 
олон жилийн стандартаас тус тус хэтэрсэн байна. Мөн 5 дугаар сард ТХХ-2 болон 
ТХХ-4 станцын хэмжилт жилийн стандартыг давсан байна.  

Зураг 32-аас харахад PM2.5 хэмжээ МУ-ын 24 цагийн болон жилийн стандарт болох 
50 мг/м3 ба 25 мг/м3-ийн хэмжээнд байв. Харин 4-р сард ТХХ-3 болон ТХХ-5 станцын 
хэмжилт жилийн стандартыг давсан байхад 5-р сард ТХХ-2 станцын хэмжилт 
жилийн болон 24 цагийн стандартуудаас хэтэрсэн байв. 9-р сард жилийн 
стандартаас давсан хуримтлал ТХХ-4 станцын хэмжилтээр илэрчээ. Ийнхүү богино 
хугацааны стандарттай харьцуулалт хийхдээ анхааралтай байх хэрэгтэйг дахин 
анхааруулахын зэрэгцээ үргэлжилсэн богино хугацааны хэмжилтийг олон сарын 
турш хийгээгүй байна.  
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ЗУРАГ  32. ОЮУ ТОЛГОЙН 2009 ОНЫ ХЯНАЛТЫН ЦЭГҮҮД ДЭХ РМ2.5 АГУУЛГА 

 
 
2.2.2. Дуу чимээ ба доргилт чичиргээ 
 
Оюу толгой төсөл Монгол улсын өмнөд говийн бүсэд үйлдвэрлэл хөгжөөгүй бүс 
нутагт байрлаж байна. Ханбогд сумын нутагт дуу, шуугиан чимээ гаргах эх үүсвэр 
үгүй юм. ОТ уурхайн талбайгаас өмнөд болон баруун зүгт нүүрс тээвэрлэж байгаа нь 
дуу чимээний гол эх үүсвэр болж байна.  

Оюу толгойн уурхайн талбайгаас 10 км радиус дотор хүн ам суурьшсан суурин 
байхгүй. Төслийн талбайд хамгийн ойр суурин бол түүнээс зүүн тийш 45 км-т орших 
3000 орчим хүн амтай Ханбогд сумын төв юм. Эндхийн оршин суугчид уурхайн дуу 
чимээ, доргио, чичиргээний нөлөөлөлд өртөхөөргүй хол оршдог. Харин малчид, мал 
сүрэг, зэрлэг амьтад дуу чимээ, доргилтыг илүү мэдрэх талтай. 2010 ба 2011 онд дуу 
чимээ, доргилт чичиргээний хяналт шинжилгээг дуу чимээнд өртөж болзошгүй 
өвөлжөө, гол горхитой газар эсвэл нүүдлийн малчид хавар, зуны улиралд өвс ногоо 
хайж ирдэг (10 км-ээс холгүй) нутгийг хамруулав. Хэмжилтийг өдөр ба шөнийн цагт 
гүйцэтгэж, үр дүнг МУ-ын агаарын чанарын стандарттай харьцуулсан. Уг хэмжилт 
уурхайн ашиглалтын явцад хэрэгждэг хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 
хийгдсэн ба цаашид тогтмол хийгдэнэ.  

Хяналт шинжилгээний хөтөлбөр Австрали улсын дуу чимээний хэмжилт хийх 
протоколын стандартуудыг удиртгал болгосон ба тэр нь олон улсын шилдэг 
туршлага маягаар ашиглагддаг. Хяналт шинжилгээний үр дүнд шинжилгээ хийж 
үзэхэд дуу чимээ үүсгэгч эх үүсвэр өөр өөр байсан бөгөөд хүнд машин төхөөрөмж 
зэрэг хөдөлгөөнт эх үүсвэр илүү чимээ өгч байв. Зарим тохиолдолд цаг уурын 
нөхцөл байдлаас хамааран үр дүн өөр байсан бөгөөд ийм тохиолдол бүрийг 
тэмдэглэв. Суурь судалгаа болон өнөө хүртэл үргэлжлэн судалж байгаа дуу 
чимээний өгөгдлийг байгаль орчны мэдээллийн санд бүртгэн нэгтгэж уурхайн үйл 
ажиллагаатай уялдуулан урт хугацааны чиг хандлагийг тодорхойлж байхад 
ашиглана.  
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2.2.3. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
 
Оюу толгойн төслийн талбай нь үйлдвэрлэлийн агаарын бохирдлын нөлөөнд 
одоогоор өртөөгүй байгаа боловч орон нутгийн шинж чанартай хүчтэй шороон 
шуурга, бусад уурхайн тээвэрлэлтийн нөлөөгөөр агаарын тоосжилт их байдаг. 
Ялангуяа 3-р сарын сүүл, 4-р сард салхины хүч нэмэгддэг. Голын голдиролд 
тохируулга хийхтэй холбоотой барилга байгууламж барих үед агаарын тоосжилт 
гарах магадлалтай бөгөөд энэ нь:  

o Барилгын ажлын үед ажилчдад нөлөөлөх, 

o Барилгын ажлын үед хөрс хуулах явцад тоос үүсч ургамлан бүрхэвчинд 
нөлөөлөх; 

o Голын голдиролд тохируулга хийх барилга байгууламжийн ажлын үед машин 
техникээс хортой хий ялгарч агаарын чанарт нөлөөлнө.  

 
2.2.3.1. Ажилчдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл 
 
Оюу толгойн төслийн ажилчид агаарын тоосжилтын нөлөөнд өртөх талтай. Уурхайн 
тосгон нь уурхайн баруун хойд талд байрлах бөгөөд хойд зүгийн салхины эрчим 
нэмэгдэх үед салхины дор ажиллахад нөлөө үзүүлнэ. Голын голдиролыг өөрчлөх 
зориулалттай барилга байгууламжын үед амьсгалын замд аюултай нарийн 
ширхэгтэй тоосжилт болох PM1 болон PM2.5 нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж 
мэргэжлийн өвчний түвшинд хүрч болзошгүй тул ажилчид, менежерүүд аюулгүй 
ажиллагааны журмыг мөрдөх, мөрдүүлэх хэрэгтэй. Хүснэгт 6-д Оюу толгойн талбай 
дахь мэргэжлийн эрүүл мэндийн стандартыг үзүүлсэн бөгөөд уурхай ажиллах бүх 
хугацаанд эдгээр стандартыг мөрдөн ажиллана.  

 

ХҮСНЭГТ  7. ДЭЛХИЙН БАНКНААС ГАРГАСАН МЭРГЭЖЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ 
ХОЛБООТОЙ ТООСЖИЛТЫН СТАНДАРТУУД 

Үзүүлэлт Нэгж  ELa CELb 

Тоосны ширхэг –Агаар залгих мг/м3 10  
Тоосны ширхэг – Амьсгалах мг/м3 3  
Цахиур шороо – Амьсгалах мг/м3 0.05  

Тэмдэглэл: 
a EL – өртөх хязгаарлалтын хэмжээнээс 8 дахин  
b CEL – NIOSH стандартын дагуу онц анхаарах хязгаарлалтын хэмжээ  
Амьсгалах тоосонцор = PM10. 
Амьсгалын замд нэвтрэх тоос = PM2.5 
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2.2.3.2. Тоосжилтоос ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөлөл 
 

Барилгын ажлын үеэр тоосжилт үүсч цаашид салхиар үлээгдэн эргэн тойрны 
ургамлан бүрхэвчид нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй. Төв Ази болон Монгол улсын 
өргөн уудам говь цөл, түүний  хөрс, ургамал улирлын чанартай шороон шуурганы 
нөлөөгөөр ихэд өөрчлөгдсөн нь харагдаж байгаа бөгөөд уурхайн талбайн ургамал ч 
мөн адил цаг агаарын онцлог болох хүчтэй үргэлжилсэн салхи шороон шуурганаас 
үүсэх тоосыг тэсвэрлэх чадвартай болсон байдаг.  

 
2.2.3.3. Авто техникийн хорт хийн ялгарал, үзүүлэх нөлөөлөл 
 
Ундайн голын голдиролд тохируулга хийх байгууламжийн барилгын ажлын үед 
ялгарах хийн бохирдуулагч нь зөвхөн хэрэглэгдэх машин техникээс ялгарч буй хорт 
утаа, хийгээр хязгаарлагдана (Хүснэгт 8). Эдгээр хийн бохирдуулагч бодисыг нийт 
хий ялгаруулах үзүүлэлттэй харьцуулахад харьцангуй бага юм.  

 

ХҮСНЭГТ  8. АГААРЫН ЧАНАРТ НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ  

Нөлөөлөл Хамрах хүрээ Магадлал  Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Барилгын ажлын үед ажилчдад 
нөлөөлөх  

Төслийн 
талбайд 

Магад 
болохгүй L 

Барилгын ажлын үед ургамлыг тоос 
дараж нөлөөлөх 

Төслийн 
талбайн орчим 

Магад 
болох L 

Төслийн талбайгаас өнгөн хөрс хуулах 
үед нөлөөлөх 

Төслийн 
талбайн орчим 

Магад 
болох L 

 
 
2.2.4. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 
Ундайн голын голдиролд тохируулга хийх байгууламжуудын барилгын ажлын үед 
тоосжилтыг хянахад дараах зүйлсийг харгалзвал зохино. Үүнд: 

 Хий ялгаруулах магадлалтай бохирдуулагчид түүнээс сэргийлэх 
инженерийн зураглалын шалгуурыг ашиглах 

 Уурхайн үйл ажиллагааны явцад тоосжилтоос сэргийлэх, хянах, зохицуулах 
аюулгүй ажиллагааны журмыг боловсруулахыг стратеги ба төлөвлөгөөнд 
суулгаж өгөх  

Агаар бохирдуулагч хорт хий, бодисыг хянан зохицуулах менежмент нь хүний эрүүл 
мэнд, ард иргэд болон уурхайн ажилчдын ажиллаж амьдрах таатай орчинг 
бүрдүүлэх зарчимд тулгуурлах бөгөөд холбогдох шалгуур үзүүлэлтийг хий ялгарах 
бүрт дагаж мөрдөнө.  

Голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжуудын барилгын ажлын үед үүссэн 
тоосыг усаар дарах аргаар хянаж зохицуулна. Ингэхдээ барилгын ажлын явцад 
шавхалт хийн гаргасан усыг ашиглах нь зүйтэй.  
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2.2.5. Дуу чимээ болон доргилт чичиргээний нөлөөлөл 
 
Барилгын ажлын үед гарах техникийн дуу чимээ болон доргилт чичиргээ ажилчид 
болон орчны амьтны аймагт нөлөөлнө.  

 
2.2.6. Дуу чимээний нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 
Төслийн үйл ажиллагааны явцад гарах дуу чимээ ажилчдад нөлөөлөх нь тодорхой ч 
энэхүү нөлөөллийг ихэвчлэн уурхайн тосгоны хүрээнд холбогдуулан тооцдог байна.  
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх үзүүлэлтүүд нь бодит дуу чимээ, үргэлжлэх 
хугацаагаар илрэх ба хязгаарлалт нь байгаль орчны үнэлгээнээс өндөр байдаг. Дуу 
чимээ доргио нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлөх хэмжээний эрсдэлтэй 
хэмээн үзвэл (85 дБа-аас дээш удаан үргэлжилвэл) хувь хүний хамгаалах 
хэрэгслэлийг (ХХХ) хэрэглэж бусад дуу чимээг багасгах арга хэмжээг авна.  

Ажилчдыг дуу, чимээнээс хамгаалах арга хэмжээнд доорхи зүйлс орно. Үүнд: 

o Тухайн ажилтан сонсгол хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэхгүйгээр 85 дБа-аас их 
дуу чимээтэй орчинд 8 цагаас илүү ажиллахгүй байх, 

o Чихэвч 140 дБа-аас их чимээнээс хамгаалж чадахгүй. 

o Инженерийн төлөвлөлтөнд чимээг намсгах арга хэмжээг төлөвлөж, 
хэрэгжүүлэх, 

o Шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авахдаа дуу, чимээний түвшинг шалгаж, 
эрсдлийг тооцож, зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүүгүй гэдгийг тогтоох 
шаардлагатай. 

o Сонсгол хамгаалах хэрэгсэл бүрэн хамгаалж чадах эсэх биед эвтэй эсэхийг 
шалгаж тогтоох ёстой бөгөөд дуу шуугианыг 8 цагийн турш  85 дБа-аас бага 
барьж байх шаардлагыг хангасан байвал зохино. 

 

2.3. Газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
 
2.3.1. Газрын гадарга 
 
Газар зүйн хувьд, Оюу Толгойн талбай Монгол Улсын өмнөд говь цөлийн бүсэд 
оршдог бөгөөд Ханбогд уулыг тойрсон говийн жижиг толгодоос тогтдог. Оюу Толгой 
тойрсон нутаг говийн бүсдээ харьцангуй өндөр уул нуруудтай: Ханбогд уул (1350 м), 
Бумбат задгайн хяр (1233.3 м), Жавхлант уул (1295 м), Далайн Дуулга (1240 м), г.м. 
Төсөл хэрэгжих талбай нь нам толгод уулсаар хүрээлэгдсэн өргөн уудам хөндийн 
төвд оршино. Нам толгодоос дурьдвал: Оюу толгой 1172 м, Бор Овоо 1175 м, 
Вандан толгой 1170 м. Төслийн талбай нь 1:3-1:5 налуутай. Харин өндөр уулс нь энэ 
нутгийг үзэсгэлэнтэй харагдуулдаг. Төслийн талбай дахь Ундайн гол ландшафтын 
ач холбогдол бүхий маш онцлогтой. Уг голын хуурай сайраар зун цагт бороо орсны 
дараа буюу жилдээ 4-6 удаа арвин устай болдог бөгөөд эдгээр нь Оюу Толгойгоос 
гарч олон километр урсдаг. Бүс нутгийн ус хураагуур буюу ус хагалбарын хувьд маш 
том гол юм.  Түүний голдирол хангалттай хурдсыг агуулж улмаар жилийн туршид 
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урсац үүсгэж түүнийг дагасан тогтмол устай жижиг булгуудыг тэжээдэг. Тэдгээрийн 
нэг нь Бор Овоогийн булаг юм. 
 
2.3.2. Геологийн тогтоц ба газрын чичирхийлэл 
 
ОТ төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоцод Селур-девоны порфирит 
андезит базалтын үе давхарга бүхий чулуулгууд зонхилох байрыг эзэлдэг. Жинтүү 
хэлбэрийн тогтоцын үлдэгдэл, амигдал бүтцүүд  (ихэвчлэн аугист, пенокрист) нь 
гадаргуу орчимд орд үүсэх нөхцлийг бүрдүүлсэн гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл харилцан 
бие биеийнхээ дээгүүр үелсэн тогтоцын дундуур сайтар жижиглэгдсэн вулканик 
хурдсуудыг бий болгожээ.  

Эдгээр чулуулагт фелзит, дундлаг порфирийн нийлмэл бүтэц бүхий эрдсүүд түрж 
эрдэсжилт үүссэн байна. Ийм эрдэсжилтүүд нь сиенит, гранит, реолит зэргээс 
тогтсон байдаг (Акуатерра, 2004). Оюу толгойн ордын талбайд профирийн төрлийн 
алт, зэс болон молибдены бие даасан дөрвөн эрдэсжилтийн бүс ялгардаг байна. 
Эдгээр бүсийг төв, хойд, өмнөд, баруун өмнөд Оюу гэж нэрлэдэг бөгөөд тэдгээр нь 
хойноос урагш 4 км (Х-У), зүүнээс баруун тийш 2 км (З-Б) гэсэн зайд багтсан байдаг. 
Гол агуулагч чулуулгийн төрөл нь доорхи хэлбэртэй:  

o Базалт бүхий галт уулын чулуулгууд 
o Андезит туф 
o Кварц монцодиорит 
o Оюу толгойн Кварц монцодиорит 
o Кварц моноцит  болно. 

Базалт болон галт уулын чулуулгууд нь баруун өмнөд Оюугийн эрдэсжилтийн гол 
агуулагч (80%), төв Оюугийн халькопирит-алтны эрдэсжилтийн агуулах чулуулаг нь 
болж байдаг. Кварц монцодиорит бол ердийн өргөн тархалттай интрузив бөгөөд 
хожуу эрдэсжилтийн интрузив нь доорхи хэлбэртэй: 

o Эвэр хуурмаг-биотит андезит 
o Реолит 
o Билтит гранадиорит 
o Базалт 

Өрөмдлөгийн ажил өргөн хүрээнд хийгдэж, хүдрийн биетүүдийг сайтар 
тодорхойлсон. Гэвч гүн рүүгээ, уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайгаас гадагш судалгааг 
хийж байна. Үндсэн хүдрийн биетийг Зураг 33-д үзүүлэв.  

Оюу Толгойн талбайн газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээг Найт Писолд (Knight 
Piesold) компани ба Монголын ШУА-ийн одон орон, геофизикийн судалгааны төв 
(Газар хөдлөлийн төв) дуусгаад байна. Энэ үнэлгээгээр Оюу Толгойн талбай 
харьцангуй бага идэвхитэй гэж тогтоогдсон боловч түүнээс баруун зүгт Сибирийн 
баруун өмнөөс говь хүртэл 1700 км сунан үргэлжлэх Монгол Алтайн тектоникийн 
идэвхитэй уул нуруу оршдог. Монгол Алтайн уулсын хамгийн зүүн төгсгөлд Говь 
Алтайн уулс Оюу Толгойгоос баруун тийш 50-100 км зайд сүндэрлэдэг байна. 
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ЗУРАГ  33. УУРХАЙН ЛИЦЕНЗТЭЙ ТАЛБАЙН ГЕОЛОГИЙН ТОГТОЦ 

 
 
2.3.3. Геологийн тогтоц, ландшафтад үзүүлэх нөлөөлөл 
 
Төсөл хэрэгжих талбайн хүрээнд Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 
хийгдэх ба улмаар суваг, хоолой, далан байгуулах ажил хийгдэх талбайнуудад 
газрын хэвлий өртөж, эвдрэлд орно.  Дараах Хүснэгт 9-д газрын гадаргад үзүүлэх 
нөлөөллийн хамрах хүрээ, магадлал, эрсдлийг үзүүлэв. Голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх усны байгууламжуудыг барьж байгуулах, суваг шуудууг татах зэрэг 
ажил нь голдирол өөрчлөх хэсгийн газрын гадарга, хэвлийд их хэмжээний нөлөөлөл 
үзүүлнэ.  

 

ХҮСНЭГТ  9.  ГАЗРЫН ГАДАРГА БА ЛАНДШАФТАД НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

Нөлөөлөл Хамрах хүрээ Магадлал Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Ундай голын голдиролд нөлөөлнө Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох H 

Голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 
хэсэгт газрын хэвлий эвдэрнэ 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох H 
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2.3.4. Газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ 
 

Хуучин голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийж шинэ голдирол (баруун суваг) үүсгэх, 
ингэснээр голын урсгал таслагдахгүй. Эвдрэлд орсон талбайнуудад техникийн нөхөн 
сэргээлт хийгдэж, хэвлийн тогтворжилтонд мониторинг хийнэ. Эдгээр асуудлыг 
тайлангийн холбогдох бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй тусгасан.  

 

2.4. Хөрсөн бүрхэвчид нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
 
2.4.1. ОТ төслийн талбайн хөрсөн бүрхэвч 
 
Оюу толгой орчмын хөрс ерөнхийдөө дутуу хөгжилтэй, говийн маш сийрэг ургамлаар 
(бүрхэвч 8-25 %) бүрхэгдсэн, органик агууламж 1 %-иас бага, сул шүлтлэг чанартай. 
Шүлтлэгийн хэмжээ нь хөрсний үе давхаргууд бүрийн кальци болон магнийн 
агуулгаас хамаарч өөрчлөгддөг байна. Цөлийн бор саарал хөрсийг үүсгэдэг хүчин 
зүйлс бусад хөрснийхөөс ялгаатай, учир нь говь нутгийн уур амьсгал маш хуурай, 
хур тунадас хомс, хөрсний 80 % нь эрдэсжилттэй байдаг. Уг хөрс натрийн карбонат, 
карбонатын өөр нэгдлийн зэрэгцээ уусамтгай давс, гипс агуулдаг. Эрдэмтдийн 
судалснаар говийн хөрс гүний усны гүехэн хэсгийн хөлдөлтийн явцад үүссэн нь 
түүний гадарга дээрхи карбонат болон бикарбонатын давсны хуримтлал төдийгүй 
давсархаг шүлтлэг гадаргын тоос бүхий давхаргаар тайлбарлагдана гэжээ. Говийн 
хөрс өвөлдөө өнгөн хэсгээсээ эхлэн 1-1,5 м гүн хүртэл тэс хөлддөг. Хөлдөлт 
үргэлжлэх хугацаа 6-7 сарын турш удаан явагддаг. Дулааны улирал эхэлж бороо 
чийг ихсэхэд хөрсний өнгөн хэсэг дэхь биологийн идэвхи ихээхэн дээшилдэг. 
Механик тоосны агууламж өндөр, органик бодис бага, шүлтлэг шинжтэй эдгээр хөрс 
нь ус салхины нөлөөгөөр эвдрэлд орж тархахдаа амархан байдаг. Говийн хөрсний 
эдгээр шинж чанар түүний элэгдэл эвдрэлд орох нэг гол хүчин зүйл болдог байна. 
Хэмжээний хувьд ахиу түр зуурын бороо хөрсний 20-25 см гүнд нэвчиж ан цав 
зэргээр доошилж усыг бага нэвтрүүлдэг карбонаттай үед (ихэвчлэн 25 см) тулж 
шингэдэг. Ийм их устай бороо ургамлын амьдралыг тэтгэхэд нэн чухал юм 
 
2.4.2. Ундайн голын ай савын хөрсний хэв шинж 
 
Ундайн голын ай савын хөрс нь Монгол орны хөрс-газарзүйн ангилалаар заримдаг 
цөлийн (говийн) ба цөлийн бор саарал хөрсний хэв шинжид хамаарагдана. Энэ хөрс 
нь говийн хялгана, говийн хазаар өвс, таана, хөмүүл, баглуур, бударгана голлосон 
цөлөрхөг хээрийн ба хээржүү цөлийн ургамалшил бүхий цав толгодлог тал газар, 
хөндий, хоолой, хотгор газраар тархах бөгөөд ургамлын бүрхэц маш сийрэг тул 
цулгуй нүцгэн гадаргатай газар их байдаг. Тус нутгийн хөндий хотгорын хэвгий 
хэсгийг даган тогтсон өргөн, нарийн хуурай сайруудаар пролювийн гаралтай элс 
сайргархаг хурдас хуримтлагдан тогтжээ.  
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ЗУРАГ  34. УНДАЙ ГОЛЫН АЙ САВЫН ХӨРСНИЙ ЗУРАГЛАЛ 

 
Ундай голын ай сав газраар тархсан хөрсний хэв шинжийн зураглалыг Зураг 34-д 
үзүүлэв. Тус газраар тархсан хэв шинжийн хөрсний талаар хийсэн олон жилийн 
суурин судалгааны дүнгээс үзвэл хур бороо ихтэй жил хөрсний дээд хэсгийн 20-30 
см хүртэлх зузаантай үе чийглэгдэн түүнээс доошоо хуурай байх ба хөрсөн дэх чийг 
5-12 хоног хадгалагдаж байгаад ууршдаг байхад хур тунадас багатай хуурайвтар 
жилд хөрсний өнгөн хэсэг буюу 0-10 см хүртэл гүн борооны усаар чийглэгдэж 3-5 
хоногийн дотор ууршдаг байна. Чийгтэй байх ийм богинохон хугацаанд хөрсөн дэхь 
биологийн үйл явц идэвхижиж ургамлын ургалт маш эрчимтэй явагддаг байна.  
 
Энэ онцлогийг хөрс ашиглах, нөхөн сэргээхэд зайлшгүй харгалзан үзвэл зохих хүчин 
зүйлүүдийн нэг болдог. Говийн бор хөрсний гадарга дээрх элсэн болон сайр чулуун 
хучаас нь зузаан биш ч гэсэн хөрсний дулааны горимд нөлөөлж хөрсний өнгөн 
хэсгийг хэт халахаас хамгаалдаг онцлогтой. Судалгааны талбайн хөрсний ерөнхий 
шинж чанар нь гол төлөв 1 %-с бага хэмжээний ялзмагтай, сул шүлтлэг урвалын 
орчинтой байдаг. Цөлийн бор саарал хөрсний үүсч хөгжих нөхцөл нь бусад хэв 
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шинжийн хөрснийхөөс ялгаатай хялбархан бутарч нунтаг болдог. Учир нь хур 
тунадас багатай, хуурай гандуу уур амьсгалтай учраас хөрсний бараг 80 % нь 
эрдэсждэг. Ер нь говийн хөрс тогтворжиход хөрсний чийгийн горим их нөлөөтэй ба 
үүний нөлөөгөөр хөрсний өнгөн хэсэг дээр карбонат, бикарбонат хуримтлагдаж давс 
агуулсан нимгэн тоосорхог үе бий болдог байна. Хээрийн судалгаагаар Ундай голын 
үндсэн сайрын дагуу дараах хөрсний дэд хэв шинжүүд тархсан байна. Үүнд: 
заримдаг цөлийн дунд шавранцар, карбонатлаг цайвар бор хөрс, элсэнцэр, 
карбонатлаг, цөлийн бор саарал хөрс, говийн элсээр хучигдсан цайвар бор 
давсархаг хөрс, хайрга, жижиг чулуун үйрмэг агуулсан шавранцар цайвар бор хөрс 
зэрэг тархсанаас Ундайн сайрын дагуу голлон тархсан, тухайн газар орны онцлог 
байдлыг төлөөлж чадах 3 өөр төрлийн хөрсийг төлөөлүүлэн зүсэлт хийв. Хөрсний 
эдгээр төрлүүдийн гол онцлог, шинж чанарын товч тодорхойлон бичиж химийн 
найрлага, механик бүрэлдэхүүнийг гүн тус бүрээр тодорхойлон харин хөрсөн дэх 
хүнд элементүүдийн хэмжээг зөвхөн хөрсний өнгөн хэсгийн давхаргаас дээж авч 
дээжийг ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн хөрсний лабораторид шинжилгээ хийлгэн 
бүх үзүүлэлтүүдийг хамтатган дараах Хүснэгт 10-д үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ  10. УНДАЙН САЙР ОРЧМЫН ХӨРСНИЙ ХИМИЙН ҮНДСЭН ШИНЖ 

Зүсэлтийн 
дугаар Гүн,см 

pH 
H2O CaCO3 

% 
Ялзмаг         

% 

EC2.5 
dS/m 

Хөдөлгөөнт, мг/100 

    
P2O5 K2O 

 
0-4 8.36 0.36 0.96 0.604 1.49 13.4 

Зүсэлт -1 4-9 8.56 1.58 0.95 0.377 3.31 3.0 

 
9-30 8.64 0.36 0.74 2.546 1.96 3.5 

 
30-75 9.90 3.76 0.66 3.490 2.34 1.8 

 
0-2 8.15 1.33 0.99 0.473 3.25 1.6 

Зүсэлт -2 2-8 8.30 1.58 0.97 1.578 3.17 5.4 

 
8-13 8.49 2.67 1.41 8.670 1.99 2.6 

 
13-70 8.83 2.54 0.88 0.288 0.58 8.3 

 
0-2 8.50 2.06 0.54 0.092 1.84 2.9 

 
2-10 8.83 2.18 0.67 0.095 0.11 6.2 

Зүсэлт -3 10-28 8.14 2.18 0.45 0.167 0.70 8.2 

 
28-31 9.39 1.94 0.36 0.141 0.14 9.4 

 
31-33 9.41 4.00 0.67 0.332 0.11 5.5 

 
33-61 8.96 1.82 0.44 0.120 0.17 4.8 

 
ХҮСНЭГТ  11. УНДАЙН САЙР ОРЧМЫН ХӨРСӨН ДЭХ ХҮНД МЕТАЛЛЫН АГУУЛАМЖ 

 
 
 

Дугаар 
  

Гүн,см 
  

Хүнд металлын агууламж   мг-кг 
Cr Pb Cd Ni Co 

Зүсэлт -1 0-4 10.0 5.0 1.5 5.0 2.3 
Зүсэлт-2 0-2 15.0 5.0 1.5 12.5 3.0 
Зүсэлт-3 0-2 17.5 6.3 1.6 10.0 6.3 
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Элсэнцэр, чулуурхаг, карбонатлаг цайвар бор хөрсний ерөнхий шинж 
Энэ төрлийн хөрсний үе давхаргууд нь бүдэг ялгарч, хоорондох хил зааг нь тодорхой 
биш харагдана. Ургамлын үндэс ихэвчлэн А давхаргад бөөгнөрсөн, ялзмагийн 
агууламж 0.96-0.66 %, урвалын орчин нийт үе давхаргуудад шүлтлэг (8.36-9.9), 
карбонатын агууламж 0.36-3.76 % хооронд хэлбэлзэх ба хөдөлгөөнт хэлбэр дэхь 
фосфорын хэмжээ 1.49-2.34 мг/100 гр хүрнэ. Зураг 35-д цайвар бор хөрсний хэв 
шинж бүхий Ундай голын баруун эрэг орчмын гадаргыг үзүүлэв.  
 

 
ЗУРАГ  35. УНДАЙ ГОЛЫН БАРУУН ЭРЭГ ОРЧМЫН ГАДАРГЫН ТӨРХ 

 
 
Хөдөлгөөнт калийн агууламж хөрсний өнгөн хэсэгт хамгийн их 13.4 мг/100 гр бусад 
үеүдэд 3.5 мг/100 гр хэтрэхгүй. Хүнд элементын агуулга 0-4 см-ын өнгөн хэсэгт 
хамгийн их байгаа нь хром 10 мг/кг, бусад элементүүд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
доогуур байгаа нь хөрсний бохирдол бага байгааг харуулж байна. Хөрсний механик 
бүрэлдхүүний хувьд хөрсний давхарга бүрт элсний хэмжээ 50 % илүү, тоосний 
агуулга 24.9-35.1 %, харин шаврын агуулга харьцангуй бага бөгөөд ийм хөрс нь 
ургамлын бүрхэвчийн шигүү сийрэгээс хамаарч хөрсний тогтворжилт, ялзмагийн 
агууламж янз бүр байхын зэрэгцээ аж ахуйд ашиглахад төдийлөн тохиромжгүйн дээр 
малын тоо, бэлчээрийн даац хэтэрснээс болж талхлагдах нь хялбар байна. 
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Зүсэлт 1. 2011.06.19. (хө 43000′49.6″, зу 106049′30.4″, Н=1161 м) 

Ундайн сайрын баруун эргийн элсэн довцгийн 1.5-20 налуутай зүүн өмнөд хажуу 
Үе давхаргын гүн, см Бичиглэл 

 

0-4 

Цайвар шаргал өнгийн сул элсэн 
хучаас 

А4-9 

Бор шаргал өнгөтэй, сийрэг, чийглэг, 
элсэнцэр, ургамлын үндэстэй, жижиг 
үйрмэг чулуун хольцтой, бүтэцгүй, хил 
зааг тод биш 

АС9-30 
 

Цайвардуу шаргал өнгтэй, чийгтэй, 
сийрэг, элсэнцэр, бүтэцгүй, хар 
бараан өнгийн хайрга, жижиг 
чулуулгийн хольц ихтэй, давсны 
хүчилд сул бургина, хил зааг тод биш. 

С30-75 
Нарийн ширхэгтэй цагаан шаргал 
өнгийн элс, чийгтэй, сийрэг, давсны 
хүчилд хүчтэй бургина. 

 
 
Хээржүү цөлийн цайвар бор хөрс 
Энэ хөрс нь зундаа халуун, хуурай уур амьсгалтай байдгаас болоод хөрсний өнгөн 
хэсэг, дээд үеүд нь хүчтэй халж, ургамлын үлдэгдэлийн эрдэсжих үйл явц эрчимтэй 
байдаг тул органик бодисын хуримтлалын давхарга өвөрмөц шинжтэй болох ба 
ялзмаг хуримтлалын давхарга хээрийн хөрснийхтэй адил тод илэрч харагдахгүй, 
харин цөлийн хөрс үүсвэрийн зарим шинж тэмдэг ажиглагдаж байна. Ялзмагийн 
агууламж 0.99-1.41 %, урвалын орчин нийт үе давхаргуудад жигд шүлтлэг орчинтой, 
шингээх багтаамж бага 8.15-8.83, карбонатын агууламж 1.33-2.54 % хооронд 
хэлбэлзэх ба хөдөлгөөнт хэлбэр дэх фосфорын хэмжээ хөрсний дээд үеүдэд 
харьцангуй их 3.25-3.17 мг/100 гр харин доод үеүдэд 1.99-0.58 мг/100 гр болж 
багасах байдал ажиглагдана. Хөдөлгөөнт калийн агуулга хамгийн их нь ялзмагт үе 
ажиглагдах ба бусад үе давхаргуудад ойролцоо агуулгатай буюу 7.7-9.2 мг/100 гр 
байна.  
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ЗУРАГ  36. УНДАЙН САЙРЫН ЗҮҮН ЭРЭГ ОРЧМЫН ГАДАРГЫН ТӨРХ 

 
Зураг 36-т хээржүү цөлийн цайвар бор хөрсний хэв шинж бүхий Ундайн сайрын зүүн 
эрэг орчмын газрын гадаргын төрхийг харуулав. Ширхэгийн бүрэлдэхүүний хувьд 
хөнгөн шавранцар, элсэн хөрс зонхилох бөгөөд зүсэлтийн доод хэсгээр сайр чулуу 
ихтэй. Хүнд элементийн агуулга 0-2 см-ын өнгөн хэсэгт хамгийн их байгаа нь хром 
15 мг/кг бусад элментүүд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур байгаа нь хөрсний 
бохирдол бага байгааг харуулж байна. Энэ хөрс нь цөлийн бор саарал хөрсөнд 
шилжих завсрын бүсэд хамаарах учраас элэгдэл, эвдрэлд орохдоо хурдан, аж ахуйд 
ашиглахад тохиромжгүй, хэрвээ хөрсний гадарга дээрх элсэн хучаасны зузаан 7-10 
см болоход хөрсний дүр төрх мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж ургамлын бүрхэвч сийрэгжиж 
цөлжилтийн үйл явцын эхлэл тавигдана. 
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Зүсэлт 2. 2011.06.19. (хө 43000′54.2″, зу 106049′37.9″, Н=1161 м) 

Ундайн сайрын зүүн эрэг, гадаргын налуу 20 
Үе давхаргын гүн, см Бичиглэл 

 

Э 0-2 

Элс, сайр, жижиг үйрмэг 
чулуун хучаас үе 

Ак 2-8 

Цайвар бор өнгөтэй, 
чийглэг, хэврэг 
тогтоцтой, хөнгөн 
шавранцар, ургамлын 
үндэс ихтэй, шилжилт 
тод 

B1 8-13 
 

Цайвар шаргал өнгөтэй, 
өлөн чийгтэй, нягтавтар, 
бөөмөрхөг бүтэцтэй, 
хөнгөн шавранцар, 
шилжилт аажим, давсны 
хүчилд сул бургина, 

BСca13-
70 

 цайвар өнгөтэй, нягтарч 
барьцалдсан, хуурай, 
сайр чулуу ихтэй, доод 
хэсгээр ургамлын 
үндэстэй, давсны хүчилд 
хүчтэй бургина,  

 
 
Заримдаг цөлийн бор хөрс  
Хуурай уур амьсгалын нөлөөгөөр хөрс үүсэх өгөршлийн үйл явцын эрч хүч сул, 
сэвсгэр хурдас чулуулгийн дээд хэсгийн харьцангуй нимгэн үеийг хамардаг байна. 
Хөрсөн дэх ус чийгийн нэвчилт гүн биш, ургамлын үндэсний дийлэнх нь хөрсний 
дээд давхаргуудад бөөгнөрсөн байдгаас үзэхэд хөрсний зузаан тийм ч их зузаан 
биш. Хөрсний доод давхаргууд дахь карбонатын хуримтлалын аль нь орчин үеийн 
хөрс үүсэх үйл явцын үр дүнд бий болсон, аль нь хурдас чулуулгийн гаралтай 
үлдмэл шинжтэйг ялгаж салгах боломжгүй учраас харсний зүсэлтийн доод хил 
заагийг тодорхойлох явдал бэрхшээлтэй бөгөөд цаашид нарийвчлан судлах 
шаардлагатай юм. Хөрс үүсгэгч эх чулуулаг нь голдуу пролюви, делюви-пролювийн 
гаралтай сайр чулуурхаг хөнгөн шавранцар, элсэнцэр хурдас байх тул хөрсний бүх 
үе давхарга сайр чулуулагтай. Энэ хөрс нь ялзмагийн агууламж багатай 0.36-0.6 %, 
хөрсний урвалын орчин бүх үе давхаргуудад шүлтлэг шинжтэй, карбонатын 
агууламж 1.82-2.18 % хооронд хэлбэлзэх ба хөрсний зүсэлтийн дунд хэсгийн 31-33 
см-ийн гүнд байх шаврын агууламжаас хамаарч энэ давхаргад хамгийн их 4.0 % 
байна. Хөдөлгөөнт хэлбэр дэх фосфорын ба калийн хэмжээ ерөнхийдөө хөрсний бүх 
үеүдэд жигд хуваарилагдсан байдалтай. Хүнд элементын агуулга 0-2 см-ын өнгөн 
хэсэгт хамгийн их буюу хром 17 мг/кг бусад элементүүд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
доогуур байгаа нь хөрсний бохирдол бага байгааг харуулж байна. Ширхэгийн 
бүрэлдэхүүний хувьд хөнгөн шавранцар, элсэн хөрс зонхилох бөгөөд зүсэлтийн доод 
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хэсгээр сайр чулуу ихтэй. Задлан шинжилгээний дүнгээс харахад хөрсний зүсэлтийн 
дунд хэсэгт наанги шавар болон физик шаврын агууламж их байх бөгөөд энэ нь 
хөрсөн дэх өгөршил, шавар үүсэх үйл явцтай холбоотой метаморф шинжийн нэг 
илрэл юм. Энэ хөрс үржил шимийн үзүүлэлтээр ядмаг учраас хүний үйл 
ажиллагааны нөлөөгөөр элэгдэж эвдрэхдээ амархан ба дахин сэргэх байгалийн 
нөхцөл нь муу юм. Доорх Зураг 37-д заримдаг цөлийн бор хөрсний хэв шинж тархсан 
Ундай голын баруун салаа орчмын гадаргын төрхийг үзүүлэв.  
 
 

 
ЗУРАГ  37. УНДАЙН БАРУУН САЛАА ОРЧМЫН ГАДАРГЫН ТӨРХ 
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Зүсэлт 3. 2011.06.19.( (хө 43000′50.2″, зу 106049′34.9″, Н=1161 м Гадаргын налуу 2-
30) 

Баруун Ундайн сайрын зүүн эргээс 10 м орчим зайд 
Үе давхаргын гүн, см Бичиглэл 

 

A0-12 

Нимгэн элсэн хучаас 
бүхий давхарга  

А 12-20 

Цайвар шар өнгтэй, нягт 
бага, өлөн чигтэй, 
ургамлын үндэс ихтэй, 
хэврэг тогтоцтой, доод хил 
зааг тод 

В9-30 

Тод бор өнгөтэй, 
нягтавтар, шаварлаг 
шинжтэй, сайр, бүдэг 
бөөмөрхөг бүтэцтэй, 
жижиг чулуун үйрмэг 
ихтэй, ургамлын үндэс 
цөөн, доод хил зааг тод 

В”28-31 

Бор шаргал өнгийн нимгэн 
элсэн давхарга, чийг 
багатай, хэврэг бүтэцтэй 

Bca31-33 
см 

Цайвардуу шаргал, нягт, 
өлөн чийгтэй, бөөмөрхөг 
бүтэцтэй, хөнгөн 
шавранцар,, ургамлын 
үндэсгүй, давсны хүчилд 
бургина, хил зааг тод 

С 
33-61 см 

Хөрс үүсгэгч эх чулуулгийн 
үе, том, жижиг янз бүрийн 
ширхэгтэй хайрга, үйрмэг 
чулуулгаас тогтох сийрэг 
давхарга  

 
 
2.4.3. Оюу Толгойн төслийн талбайн хөрсний элэгдэл, бохирдол 
 
Говийн хуурай гандуу хөрс нь салхины эвдрэлд тун эмзэг бөгөөд малын 
бэлчээрлэлт, машины замд өртсөөр байна. Элэгдэл эвдрэлийн явцад хөрсний үржил 
шимт хэсгүүд хийсч угаагдаж алдагдсанаас болж ургамлын төрөл зүйл цөөрөх, 
экологийн бүтэц өөрчлөгдөх, бэлчээрийн бүтээмж буурах зэрэг муу уршиг ихсэж 
байна. Энэхүү асуудал нь хүнд машин техник байнга явдаг шороон замтай болон 
бэлчээрийн даац хэтэрсэн газар нутагт их тохиолдож байна. Төслийн талбайн 
говийн цайвар бор хөрсний гадаргын нарийн ширхэгт тоосорхог нимгэн давхрага 
нимгэн хайрган хучаас үүсгэн түүнийг салхины элэгдэл эвдрэлээс хамгаалахын 
зэрэгцээ органик бодисыг барих үүрэгтэй. Харин энэ хайрган хучаас бяцарч 
эвдэрсэний уршгаар түүний доорхи хөрс нүцгэрэн ил гарч салхины элэгдэл эвдрэлд 
өртөж, хөрсний өнгөн гадарга алдагдан, түүн дэх органик болон шим тэжээлийн 
бодис багассаар байна. Хуурай гандуу нутгийн ургамал нөхөн сэргэх, төлжих чадвар 
ч салхины нөлөөгөөр алдагдаж ургамлын үр үндэс ил гарсаар байна. Машины 
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хөдөлгөөн ба уурхайн хайгуулаар үүссэн шинэ замууд хавар намрын хүчтэй 
салхитай хавсран хөрсийг талхлан эвдэлж ихээхэн сөрөг нөлөөлал үзүүлж байна. 
Уурхай өрөмдлөгийн цэгүүд, түр сууринг холбосон 13 тусдаа зам одоогоор бий 
болсон тооцоо бий. Төслийн талбайн дундуур дайран өнгөрдөг голуудын голдирол 
(Ундай, Будаа, Мааньт) нь говь нутгийн нимгэн элсэрхэг хөрсөнд нөлөөлдөг. Говийн 
цайвар бор хөрс нь богино хугацааны хур тунадасны дараа усны элэгдэлд орох нь 
амархан байдаг. Ургамлан бүрхэвчээр хомс, хөрс эвдэрсэн газар усны элэгдэлд 
орохдоо амархан.  
 
Ундай голын голдирол буюу сайр нь байгалийн хүчин зүйлсээс хамааралтай буюу 
хур бороо, үерийн ус, салхины элэгдэлд орсон, аливаа уул уурхайн үйл ажиллагаанд 
өртөгдөөгүй байна.  
 

2.4.4 Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөлөл 
 
Суваг, далан байгуулах талбайд газрын хэвлий, хөрсний хамт өртөгдөх ба төсөл 
хэрэгжих нийт талбайн ойр орчимд авто техникийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
нөлөөгөөр хөрсөн бүрхэвч доройтолд орно (Хүснэгт 12). 

 

ХҮСНЭГТ  12.  ХӨРСӨНД НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

Нөлөөлөл  Хамрах хүрээ Магадлал  Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Хөрс хуулагдах Төслийн талбайд Лавтай болох M 

Хөрс доройтох Төслийн талбайн 
орчимд Лавтай болох M 

 
 
2.4.5 Хөрсөн бүрхэвчид үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 
Оюу толгой төслийн талбай ерөнхийдөө цөлөрхөг говийн цайвар бор ханар сул, 
ялзмагийн хэмжээ 0,22-0,77 %, нийт азотын хэмжээ 0,11 %, урвалын орчин (pН-8) 
шүлтлэг байна. Ийм хөрс элэгдэлд маш эмзэг тул төслийг хэрэгжүүлэх явцад түүний 
алдагдлыг бууруулахад онцгой анхаарах шаардлагатай. 
 
Барилгын ажил эхлэхээс өмнө өнгөн хөрсийг хуулж, хадгалах талаар төлөвлөх 
хэрэгтэй. Түүнчлэн барилгын явцад түүнийг хуулж, хадгалах талаар тусгай зөвлөмж 
гаргах, төслийг дуусмагц хөрсийг нөхөн сэргээх шаардлагатай юм. Сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах дараах арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай. Үүнд: 

o Ерөнхийдөө элсэрхэг хөрс нь жижиг толгод газар, хуурай голын сав газар, 
бутны ойр хавьд тархсан байдаг. Төв Оюугаас урагш орших давсархаг хөрс 
өнгөн хэсэг 15-20 см зузаан тул шууд хуулж 15-20 м өндөртэй, 5 хэмийн 
налуутай тусгайлсан овоолго хийж хамгаална. 

o Харин элсэнцэр (хөнгөн шавранцар) хөрсний 15-20 см зузаан өнгөн хэсгийг, 
өөрөөр хэлбэл ургамлын үндэс ихтэй хэсгийг хуулан авч уурхайн үйл 
ажиллагаанд саад болохооргүй газарт тусад нь овоолго болгон хурааж 
хадгална.  
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o Хэрвээ хөрсний өнгөн хэсгийг дээр дурдсанаас их зузаантай хуулбал бусад 
давхаргатай холилдон ялзмаг нь 24-37 %, нийт нитрат нь 31-40 %-иар, бичил 
организмын идэвхи 1.4-1.9 дахин буурдаг байна. Ийм овоолгыг 2 жилээс 
илүүгүй хугацаанд хадгалж болно.  

Ундай голын зүүн сайрыг хааж, баруун салаа руу нь голдирол татан урсгахад хөрс 
хуулалтыг зөв технологийн дагуу хийвэл хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 
нь харьцангуй бага түүний дээр Ундайн сайр нь байнгын урсацгүй бөгөөд 
үргэлжилсэн усархаг борооны дараа түр зуурын урсац үүсгэдэг. Шинээр татах 
шуудууг ухахдаа элсэрхэг хөрсний өнгөн хэсгийн 15-20 см зузаантай ургамлын үндэс 
ихтэй дээд үеийг хуулан авч овоолохгүйгээр, хуулж авсан дараалалаар нь боох гэж 
буй сайрын дагуу дан дангаар тараан тавьж байрлуулсны дараагаар ухаж буй 
шуудууны хөрсний доод үеүдийг хаах гэж буй голдирол руу зөөж буулгана. Зөөсөн 
шороог сайрын голдиролын эргээс доош 15-20 см хүртэл сайтар нягтруулж чигжээд 
хуулж авсан өнгөн хөрсөө сайрын эргийн түвшний хэмжээнд эгнүүлэн суулгана. 
Дараа нь хангалттай усалж, хамгаалан тордох ба хонины шар бууцаар бордвол сайн 
хэдий ч өтөг 1 га-д 30-40 тн-с ихгүй байвал зохино. 
 

2.5. Гадаргын болон газрын доорхи усанд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
 
2.5.1. Гадаргын усны нөөц, онцлог 
 
ОТ төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр нь Төв Азийн гадагшаа урсацгүй ай савд 
хамаарагдах ба далай руу нийлэх урсац байхгүй боловч Монгол орны өмнөд хэсэг, 
Хятадын хойд хэсгийн хуурай нуурууд уруу цутгадаг байна. Энэ ай сав дахь ихэнх 
голдирол нь түр зуурын урсацтай бөгөөд жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байдаг. 
Ундай голын нийт урт 120 км ба төслийн талбай дахь гидрогеологийн гол онцлог 
төдийгүй олон тооны түр урсац бүхий салаануудтай. Тэрээр ОТ-н уурхайн 
зөвшөөрөлтэй талбайг хойноос зүүн тийш дайран өнгөрч, урсац нь Галбын говийн 
хуурай нуур хүрч сарнидаг.  Жилд унах хур тунадас нь дунджаар 80 мм, түүний 90 % 
бороо хэлбэрээр дулааны улиралд унадаг.  Түр зуурын үер нь өдөрт орсон хур 
борооны хэмжээнээс хамаарах ба дунджаар 40 мм бороо ороход ажиглагддаг. 
Ундай голын ус хураах талбай нь 1,081 км2 ба хүчтэй хур борооны үед уг гол нь 
нилээд их урсацтай болдог. Ундай голын ай савд бороо орсон талбайн хэмжээ, 
гадаргын налуу, бусад холбогдох үзүүлэлтийг оролцуулан хамгийн их үерийн усны 
хэмжээг 1.98 м3/cек-ээс 130 м3/cек гэж тооцсон байна. Ундай голын ажиглалтаас 
үзэхэд, тэрээр жилд дунджаар 3-4 удаа үерлэх ба хамгийн сүүлд болсон томоохон 
үер нь 2005 онд тохиосон. Өмнөговь аймгийн уур амьсгалын мэдээнээс үзэхэд жилд 
дунджаар 2-5 түр зуурын удаа үер тохиолддог. Хур бороо элбэгтэй жилд 9 удаа 
үерлэж байхад гантай жил ганц удаа тохиодог. Нийт үерийн тохиолдлын 70-80 % 
долоо ба наймдугаар сард тэмдэглэгджээ. Үерээс үүссэн  гадаргын урсац түр зуурын 
төдийгүй таамаглах боломжгүйн зэрэгцээ нутгийн иргэд ашиглах нь хомс, зарим 
тохиолдолд малчдад болон мал сүрэгт аюул авчрах боломжтой. Гадаргын 
байрлалаасаа хамааран үерийн ус ихэнхдээ маш их хэмжээний хурдсыг дагуулан 
өндөр хурдтайгаар газрын уруу доошилж мал, зэрлэг амьтдыг хамран, хүн болон дэд 
бүтцэд аюул учруулах боломжтой. Ундай голтой адил Хүрэн толгойн голын дээд 
хэсэг болон Будаа голын дээд цутгалан уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайн зарим 
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хэсгээр өнгөрөн гардаг. Эдгээр гол болон Бор Овоо булгийн байршлыг Зураг 38-д 
үзүүлэв.  
 

 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

ЗУРАГ  38. УНДАЙ ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ СУВГИЙГ ТОЙРСОН ТҮР 
УРСАЦТАЙ ГОЛУУДЫН БАЙРШИЛ 

 
 
Нутгийн малчдад түр зуурын үерийн улмаас үүсдэг түр зуурын цөөрөм, түр зуурын 
урсгалтай болон тогтмол устай булаг шанд нь малаа услах усны нөөцийн чухал эх 
үүсвэр болдог (Зураг 39). Эдгээр булаг шандыг малчид малын усан хангамж гэж 
үздэг. Бор Овоогийн булаг энэ орчмын чухал усны эх үүсвэр, ОТ-н талбайд оршдог 
ганц тогтмол урсгалтай булаг бөгөөд удаан үргэлжилсэн гантай жилд л ширгэдэг 
байна. Хээрийн судалгааны ажлыг 2011 оны 7 болон 8-р саруудад гүйцэтгэсэн ба 
Бороо Овоогийн булаг нь хуурай байсан (Зураг 40). 
 

Тохируулгын далан 

Тохируулгын суваг 

Бор овоо 

Хөх хад 
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ЗУРАГ  39. БОР ОВООГИЙН БУЛАГ 

 
 
Ундай гол нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт орших бөгөөд 
Зайсангийн хэцийн нурууны хажуу бэл, 1461.5 м өндөр нэргүй уулын өвөр хажуугаас 
эхэлж Галбын говь хүрнэ. Гол тус бүс нутгийн бусад гол горхи, сайрын нэгэн адил 
хаврын шар усны ба зуны борооны усны түр урсацтай байна. Ус цаг уурын 
хүрээлэнгээс тус бүс нутгийн цаг уур, уур амьсгалд хийсэн ажиглалт хэмжилтийн 
олон жилийн мэдээ, 2011 оны 6 дугаар сарын сүүлчээр төслийн хүрээнд энэ голын 
голдиролыг өөрчлөх хэсэг орчимд хийсэн гадаргын усны хайгуулын судалгааны 
мэдээ, материал, 1:100000 масштабтай зураг зэргийг ашиглаж Ундай голын үерийн 
хамгийн их урсацыг тооцох, голын голдиролыг өөрчлөхөд холбогдох судалгаа, 
тооцоог хийсэн. 1:100000 масштабтай зургаар тодорхойлбол голын сав газрын 
талбай 1390 км2, голын урт 120 км болно. 
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ЗУРАГ  40. БОР ОВООГИЙН БУЛАГ, 2011 ОНЫ 6 САРЫН 20 ӨДӨР 

 
 
Тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн дээд зах хүртэл Ундай голын урт 55.2 км, далан 
хүртэл 60.5 км, харин түүнээс талбайн доош хүртэл 65.4 км бөгөөд эдгээр уртад 
харьяалагдах ус хурах талбай нь 538 км2, 569 км2 ба 579 км2 тус тус болно. Харин 
талбайн доод зах хүртэлх Ундай голын ус хурах талбай дээр Хүрэн толгойн сайрын 
(2) ус хурах талбайг нэмбэл 632 км2 болно (Зураг 41). 
 
Ундайн голын савын газрын голын голдиролыг өөрчлөхөд хамаарах хэсэг говийн 
элсэрхэг дов сондуулт уул, толгод, хотос хонхор, хөндий зэрэг тогтоцтой болно. 
Голын голдирол харьцангуй өргөн 300-400 м хүрнэ. Ёроол нь тэгшивтэр, ширхэгийн 
бүтцэд элс, элсэнцэр, жижиг хайрга зонхилно (Зураг 42 ба Зураг 43). Оюу Толгой 
ордын орчимд Ундай голын ёроолын хэвгийг 1:100000 масштабтай зургаар 
тодорхойлбол 3.7-3.1 промиль буюу 1000 м-т 3.7-3.1 м уналттай байна. 
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Тайлбар:______ Лицензийн талбай,______ Сав газар ба ус хурах талбай,-------- сайр, 1-
Далан хүртэлх Ундай голын ус хурах талбай, 2-Голдиролыг нь өөрчилснөөр Ундай гол 

цутгах Хүрэн толгойн сайр 
 

ЗУРАГ  41. УНДАЙ ГОЛ (САЙРЫН) САВ ГАЗАР 

Ундай 

Ундай 

Галбын говь 
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ЗУРАГ  42. УНДАЙ ГОЛЫН ҮЕРЛЭЖ БУЙ БАЙДАЛ, 2010 ОНЫ 9 САРЫН 9 ӨДӨР 

 
 
Их үерийн урсац 
Хавар цас хайлах, зун намрын бороо ялангуяа эрчимшил ихтэй аадар бороо орох 
үед Ундайн гол ба Хүрэн толгойн голд урсац үүсч, үерлэдэг. Эдгээр гол үерлэхэд 
ажиглагдах хамгийн их урсацын тооцоог манай орны нөхцөлд тохирсон хур борооны 
хязгаарын эрчимшлийн аргаар тодорхойлов. Үерийн хамгийн их урсацын тооцоог 
үерийн усыг боох далангийн дэргэдэх голын хөндлөн чиглэлд хийв. Энэ аргаар 200 
км2-аас бага ус хурах талбайтай жижиг гол, хуурай сайрын борооны үерийн хамгийн 
их өнгөрөлтийг тооцох томьёо дараах хэлбэртэй байна.  

Q1%= q1% *  H1% *  * р%* F 
 
Үүнд: Q1% -үерийн их урсац(м3/сек)  
 q1% -үерийн их урсацын модуль (л/сек*км2) 
 -үерийн урсацын итгэлцүүр 
 H1% -1% хангамшилтай хоногийн хамгийн их хур тунадас (мм) 
 -нууршил, ой, намагшлын итгэлцүүр 
 р% -1%-ийн хангамшлаас шилжүүлэх итгэлцүүр 
 F -ус хурах талбай (км2) 
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ЗУРАГ  43. УНДАЙ БА ХҮРЭН ТОЛГОЙН САЙРЫН ЕРӨНХИЙ БАЙДАЛ, 2011 ОНЫ 6 САР 
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Ундай болон Хүрэн толгойн голын ус хурах талбайн хэмжээ, голын уртыг болон 
дээрх аргазүйгээр тооцсон 1 %-ийн хангамшилтай их урсац, түүний янз бүрийн 
хангамшил дахь хэмжээг доорхи хүснэгтээр үзүүлэв (Хүснэгт 13). Эдгээр 1, 2, 3, 4, 5 
%-ийн хангамшилтай их өнгөрөлт нь 100, 50, 33, 25 ба 20 жилд нэг удаа тохиолдох 
магадлалтай их үерийн хэмжээ болно. Харин 1000 жилд тохиож болох хамгийн их 
урсац 492 м3/сек юм. 
 

ХҮСНЭГТ  13. ГОЛЫН ДҮРС ЗҮЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ БА ИХ УРСАЦЫН ТООЦОО 
Голын нэр F,км2 L,км Q1% Q2% Q3% Q4% Q5% 

Ундай  569 60.5 155 129 115 101 94.6 
Хүрэн толгойн гол 52.7 23.3 12.7 10.5 9.40 8.25 7.75 

 
Үерийн их урсацыг тооцсон хэмжээнд тохируулан үер усны аюулаас сэргийлэх арга 
хэмжээ авах нь зүйтэй. Төсөлд дурдсанаар Ундай гол Оюу Толгой ордын баруун 
талаар урсан уурхайн эдэлбэр газраас 3 км орчим зайд орших Хүрэн толгойн голд 
нийлэх бөгөөд ус хурах талбай нь 618.4 км2 байна. Уг ажил нь тохируулгын далан 
байгуулах, тохируулгын суваг татах, хөрсний усны урсацын чиглэлд тохируулга хийх 
шугам хоолой татах, гол дээр гарам байгуулах зэргээс бүрдэх ажээ. 
 
Сав газрын талбайн 86.1 км2 буюу 6.2 % нь, голын уртын 10.1 км буюу 8.4 % нь Оюу 
толгойн зэс-алтны орд ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хамаарч байна (Зураг 
44). Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийснээрУндай голын Оюу толгойн 
ордыг ашиглах талбайг дайран өнгөрөх хэсгийн усны урсгалын байгалийн нөхцөл 4.9 
км-ээр өөрчлөгдөж, ус хурах талбайн урсац нөгөө сайрт шилжин гадаргын усны 
сүлжээ нь өөрчлөгдөж байна. Тэгэхдээ энэ өөрчлөлт голын нийт урсацад төдийлөн 
нөлөөлөхгүй болно. Төсөлд дурьдснаар үерийн сувгийн налуугийн хэмжээ 400 м-т 1 
% гэж тооцсон байна. Энэ нь 10 промиль болох ба тухайн орчим дахь Ундай болон 
бусад сайрын хэвгийгээс (3.1-3.7 промиль) 3 дахин их юм. Хэвгий их байх нь ширүүн 
урсгал бүрдэх нөхцөл болно. Хэвгий их байж ширүүн урсгал үүсвэл сувгийн усаар 
хатуу бодис ихээр зөөгдөж, хэвгий бага тогтуун урсгалтай хэсэгт тунаж, тэнд тулалт 
үүсэж усны түвшин ихсэх, цаашлаад ус эргээ халих, олон салаалах зэрэг сөрөг 
нөлөө үүсэж болно. Хэрэв шинэ сувгийн ёроолын хэвгий Ундай голын голдиролын 
хэвгийгээс бага бол сувгийн дээд хэсэгт тулалт үүсэж, усны түвшин ихээхэн 
нэмэгдэж, хатуу бодис ёроолд хуримтлагдана. 
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Тайлбар: 1- далан  

ЗУРАГ  44. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРД ОРЧМЫН УНДАЙ ГОЛЫН ГОЛДИРОЛ 
 
Мөн тэнд усны эргүүлэг, долгион үүсэж, ёроол ухагдах эрэг эвдрэх, ус эргээ халих 
зэрэг үзэгдэл ажиглагдаж болно. Иймээс шинэ сувгийн ёроолын хэвгий нь Ундай 
голын болон нийлэх сайрын хэвгийтэй аль болох ижил байх шаардлагатай юм. 
Шинээр татах суваг нь их үерийн усыг чөлөөтэй өнгөрүүлэх хөндлөн огтлолын 
талбайн хэмжээтэй байхад усны тулалт буй болж, улмаар усны түвшин эрс 
нэмэгдэх, хагшаас буюу хатуу бодис хуримтлагдах зэрэг сөрөг үзэгдэл 

Ундай 

Ундай 

Шинэ 
голдирол 
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ажиглагдахгүй байх магадлалтай байна. Шинээр татах сувгийн өргөн 200 м, гүн нь 1 
м гэж үзвэл голдиролын хөндлөн огтлолын талбай нь 200 м2 болно. Харин энэ 
сувгаар урсах усны урсгалын хурдыг Шезийн дараах томьёогоор тооцож болно. 
 

V=C (RJ)0.5                                     
Үүнд: V- Урсгалын хурд, м/сек 

C-Шезийн итгэлцүүр, голын адраашлаас хамаарна 
 R-гидравлик радиус, дундаж гүнээр орлуулж болно 
 J-голдиролын хэвгий 
 
Эндхийн сайруудын голдиролын байдлаас үзвэл адраашлын итгэлцүүр n=0.04, 
Шезийн итгэлцүүр C=25 байна. Голдиролын ёроолыг 1 хувийн уналттай буюу 0.01 
промиль гэвэл урсгалын дундаж хурд V=2.5 м/сек байна. Тооцооны чиглэлд 2 дугаар 
томьёогоор тооцсон сувгийн нийт хөндлөн огтлолын талбайгаар урсах усны 
өнгөрөлт (Q=V*F) 500 м3/сек болно. Хэрэв голын ёроолын хэвгийг сайруудын 
хэвгийтэй төсөөтэй байдлаар 0.0035 (3.5 промиль) гэж үзээд бусад үзүүлэлтүүдийг 
дээрхийн адил гэвэл урсгалын дундаж хурд V=1.48 м/сек болж, усны өнгөрөлт нь 
(Q=V*F) 296  м3/сек байна. Энэ нь 1000 жилд нэг удаа тохиолдох үерийн хамгийн их 
урсацаар тооцсон тул сувгийг дахин өргөсгөх зэрэг асуудал гарахгүй байгаль орчин, 
нийгэм болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хамгийн тохиромжтой хувилбарыг 
сонгож авах нь зөв болно. Шинэ суваг татах 200 орчим метр газрын геологийн 
нөхцлийг судлан тогтоож, суваг татаж болох, эсэхийг тодорхойлох хэрэгтэй. Энэхүү 
хэсэг газрын геологийн нөхцөл, хурдас чулуулгийн бүрдэл нь гадаргын усыг ихээр 
нэвчүүлэхээр байвал өөр чиглэлийг сонгох хэрэг гарна. Ер нь гол ус үл нэвчүүлэх ул 
чулуулаг, хурдас дээгүүр урсаж байдаг. Төсөлд Ундай гол үертэй байх үед голыг 
чөлөөтэй гаталж байх зорилгоор гарам байгуулахаар зорьжээ. Гармыг 50 жилд 1 
удаа тохиох үерийн хамгийн их урсацаар тооцож байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна. 
Энэ гарам орчимд 50 жилд 1 удаа тохиох буюу 2 хувийн хангамшлыг давах үерийн 
их урсац 129 м3/сек болно (Хүснэгт 13). Дээрхийн адилаар гарам барих голын 
хөндлөн чиглэл дэх адраашлын итгэлцүүр n=0.04, Шезийн итгэлцүүр C=25 байна. 
Харин голдирол ын ёроолын хэвгий 0.0031 буюу 3.1 промиль бөгөөд урсгалын 
дундаж хурдыг Шезийн томьёогоор тооцвол V=1.76 м/сек болно. Хөндлөн огтлолын 
талбай нь F=141м2 ба энэ чиглэлийн голдиролын ус өнгөрөөх чадамж 248 м3/сек 
болж байна. Энэ нь төсөлд тооцсон гарам доогуур гарах их өнгөрөлтийн хэмжээнээс 
(129 м3/сек) их юм. Хэрэв Ундай голын голдиролын чиглэлд барьж байгуулах гармын 
ус өнгөрөөх чадавхи усны өнгөрөлтийн хэмжээнээс бага бол уг гарам усанд автах 
аюултай. Голын голдиролын хурдасны ширхэгийн бүтэц харьцангуй бага элсэрхэг 
учраас гарам орчимд үерийн үед эрэг нурах, ёроол өөрчлөгдөх, усны урсгалаар 
хатуу бодис буюу хагшаас зөөгдөх байдал байнга ажиглагдана. Иймээс голдирол 
хялбархан элэгдэл, эвдрэлд орох, тогтворгүй байх нөхцөлийг сайтар тооцож, гарам 
орчимд голдиролын хамгаалалт хийх нь зөв юм. Энэ хамгаалалтыг хийгээгүй 
тохиолдолд эрэг нурах, ёроол ухагдах зэрэг голдиролын хэв гажилт ус өнгөрөөх 
байгууламжийн ойролцоо явагдан байгаль орчинд төдийгүй байгууламжийн бат бөх 
байдалд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Гармыг барьж байгуулахад түүний бөх бат 
байдал, ус дамжуулах чадварыг их урсацын тооцоонд тулгуурлах нь байгаль орчинд 
гармаас үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах төдийгүй гармын чанар, аюулгүй байдалд 
чухал болно. Гарам барьж байгуулах голын хэсгийн голдирол усны урсгалын 
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чиглэлтэй параллель байвал зохино. Ийм тохиолдолд голын эргийн эвдрэл бага 
байх нөхцөл бүрдэж, гармын бөх бат байдалд хэрэг болно. Харин гарам нь голын 
голдиролын шулуун хэсэгт, усны урсгал буюу голдиролын чигт перпендикуляр 
байвал зохимжтой. Хэрэв гармыг урсгалын шулуун хэсэгт байгуулахгүй бол усны 
урсгалын эргүүлэг ба хуйлраанд голын голдирол эвдрэх зэргээс болж, усны 
урсгалаас гарамд үзүүлэх сөрөг нөлөө улам их болж түүний бөх бат байдалд 
муугаар нөлөөлнө. Мөн гармын ойр орчмын голын эрэг, голдиролыг эвдрэлээс 
хамгаалах арга хэмжээ авах хэрэгтэй.  
 

 
ЗУРАГ  45. УНДАЙ ГОЛЫН ГАРАМ БАЙГУУЛАХ ЧИГЛЭЛИЙН БАЙДАЛ 

 
 

 
ЗУРАГ  46. ГАРАМ БАЙГУУЛАХ ГОЛЫН ХӨНДЛӨН ЧИГЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БАЙДАЛ 

 
Дээр хийсэн тооцоо,  судалгаа болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
дүнд үндэслэн цаашид байгаль орчныг хамгаалах,  нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90



2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

75 

явуулахад ашиглах нь зүйтэй. Шинэ сувгийн ёроолын хэвгий нь Ундай гол болон 
нийлэх сайрын ёроолын хэвгийтэй аль болох ижил байхын зэрэгцээ Ундай голын 
усыг шилжүүлэн урсгах суваг дагуу салхиар зөөгдөх хатуу бодис хуримтлагдаж, 
үерийн усыг өнгөрөөх чадавхи нь муудаж болох тул эргийн дагууд бут, сөөг, мод 
тарих зэргээр хамгаалах арга хэмжээ авах нь зүйтэй. 
 
2.5.2. Гадаргын усны чанар 
 
Ундай голын усны чанар малчдын хэрэглэдэг гүехэн гар худгуудынхтай адил ба 
булаг задгайнууд нь гүний даралтгүй уст үеийн гадаргын илрэл юм. 2002, 2003, 2005 
оны 7 дугаар сард Мааньт, Хөх хад, Бор Овоо (Зураг 47) булаг задгайгаас авсан 
дээжийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан дүнг Хүснэгт 13-д үзүүлэв. Мааньт 
болон Хөх хадны задгай (ОТ-оос доош 12 км-т)  усны чанарыг Бор Овоо булгийнхтай 
харьцуулахад ууссан давсны хэмжээ илүү байсан бөгөөд энэ нь хур бороо болон 
ууршилтын эрчимшлээс хамаарч их өөрчлөгдөх магадлалтай. Бор-Овоогийн задгай 
усан дахь кадьми, төмөр, никелийн агуулга Монгол Улсын цэвэр усны стандартаас 
их боловч мал усалгааны хэрэгцээг хангана. Эдгээр булгийн усны чанар хур 
бороо/үертэй үед дээшлээд, усны түвшин буурснаар доройтож, эрдэс давсны 
агууламж нь ууршилт ихсэхэд нэмэгддэг. 2002 оны 7 дугаар сараас эхлэн улирал 
тутам эдгээр булгийн усны чанарт шинжилгээ хийсэн байна.  
 

 
ЗУРАГ  47. ОТ-Н УУРХАЙН ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ТАЛБАЙН ЭРГЭН ТОЙРНЫ БУЛГУУД 
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ХҮСНЭГТ  14. УНДАЙ ГОЛ ОРЧМЫН БУЛГУУДЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 

Дээжийн үзүүлэлт 
Хэмж

их 
нэгж 

Бор Овоо Мааньт Буурал  MNS 
4586:1998 

ДЭМБ 
стандарт 

Дээж авсан огноо  2010.06.18 2010.06.18 2010.06.18   
Лаборатори  ГТЛ ГТЛ ГТЛ   
pH pH  6.6 6.2 7.5 6.5-8.5  
Нийт ууссан давс 
180oC мг/л 318 1120 608   

Бикарбонат, HCO3 мг/л 180 256 250   
Карбонат, CO3 мг/л  4.5 6   
Хатуулаг мг/л 2.90 2.60 2.40   
Кальци мг/л 48 34    
Магни мг/л 6.08 10.9 8.51  0.05 
Кали мг/л 1.84 2.24 3.94   
Натри мг/л 62.6 331.5 172.5  200 
Фтор мг/л 2.61 4.1 0.5 1.5  
Сульфат, SO4 мг/л 71.6 304.5 56.8 100 500 
Хлор мг/л 42.2 224.7 150.6 300 250 
Төмөр (нийт) мг/л 0.02 <0.02 0.03   
Мышъяк мг/л <0.05 <0.05 <0.05   
Кадми мг/л <0.005 <0.005 <0.005   
Хром мг/л <0.02 <0.02 <0.02   
Зэс мг/л <0.01 <0.01 <0.01   
Хар тугалга мг/л <0.05 <0.05 <0.05   
Никель мг/л <0.03 <0.03 <0.03   
Цайр мг/л <0.01 <0.01 <0.01   
Мөнгөн ус мг/л <0.005 <0.005 <0.005   
Аммиак, NH3-N мг/л 0.6 0.2 0.7 0.5  
Нитрит as N мг/л 0.2 0.2 0.2   
Нитрат as N мг/л 4.38 3.2 19 9.0 50 
 
 
2.5.3. Газрын доорхи усны нөөц, онцлог 
 
Оюу толгойн ордын ихэнх хэсэг нь хожуу цэрд, улаан шавар, хайргархаг 
хурдсуудаар хучигдсан байдаг. Хурдсууд ихэвчлэн жигд тархалттай бөгөөд 
өрөмдлөгийн үр дүнгээс харахад 5-54 м зузаантайгаар төслийн талбайг нэлэнхүйд 
нь хучсан байдаг. Харьцангуй их зузаантай шавран үе нь хойд хэсгээр оршино. 
Тунамал хурдсууд нь ерөнхийдөө өмнөд говийн бүс нутагт тархсан бусад 
худсуудтайгаа ижил байдаг (Aquaterra, 2004 оны 10 сар).  
 
Төсөл хэрэгжих талбайн газрын доорхи усны нөөц нь голын голдирол дахь 
аллювийн хурдас, суурь чулуулгийн өнгөн хэсгийн хязгаарлагдмал гүнтэй өгөршлийн 
бүс дэх уст үеүдээс тогтоно. Аллювийн хурдас дахь бага гүнтэй уст давхаргууд нь 
аллювийн угаагдлын хөндий, хуурай сайруудын хурдсанд агуулагддаг. Төсөл 
хэрэгжих талбай, түүний эргэн тойрны гүний усны үндсэн эх нь аллювийн хурдас, 
суурь чулуулгийн дээд өгөршлийн уст үеэс тогтддог. Аллювийн хурдас дахь гүехэн 
уст давхарга түүний угаагдсан хөндий, хуурай сайрын хурдсанд агуулагддаг. Оюу 
Толгой төслийн талбайн 70 орчим хувийг аллювийн хурдас хучдаг боловч ашиглах 
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усны нөөц нь голдирол, сайрын аллювитай холбогддог. Эдгээр гүехэн гүнтэй уст 
давхарга бороо, улирлын чанартай түр зуурын гадаргын урсацаас төдийгүй  суурь 
чулуулаг ба аллювийн хурдасны хил нийлсэн хэсгээс шууд тэжээгддэг бөгөөд 
нутгийн малчид, малын ус хангамжийн эх үүсвэр болдог юм. 
 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн зураг төслийг 
нарийвчлан боловсруулахын тулд төслийн талбайд гидрогеологийн нарийвчилсан 
судалгаа, шинжилгээг 2004 оноос хийж эхэлсэн байна. Үүнд: 

1. Голдер ассошэйштс, Гидрогеологи ба загварчлалын үнэлгээ, 2003 оны 8 сар 
2. Акуатерри Компани, Ил уурхайн ус зайлуулах судалгаа, 2004 он 
3. Усны менежментийн зөвлөх, Гидрогеологи ба загварчлалын үнэлгээ, 2006 

оны 2 сар 
4. СМЕК Монголиа,  Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 

инженерийн урьдчилсан судалгаа, 2007 
5. Акуатерри Компани, Оюу толгойн талбайн гидрогеологийн талбайн үнэлгээ, 

2010 оны 12 сар 
6. СМЕК Монголиа ба Престиж инженеринг, Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн 

тохируулга хийх төслийн нарийвчилсан зураг төслийн судалгаа, 2011 
 
Дээрх судалгааны үр дүнгүүдийг нэгтгэн төсөл хэрэгжих талбайн газрын доорхи усны 
урьдчилсан загварчлалыг Акуатерра компани нь тодорхойлон зурагласан байна.  
 

 
Эх сурвалж: Акуатерра компани 

ЗУРАГ  48. ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ УРЬДЧИЛСАН ЗАГВАР 

Ил уурхайн хүрээ 
Геологийн хагарал 
Аллювийн хурдас 
Цэрдийн хурдас 
Андезит судал 
Элсэн чулуу ба 
конголмерат 
Усны статик түвшин 
 

Базальт 
Аугит базальт 
Игнимбрит 
Тунамал хурдас 
Кварц монцодиорит 
К өндөр 
К бага 
К маш бага  
 

Ундай гол Баруун БАТ хагарал Зүүн БАТ хагарал Хагарал 

Өгөршсөн суурь 

Тайлбар 
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Ундайн сайрын ус агуулагч нүх сүвэрхэг үе жилд 2 мм хэмжээний тэжээгдэл авдаг 
гэж таамаглаад, гидрогеологийн зураглалын үед өргөн хэрэглэгддэг доорхи томъёог 
ашиглан газрын доорхи усан баялгийг тодорхойлсон байна. Үүнд: Q=2.74xhF, уг 
томъёо 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 байна3.  
 
Төслийн талбайд тархсан суурь чулуулгийн литологи нь усыг маш муу нэвтрүүлдэг, 
харин суурь чулуулаг дахь ан цав, өгөршлийн бүсүүдэд хоёрдогч ус нэвтрэх үе нь 
баруун өмнөд болон төв Оюугийн ил уурхайн хүдрийн биетийн 120 м хүртэл 
харьцангуй элбэг байдаг. Хайгуулын өрөмдлөгийн (буцах эргэлтэт) явцад Оюугийн 
дээр дурдсан хоёр талбайд хэд хэдэн уст үе тааралдсан ба өгөршсөнөөс залуу 
суурь чулуулагт шилжих 20 м ба 100 м давхаргад хамгийн их ундарга, 8 л/сек байв. 
Хязгаарлагдмал ус үл нэвтрүүлэх давхарга тааралдаж байсан бөгөөд 120 м-ээс 
доош ус агуулах бололцоотой ан цав бараг байхгүй, суурь чулуулаг маш бага ус 
дамжуулдаг байна. Уурхайн өрмийн цооног 1 (Босоо ам №1)-ийг  ашиглан дахин 
ухахад ус бараг гараагүй байна. Ил уурхайгаас гарах хаягдал чулуулгийн гео-химийн 
шинжилгээ чулуулгийн хүчиллэг үүсгэх боломжтойг илрүүлсэн боловч гүний усны 
суурь орчин хүчиллэг гэдэг нь нотлогдоогүй, төслийн талбайн усны хяналт 
шинжилгээний дүнгээс үзэхэд бага зэрэг шүлтлэг рН-тэй байсан байна. 2004 онд 
Акуатерра компаний ил уурхайн ус зайлуулах судалгааны нэг хэсэг болох ус 
нэвтрүүлэх туршилтаар том хэмжээний хагарлын мужид өрөмдлөг хийгдсэн боловч 
тэдгээр нь өгөршлийн шаварлаг материалаар дүүргэгдэж, хаагдсан болохыг 
илрүүлсэн. 2004 оны Аквуатерра компаний усны түвшний хэмжилтийн үр дүнд 
үндэслэн Оюу толгойн талбайн усны түвшний хагалбар зураглалыг боловсруулж,  
төслийн дэд бүтцийн схемийг давхцуулан  Зураг 45-д үзүүлэв. Энэ зургаас гүний 
усны хяналтын цэгийн байршил, ус зүйн хувьд ялгаатай хурдсуудын гүний усны 
түвшин, уст давхарга ба бага нэвчилттэй цэгийг харж болно. 2004 оноос хойш ХЧО, 
Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-ийн талбайд усны түвшин, түүний шинж 
чанарыг тодорхойлохын тулд нилээд хэдэн хяналтын цооног нэмж суурилуулсан 
байна.  Барилгын хэрэгцээнд гүний усыг ашиглахад ил уурхай орчмын гүний усны 
градиент өөрчлөгдөнө. Гүний усны одоогийн загварыг уст давхаргын сүүлийн үеийн 
мэдээг ашиглан боловсруулсан бөгөөд түүний шинэчилсэн хувилбар нь уурхайн 
талбайн янз бүрийн давхаргын тархалтыг сайн мэдрэх, 2012 онд уурхай эхлэхэд ил 
уурхайн ус шавхалтанд хэрхэн хариулах зэргийг тооцох учиртай.  
 
Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн уст давхаргын дээд толь ерөнхийдөө гүехэн, 
Төв болон Баруун-өмнөд ил уурхайд газрын гадаргаас доош 5-15 м байхад Өмнөд 
болон Хойд Хьюгод 20-30 м хүртэл доошилсон байна. Энэ толь голын голдиролын 
дагуух (ялангуяа Ундай) булгуудад хамгийн гүехэн байдаг. 

                                            
3 Оюу Толгой ХХК, БОНБНҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол-Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, 
боловсруулах төслийн өргөтгөл шинэчлэлтийн нэгдсэн төсөл, 2012 он, Натур Фрейндли ХХК,  Эс И Си 
ХХК 
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Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

ЗУРАГ  49. ГҮНИЙ УСНЫ ХАГАЛБАР (2004) 
 
 
Уст давхаргын дээд толь газрын гадаргыг дагаж зүүн урд зүг үрүү налж, гидравлик 
градиент нь дунджаар 0.4 хувиар буурдаг. Уурхайн талбайн гүний усны ерөнхий 
чиглэл нь баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй, газрын гадаргыг дагаж, гадаргын 
урсацын чиглэлтэй байв. Өнөөгийн ус шавхалтын горимоос үүсэн ил уурхайн өмнөд 
хэсэгт гүний усны түвшин буурч байгаа бөгөөд ус шавхалтын цооногуудыг Зураг 50-д 
үзүүлэв. Зургаас харахад усыг шавхаж авахад түүний динамик түвшин өгөршсөн 
суурь чулуулагт (усны эх үүсвэр) байрлах пьезометрийн дээд хэсэгт хүртэл буурч 
байна. Энэ түвшний бууралт зөвхөн тэр орчимдоо, цооногийг тойрсон 
хязгаарлагдмал шинжтэй бөгөөд өгөршсөн суурь чулуулаг ус нэвтрүүлэхдээ сулыг 
илтгэж байна. 
 
Зураг 51-д үзүүлсэн гидрографын зургаас харахад цооногийн түвшин дэх гүний усны 
түвшин 14 м хүртэл буурчээ. Мөн OTRC-874 ба OTRC-928 шавхалтын худаг болон 
ойролцоох хяналтын худгуудийн гүний усны түвшин, шавхсан усны хэмжээг үзүүлж 
байна. 
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Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

ЗУРАГ  50. ӨМНӨД ИЛ  УУРХАЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ГҮНИЙ УСНЫ ТҮВШИН БУС ШАВХАЛТЫН 
ЦООНОГУУДЫН БАЙРШИЛ 

 
OTRC-928 цооногоос ус шавхалт нь тогтвортой бус, түүний шавхалтын хурд 2900 
м3/сар-аас 500 м3/сар хүртлээ буурч хяналтын худаг OTRC-221-ийн усны түвшин 
дээшлэхэд нөлөөлсөн.  

 

 
ЗУРАГ  51. ӨМНӨД ИЛ УУРХАЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ УС ШАВХАЛТЫН ЦООНОГУУДЫН 2009 ОНЫ САР 

БҮРИЙН УСНЫ ТҮВШИН 
Эх сурвалж:  ОТ –оос авсан (2010), ОТ төслийн усны хяналт шинжилгээний тайлан (орчуулга) 
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Малчдын худагт хур тунадасны үзүүлэх нөлөө 
Аллювийн уст давхаргад хур бороо/үерийн нөлөөг ОТ-н уурхайн эргэн тойрны 
малчдын худгийн хяналт шинжилгээний үр дүнгээр үнэлж болно. ОТ-н хилийн дагуу 
суурилагдсан цаг уурын автомат станцын ЦУАС хур тунадасны хэмжээ болон 
малчдын 6 ш гүехэн худгийн усны түвшний гидрографыг Зураг 42-д үзүүлэв. Зураг 
49-д малчдын 6 худаг төдийгүй хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлыг үзүүлсэн 
бөгөөд худгийн мэдээлэл гүний усны талаархи мэдээг өгнө.  

Эдгээр худгууд Ундай болон түүнд цутгадаг түр урсацтай голдиролд байрладаг 
бөгөөд гүний усны түгээмэл онцлог шинжийг агуулна. Үүнд: 

o Их хэмжээний бороо (бүх тохиолдолд биш) ороход хариу үйлдлийг маш 
хурдан өгдөг (мөн ЦУАС, хянах хүрээнээс хол орсон борооны үерийн усны 
тохиолдол орно) 

o Гүний ус сэлбэгдэхтэй уялдан түүний түвшин 0.3-0.5 м-ийн хооронд 
хэлбэлзэнэ. 

o Үерийн дараа гүний усны түвшин 0.8-1.8 м-ээр аажмаар буурч, үерийн өмнөх 
тогтсон түвшиндээ хүрнэ (суурь түвшин). 

Гүний усны түвшний улирлын чанартай бууралт уст давхаргын нөөц мөн адил багасч 
байгааг илтгэнэ. Бууралтын шалтгаан дараах зүйлийн аль нэгтэй холбоотой: 

 

 
Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

ЗУРАГ  52. СОНГОСОН МАЛЧДЫН ХУДГУУДЫН ГҮНИЙ УСНЫ ТҮВШИН, ХУР БОРООНЫ ХАМААРАЛ 
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Эх сурвалж: Оюу Толгой ХХК 

ЗУРАГ  53. СОНГОСОН МАЛЧДЫН ХУДГУУДЫН БАЙРШИЛ 
 
 

o Хажуугийн урсгал (аллювийн хурдасны доошлох градиент, өгөршсөн чулуулаг 
буюу гидрогеологийн нэгжтэй ойр очих гэсэн 2 чиглэлтэй); 

o Босоо урсгал (гидрогеологийн нэгжтэй хэвтээ байрлалд);  

o Шууд ууршилт 

o Малчдын ус ашиглалт гэх боловч малчид өөрсдөө мэдээллээ өгдөг, энэ нь 
гол бүрэлдэхүүн үзүүлэлт биш юм. 

Дээр дурдсан ихэнх худгийн гүний усны суурь түвшний бууралт ажиглагдаагүй 
байгаа нь уурхайн талбайд барилга байгууламжийн зориулалтаар ус олборлоход 
тэдгээрийн түвшинд нөлөөлөөгүй болох нэг баримт болж байна. Бага-оорцог-2 
болон Буйлсан хөөврийн голын гүний усны суурь төвшинд 0.5 м-ын өсөлт 
тэмдэглэгдсэн (2009 оны 5 дугаар сараас хойш Бага оорцог-2 худагт ба Буйлсан 
хөөвөрт сүүлийн 3 жилд тогтвортой өсөлт илэрсэн байна) бөгөөд үүнийг тайлбарлах 
болоогүй, нэмэлт судалгааг хийнэ. Улаан толгойн худаг (уурхайн зөвшөөрөлтэй 
талбайгаас 2.5 км зайд, Ундайн гол болон Оюу толгойн усан хангамжийн 
байгууламжаас 7 км зайд байрладаг)-ийн гүний усны суурь түвшин 2009 оны 
дундаас хойш буурч байгаа бөгөөд 2010 онд л борооны дараа бага хэмжээний өсөлт 
тэмдэглэгдсэн байна.  Энэхүү өсөлт орон нутгийн чанартай бөгөөд Улаан толгойн 
худаг нь бусад худагтай харьцуулахад Ундайн голын сав газрын хүрээнд боловч 
“дэд ус хураах” талбайд хамрагддаг, барилга байгууламжийн үед ус олборлосон 
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худгаас хол тул түүний нөлөө байх учиргүй. Эдгээр мэдээг ОТ төслийн урсацыг 
хэмжих цэгүүд, нэмэлт пьезометрүүд, урсгалын дээд хэсэг дэх бороо хэмжигч 
зэргээс бүрдүүлж хяналтын системийн загварыг хийх, гадаргын урсац ба гүехэн уст 
давхаргыг судалж ойлгоход ашиглана.   
 
2.5.4. Гүний усны чанар 
 
Гүний усны хяналт шинжилгээний арга зүй 
Оюу Толгой компани 2002 онд анх гүний усны чанарын хяналт шинжилгээ хийж 
эхэлснээс хойш тогтмол үргэлжлүүлэн сайжруулсаар ирсэн бөгөөд дээжний тоо 
хэмжээ, түүний давтамж болон шинжилгээ судалгааны хүрээ хамтдаа өргөжиж 
байна. Одоогийн хяналт шинжилгээг дурдвал уурхайн зөвшөөрөлтэй талбай доторхи 
цооног, гар худаг болон гол горхиноос улирал тутамд дээж авч байна. Хяналт 
шинжилгээний аргачлалыг стандарчилан тогтоосон ба усны дээж авахын өмнө 
СОЛИНСТ (SOLINST) 101 загварын усны түвшин хэмжигчээр (автомат хэмжигч 
суурилуулаагүй тохиолдолд) усны түвшинг хэмжиж тэмдэглэдэг. Гар худаг, гол 
горхины pH, цахилгаан дамжуулах чадвар, усанд ууссан ион (УУИ) зэрэг үзүүлэлтийг 
газар дээр нь хэмжихийн тулд Нi 98130 загварын багажийг ашиглаж байна. Дээжээ 
500 мл –ын ариутгасан хадгалах саванд хийхдээ агаарын бөмбөлөг орохооргүй 
болтол дүүргээд савны гадна ханан дээр дээж авсан цэгийн нэр, он сар өдрийг 
хаяглаж өгнө. Дараа нь тухайн дээжийг ашиглан усны чанарын ямар үзүүлэлтийг 
тодорхойлохоос хамааран дотоод гадаадын лабораторид илгээдэг. 2010 оны хяналт 
шинжилгээний хүрээ маш их өргөжиж нийтдээ 333 гүний усны цэгээс дээж авснаас 
тест, хайгуулын ба хяналтын худгийн цооногийн 231 цэг, малчдын худгийн 94 цэг, 
гол горхины 8 цэг хамрагдсан бөгөөд Гүний хоолой, Галбын говийн орчмын цэгүүд 
шинжилгээнд багтсан байна. Эдгээр мэдээг 2009 оныхтой харьцуулан дүнг Хүснэгт 
15-д харуулав.  
 
 

ХҮСНЭГТ  15. УСНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦЭГҮҮД 

Байршил 
2009 2010 

Цооног, 
Хяналтын 

худаг 
Малчдын 

худаг 
Гол 

горхи 
Цооног, 

Хяналтын 
худаг 

Малчдын 
худаг 

Гол 
горхи 

Оюу Толгой 58 6 0 118 20 0 
Гүний хоолой 85 59 1 91 49 2 
Галбын Говь 16 5 0 12 5 0 
Ундайн голын 
голдирол 0 19 6 10 20 6 

Нийт дүн 159 89 7 231 94 8 
255 333 

 
 
Хяналт шинжилгээний эдгээр мэдээнээс сонгосон холбогдол бүхий хэсгийг дараахи 
бүлгүүдэд оруулав. Ерөнхийдөө урт хугацаанд тогтмол хяналт шинжилгээ хийж 
байсан цэгийн мэдээг сонгож гүний болон гадаргын усны түр зуурын өөрчлөлтүүдийг  
бодитоор үнэлэх боломж олгоно. 
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Гүний усны хяналт шинжилгээний үр дүн 
Гүний усны хяналт шинжилгээг уурхайн зөвшөөрөлтөй талбайн доторхи болон эргэн 
тойронд сонгосон худгаас 2002 оноос эхлэн 2004 оноос улам өргөжүүлэн хяналт 
шинжилгээний сүлжээг байгуулсан билээ.  

Шинжилгээний үзүүлэлтүүдэд, Үүнд:  

Физик химийн 
үзүүлэлт: 

pH, температур, цахилгаан дамжуулалт, усанд ууссан ион УУИ 
(хээрийн), хатуулаг 

Үндсэн ион: Кальц, магни, кали, натри, флор, сулфат, хлорид, нитрат 

Металл: Төмөр, хүнцэл, кадми, хром, зэс, хар тугалга, никель, цайр, мөнгөн ус 
 
Эдгээр усны чанарын үндсэн мэдээ нь Оюу Толгойн талбайн доторхи гүний усны 
химийн найрлагын ерөнхий шинж чанар, түүний ирээдүйн хандлагыг тодорхойлох 
боломжийг олгоно. Ундай голын хажуугийн хяналтын худгийн чанарын 
шинжилгээгээр УУИ-ны агууламж 500 мг/л-ээс бага байхад түүнээс зайдуу холдох 
тутам Оюу толгойн ил уурхайгаас баруун урагш энэ хэмжээ өсч Ундай голоос зайдуу 
хойд зүгт, ил уурхайн баруун урагш оршдог цэнгэг болон давстай бохир устай 
газраас харагддаг зэргэлдээх ихэнх цооногт УУИ нь ихсэх хандлагатай байв (1,500 
мг/л-ээс ихгүй). Ийнхүү Ундай гол орчмоор УУИ бага хэмжээтэй илэрсэн нь энэхүү 
голоор сэлбэгддэг тогтоцын онцлог болон шавар багатай хөрс борооны урсацыг 
шууд шингээн авдагтай тус тус холбоотой болно. Эдгээр Ундай голын дагуух болон 
тэдгээртэй адил төстэй усны сувгуудын илүү цэнгэг (давслаг багатай) гүний усаар 
малчид малаа усалсаар иржээ. Оюу толгойн төв талбайгаас хойш Хьюго ордын 
орчимд усан дахь давсжилтын хэмжээ эрс нэмэгдэж 1500-11000 мг/л хооронд 
өөрчлөгдөж байв. Давсжилтын хэмжээ ихэссэн шалтгаан нь усаар сэлбэгддэггүй 
хурдас (Кретакесийн шавраар хучигдсан), усны нэвчилт багаас гадна он удаан 
хугацаагаар хүн ам суурьшиж байсан явдал юм.  Гүний усны орон зайн тархалтын 
зэрэгцээ Оюу толгой уурхайн химийн хяналт шинжилгээний үр дүнг Зураг 50 ба 51-д 
үзүүлсэн бөгөөд уг зургуудаар байгалийн түр зуурын өөрчлөлтүүдийг хянадаг. 
Малчдын өргөн хэрэглэдэг устай холбоотой гүехэн уст давхаргад натри, сулфатын 
ион давамгайлж, хлорид, кальци агуулагдаж байдаг байна. Шинжилгээний дүнгээс 
харахад зарим худгийн усны чанар удаан хугацаанд нилээд тогтмол байдаг. 
Жишээлэхэд, Дүгт худаг, байхад заримд худагт түр зуурын өөрчлөлт жишээлэхэд, 
Хөх хад, гарч байна. Эдгээр худгийн түр зуурын өөрчлөлт улирлын чанартай 
угаагдал болон гүехэн гүний усны зарим хэсэгт хуримтлагдсан давсны шилжилтээс 
үүдэлтэй байна. Дээр хэлснээр эдгээр бүх худаг нь ус шавхалтын барилгын 
нөлөөнөөс хол ба байгалийн эсвэл малчдын нөлөөлөлтэй байж болно (магадгүй 
шавхалтын дараа давсжилттай усыг худагт нийлүүлэх).  
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ЗУРАГ  54. ДҮГТИЙН МАЛЧДЫН ХУДГИЙН ИОНЫ ХЭМЖЭЭ, ДЭЭЖ АВСАН ОГНОО 

 
 

 
ЗУРАГ  55. ХӨХ ХАДЫН МАЛЧДЫН ХУДГИЙН ИОНЫ ХЭМЖЭЭ, ДЭЭЖ АВСАН ОГНОО 

 
Уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайн доторхи болон эргэн тойрны гүний усны 
шинжилгээнээс үзэхэд бага зэргийн шүлтлэг бөгөөд ихэнх гүний усны pH хэмжээ 7-8 
байв. Металлын агууламжийн хувьд мөн бага, илрэх хэмжээнээс доогуур байв. 
Гүний усны гүехэн давхаргын ус зөөлнөөс бага зэргийн хатуулагтай байгаа нь ундны 
усны хэрэглээнд тохиромжтой. Уурхайн талбайн доторхи болон эргэн тойрны усны 
чанарын мэдээ, Оюу толгойн орд газрын баттай суурь судалгааны үр дүнтэй хослон 
үнэлгээний үндсэн нэгж болгохын зэрэгцээ уурхайн ашиглалтын үеийн гүний усны 
чанарыг хянахад ашиглана.  

 

2.5.5. Усны нөөц, чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
 
2.5.5.1.  Худаг, гол, булгийн усны нөлөөлөл 
 

o Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр Бор-Овоогийн булаг байхгүй болно. 
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o Түүнчлэн төслийн талбайн өмнөд хэсгийн голын урсацын дагуух худаг, Хөх 
хад, Мааньт, Бурхантын булгуудын урсацад нөлөөлж болзошгүй. 

 
2.5.5.2. Усны чанар 
 

o Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас усны нөөц бохирдоно, тухайлбал хаягдал 
чулуулгийн овоолгоос хүчиллэг урсац, шатахууны/гидрокарбон асгаралт 
усанд орж болзошгүй.  

o Шуудуу хоолойг хийсэн материалиас шалтгаалан гадаргын болон гүний ус 
бохирдоно. 

Хүснэгт 16-д төслийн үйл ажиллагаанаас усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 
тодорхойлон тусгав.  
 

ХҮСНЭГТ  16. УСНЫ НӨӨЦӨД НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 
Нөлөөлөл Хамрах хүрээ Магадлал Эрсдлийн 

зэрэглэл 
Бор-Овоогийн булаг ширгэнэ. Төслийн 

талбайд 
Лавтай 
болох H 

Хөх хад, Мааньт болон Бурхантын гол 
горхины урсацад нөлөөлнө 

Төслийн 
талбайд Болзошгүй H 

ХЧО-оос хүчиллэг урсац Ундай голыг 
бохирдуулна  

Төслийн 
талбайд  

Магад 
болохгүй L 

Барилга байгууламжийн үеэр шатахууны 
асгаралт/гидрокарбоны шүүрэлт усны 
нөөцийг бохирдуулна  

Төслийн 
талбайд 

Магад 
болохгүй L 

Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 
далангаас нөхөн сэргээгдэх Бор овоо булаг 
хүртэлх талбайн хэмжээнд газрын доорхи 
усны түвшин огцом буурч хуурайших үзэгдэл 
эрчимтэй явагдах болно. 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох  H 

 
Ундайн голын голдиролыг өөрчлөхөд түүний дагуу орших уст цэгүүдэд үзүүлэх 
нөлөөлөлд цаашид үнэлгээ өгөхөд суурь үзүүлэлт болгох зорилгоор 2011 оны 9-р 
сарын 20-оос 26-ны хооронд уст цэгүүдэд усны түвшний хэмжилтийн судалгаа 
хийсэн юм. Судалгаанд Ундай голын дагуу голдирол өөрчлөх хэсгээс доош 
байрласан 10 уст цэгийг  (булаг шанд, худаг, цооног зэрэг) хамруулсан болно 
(Хүснэгт 17).  
 

ХҮСНЭГТ  17. УСТ ЦЭГҮҮДИЙН УСНЫ ТҮВШИН, 2011 ОНЫ 9 САР 

Уст цэгүүд Усны статик 
түвшин, м 

Температур, 
0С 

Цахилгаан 
дамжуулах 
чадвар,  S 

Координат, 
өндөршил 

Хөх хад гар худаг 0.92 17 01041 Е653779 
N4756657 1131.12 м 

Зүрх салаа гар худаг 0.13 19.5 00614 E654842.3 
N4753436 1129.5 

Буурлын булаг Усгүй, шалбаагтай байсан  
Эхэн бурхант гар худаг 1.01 19 00991 Е661008 

N4749399, 1086.12 м 
Саглагарын шинэ ус 
өрөмдмөл худаг 

10.5 14.12 00612 Е657356 
N4710845, 892 м 
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Уст цэгүүд Усны статик 
түвшин, м 

Температур, 
0С 

Цахилгаан 
дамжуулах 
чадвар,  S 

Координат, 
өндөршил 

Саглагарын их ус гар 
худаг (сайрын худаг) 

2.14 17.68 0786 Е658470 
N4718009, 938 м 

Пүнзэт гар худаг 2.14 17.5 0780 Е658860 
N4719043, 944 м 

Зурхайч гар худаг 2.32 17.18 0849 Е659767 N4721384, 
960 м 

Хулсан өрөмдмөл худаг 3.05 18.56 001334 Е662621 N4737885, 
1023м 

Бургасны ус  0.64 15.06 0736  
 
Галбын говьд гидрогеологийн судалгаа явуулах явцад өрөмдсөн цооногийн амсраас 
даралттай ус оргилж гарч байна. Оюу толгойн зүгээс үүнийг таглаж битүүмжилсэн 
боловч орон нутгийн иргэд зориудаар нээснээс болж даралттай ус нь одоо хүртэл 
оргилж гарч байна. Цооногийн эргэн тойронд жижиг цөөрөм үүссэн бөгөөд нилээд 
эрдэсжилттэй ус тул эргэн тойронд хужир ихээр үүсжээ. Энэ цооногийг дахин нээх 
боломжгүйгээр битүүмжлэх нь зүйтэй байна. Уст цэгүүдийн фото зургийг дараах 
Зураг 56-д үзүүлэв 

 

  
Сондуулын задгай 2011.09.23 Даралтат ус бүхий цооног 2011.09.23 

  
Хулсан,  мотортой худаг 2011.09.24 Бурхантын задгай 2011.09.24 

ЗУРАГ  56. ЗАРИМ УСТ ЦЭГҮҮДИЙН ЗУРАГ 
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Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх далангаас доош региональ талбайн 
хүрээнд гидрогеологийн нөхцөлийн өөрчлөлт үүсэхгүй юм. Зөвхөн голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх далангаас нөхөн сэргээгдэх Бор овоо булаг хүртэлх 
талбайн хэмжээнд газрын доорхи усны түвшин огцом буурч хуурайших үзэгдэл 
эрчимтэй явагдах болно. Энэ талбайн ихэнхи хэсэг нь Оюу толгойн эзэмшлийн 
тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэсэгт хамаарагдаж байгаа юм. Түүний дотор Өмнөд 
Оюу ил уурхайн үйл ажиллагаанд шууд өртөгдөх талбай болж байгаа учраас Ундай 
голын голдиролын чиглэлийг газрын доорхи усны чиглэлтэй хамт тохируулга хийх нь 
зайлшгүй хийгдэх ёстой бөгөөд энэ нь Ундай голын хөндийн, мөн түүний үргэлжлэл 
болох Галбын говийн гидрогеологийн нөхцөлд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, 
хязгаарлахад чухал ач холбогдолтой. Үүнээс үзэхэд Ундай голын голдиролыг газрын 
доорхи усны урсацтай хамт өөрчлөх төсөл нь угаасаа уурхайн үйл ажиллагаанд 
өртөгдөх тэр хэсгийн болон цаашид хөндийн дагуух нутаг дэвсгэрийн гидрологийн ба 
гидрогеологийн нөхцөлийн өөрчлөлтөөс, бохирдолтоос хамгаалж буй асуудал гэж 
ойлгох нь зүйтэй юм. 
 

2.5.6. Усны нөөц болон чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээ 
 
2.5.6.1. Ундай гол ба түүнийг дагасан булгууд 
 

Ил уурхайг тойруулан Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх нь 
гарцаагүй ба үүсэн бий болох сөрөг нөлөөллийг бууруулах тал дээр ажиллах ёстой. 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийхдээ ил урсацыг нь шинэ 
голдиролоор урсган түүний урсгалын доод хэсэг рүү нийлүүлэх ба ингэснээр 
гадаргын болон хөрсний усны тогтсон системд тэжээл өгсөн хэвээр байна. Харин 
хөрсний усны урсацын чиглэлийг шугам хоолой ашиглан хуримтлуулж мөн түүний 
урсгалын доод хэсэг рүү нийлүүлэх бөгөөд ууршилтаас ч сэргийлнэ. Гадаргын болон 
хөрсний усыг эргүүлэн Ундай голын доод хэсэгт нийлүүлснээр нөлөөнд орсон 
голдирол хоорондын зай багасна. 

Голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийхэд зориулсан далан, голдиролыг тохируулах 
сувгийг дараах нөхцлийг хангахаар барина. Үүнд: 

- Шинээр татах суваг болон гарам нь үерийн хамгийн их урсацын горимд 
тохируулан баригдсан байх 

- Шинэ сувгийн ёроолын хэвгий нь Ундай гол болон нийлэх сайрын ёроолын 
хэвгийтэй аль болох ижил байх 

- Ундай голын усыг шилжүүлэн урсгах суваг дагуу салхиар зөөгдөх хатуу бодис 
хуримтлагдаж, улмаар үерийн усыг өнгөрөөх чадавхи муудаж болзошгүй тул 
эргийн дагууд бут, сөөглөг ургамал тарих  

- Далангийн ханаар шүүрэлт үүсэхгүй байх 

- Ундай голын дээд голдирол дагасан хурдас алдагдахгүй байх 

- Голдиролын тохируулгын сувгийг тойрсон үе давхаргаар түүний өргөнийг бага 
байлгах зэрэг болно.  
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Ундайн гол хавийн гадаргын болон гүний усны чанар нь голдиролд тохируулга 
хийхэд зориулсан барилга байгууламжийн үеэр сөрөг нөлөөнд автахгүй байхын тулд 
далан ба голдиролын тохируулгын сувгийг барих материал хүчил үүсгэхгүй байх 
ёстой. 

Ундай голын далангаар хаагдсан хуучин сувгийн хурдсыг бороо орсны дараа 
шавхаж ил уурхай руу шүүрэлт үүсэхээс хамгаална. Шавхсан усыг энэ голын доод 
хэсэгт мөн нийлүүлнэ.  

Ундай голын хурдасны доорх хөрсний усны түвшинг байнга хянахын тулд голын 
дээд болон доод хэсэг хяналтын цооног байрлуулна. Мониторинг нь Ундайн гол 
төдийгүй түүний доод хэсэгт оршдог Хөх хад, Мааньт, Бурхантын гол горхины усны 
түвшин, урсацын хурдыг мөн адил хэмжинэ. Урсгалын доод хэсэгт улирлын 
чанартай өөрчлөлтөөс хэтэрсэн өөр нөлөө байгааг тогтоовол голдиролын зураг 
төслийг дахин авч үзэх, урсацын алдагдлыг засч залруулах болно.  

Ундайн голын дээд хэсэг болон ил уурхайн хооронд хяналтын цооногын сүлжээ 
үүсгэж түвшин нэмэгдэх хандлага, өөрчлөлтийг илрүүлэх боломжтой болно. Хэрэв 
хөрсний ус боогдож, усны түвшин дээшлэх хандлага ажиглагдвал Ундай голын 
урсгалын дээд хэсгийн доогуур хоолой суурилуулж хөрсний усыг цуглуулна. Хөрсний 
усыг хуримтлуулан дамжуулах хоолойнууд нь Ундай голын дагуу түүний доод хэсэг 
хүртэл буюу уурхайн доод хилээс гартал үргэлжилнэ гэсэн тооцоогоор хийгдэнэ.  
 
2.5.6.2. Үер, гадаргын урсац 
 
Уурхайн хаягдал чулуулгийн овооны доод хэсэгт Ундайн хуучин голдирол дээр ус үл 
нэвтрүүлэх хаалт босгох бөгөөд энэ нь Ундай гол руу хүчиллэг урсац шүүрч орохоос 
сэргийлэхийн зэрэгцээ ил уурхай руу хөрсний ус орохоос хамгаалах зорилготой юм.  

Эдгээр хуримтлагдсан усны чанарт тодорхой хугацаанд шинжилгээ хийж, 
бохирдолгүйг нь тогтоосны дараа байгальд эргүүлэн нийлүүлэх, эсвэл 
үйлдвэрлэлийн тоосжилтыг дарахад ашиглах менежментийг баримтална.  

Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбай доторхи гадаргын усны чанарын хяналт 
шинжилгээг  цаашид үргэлжлүүлж ингэснээр усны чанарт нөлөөлөл байгаа эсэхийг 
тодорхойлох боломжтой болно. 

 

2.5.6.3. Мониторингийн ажлын хэсэг  
 

Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх барилга байгууламжуудыг барьж 
байгуулах буюу барилгын ажлын явцад хяналт тавин ажиллах Ажлын хэсгийг 
байгуулан ажиллах нь зүйтэй байгааг орон нутгийн иргэдтэй хийх уулзалтын явцад  
тодорхойлогдсон. Ажлын хэсэг нь барилгын ажлын явцад  Ундай голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжууд нь батлагдсан зураг төслийн дагуу 
хийгдэж байгаа, баригдсан байгууламж нь зүй зохистой ажиллаж байгаа эсэхэд 
хяналт тавих үүрэгтэй байна. Энэхүү ажлын хэсэг нь дараах бүрэлдэхүүнтэй байх нь 
зүйтэй. Үүнд: 

1. Төсөл хэрэгжүүлэгчийн төлөөлөл 
2. Усны газрын төлөөлөл 
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3. Орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл 
4. Орон нутгийн захиргаа, холбогдох албадын төлөөлөл 

 
Ажлын хэсэг байгуулах, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны чиглэл хуваарийг 
нарийвчлан тогтоох, ажлын хэсгийн гишүүдийг сонгох, ажлын хэсгийн гүйцэтгэсэн 
хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнг дүгнэх, тайлагнах зэрэг менежментийн 
асуудлыг төсөл хэрэгжүүлэгч, орон нутгийн удирдлагуудтай хэлэлцсэн шийдвэрлэнэ.  
 

2.6. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл, үнэлгээ 
 
2.6.1. Ундай гол орчмын ургамлан нөмрөг, түүний онцлог 
 
Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэхийн тулд Ундай голын дагуу 
ашиглалтанд өртөж буй газрын ургамлын зүйлийн бүрдэл, ургамалжилтын онцлогийг 
тогтоох, мөн ховор, нэн ховор болон тухайн нутагтаа ховорд орж буй ургамлын 
зүйлийн бүрдлийг илрүүлэх, ялангуяа модлог ургамал байгаа эсэх, тэдгээрийн 
тархалтын тоо хэмжээг тогтоох, урьд өмнө хийж байсан судалгааны үр дүн байгаа 
эсэх, байгаа бол харьцуулалт хийсэн. Бид тухайн бүс нутагт судалгаа хийхдээ 
ургамалжилт болон ургамлын аймгийн судалгааны түгээмэл арга зүйгээр 
гүйцэтгэсэн болно. Ургамлан бүрхэвчийн судалгааг дараах арга зүйн дагуу 
гүйцэтгэв. Үүнд: 

1. Ундайн голын сайрын дагуу ашиглалтанд өртөж буй газрын ургамлын 
бүлгэмдэлийн зүйлийн бүрдэлийг тогтоосон нь: 

 1 м2 дээж авах талбай сонгож зүйлийн бүрдэлийг нэг бүрчлэн 
тогтоосон. 

2. Бүртгэгдсэн зүйлийн арви: 
 Бичиглэлийн талбайд буй тухайн зүйлийн тоо хэмжээ, фитомасс, 

бүрхэцийн хам үзүүлэлтийг арви гэж ойлгоно. Судалгааны талбай дахь 
ургамлын зүйлүүдийн арвийг дараах байдлаар тэмдэглэв. Үүнд хувиар 
илэрхийлсэн үзүүлэлт нь тухайн зүйл ургамлын нэгж талбайн 
гадаргууд бүрхсэн хувь үзүүлэлт юм:  
2.1. Soc–гадаргыг нэлд нь бүрхсэн (90%-дээш).  
2.2. Cop3 – арвин (90-70%) 
2.3. Cop2 – олон (70-50%) 
2.4. Cop1 – цөөнгүй (50-30%) 
2.5. SP – цөөн (30-10%) 
2.6. Sol – ховор (10%) 
2.7. Un – ганц нэгхэн тохиолдоно. 

3. Төслийн талбайн дундаж ургац, өндөр: 
 Дундаж ургацыг талбайд 2-3 удаа 0.5 м2 хэсэг сонгож, ургамлан 

бүрхэвчийг хайчлан шууд нойтон жинг тооцов. Харин ургамлан 
бүрхэвчийн өндрийг 5-7 удаа хэмжин дундаж утгыг олов. 

4. Ургамлын фото зургийн баримтжуулалт:  
 Талбай дээр болон уурхайн эдэлбэр газрын хүрээнд цэцэглэж буй 

зонхилогч зүйл ургамлуудын фото зургийг авч, байршил, зүйлийн 
нэршлийн хамт ангилан жагсааж тайланд хавсаргасан ба эдгээр 
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зургууд болон судалгааны бичиглэлийн мэдээг дараа дараагийн нөхөн 
сэргээлтийн ажил, нөхөн сэргээсэн талбайн мониторингийн ажилд 
гарын авлага болон ашиглах боломжтой юм.  

Ундай голын сайрыг дагаж модлог ургамлын дотор сөөг, сөөгөнцөр давамгайлж, 
ургамалжилтын бие даасан бүлгэмдлүүд үүсгэгч  зонхилогч ургамлууд нь сөөг, 
сөөгөнцрүүд байв. Энд 3 ширхэг Одой Хайласыг шилжүүлэн суулгасан бөгөөд 
ургалтын байдлыг харахад дасан зохицож нутагшин ургана гэхэд хүнд байна. Учир 
нь шилжин суулгалтанд нас бие гүйцсэн ургамлыг сонгосон явдал юм. Энэ нутгийн 
ургамлын бүрэлдэхүүнийг экологийн бүлгээр  хувааж үзэхэд хуурайсаг, хуурайсаг-
чулуусаг, элссэг ургамал зэрэг ганд тэсвэртэй бүлгийн ургамал давамгай байр эзэлж 
байна. Ундай голын дагуу цөөн зүйлийн сөөг зонхилсон, маш сийрэг ургамалтай 
байдгаараа онцлог байна. Ашиглалтанд өртөх Ундай голын сайраар Glaux maritimа-
Puccinella teniufolia-Carex duriuscula., Iris lactaea-Achnatherum splendens-Phragmites 
commums., Carex duriuscula-Glaux maritima., Kalidium gracile-Achnatherum splendens-
Iris lactaea., Puccinella teniufolia-Carex duriuscula-Iris lactaea зэрэг бүлгэмдлүүд 
зонхилох байр эзэлж байхад голын дагуух дэнжээр Stipa glareosa-Anabasis brevifolia-
Allium polyrrizum, Salsola passerina-Reaumuria soongarica-Allium polyrrizum., Anabasis 
brevifolia-Allium polyrrizum-Peganium nigellastrum, Salsola passerinа-Nitraria sibirica-
Peganium nigellastrum зэрэг бүлгэмдэл зонхилж байна (Хүснэгт 18). Харин энэ Ундай 
голын дагуух ашиглалтанд өртөж буй нутагт ургамлын ховор бүлгэмдэл байхгүй, 
харин зэргэлдээх нутагт дээр дурьдсан бүлгэмдлүүд түгээмэл байна. 

 

ХҮСНЭГТ  18. УНДАЙ ГОЛЫН АШИГЛАЛТАНД ӨРТӨХ ГАЗРЫН УРГАМАЛЖИЛТ 
 

Бүлгэмдлийн нэр 
Бүрхэц 

% 
Дундаж 
өндөр, 

см 

Зүйлийн 
тоо 

(5х5м) 
Кординат 

Голын сайр, түүний орчмын бүлгэмдэл  
Glaux maritime-Puccinella teniufoli-Carex 
duriuscula 

90 5-10 8 N430003.0 
E1064918.0 

Iris lactaea-Achnatherum splendens-
Phragmites commumis 

35 10-15 8 N425997.9 
E1064909.3 

Carex duriuscula-Glaux maritima 85 5-10 6 N425990.8 
E106991.6 

Kalidium gracile-Achnatherum splendens-
Iris lactaea 

28-30 25-35 10 N425862.8 
E1065050.8 

Puccinella teniufolia-Carex duriuscula-Iris 
lactaea 

25-30 23-33 9 N425959.1 
E1065081.3 

Дэнжийн ургамлын бүлгэмдэл 
Stipa glareosa-Anabasis brevifolia-Allium 
polyrrizum 

35 30-35 11 N430347.9 
E10648.07 

Salsola passerina-Reaumuria soongarica- 
Allium polyrrizum 

20-25 35-40 14 N430207.9 
E1064615.2 

Anabasis brevifolia-Allium polyrrizum- 
Peganium nigellastrum  

25-30 20-25 12 N430209.5 
E1064816.6 

Salsola passerinа-Nitraria sibirica-
Peganium nigellastrum  

20-25 20-25 11 N430206.1 
E1064816.4 

C.stenophylloides-Ch.album-Anabasis 
brevifolia 

25-30 15-20 10 N430050.2 
E1064939.1 
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Ундай голын дагуух ашиглалтанд өртөх талбайн ургамлын аймгийн 
зүйлийн бүрдэл 
Ундай голын татмын хийгээд түүнтэй ойр нутгийн ургамлын аймгийг судалсан 
баримт бараг байхгүй юм. Харин Оюу Толгой төслийн хүрээнд ургамлын аймгийн 
судалгаа эхлэлийн төдий байна. Судалгааг бүсийн хэмжээнд  хийж байснаас биш 
бүс дундын ургамалжилт бүхий нутгийг хамраагүй гэж хэлж болно. Ийнхүү Ундай 
голын дагуу тохируулга хийгдэх нутагт 24 овгийн 58 төрлийн 74 зүйл байна. 
Зонхилох овгийн тоонд Poaceae 8 төрөл  10 зүйл, Chenopodiaceae 7 төрөл 11 зүйл, 
Zegophyllaceae 4 төрөл 4 зүйл, Asteraceae 8 төрөл 12 зүйл,  Liliaceae  2 төрөл 3 зүйл, 
Rosaceae 3 төрөл 3 зүйлтэй байна. Зонхилох төрөлд мэдээж хялгана, сонгино, 
таана, лууль зүй ёсоороо орж байна. 
 
Цөлийн бүсэд нийтдээ 497 зүйл ургамал судлагдсан бөгөөд Оюу Толгой төслийн 
талбайд ЗЗ овгийн 101 төрлийн 158 зүйл тэмдэглэгдэж, харин  бидний судалгаа 
хийсэн нутаг буюу Оюу Толгой төслийн эдэлбэр газарт хамааралтай Ундай голын 
(голдиролын тохируулга хийгдэх талбай) орчимд 23 овгийн 58 төрлийн 73 зүйл 
тогтоогоод байна (Хүснэгт 19). Өөрөөр хэлбэл бидний судалгаанд хамрагдсан 
нутгийн ургамлын аймаг нь нийт цөлийн бүсийн ургамлын аймгийн 14 %-ийг, Оюу 
Толгой төслийн нутаг дэвсгэрийн 48 %-ийг эзэлж байна. Бараг 50 хувийг эзэлж 
байгаа нь голын татмаа дагаж чийгсэг юмуу чийгсэг хуурайгсаг  ургамал зонхилж 
байгаатай холбоотой. Ер нь гол горхины дагуух ус чийгийн хангамж харьцангуй 
сайтай газар ургамлын зүйлийн бүрдэл их байдгийг харуулж байна. Ийм учраас 
голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийхдээ дээр дурьдсан хүчин зүйлийг 
тооцоолон ажиллах нь зүйтэй юм. Тухайн бүс нутагт ургамлын Улаан ном хийгээд 
ургамлын хуулинд хамгаалахаар орсон болон тухайн бүс нутагт ховорт тооцогдох 
ургамал гэвэл Ptilagrostis pelliotin., Micropeplis arachnoidea, Potaninia mongolica., O. 
kossinskyi., Erodium tibetanum., Ferula bungeana., Plantago minuta., Cancrinia discoidea  
зэрэг зүйлүүд багтах ба Монголын унаган ургамалд Astragalus Junatovii Sancz., 
Amygdalus mongolicus орно. Харин Дорноговийн цөлөрхөг хээрийн болон Алашаны 
цөлийн тойрогт нэн ховорт орох Iris lacteal Pall., I.bunge., Ulmus pumila L., 
Zygophyllum rosovii Bunge, Stellaria gypsophiloides Fenze., Dontostemon sinilis Maxim., 
Oxytropis aciphyllaLedeb., Euphorbia humufusa Willd., Arnebia guttata Bunge, 
Scorzonera pseudodivaricata Lipsch. зэрэг 24 зүйл бий.  Тухайн тойргуудад ховорт 
орох Asparagus gobicus Jvanov ex Grub., Caragana leucophloea Pojark., Erodium 
stepanianum Willd., Limonium tenellum (Turcz.) Ktzae., Lagochilis ilicifolius Bunge, 
Taraxacum dealbatum Hand-Mazz. зэрэг  15 зүйлтэй. 
 

ХҮСНЭГТ  19. УНДАЙ ГОЛЫН ДАГУУХ АШИГЛАЛТАНД ӨРТӨХ ГАЗРЫН УРГАМЛЫН НЭРС 

 
№ 

 
Овог, төрөл, зүйлийн нэр 

Tохиол 
доц 

Голын 
сайр, 

түүний 
эрэг 

Гол 
дагуух 
дэнж 

Нэн ховор, 
ховор 

1 Poaceae     
1 Setaria glauca (L.) P.B. Cop +   
2 S. viridis (L.) P. B. Cop +   
3 Achnatherum splendens (Trin.) Nevsk. Sp + +  
4 Ptilagrostis pelliotin Grub. Un  + + 
5 Stipa glareosa P. Smirn. Sp  +  
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№ 

 
Овог, төрөл, зүйлийн нэр 

Tохиол 
доц 

Голын 
сайр, 

түүний 
эрэг 

Гол 
дагуух 
дэнж 

Нэн ховор, 
ховор 

6 S. gobica Roshev. Sp  +  
7 Phragmites commumis Trin. Sol + +  
8 Clestogenes soongorica (Roshev.) Ohni Sp + +  
9 Puccinella teniufolia Scribn. et Merr. Sp +   
10 Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. Sp +   
2 Cyperaceae     
1 Carex duriuscula C.A.Mey. Sol +   
2 C. stenophylloides Krecz. Sp  +  
3 Liliaceae     
1 Allium polyrrizum Turcz. ex Royl. Sp  +  
2 A. mongolicum Rgl. Sol  +  
3 Asparagus gobicus Jvanov ex Grub. Sol +   
4 Iridaceae     
1 Iris lacteal Pall. Un +   
2 I. Bungei  Maxim. Un  +  
5 Ulmaceae     
1 Ulmus pumila L. Un +  4  Ш 
6 Polyganaceae     
1 Atraphaxis pungens (M.B.) Jaub. Cop  +  
2 Polygonium aviculare L. Sp +   
7 Chenopodiaceae     
1 Chenopodium glaucum L. Cop +   
2 Ch. album L. Cop +   
3 Ch. acuminatum Willd. Cop +   
4 Bassia dasyphylla Ktze. Sp +   
5 Kalidium gracile Fence Sp +   
6 Suaeda corniculata (C.A.Mey.) Bunge Sp +   
7 Salsola passerina Bunge Sp +   
8 S. laricifolia Turcz.ex Litw. Sp  +  
9 S. collina Pall. Sp + +  
10 Anabasis brevifolia C.A.Mey. Sol  +  
11 Micropeplis arachnoidea (Moq.) Bunge Un  + + 
8 Caryophyllaceae     
1 Stellaria gypsophiloides Fenze Un  +  
9 Ranunculaceae     
1 Halerpestes salsuginosa (Adams) Kom. Sp +   
10 Papaveraceae     
1 Chiazospermum lactiflorum Kor. et Kir. Sp +   
11 Brassicaceae     
1 Ptilotrichum canescens (DC.)  C.A.Mey. Un  +  
2 Dontostemon sinilis Maxim. Un +   
12 Rosaceae     
1 Potentilla bifurca L. Sp +   
2 Potaninia mongolica Maxim. Un  + нэнховор 
3 Amygdalus mongolica  Maxim.  Un  + + 
13 Fabaceae     
1 Caragana leucophloea Pojark. Sol  +  
2 Astragalus Junatovii Sancz. Un  + нэн ховор 
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№ 

 
Овог, төрөл, зүйлийн нэр 

Tохиол 
доц 

Голын 
сайр, 

түүний 
эрэг 

Гол 
дагуух 
дэнж 

Нэн ховор, 
ховор 

 Gueldenstaedtia  monophylla Fisch.  Un   нэн ховор 
3 Oxytropis aciphylla Ledeb. Un + +  
4 O. kossinskyi  B. Fedtsch. Un +  нэн ховор 
14 Gerenaceae     
1 Erodium stepanianum Willd. Sol +   
2 E. tibetanum Edgew Un  + + 
15 Zygophyllaceae  + +  
1 Peganium nigellastrum Bunge Sp +   
2 Zygophyllum rosovii Bunge Un  +  
3 Trebulus terrestris L. Sp +   
4 Nitraria sibirica Pall. Sol + +  
16 Euphorbiaceae     
1 Euphorbia humufusa Willd. Un +   
17 Tamaricaceae     
1 Reaumuria soongarica (Pall.) Maxim. Sol  +  
18 Apiaceae     
1 Ferula bungeana Kitag. Un  + + 
19 Primulaceae     
1 Glaux maritima L. Cop +   
20 Plumbaginaceae     
1 Limonium tenellum (Turcz.) Ktzae Sol  +  
21 Convolvulaceae     
1 Convolvulus ammanii Desr. Sol +   
22 Boraginaceae     
1 Arnebia guttata Bunge Un  +  
2 Lappula intermedia (Ledeb.) M.Pop. Sp +   
23 Lamiaceae     
1 Panzeria lanata (M.) Bunge Sol +   
2 Lagochilis ilicifolius Bunge Sol +   
24 Scrophulariaceae     
1 Scrophularia incisa Weinm. Sol +   
25 Plantagonaceae     
1 Plantago minuta Pall. Un  + + нэн ховор 
26 Asteraceae     
1 Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr Cop +   
2 Asterothamnus centrali-asiaticus Novopokr Sp +   
3 Cancrinia discoidea (Ledeb.) Poljark. Un  + + 
4 Artemisia Sieversiana Willd. Sp +   
5 A. pectinata Pall. Cop + +  
6 A.scoparia Waldst Sp  +  
7 Echinops gmelinii Turcz. Un  +  
8 Scorzonera pseudodivaricata Lipsch. Un  +  
9 S. divaricata Turcz. Un +   
10 Olgeae leucophyllia (Turcz.) Iljin. Un   нэн ховор 
11 Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. Un +   
12 Taraxacum dealbatum Hand-Mazz. Sol +   
 Бүгд  45 36 10 
Cop (Элбэг)– 9 зүйл, Sp (Нийтлэг) – 23, Sol(ховор) – 15, Un (нэн ховор) – 26 
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Бид Ундай голын хэсэгчлэн тохируулга хийгдэх гэж буй нутгийн ургамлын зүйлийн 
бүрдэл хийгээд ургамалжилтанд ямар өөрчлөлт гарч байгаа, мөн цаашдаа ямар 
өөрчлөлт гарах магадлалтайг тогтоох зорилгоор 2003 оны судалгааг 2011 онд Натур 
Фрейндли ХХК-ийн судлаачдын хийсэн судалгаатай харьцуулж үзэв (Хүснэгт 20). 

 
ХҮСНЭГТ  20. 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 
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тунадас харьцангуй их байсан ба үүнийг дагаж нэг наст ургамал гарсантай 
холбоотой. 

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.  

Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх сайр, салаануудын дагуу хийсэн 
ургамалжилтын судалгааны ажлыг нэгтгэн дараах дүгнэлтийг хийв. Үүнд: 

1. Ундай голын сайрыг дагаж модлог ургамлын дотор сөөг, сөөгөнцөр давамгай 
байр эзлэх төдийгүй ургамалжилтын бие даасан бүлгэмдлүүд үүсгэгч 
зонхилогч ургамлууд нь сөөг, сөөгөнцрүүд байна. Харин Ундай голын 
урсгалаас доош 9 км орчимд 8 ширхэг Одой Хайлас ургаж байгаа ба хэрвээ 
Ундай голын голдиролыг өөрчлөгдөхөд устах аюулд өртөнө. 

2. Ундай голын сайраар Glaux maritimа-Puccinella teniufolia-Carex duriuscula., Iris 
lactaea- Achnatherum splendens-Phragmites commums., Carex duriuscula-Glaux 
maritima., Kalidium gracile-Achnatherum splendens-Iris lactaea., Puccinella 
teniufolia-Carex duriuscula-Iris lactaea зэрэг бүлгэмдлүүд зонхилох байр эзэлж 
байхад голын дагуух дэнжээр Stipa glareosa-Anabasis brevifolia-Allium 
polyrrizum, Salsola passerina- Reaumuria soongarica-Allium polyrrizum., Anabasis 
brevifolia-Allium polyrrizum- Peganium nigellastrum, Salsola passerinа-Nitraria 
sibirica-Peganium nigellastrum зэрэг бүлгэмдэл зонхилж байна. 

3. Ундай голын дагуу ашиглалтан өртөх нутагт нийт 24 овгийн 58 төрлийн 74 
зүйлтэй ба зонхилох овгийн тоонд Poaceae 8 төрөл 10 зүйл, Chenopodiaceae 
7 төрөл 11 зүйл, Zegophyllaceae 4 төрөл 4 зүйл, Asteraceae 8 төрөл 12 зүйл, 
Liliaceae 2 төрөл 3 зүйл, Rosaceae 3 төрөл 3 зүйлтэй. Зонхилох төрөлд 
мэдээж хялгана, сонгино, таана, лууль зүй ёсоороо орж байна. Өөрөөр 
хэлбэл бидний харьцуулсан судалгаанаас үзэхэд Ундай голын голдиролд 
тохируулга хийгдэх талбайн ургамлын аймаг нь нийт цөлийн бүсийн ургамлын 
аймгийн 14 хувийг, Оюу Толгой төслийн нутаг дэвсгэрийн 48 хувийг эзэлж 
байна.  

4.  Ундай голын дагуух хэсэгчлэн тохируулга хийгдэх талбайд Байгалийн 
ургамлын тухай Монгол улсын хуулиар нэн ховорт орох Arnebia guttata Bunge 
(Шар Бэрмэг), Asterothamnus centrali-asiaticus Novopokr (Төв Азийн Лавай), 
Gueldenstaedtia monophylla Fisch (Ганцнавчит Салжир), Olgeae leucophyllia 
(Turcz.) Iljin. (Цагааннавчит Хасзул), Potaninia mongolica Maxim. (Хулан 
Хойрго), Astragalus Junatovii Sancz. (Юнатовын Хунчир) зэрэг зүйлүүд багтаж 
байна. 

5. Мөн Ундай голын голдиролын доод хэсэгт Жавхлант багийн төвийн ойролцоо 
3000 хайлас модон төгөлтэй газар нүүрсний уурхайнуудаас Гашуун сухайтын 
хилийн боомт хүртэлх нүүрс тээвэрлэлтийн шороон замын нөлөөгөөр зам 
дагуух болон ойролцоох хайлас модод нь тоос шороонд хучигдан, цаашид 
урган төлжихөд хүндрэлтэй болсон нь тодорхой болсон байна. Байдал 
цаашид энэ хэвээр үргэлжилбэл голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 
төслийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө эдгээр хайлас модод тоосжилтын 
нөлөөллөөс шалтгаалан мөхөх аюул нүүрлэж болзошгүй юм.  
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ЗУРАГ  57. НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ЗАМ ДАГУУХ ТООСОНД ДАРАГДСАН ХАЙЛАС МОДОД 
 

2.6.2. Төслөөс ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөлөл, үнэлгээ 
 

o Гадаргын усны өөрчлөлт нь тухайн бүс нутгийн ургамлын аймагт сөргөөр 
нөлөөлөх ба энэхүү нөлөөлөлд Бор-Овоогийн булаг болон Ундай голын 
голдиролын түр зуурын урсацтай 1.5 га салаануудын ойролцоох ургамлын 
бүлгэмдэлүүд хамрагдана. 

o Ундай голын гүний усны татралт нь гүний усаар тэжээгддэг (Achnatherum 
splendens (Trin.) Nevsk., Ulmus pumila L., Caragana leucophloea Pojark., зэрэг) 
ургамлан бүрхэвчид нөлөөлөл үзүүлнэ.  

o Гадаргын усны татралт нь тухайн бүс нутгийн ургамлын аймагт сөргөөр 
нөлөөлж, Хүрэн Толгойн гол, Бор Овоогийн булаг болон Ундай голын сав 
газрын ургамал бүгд өөрчлөгдөнө. Тухайлбал: Ундай голын дагуу ургаж 
байгаа чийгсүү, чийгсүү-хуурайсаг ургамал устаж оронд нь түр зуурын 
борооны үеэр ургадаг нэг наст буюу хөл газрын ургамал олноор баяжигдах 
боломжтой.  

o Барилга байгууламжинд өртөгдөх газрын ургамлан нөмрөг бүрмөсөн устах 
аюултай. Өөрөөр хэлбэл голдиролын тохируулгын далангаас авахуулаад 
Ундайн голын голдиролын баруун сувгаар нийлэх хүртэлх орон зайн 
ургамлан бүрхэвч өөрчлөлтөнд орно. 

o Ундай голын голдиролд тохируулга хийж хажуугийн гол (Хүрэн толгойн гол) 
руу нийлүүлэхэд эерэг нөлөөлөл үүсч, нийлүүлсэн голын ургамлан бүрхэвч, 
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хийгээд зүйлийн бүрдэл өөрчлөгдөж, хуурайсаг нөхцөлийн ургамлын зүйлүүд 
устах юмуу цөөрөх хандлага гарч, чийгсүү зүйлүүдээр баяжигдах болно. 

o Тоосжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой ургамлын хөгжил доройтох шууд бус 
нөлөөлөл үүснэ. 

Ургамлын аймагт үзүүлэх нөлөөллийг Хүснэгт 21-д тодорхойлов.  
 

ХҮСНЭГТ  21. УРГАМЛЫН АЙМАГТ НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

Нөлөөлөл Хамрах 
хүрээ Магадлал Эрсдлийн 

зэрэглэл 
Гадаргын усны урсацад тохируулга хийх 
нь тухайн бүс нутгийн ургамлын аймагт 
сөргөөр нөлөөлөх ба үүнд: Бор 
Овоогийн булаг болон Ундай голын 
голдиролын түр зуурын урсацтай 1.5 га 
салаануудын ойролцоох ургамлын 
бүлгэмдэлүүд хамрагдана.   

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох Н 

 
 
2.6.4. Ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
 
2.6.4.1. Устаж болзошгүй ургамалд авч болох арга хэмжээ 
 

1. Оюу толгойн ашиглалтаас хамаарч устаж байгаа ургамалжилт, ургамлын 
аймгийн зүйлийн бүрдлийг хамгаалж, Оюу толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбай болон  Ундай, Хүрэн толгой гол зэрэг газрын ургамалжилт, ургамлын 
аймгийг ашиглалтын  нөлөөнд автахаас өмнө Ундай эх болон Хүрэн толгой 
голыг төслийн тусгай хамгаалалтанд авах шаардлагатай. Одоохондоо энэ 
нутгийн ургамалжилт, ургамлын аймаг нь Оюу толгой болон Ундай голын 
ургамалжилт, ургамлын аймагтай бараг ижил байгаа юм. 

  
Дээр дурьдсан нутгийг тусгай хамгаалалтанд авснаар: 
(I). Оюу толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй талбай болон Ундай голын дагуух устсан 

ургамалжилт ургамлын аймгийн зүйлийн бүрдлийг энэхүү хамгаалалттай 
нутгаас хэдэн арван жилийн дараа ч гэсэн ийм байсан байна гэдгийг  харах 
боломжтой. 

(II). Хүрэн толгойн гол нь Оюу толгойтой ойр учир ургамалжилт, ургамлын аймаг 
устах аюултай учир хамгаалж, бага хэмжээний Ботаникийн цэцэрлэг байгуулж 
ашиглах боломжтой. 

(III). Энэхүү байгуулсан цэцэрлэгт тухайн нутгийн үлдвэр болоод ховор ургамлыг 
тарималжуулах нутагшуулах талбай болгон ашиглах. 

(IV). Энд Хармагийн (жимсний) 4 орчим га  талбай байгаа бөгөөд энэ жимсийг нь 
түүж нутгийн ард иргэд ашиглах боломжтой . 

(V). Нутгийн ард иргэд хадлангийн талбай болгон ашиглах боломж мөн бий. 
 
2. Ундай голын дагуух ашиглалтанд өртөх нутагт ургаж буй Одой Хайласыг 

шилжүүлэн суулгах боломжгүй. Учир нь нас бие гүйцсэн ургамлыг шилжүүлэн 
суулгалаа гэхэд ургадаггүй гэдэг нь амьдрал дээр харагдаж байгаа. Хайлас 



2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

99 

нь газрын гүнээс, өөрөөр хэлбэл ойролцоогоор 25-30 м-ийн гүнээс усаар 
хангагддаг гэсэн мэдээ байдаг. Гол дагуу бол 15-20 м орчим байж болох 
талтай. Харин үндэснүүд нь газрын өнгөн хөрсөнд 18-25 метр диаметр 
тархдаг байна. Наснаасаа хамаарч үндэсний гүн хөрсөнд тархсан үндэсний 
тархалтын диаметр өөр өөр байна. Тиймээс газрын доорхи усны түвшин хэт 
доошилбол хайлас мод ургах чадваргүй болж болзошгүй тул энэ нутагт ургаж 
буй Одой Хайласны үрийг түүж, Ундай голын дагуу (боомтын далангаас дээш, 
голын эх рүү) тарималжуулах шаардлагатай бөгөөд голын татамд ойрын үед 
Хайласан төгөлтэй болох боломж байна. 

3. Ундай голын дагуух ашиглалтанд өртөх нутагт байгаа нэн ховор, ховорт орох 
Шар Бэрмэг, Төв Азийн Лавай, Ганцнавчит Салжир, Цагаан навчит Хасзул, 
Хулан Хойрго, Юнатовын Хунчир, Эгэл Нишинг болон тухайн бүс нутагт маш 
ховорт орж буй Пеллитын Шивэлз, Цагаалин Цахилдаг, Аалзны Хуш-өвс, 
Монгол Бүйлээс, Коссинскийн Ортууз, Төвд Заантаваг, Бүнгийн Хавраг, Бага 
Тавансалаа, зээрэнцэг Борлон зэрэг зүйлүүдийн нөөц, арвийн талаар ойр 
юмуу зэргэлдээх нутагт нь нарийвчилсан судалгаа хийсний дараа 
тарималжуулах уу, шилжүүлэн суулгах, тэр хэвээр үлдээх үү гэдэг асуудлыг 
шийдэх шаардлагатай. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Ханбогд сумын төв дээр 5 га 
талбайд мод үржүүлгийн газрыг байгуулан нутгийн унаган ургамал тарьж 
ургуулах, турших ажлыг хийж байна. Тиймээс ашиглалтанд өртөх голын 
голдиролын ургамалжилтын аль боломжтойг нь Баруун салаа руу шилжүүлэн 
тарих, мод үржүүлгийн талбайгаас шилжүүлэн тарих ажлыг хэрэгжүүлэх нь 
зүйтэй. Энэхүү ажлын зардлыг уурхайн тухайн жилийн нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөөнд тусган шийдвэрлэнэ. Нутгийн унаган ургамлыг тарьж ургуулах 
туршилт, судалгааны ажил эхлээд амжилттай хэрэгжиж байгаа тул голын 
голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийгдсэн Баруун салааг ургамалжуулах, 
нутгийн унаган ургамлыг шилжүүлэн суулгах ажлыг гүйцэтгэх  боломжтой гэж 
үзэж байна.  

4. Оюу Толгой төсөл түүний үндсэн дэд бүтцийн төслүүдийн хэмжээнд барилгын 
ажил болон ашиглалтын явцад зарим нэр төрлийн ховор, нэн ховор, нутгийн 
унаган ургамал болон ач холбогдол бүхий ургамлуудыг шаардлагатай үед 
мэргэжлийн байгууллагуудад мэдэгдэн, тэдний заавар зөвлөмжийн дагуу 
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг тухай бүрт зохион байгуулах болно. 

5. Ундайн голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх зориулалтаар баригдах 
барилгын ажлын хүрээнд тухайн талбайн ургамлан бүрхэвч сүйтгэгдэх нь 
тодорхой. Иймд ургамлан бүрхэвч өртөх болон өртөхгүй талбайн заагийг 
гаргаж, авто техникийн хөдөлгөөнийг зохицуулах шаардлагатай.  

 
2.6.4.2. Тоосжилтын нөлөөллийг багасгах 
 
Төслийн үйл ажиллагааны явцад гарах тоосжилтын нөлөөллийг бууруулахын тулд:  

o Хүчтэй салхины нөлөөгөөр овоолгын шорооноос хийсэх тоосжилтыг 
багасгахын тулд овоолгын зохистой загвар бий болгох 

o Уурхай ашиглах явцад ил гарсан хөрсийг нөхөн сэргээлтээр тогтворжуулах 
o Хуурай сийрэг хөрсийг нягтруулж, хайргаар хучих болон ургамал тарих 
o Барилгын ажлын үед болон замын гадаргуугаар ус шүршиж тоосыг дарах  
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2.7. Амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөлөл, үнэлгээ 
 
Төсөл хэрэгжих талбай дахь амьтдын зүйлийн бүрдэл, тоо толгой, тархалт, оршин 
амьдрах хэлбэрийг судлан тогтоож, төслийн үйл ажиллагааны амьтны аймагт 
үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэв. 
 
Судалгааны арга зүй 
Ундай голын сайр дагуух амьтдын зүйлийн бүрдэлийг Оюу Толгой төслийн Байгаль 
орчны хэлтсийн 2011 оны 1-6-р сард гүйцэтгэсэн зэрлэг амьтдын мониторингийн 
тайлан, Оюу Толгой төслийн байгаль орчны суурь судалгаа, нарийвчилсан 
үнэлгээнийтайлан болон 2011 оны 7-р сарын 24-29-ний хооронд үнэлгээний багийн 
хээрийн судалгааны дүнд үндэслэн гаргав.  
 
Амьтны судалгааг голдиролд тохируулга хийх талбай болон сайрын орчмын бүсэд 
амьд баригч, дуран ашиглан шууд ажиглалтын аргаар гүйцэтгэв. Хээрийн 
судалгааны явцад тохиолдсон амьтдыг тоолж, байршлыг нь тогтоон, гэрэл зургаар 
баталгаажуулсан. Бүртгэгдсэн амьтдын тухайн талбайд оршин амьдрах хэлбэрийг 
тогтоохдоо уг зүйлийн амьдрах орчин, идэш тэжээлийн онцлог, газарзүйн тархац 
зэргийг харгалзан үзсэн. Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөллийг суурин болон үржил 
хөгжил нь явагддаг амьтад дээр голчлон тодорхойлсон болно. 
 
2.7.1. Ундай голын савын амьтны аймаг 
 
2.7.1.1. Амьтдын амьдрах орчны хэв шинж 
 
Монгол орны амьтны аймгийн мужлалаар судалгааны талбай нь дорнод говийн 
тойрогт хуурай говь цөлийн бүсэд байршдаг. Ундай голын сав дагуух хоёр нутагтан, 
мөлхөгчид, шувуу, хөхтөн амьтад амьдрах орчны бүрдэл хэсгүүд байна. Үүнд: 

o Голын сайр дагуух хайласан төгөл 
o Голын сайр дагуух тогтоол ус (байгалийн жамаар болон хайрга авсан 

цэгүүдэд) 
o Голын хоёр эргийн хармагын довнууд 
o Голын сав дагуух нутгийн малчдын өвөлжөөний саравч, чулуун хашлага 
o Голын сав газартай зэргэлдээ чулуурхаг тэгш тал, хөндий 

Эдгээр орчны бүрдэл хэсгүүд тус бүрдээ онцлох амьтад орогнох, байрших нөхцөлийг 
бүрдүүлж өгсөн. Тухайлбал, зээрд шонхор, начин шонхор, могойч загалай, идлэг 
шонхор, үнсэн дунхай, буулгат хүүрзгэнэ зэрэг шувууд хайлас даган байршдаг (Зураг 
58). 
 
Ундай голын дагуух цөөн тооны задгай уст цэгүүд нь (Зураг 59) ногтруу, бор 
шувуутан, махчин шувууд, усны болон эргийн шувууд, туруутан амьтдын ундаалах 
чухал газар юм. Шувуудын улирлын нүүдлийн хугацаанд уст цэгт бүртгэгдэх зүйлийн 
тоо нэмэгдэнэ. 2011 оны 7-р сарын 26-нд (43004’27.6’’/106046’28.5’’) задгай уст цэгт 
хийсэн ажиглалтаар 9.00-11.45 минутын хооронд 48 ногтруу ирж ундаалсан. 
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ЗУРАГ  58. УНДАЙ ГОЛЫН САЙР ДАГУУХ ХАЙЛАС 

 
 

ЗУРАГ  59. ГОЛЫН САЙР ДАГУУХ ЗАДГАЙ УС 
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Голын сав дагуу цөөн тооны 
малчин өрхийн өвөлжөө бий. 
Эдгээр өвөлжөөний саравч, 
чулуун хашаанд өвөөлж, 
хээрийн боршувуу, шаазгай, 
чогчиго зэрэг шувууд үүрлэж, 
байршдаг.  
 

ЗУРАГ  60. АЙЛЫН ӨВӨЛЖӨӨ 
 

 
Зарим зүйлийн ургамал ч 
амьтдын амьдралд чухал 
үүрэгтэй байна. Жишээ нь 
монгол бүйлс нь сөөглөг 
ургамал бөгөөд цөлийн 
зэржигэнэ үүрлэх чухал байр 
юм. Цөлийн зэржигэнэ ихэвчлэн 
энэхүү бүйлсний томоохон бут 
даган байршдаг. 
 

ЗУРАГ  61. МОНГОЛ БҮЙЛС 
 
 

 
 
2.7.1.2. Хоёр нутагтан, мөлхөгчид 
 
Оюу толгойн суурингаас баруун хойшоо 4 км орчим зайтай, Ундай голын задгай 
усанд (N43004.19.3’’/E106046’17.8’’) олон тооны Монгол бахын (Bufo raddei) залуу 
бодгалиуд, шанаганцар олдсон. Энэ цэгт голын сайрын хоёр талаар нугархаг 
цахилдаг, дэрс шигүү ургасан байх бөгөөд хоёр нутагтан суурин байрших боломжтой 
орчин бүрдсэн. Энэ зүйл бах нь Монгол улсын хэмжээнд өргөн тархсан, элбэг 
тохиолдох хоёр нутагтан юм (Зураг 62). 
 

   
ЗУРАГ  62. МОНГОЛ БАХЫН ШАНАГАНЦАР, ЗАЛУУ БОДГАЛИУД 
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2002 онд гүйцэтгэсэн байгаль орчны суурь судалгааны үр дүнд 11 зүйлийн 
мөлхөгчид Оюу толгой орчимд бүртгэгдсэн байна (Хүснэгт 22). Эдгээр мөлхөгчдөөс 
нохой гүрвэл, нарийн могой нь бүс нутгийн хүрээнд IUCN  буюу олон улсын байгаль 
хамгаалах нийгэмлэгийн тодорхойлсон ангиллаар ховордож болзошгүй (near 
threatened) гэсэн ангилалд хамаарагдаж байна. 2011 оны 7-р сард гүйцэтгэсэн 
хээрийн судалгааны явцад цоохор хонин гүрвэл, могой гүрвэл, бамбай хоншоорт 
могойг тус тус Ундай голын сайрын 2 талын хармагын дов дундаас дахин бүртгэв.  
 
 

ХҮСНЭГТ  22. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН МӨЛХӨГЧИД (ЭКО ТРЕЙД, 2002) 

Шинжлэх ухааны нэр Монгол нэр Бүс нутгийн 
үнэлгээ 

Олон улсын 
үнэлгээ 

Alsophylax pipiens Төмөр гүрвэл 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Teratoscincus przewalskii Нохой гүрвэл 
Ховордож 
болзошгүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Phrynocephalus versicolor 
Цоохор хонин 
гүрвэл 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Eremias argus Монгол гүрвэл 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Eremias multiocellata Могой гүрвэл 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Eremias przewalskii Говийн гүрвэл 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Eremias vermiculata Загалт гүрвэл 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Coluber spinalis Нарийн могой 
Ховордож 
болзошгүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Elaphe dione Рашааны могой 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Psammophis lineolatus Сум могой 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

Gloydius halys 
Бамбай 
хоншоорт могой 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Үнэлгээ 
хийгдээгүй 

 
 

 
ЗУРАГ  63. ЦООХОР ХОНИН ГҮРВЭЛ 

 
Цоохор хонин гүрвэл (Зураг 63) нь Ундай голын сайр дагуух хамгийн олон тоотой 
бүртгэгдсэн мөлхөгч юм. Бүртгэгдсэн мөлхөгчдийн амьдрах орчин, үржил хөгжил нь 
сайр дагуух хармагын дов дунд явагдана. 
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2.7.1.3. Шувууд 
 
Ундай голын сав дагуу бүртгэгдсэн шувуудыг (1) суурин, зусаж, үрждэг шувууд, (2) 
нүүдлийн үед дайрч өнгөрдөг шувууд гэж 2 ангилж болно. Төслийн үйл ажиллагаа нь 
суурин амьдралтай, тус нутаг дэвсгэрт зусаж үрждэг шувуудад илүүтэй нөлөө 
үзүүлнэ. Оюу толгойн байгаль орчны хэлтсийн олон жилийн ажиглалтаар төслийн 
талбайн эргэн тойронд нийт 130 гаруй зүйл шувуу бүртгэгдсэн байна (Зураг 60-63). 
Бүртгэгдсэн шувуудаас Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон 
улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенци CITES-ийн хавсралтанд орсон дараах 
шувууд бий. Үүнд: Milvus miqrans, Buteo hemilasias, Aquila nipalensis, Gypaetus 
barbatus, Neophron percnopterus, Aeqypius nomachus, Falco cherrug, Falco pereqrinus, 
Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Anthropoides virgo, Otis tarda, Chlamydotis undulate, 
Bubo bubo, Athene noctua. 1997 оны Монгол улсын улаан номонд бүртгэгдсэн жороо 
тоодог (C. undulate), хулан жороо (P. hendersoni) нь Ундай голын сав дагуу тархсан 
байна. 2011 оны 6, 7-р сарын судалгаarаар улаан номонд орсон эдгээр зүйлийг Оюу 
толгойн суурингаас урагш голын сав дагуу тэмдэглэсэн (Хүснэгт 23). 
 
 

ХҮСНЭГТ  23. УНДАЙ ГОЛЫН САВ ДАГУУ БҮРТГЭГДСЭН ШУВУУД, 2011 ОНЫ 7 САР 
¹ Зүйлийн нэр Тоо толгой Координаци 

1 Өвөгт тогируу 2 42063’12.1’’/106045’23.4’’ 
2 Сохор элээ 2 43004’34.4’’/106046’33.4’’ 
3 Үнсэн дунхай 2 43004’34.4’’/106046’33.4’’ 
4 Цөлийн зэржигэнэ 1 42055’37.7’’/106055’56.2’’ 
5 Амарын шонхор 3 42055’19.2’’/106055’50.6’’ 

Амарын шонхор 4 42055’05.4’’/106056’10.1’’ 
6 Зээрд шонхор 2 42055’37.7’’/106055’50.6’’ 

Зээрд шонхор 4 42055’05.4’’/106056’10.1’’ 
7 Алаг шаазгай 2 42055’05.4’’/106056’10.1’’ 
8 Буулгат хүүрзгэнэ 5 42055’05.4’’/106056’10.1’’ 
9 Хээрийн боршувуу 7 42055’05.4’’/106056’10.1’’ 
10 Начин шонхор 2 42055’05.4’’/106056’10.1’’ 
11 Хулан жороо 4 42056’01.8’’/106055’43.6’’ 
12 Хайргын хөгчүү 2 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 
13 Нарийн хиазат 5 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 
14 Мяраан чогчиго 1 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 
15 Эгэл шонхор 1 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 
16 Дэрсний жиргэмэл 2 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 
17 Монгол ногтруу 18 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 

Монгол ногтруу 11 43004’27.6’’/106046’28.5’’ 
18 Шороонэвэрт 

болжмор 
2 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 

19 Хон хэрээ 5 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 
20 Шугуйн хөгчүү 1 43004’19.3’’/106046’17.8’’ 

   
 
Оюу толгойн суурингаас урагш 2011 оны 5-р сарын 13-нд 4 өндөгтэй идлэг 
шонхорын үүр олдсон байна. Мөн өвөл, хаврын ажиглалтаар Бор Овоо булгийн 
орчимд ногтруу олноор бүртгэгдэж байв. 
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ЗУРАГ  64. БАХ ЗУУСАН ШУГУЙН ХӨГЧҮҮ        ЗУРАГ  65. НАЧИН ШОНХОРЫН ЗАЛУУ ШУВУУ 

 

   
 ЗУРАГ  66. БҮЙЛСЭН ДЭЭР СУУСАН ХУЛАН ЖОРОО             ЗУРАГ  67. ГОВИЙН ТОГОРУУ 
 
2011 оны 7-р сарын хээрийн судалгаа болон Оюу толгойн байгаль орчны 
мэргэжилтэнгүүдийн өвөл, хаврын ажиглалтаар Ундай голын сайр болон орчимд бүс 
нутгийн хэмжээнд эмзэг статусд орсон 3 зүйл, олон улсын хэмжээнд ховордож 
болзошгүй 1 зүйл, эмзэг байдалд орсон 3 зүйл байна (Хүснэгт 24). 
 

ХҮСНЭГТ  24. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ТАЛБАЙН ХОВОР ШУВУУД  
Шинжлэх ухааны 

нэр Монгол нэр Бүс нутгийн 
үнэлгээ 

Олон улсын 
үнэлгээ 

Gypaetus barbatus Ооч ёл Эмзэг Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Aegypius monachus Нөмрөг тас Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Ховордож 
болзошгүй 

Falco cherrug Идлэг шонхор Эмзэг Эмзэг 
Falco naumanni Зээрд шонхор Анхааралд 

өртөхөөргүй 
Эмзэг 

Chlamydotis undulata Жороо тоодгой Эмзэг Эмзэг 
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2.7.1.4. Хөхтөн амьтад 
 

Ундай голын сайр нь том хөхтөн амьтдын усны чухал эх үүсвэр юм. Хулан адуу, хар 
сүүлтий, ховор тохиолдолд аргаль хонь зэрэг туруутан, туурайтан голын сайр дагуу, 
Оюу толгой суурингийн эргэн тойронд тохиолдоно. 2011 оны 7-р сарын хээрийн 
судалгааны явцад голын зүүн талд 2 хулан, баруун талын хөндийд 13 хулан (сүрэг) 
бүртгэгдсэн. Голын нойтон сайрууд нь хулангийн хувьд хялбархан задгайлж, 
ундаалах боломжтой цэгүүд болдог юм (Зураг 68-72). 
 
 

 
ЗУРАГ  68. ЭР БОР ТУУЛАЙ, СУУРИН ЗҮЙЛ 

 

 
ЗУРАГ  69. ХУЛАН АДУУ, СУУРИН ЗҮЙЛ 

 
42055’37.7’’/106055’56.2’’ цэгт 2 бодгаль 

тэмдэглэгдсэн. 2011.07.04 
42054’54.2’’/106056’52.7’’ цэгт тэмдэглэгдсэн. 

2011.07.04 
 

 
 

 
 

 
ЗУРАГ  70. МОНГОЛ ЧИЧҮҮЛ  

 
Голын сайрын 2 талаар хамгийн өргөн 

тархсан, тоо толгой элбэг мэрэгч 
 
 
 
 
 
 
 

Оюу толгойн байгаль орчны мэргэжилтнүүдийн 2011 оны 1-р сараас 6-р сарын 
мониторинг болон 7-р сарын хээрийн судалгааны үр дүнд Ундай голын дагуу 7 
зүйлийн хөхтөн амьтан байнга оршин амьдарч байна (Хүснэгт 25). Эдгээрээс хулан 
адуу, аргаль хонь нь бүс нутгийн хүрээнд IUCN буюу олон улсын байгаль хамгаалах 
нийгэмлэгийн тодорхойлсон ангиллаар устаж болзошгүй (endangered), хар сүүлтий 
нь эмзэг (vulnerable) ангилалд орсон ховор ан амьтад болно.  
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ХҮСНЭГТ  25. УНДАЙ ГОЛ ДАГУУХ ХӨХТӨН АМЬТАД  
(Оюу толгой I-VI сар, Натур фрейндли VII сар) 

№ Шинжлэх ухааны 
нэр Монгол нэр Бүс нутгийн 

үнэлгээ 
Олон улсын 

үнэлгээ 

1 Phodopus roborovskii Элсний зусаг 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

2 Meriones unguiculatus Монгол чичүүл 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

3 Lepus tolai Бор туулай 
Анхааралд 
өртөхөөргүй 

үнэлгээ 
хийгдээгүй 

4 Vulpes vulpes Шар үнэг 
Ховордож 
болзошгүй 

Анхааралд 
өртөхөөргүй 

5 Equus hemionus Хулан адуу 
Устаж 
болзошгүй Эмзэг 

6 Gazella subgutturosa Хар сүүлтий Эмзэг Эмзэг 

7 Ovis ammon Аргаль хонь 
Устаж 
болзошгүй Эмзэг 

 
 
Оюу толгой орчмын газар нь хар сүүлтийн хувьд улирлын чанартай бэлчээрийн 
нутаг юм. Зуны улиралд хар сүүлтий харагдах нь цөөрнө, харин 2011 оны өвлийн 
эхэн саруудад цөөн тооны хар сүүлтии уурхайн талбай дотор бүртгэгдсэн байна. 
Дараах хүснэгтэнд хар сүүлтий тэмдэглэгдсэн байршлуудыг, он сартай нь үзүүлэв 
(Хүснэгт 26).  
 
 

ХҮСНЭГТ  26. ОТ-Н БО-НЫ МЭРГЭЖИЛТЭНГҮҮДИЙН ӨВЛИЙН МОНИТОРИНГИЙН ДҮН, 2011 
¹ Зүйлийн нэр X Y Он сар Тоо 

1 Хар сүүлтий 649884 4761709 1-р сар 29 2 
2 Хар сүүлтий 656670 4761403 1-р сар 30 5 
3 Хар сүүлтий 656327 4759859 1-р сар 31 4 
6 Хар сүүлтий 656865 4763050 2-р сар 10 8 
7 Аргал хонь 662563 4757071 2-р сар 18 2 
8 Хар сүүлтий 650809 4753004 2-р сар 19 3 
9 Хар сүүлтий 657241 4763354 2-р сар 20 4 
10 Хар сүүлтий 651608 4757903 2-р сар 20 2 
11 Шар үнэг 657241 4763354 2-р сар 20 1 
12 Хар сүүлтий 647288 4757531 2-р сар 20 4 
13 Хар сүүлтий 653252 4757507 2-р сар 27 3 
14 Хар сүүлтий 651889 4757866 2-р сар 27 3 
15 Хар сүүлтий 651316 4757920 2-р сар 27 7 

 
 
Оюу толгой нь өөрийн эзэмшилийн талбайг хашаагаар хүрээлсэн бөгөөд цаашид 
лицензийн талбай дотор зэрлэг туруутан, туурайтан болон гэрийн мал үзэгдэх нь 
багасах, улмаар хашаан доторх ургамлан бүрхэвчийн хэмжээ сайжирч, жижиг 
хөхтөн, шувуудын тоо нэмэгдэх магадлалтай. 
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2.7.1.5. Шавьж 
 
2003 оны 7-р сарын байгаль орчны суурь судалгааны явцад 7 овгийн 92 зүйлийн 
шавьж Оюу толгойн талбайд бүртгэгдсэн байна.  Orthoptera багийн Bryodema gebleri, 
Mongolocum Zub., Locusta migratoria зүйлийн шавьжууд хамгийн түгээмэл, элбэг 
тохиолдох зүйлүүд байв (Зураг 71-72).  
 

             
             ЗУРАГ  71. ЦАРЦАА                                         ЗУРАГ  72. ГОЛИО 

 
Түүнчлэн Nocbuidae овгийн шөнийн эрвээхэйнүүд төслийн талбайд элбэг 
тохиолдоно. Тухайн жилийн хур тунадас, агаарын хэм шавьжийн өсөлт, хөгжилд 
нөлөөлнө. Тухайлбал, хуртай жил Neuropbera, Manboptera овгийн шавьжийн тоо 
толгой нэмэгдэнэ. Ургамлан бүрхэвч сайн талбайд царцааны зүйлийн тоо болон тоо 
толгой өндөр байдаг. Оюу толгойн талбайд шөнийн цагаар загийн шар аалз 
Galeodes solipugida элбэг тохиолдоно.  
 
2.7.2. Төслийн амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөлөл 
 

o Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үр дүнд газрын 
гадарга дээрх задгай уст цэгүүдийн байршил алдагдах, улмаар амьтад өөр 
уст цэгүүд рүү шилжих өөрчлөлт гарна.  

o Голын сайр дагуух цөөн тооны хайлас нь Ундай голын сайр дагуух зээрд, 
амарын шонхор, идлэг шонхор зэрэг махчин шувуудын үржлийн нягтшилыг 
бууруулах ач холбогдолтой зүйл юм. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 
хийх явцад зарим хайлас устаж болзошгүй.  

o Хөрс хуулах явцад шавьж болон мөлхөгчид устах, дайжих үйл явц 
ажиглагдана. Гэхдээ төслийн шавьж, мөлхөгч амьтдад үзүүлэх нөлөөлөл бага 
юм. 

ХҮСНЭГТ  27. АМЬТНЫ АЙМАГТ НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

Нөлөөлөл Хамрах 
хүрээ Магадлал  Эрсдлийн 

зэрэглэл 
Амьтдын ундаалах уст цэг устах, 
амьтдын байршил өөрчлөгдөх 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох M 

Хайлас зэрэг модлог ургамал устах, 
зарим махчин шувуудын үржлийн 
байршил өөрчлөгдөх 

Төслийн 
талбайд 

Магад 
болох M 

Хөрс хуулах явцад шавьж, мөлхөгчид 
устах, дайжих 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох M 
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2.7.3. Амьтны аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
 
Голын усны түвшинг бууруулахгүй байж, залуу хайласнуудыг шилжүүлэх, хайлас, 
бүйлс, хармагийг шинээр тарих, сайрын дагуу задгай уст цэгүүдийг сэргээх замаар 
амьтны аймагт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулна. 
 
Түүнчлэн амьтны аймгийн мониторингийн үр дүнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 
биелэлтийг өмнөх жилүүдийн судалгааны үр дүнтэй харьцуулан тооцох нь чухал юм.  
 

2.8. Түүх соёлын дурсгалт зүйлст үзүүлэх нөлөөлөл, үнэлгээ 
 
2.8.1 Төслийн талбайн түүх, соёлын дурсгалт зүйлс 
 
2001 он хүртэл Оюу толгойн төслийн талбай орчмын нутгийн археологийн 
нарийвчилсан судалгаа байсангүй, түүнээс хойш, 2001-2008 хооронд Оюу толгой 
ХХК Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэн (ШУААХ)-тэй 
хамтран уурхайд өртөх боломж бүхий өргөн уудам нутгийг археологийн томоохон 
судалгаанд хамруулсан. 

ШУААХ нь төслийн барилга байгууламж, дэд бүтэц, уурхайн зөвшөөрөлтэй талбай 
төдийгүй түүний үйл ажиллагаанд нөлөөлөх боломжтой  80 км радиуст багтах өргөн 
талбайд 12 удаа археологийн судалгааг явуулсан байна. Энэхүү өргөн талбайг төв 
цэгээс нь гадагш 8 тойрогт хувааж тойрог бүр нь 10 км өргөнтэй болгосон нь уурхайн 
нөлөөллийг орон зайн хувьд тооцох оролдлого бөгөөд тойргийн төвд ойртох тутам 
газар нутгийн өртөлт ихсэж, эвдрэх магадлал өндөр, эрсдэлтэй байна гэж тооцжээ. 
ШУААХ нь 2001 оны 11 дүгээр сард ашиглалтын зөвшөөрөл бүхий уурхайн талбайд 
археологийн судалгааг анх хийж эхэлсэн. Судалгаагаар Оюу Толгойн уурхайн 
талбай дахь төв ба урд Оюутын довцог толгодод эртний 4 зэсийн уурхайг олжээ (1-4 
цэгт). Эдгээр нь хурдас чулуулгаар дүүрэн байсныг АММИ ХХК-ийн геологич 
Д.Гарамжав гол тайландаа дурдсан байдаг. Д.Гарамжав бол 1998 онд энэ хавийн 
нутгаас анх удаа чулуун зэвсэгийг олсон Оюу Толгой төслийн анхны геологич болно. 
Дөрвөн гүехэн ухдасын нарийвчилсан малталтыг 2002 онд гүйцэтгэсэн бөгөөд ил 
уурхайн үйл ажиллагаанд өртөх талтай. Судалгаа болон малталтын ажлын үр дүн нь 
Цэвээндорж болон бусад хүмүүсийн 2002 оны тайланд  бичигдсэн байдаг. Мөн 
уурхайн талбайн баруун захад хоёр томоохон хадны сүг зургийн дурсгал олдсон.  

Тайланд өгүүлснээр ухмал малталтын талбай 10 м2, гүн нь 2,8 м гүнтэй хэсгүүдээс 
бүрдсэн олон янзын давхаргатай байжээ. Малталтаас уурхайн чулуу, малтах зэмсэг, 
амьтны яс зэрэг 18 ба 19 дүгээр зуунд хамаарах нилээд шинэ биет 
хэрэглэгдэхүүнийг олжээ. Эдгээр 4 малталтаас олдсон биет хэрэглэгдэхүүнийг 
нүүлгэн шилжүүлж ШУААХ-ын лабораторид авчирч хаягжуулан бүртгээд тус 
хүрээлэнд байрлуулж хадгалсан. Дээр дурдсанаар Оюу Толгой уурхайн талбайд 
хоёр томоохон хадны сүг зургийн дурсгал олджээ. Эдгээр сүг зураг тойргийн 7 ба 8 
дугаарт буюу уурхайгаас хол, талбайн баруун хойд хэсэгт байсан бөгөөд нөлөөнд 
ороогүй учир Оюу толгойн төв халаагуурын системийн ажлыг гүйцэтгэх 2 дахь үе 
шатанд энэ асуудал яригдах бөгөөд түүнийг хамгалах, нөлөөг бууруулах арга замыг 
боловсруулна гэж үзжээ. Оюу Толгой төслийн талбайн  хойт хилийн зааг орчимд 
орших хоёр чулуун байгууламжид малталт хийсэн. Эдгээр байгууламжид хүний бие 
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цогцсын үлдэц байхгүй байсан бөгөөд шашин шүтлэгийн зан үйлийг дагалдсан 
амьтныг онголсон бололтой хэсэг тэмдэглэл тайланд оржээ. Эдгээртэй ижил 
төсөөтэй олон цэгүүд тус нутагт элбэг байдагийг мөн дурджээ.2002 оны 9 дүгээр 
сарын 3-нд ШУААХ-ээс АММИ ХХК-д ирүүлсэн албан бичигт Оюу Толгойд уурхай 
нээж ажиллуулахад археологийн талаас зөрчилдөх зүйлгүй гэж дурьдсан байна. 
Монгол улсын соёлын өв, дурсгалт зүйлсийг хадгалах хуулийн шаардлагад энэ 
санал зөвлөгөө нь нийцсэн юм. Тойргийн 1 ба 4 дугаар цэгүүдэд байрлах гүехэн 
малталтууд нь өмнөд ба төв хэсгийн ил уурхайн ухвар, түүний хаягдал чулуулгийн 
овоонд өртөнө. Мөн 5 ба 6 дугаар цэгт байрлах 2 чулуун байгууламж нь үйлдвэр 
барихад зориулсан талбайтай давхцаж байна. 
Эдгээр зүйлээс гадна нийт 23 динозаврын өндөг 1 болон 2 дугаар уурхайн цооногийг 
ухах үед олдсон. Эдгээр олдворууд нь цэрдийн үеийн ба Палеоценийн үеийн 
палеонтологийн олдворуудад хамаарах бөгөөд Монгол улсын их сургуульд нарийн 
судалгаа хийлгүүлэхээр өгсөн байна. Хүснэгт 28-д Оюу толгойн уурхайн лицензтэй 
талбай дахь археологийн олдворыг үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ  28. УУРХАЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ АРХЕОЛОГИЙН ОЛДВОРУУД 
Цэгийн байршил Тодорхойлолт 
1-р цэг. Оюу Толгойн 1-
р уурхай 

Чулуун зэмсэгтэй зэсийн малтмал уурхай /хүрэл зэвсгийн 
үе/. Биет хэрэглэгдэхүүнийг Улаанбаатар хот руу татсан 

2-р цэг. Оюу Толгойн 2-
р уурхай 

Чулуун зэмсэгтэй зэсийн малтмал уурхай /хүрэл зэвсгийн 
үе/. Биет хэрэглэгдэхүүнийг Улаанбаатар хот руу татсан 

3-р цэг. Оюу Толгойн 3-
р уурхай 

Чулуун зэмсэгтэй зэсийн малтмал уурхай /хүрэл зэвсгийн 
үе/. 18, 19-р зууны үеийн биет хэрэглэгдэхүүнийг 
Улаанбаатар хот руу татсан 

4-р цэг. Оюу Толгойн 4-
р уурхай 

Чулуун зэвсэгтэй зэсийн малтмал уурхай /хүрэл зэвсгийн 
үе/. Биет хэрэглэгдэхүүнийг Улаанбаатар хот руу татсан 

5-р цэг. Чулуун 
байгууламж 

Эртний амьтны онголсон газар. Нас нь тогтоогдоогүй. 

6-р цэг. Чулуун 
байгууламж 

Эртний амьтны онголсон газар. Нас нь тогтоогдоогүй. 

7-р цэг. Хадны сийлбэр 
зураг 

Оюу Толгойн талбайн баруун хилд ойр. Хадан дээрх 
чонын дүрс 

8-р цэг. Хадны сийлбэр 
зураг 

Төвд бичиг. Ойролцоогоор 200-300 жилийн настай. 
Лянхуа цэцэг дотор эрдэнэсийн чандманалсан дусалтай. 

Динозаврын өндөг Тэмдэглэл хийн Улаанбаатар уруу шилжүүлсэн 
 
 
Дээрх чулуун байгууламжууд, дүрс зураг тахин шүтдэг “Овоонд” үл хамрана. Доорх 
Зураг 73-д уурхайн талбай дахь археологийн олдворын байршлыг харуулав.  
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ЗУРАГ  73. УУРХАЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ОЛДВОРЫН БАЙРШИЛ 

 
 
2.8.2. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлс үзүүлэх нөлөөлөл 
 

Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх барилгын ажлын үеэр өмнөх 
судалгаагаар илрээгүй түүх археологийн дурсгалт зүйлс олдох, хөндөгдөх нөлөөлөл 
гарч болзошгүй (Хүснэгт 29).   

 
ХҮСНЭГТ  29. ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛСТ НӨЛӨӨЛӨХ ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛ 

Нөлөөлөл Хамрах 
хүрээ Магадлал Эрсдлийн 

зэрэглэл 
Түүх археологийн дурсгалт зүйлст 
нөлөөлөх 

Төслийн 
талбайд Болзошгүй L 

Палентелогийн цэрдийн галав болон 
Палеосены чулуулагт нөлөөлөх  

Төслийн 
талбайд Болзошгүй L 
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2.8.3. Түүх, соёлын дурсгалт зүйлсэд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ  
 

Археологийн судалгаа, шинжилгээ, малталтын дүн ба олдворыг сумын захиргаанд 
тайлагнаж байхыг соёлын өв үнэт зүйлсийг хамгаалах хуулинд заасан байдаг. 

Сумын засаг даргын тамгын газар нь судалгаа малталт хийсэн газрыг хариуцах 
үүрэгтэй. Тэдгээр түүх, шинжлэх ухаан, соёлын үнэт зүйл болох газар, хөрс нь улсын 
хамгаалалтанд байх бөгөөд археологийн аль ч олдвор улсын өмч болдог. 

Археологийн ба соёлын өв үнэт дурсгалт зүйлс нь байгалдаа нөөцлөгдөн 
хадгалагдах зарчимтай гэж хуульд заасан байдаг. Дурсгалт газар, үнэт зүйлс нь 
эрсдэлд орохоор байвал эрх бүхий шинжилгээний байгууллага тэдгээрийг бүртгэн 
авч нүүлгэн шилжүүлж болно.  

Оюу толгойн төсөл нь түүх соёлын дурсгалт зүйлсэд хамгийн бага нөлөөлөл 
учруулах зорилтот үйл ажиллагаа явуулах журам боловсруулан ажиллаж байна. Уг 
төлөвлөгөөнд түүх соёлын дурсгалт нөөцийг баримтжуулах, малтаж гаргах, 
зурагчлах аргачлал, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг хянах, 
Олдох боломж-той харилцах дүрэм журам зэргийг тус тус агуулсан байна.  

 

2.9. Нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, үнэлгээ 
 
2.9.1. Ханбогд сумын Жавхлант баг 
 
Ханбогд сум анх 1924 онд Хадан хошууны Хар-Овооны бууцан дээр ганц бор гэртэй 
“Галба” сум нэртэй байгуулагдан анхны даргаар Д.Үржин занги гэдэг хүн 
томилогдсон ба 1941 оны зун нутгийн гүнд байдаг “Их булаг” гэдэг газарт нүүн ирж 
“Ханбогд” хайрханы нэрээр нэрлэгдэж одоог хүртэл энэ газартаа суурьшиж 
байна.Тус сум нь Монгол улсын өмнөд хилээс 130 км, аймгийн төвөөс 252 км, 
нийслэл Улаанбаатар хотоос 600 км алслагдсан, өмнө талаараа БНХАУ-тай, баруун 
талаараа Баян-овоо, хойд талаараа Манлай, Цогтцэций, зүүн талаараа Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг сумтай хил залгана. Сумын нутаг дэвсгэрт Ханбогд, Жавхлант, 
Алагбаян, Хоёрхасар, 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 хайластын гол зэрэг хайласан 
зурвасуудтай, янз бүрийн хэлбэр дүрс бүхий боржин чулуун цохиотой. 
 
2.9.2. Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн уулзалт  
 
Оюу толгой төсөл нь Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутаг дэвсгэрт, багийн төвөөс 
20 км, Ханбогд сумаас 45 км зайд байрладаг. Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх төслийн нийгэм, эдийн засагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээг Ундай 
голын голдирол дагуу мал аж ахуй эрхлэн амьдарч байгаа малчин өрхүүдийг 
хамруулан хийсэн. Орон нутгийн удирдлага, ТББ, нутгийн  малчидтай хийх уулзалт, 
судалгааг 2011 оны 7 сараас 12 сар хүртэл нийт 5 удаа гүйцэтгэн, төслийн талаар 
танилцуулсан. Энэхүү орон нутгийн иргэдтэй хийсэн уулзалтын талаар дараах 
Хүснэгт 30-д товч тусгав.  
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ХҮСНЭГТ  30. ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДТЭЙ ХИЙСЭН УУЛЗАЛТ  
No Хэзээ  Хаана Оролцогчид 
1 2011 оны 7 

сарын 24-28  
Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум, Жавхлант баг 

Жавхлант багийн 27 малчин өрх, 
ТББ-ийн төлөөлөл 

2 2011 оны 9 
сарын8-9 
 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум, Жавхлант баг 

Ханбогд сумын засаг дарга 
Д.Дэндэвсамба, БО-ны 
мэргэжилтэн Н.Намжилмаа 

3 2011 оны 9 
сарын 23-27  

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум, Жавхлант баг 

26 малчин өрхийн 39 хүн  
 

4 2011 оны 9 
сарын  28-29  

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум, Жавхлант баг 

Ханбогд сумын засаг дарга 
Д.Дэндэвсамба, БО-ны 
мэргэжилтэн Н.Намжилмаа 

5  2011 оны 12 
сарын 15-18 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сум, Жавхлант баг 

Орон нутгийн 28 иргэн 

 
Олон нийттэй санал сонсох ажлын хүрээнд нийт 27 өрхийн 41 иргэн, орон нутгийн 3 
ТББ-ийн төлөөлөл, сумын удирдлагуудтай уулзсан. Дээрх уулзалтуудын үр дүнг 
доор дэлгэрэнгүй тодорхойлсон.  
 
Иргэдтэй уулзах, төслийн талаар мэдээлэл өгөх, тухайн айлуудын нийгэм, эдийн 
засгийн байдлыг тодорхойлох зорилгоор 2011 оны 7 сарын 24-29 өдрүүдэд эхний 
уулзалтыг зохион байгуулсан. Орон нутгийн иргэдтэй уулзах ажлын хүрээнд голын 
голдирол дагуу зусаж байгаа айл бүрээр орж Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх төслийн талаар мэдээлэл өгч, санал бодлыг нь сонсож харилцан 
ярилцсан (Зураг 74). Өдөр болгон тодорхой тооны айлуудаар орж нийт 29 айл, 
Ханбогд суманд байрлах 3 төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтэй уулзаж санал 
солилцсон (Хүснэгт 31). 
 

ХҮСНЭГТ  31. СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН ӨРХҮҮД 
Д/
д 

Өрхийн тэргүүний 
нэр Өвөлжөөний газрын нэр 

1 Э.Сүрэнхорол Хар хад 
2 Ш.Батсүх Хулгарын таримал 
3 Ц.Идэрборгил Улаан толгой 
4 Д.Намсрай Хөх хад 
5 Х.Батсугар Далайн бууц 
6 Х.Гантулга Далайн бууц-улаан хошуу 
7 Б.Долгорсүрэн Байшинт, эзгүй байсан 
8 Ц.Банди Шар хоолой 
9 Д.Адъяа Зүүн хачивч 
10 Ө.Сэр-Од Угалз 
11 Б.Шинэбаяр Адгийн бурхант, баг дээр гуанзтай 
12 Д.Урангоо өвөлжөөгөө зарсан, сумын төв дээр амьдардаг 
13 А.Энхбаяр Улаан толгой 
14 Ц.Чойжилсүрэн Ар эргэн ус, сумын төв дээр амьдардаг 
15 Н.Ширнэн Бургасан 
16 Р.Цэнд-Аюуш Сайхан овоо 
17 Ц.Жаргалсайхан Зүүн ханан 
18 Х.Отгонжав Таван овоо 
19 И.Должинсүрэн Баруун ханан 
20 Оюунчимэг Пүрэв Хар заг 
21 Л.Мөнхшатар Ширээ, сумын төв дээр амьдардаг 
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Мөн дараах ТББ-ийн төлөөлөлтэй уулзаж, санал солилцсон. Үүнд: 

1. Шинэ Ханбогд Холбоо 
2. Жавхлант нутаг холбоо 
3. Их говийн ус хамгаалал 

Cудалгаанд хамрагдсан малчин өрхүүдийн ам бүлийн байдал, мал аж ахуй 
эрхлэлтийн байдлыг дараах Хүснэгт 32-д үзүүлэв.  
 

ХҮСНЭГТ  32. МАЛЧИН ӨРХҮҮДИЙН АМ БҮЛИЙН БАЙДАЛ 

22 Ю.Надмид Хулсан 
23 Содномдорж Буйлсан, эзгүй байсан 
24 Д.Сумъяа Баянгийн ихрийн бууц, адгийн сухай 
25 Ц.Долгоржав Зурхайч 
26 Х.Одгариг Эхэн бурхант 
27 Ц.Биндэръяа Буйлсан хөөвөр, эзгүй байсан 
28 Д.Хүрэлбаатар  Хөх хад 
29 Д.Дэмбэрэл Хөх хад 
30 Ц.Баттогтох Далайн бууц 
31 М.Хоньхүү Ганц мод 
32 Ц.Энх-Эрдэнэ Ар шаваг 

Д/
д 

Өрхийн тэргүүний 
нэр 

Ам 
бүлийн 

тоо 

Цэцэрлэгийн 
насны 

хүүхдийн тоо 

ЕБС-д 
суралцагчд

ын тоо 

ИДС-д 
суралцагчдын 

тоо 
1 Э.Сүрэнхорол 4  2  
2 Ш.Батсүх 1    
3 Ц.Идэрборгил 5 1 1  
4 Д.Намсрай 5  3  
5 Х.Батсугар 2    
6 Х.Гантулга 4  1 1 
7 Ц.Банди 1    
8 Д.Адъяа 3    
9 Ө.Сэр-Од 2    
10 Б.Шинэбаяр 5  1 1 
11 Д.Урангоо 5 1 4  
12 А.Энхбаяр 4 1 1  
13 Ц.Чойжилсүрэн 4  2  
14 Н.Ширнэн 5  3  
15 Р.Цэнд-Аюуш 1    
16 Ц.Жаргалсайхан 6   1 
17 Х.Отгонжав 5  3  
18 И.Должинсүрэн 4    
19 П.Оюунчимэг 3  2  
20 Л.Мөнхшатар 6 2 3  
21 Ю.Надмид 2    
22 Д.Сумъяа 2    
23 Ц.Долгоржав 4  1 1 
24 Х.Одгариг 3 1   
25 Д.Хүрэлбаатар  6    
26 Д.Дэмбэрэл 3  1  
27 Ц.Баттогтох 6  1 1 
28 М.Хоньхүү 1    
29 Ц.Энх-Эрдэнэ 2    

  104 6 29 5 
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Эдгээр малчин өрхүүд нь Оюу толгойн ашиглалтын зөвшөөрөлтэй талбайн баруун 
талд Ундай голын голдиролын дагуу амьдардаг. Судалгаанд нийт 29 өрхийн 104 
иргэн хамрагдсан (Зураг 75). Эдгээр өрхүүдэд 0-6 нас хүртэлх цэцэрлэгийн  насны 
хүүхдүүд 6, ЕБС-д суралцагч 29 хүүхдүүд байна. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 
суралцах цэцэрлэгийн хүрэлцээ муутай гэж иргэд хэлж байсан ба ОТ ХХК-ийн 
санхүүжилтээр Ханбогд сумын төв дээр шинэ цэцэрлэг баригдаж байгаа тул 
цэцэрлэгийн хүрэлцээ нэмэгдэж байна. Сургуулийн болон цэцэрлэгийн насны 
хүүхдүүд бүгд сургууль цэцэрлэгт хамрагдсан, сургууль завсардах зэрэг асуудал 
байхгүй байна. Эдгээр өрхүүдийн амьжиргааны гол эх үүсвэр нь мал аж ахуй 
эрхлэлт ба ихэнхи нь зундаа Ундай голын дагуу нүүдэллэн амьдардаг байна. Тухайн 
жилийн газрын байдлаас хамааран ойролцоогоор 20-40 км зайд нүүдэллэдэг. Ундай 
голын голдирол дагуу амьдардаг нийт 29 өрхүүдийн нийт малын тоо толгой 6663 
байна. Нийт малын 18 % нь тэмээ, 1.4 % нь адуу, 1.5 % нь үхэр, 35.3 % нь хонь, 43.8 
% нь ямаа тус тус байна.  
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ЗУРАГ  74. УНДАЙ ГОЛЫН ДАГУУ ЗУСАЖ БАЙГАА АЙЛУУД, 2011 ОНЫ 7 САР 
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ЗУРАГ  75. НУТГИЙН АЙЛ ӨРХҮҮДЭЭР ЗОЧИЛЖ, ТӨСЛИЙН ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭСЭН 

2011 оны 7 сар 

2011 оны 9 сар 

2011 оны 12 сар 
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Жавхлант багийн хувьд 300 орчим өрхтэй ба Ундай голын голдирол дагуу нүүдлийн 
мал аж ахуй эрхлэн амьдардаг өрх нь нийт өрхийн 10 % орчим нь байна. Айл 
өрхүүдийн 30 % орчим нь 100-аас доош малтай, 7 % орчим нь 500-аас дээш малтай 
байна. Өмнөговь аймгийн статистикийн хэлтсийн хийсэн судалгаагаар нийт сумдад 
малчин өрхийн тоо буурсан үзүүлэлт гарсан ба 2010 онд нэг малчин өрхөд 179 
толгой мал оногдож байгаа нь 2009 оноос 108 толгой малаар буурсан байна 
(Хүснэгт 33). Өмнөговь аймгийн хувьд бэлчээрийн талбай их байгаа хэдий ч ус 
худгийн хүрэлцээ хангамж муу, мөн малчдын суурьшил ихтэй газруудад ашиглалт 
малтмалын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаагаас малын бэлчээрийн хүрэлцээ багасаж байна. 
 

ХҮСНЭГТ  33. МАЛЧИН ӨРХҮҮДИЙН МАЛ АЖ АХУЙ ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ 

 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн БОНБНҮ-ний тайлан 
боловсруулах ажлын хүрээнд орон нутгийн иргэдтэй хийх 3 дахь удаагийн уулзалтыг 
2011 оны 9 дүгээр сарын 23-аас 27 өдрүүдэд зохион байгуулсан. Орон нутгийн 
иргэдтэй хийх уулзалтаар нийт 26 малчин өрхөөр явж, 39 иргэнээс Ундай голын 

Д/
д 

Өрхийн тэргүүний 
нэр 

Малын тоо толгой Нийт 
малын 

тоо 

Хонин 
толгойд 
шилж-

сэн Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа 
1 Э.Сүрэнхорол 40   250 72 362 515 
2 Ш.Батсүх    20 200 220 200 
3 Ц.Идэрборгил 200 35  350 340 925 1901 
4 Д.Намсрай 25   20 60 105 199 
5 Х.Батсугар 30    40 70 186 
6 Х.Гантулга 35  10 162 100 307 487 
7 Ц.Банди 30 3 3 50 40 126 275 
8 Д.Адъяа 180 5 5 180 100 470 1235 
9 Ө.Сэр-Од 40 6 7 60 120 233 452 
10 Б.Шинэбаяр     60 60 54 
11 Д.Урангоо     70 70 63 
12 А.Энхбаяр 24 9 1 34 240 308 439 
13 Ц.Чойжилсүрэн 6 10  140 100 256 330 
14 Н.Ширнэн 90   140 100 330 680 
15 Р.Цэнд-Аюуш 20    47 67 142 
16 Ц.Жаргалсайхан 30 1  30  61 187 
17 Х.Отгонжав 10   10  70 90 173 
18 И.Должинсүрэн Оюунчимэгийнхтэй хамт  
19 П.Оюунчимэг 40   200 100 340 490 
20 Л.Мөнхшатар 20   40  60 140 
21 Ю.Надмид 160   240 423 823 1421 
22 Д.Сумъяа 20  20 20 150 210 375 
23 Ц.Долгоржав 20   50 250 320 375 
24 Х.Одгариг 28   40  68 180 
25 Д.Хүрэлбаатар  32 15   60 107 319 
26 Д.Дэмбэрэл 10  10 50  70 160 
27 Ц.Баттогтох 30 7 6 160 40 243 431 
28 М.Хоньхүү 40  10 70 60 180 384 
29 Ц.Энх-Эрдэнэ 40  12 50 80 182 398 

  1200 91 94 2356 2922 6663 12191 
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голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн талаар саналыг нь авч, гарын үсгээр 
баталгаажуулсан. Судалгааны үр дүнг нэгтгэн доорх хүснэгтэнд үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ  34. ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН САНАЛ, АСУУЛГЫН НЭГТГЭЛ 

Саналын хувь 

Голын 
голдиролд 
хэсэгчлэн 

тохируулга 
хийхийг 
дэмжиж 
байна 

Голын 
голдиролд 
хэсэгчлэн 

тохируулга 
хийхийг 

дэмжихгүй 
байна 

Тодорхой 
нөхцөлтэйгээр 

дэмжих 
боломжтой 

Дэмжих 
эсэхээ сайн 

хэлж 
мэдэхгүй 

байна 

Нийт дүн 

Санал өгсөн 
иргэдийн тоо 4 11 15 8 38* 

Санал өгсөн 
иргэдийн хувь 10.5 % 28.9 % 39.5 % 21.1 % 100 % 

*Нийт 39 иргэнтэй уулзсанаар сумын 1 иргэн санал асуулгад оролцохоос татгалзсан. 
 
Судалгааны явцад орон нутгийн иргэд Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 
хийх төслийг хэрэгжүүлэх эсэхэд маш их ач холбогдол өгч, нухацтай хандаж байгаа 
нь ажиглагдаж байсан. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийхийг эрс 
эсэргүүцсэн иргэд нийт оролцогчдын 11 хүн буюу 28.9 хувь, голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа иргэд 4 буюу 10.5 хувь (эдгээр 
иргэд нутгийн өндөр настангууд байсан), тодорхой нөхцөлтэйгээр дэмжихээ 
илэрхийлсэн иргэд 15 буюу нийт оролцогчдын 39.5 хувь нь байсан. Дэмжих эсэхээ 
сайн хэлж чадахгүй байгаа иргэд 8 буюу 21.1 хувийг тус тус эзэлж байна. Тодорхой 
нөхцөлтэйгээр дэмжихээ илэрхийлсэн иргэдийн зүгээс санал болгож буй нөхцөл нь 
малчдын усны асуудлыг шийдэх, стандарт шаардлагын дагуу чанартай гүйцэтгэх, 
байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багатай байх гэсэн цөөхөн санал байсан. 
Мөн шинээр Бор Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх талаар тайлбарлахад малчид мал 
усалгааны байнгын эх үүсвэртэй болох боломжтой юм байна гэдгийг ойлгож дэмжих 
боломжтой юм байна гэдгээ илэрхийлж байсан. Мөн Ундай гол, Цанхи голууд нийлэх 
бэлчир дээр гүний усны цооног өрөмдөн, мал усалгааны байнгын эх үүсвэртэй 
болгох саналыг иргэд гаргасан. Тиймээс энэ асуудлыг орон нутгийн удирдлагуудтай 
хэлэлцэн тохирч, боломжтой бол шийдвэрлэж өгөх нь зүйтэй.  
 
Иргэдийн зүгээс уул уурхайн үйлдвэрлэлтэй холбоотой бэлчээрийн хомсдол, 
нүүрсний шороон замаас үүсэж байгаа шороо тоос, усны нөөц, хангамж муу байгааг 
бүгд хэлж байсан ба голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн талаар 
дараах санал, шүүмжлэлийг хэлж байсан. Үүнд: 

o Энэхүү төсөл хэрэгжих нь тодорхой тул төслийн үйл ажиллагааг богино 
хугацаанд чанартай гүйцэтгэх, гүйцэтгэлийг хянах үйл ажиллагааг орон 
нутгийн иргэдийн оролцоотой хэрэгжүүлэх, 

o ОТ төслөөс болон бусад төслүүдээс байнга ирж янз бүрийн санал асуулга 
авдаг ч үр дүн ямар байсан талаар эргээд мэдээлдэггүй, 

o Замын ажлын нөхөн сэргээлт одоо болтол хийгдээгүй байгаа болохоор голын 
голдиролыг нь өөрчлөөд буцааж нөхөн сэргээнэ гэдэг нь худлаа, 

o Иргэдтэй харилцдаг олон нийтийн харилцааны хэлтэст залуухан туршлага 
багатай залуучууд ажилд орж нутгийн иргэдийн саналыг компанид 
танилцуулах тал дээр муу ажиллаж байна, 
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o Улс орны хэмжээний том бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа учраас иргэдийн 
хувьд голдирол өөрчлөх төслийг зөвшөөрөхгүй гэсэн асуудал байхгүй, 

o ОТ ХХК нь зөвхөн замын дагуух болон өндөр хүчдлийн барилгын ажлын 
нөлөөлөлд өртсөн хүмүүстэйгээ ажиллан, бусад малчдыг анхаардаггүй, 

o Малчид эмнэлгийн тусламжаас хол байгаа тул ойр байгаа Оюу толгой 
төслийн талбай дээр нарийн мэргэжлийн эмчид сум явахгүйгээр үзүүлдэг 
байвал зүгээр, 

o Усны түвшин хэмжилтийг өглөө эрт хийдэг нь буруу, мал усалсаны дараа 
ундрага нь буцаж яаж тэжээгдэж байгааг тогтоох, 

o Байгаль орчинд үүсэж байгаа ямар нөлөөллийг яаж бууруулсан талаар 
тодорхой ойлголт өгдөг байвал хэрэгтэй байна зэрэг болно. 

Иргэдтэй уулзаж байхад, иргэдэд төслийн талаарх мэдээлэл хангалттай хүрч 
чаддаггүй, компаний зүгээс хэрэгжүүлж байгаа сум орон нутаг, малчдад чиглэсэн үйл 
ажиллагааны талаар иргэд ямар ч ойлголтгүй байсан. Тиймээс иргэдэд үнэн зөв 
бодитой мэдээлэл өгөх, компанийн зүгээс хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдэд төслийн 
талбайн ойролцоо амьдардаг иргэдийг хамруулах асуудал дээр онцгойлон 
анхаарвал компани болон иргэдийн хооронд үл ойлголцол үүсэхгүй байх боломжтой 
юм.   
 
2.9.3. Хөндлөнгийн байгууллагын санал, шүүмж  
 
ОТ ХХК-ийн хэрэгжүүлэх Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх зураг 
төслийн чанарын асуудал дээр хөндлөнгийн санал бодлыг тусгах зорилгоор олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллагуудаар СМЕК Монголиа ба 
Престиж Инженеринг компаниудын хамтран боловсруулсан “Ундай голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийх” төслийн нарийвчилсан зураг төсөлд хөндлөнгийн 
шинжилгээ хийлгэсэн ба энэхүү шинжилгээний үр дүнд төслийн талаар дараах 
байдлаар үнэлгээ өгсөн байна.  
 
Акуатерра Компани  
Тус компани нь голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх барилга 
байгууламжуудыг ил уурхайн олборлолт эхлэхээс тодорхой хугацааны өмнө барьж 
байгуулан, энэхүү байгууламж нь хангалттай сайн ажиллаж чадаж байгаа эсэхийг 
тогтоох нь чухал гэдгийг тодорхойлсон. Уурхайн хаалтын дараа энэхүү 
байгууламжийг хэрхэх талаар тодорхой хувилбаруудыг гарган, урт хугацаанд судлан 
тогтоох хэрэгтэй гэсэн дүгнэлтийг өгсөн байна.  
 
Матрикс Солушн 
Энэхүү төслийн цаашдын үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээний ажилд зориулан 
Ундай голын ай савын дагуу 2-4 цаг уурын станцыг байгуулах шаардлагатай. Чиглэл 
өөрчлөх даланг барихаас өмнө тухайн талбайн ойролцох байршуулах ХЧО-г 
байршуулж эхлэх эсвэл барилгын ажилтай зэрэгцүүлэн гүйцэтгэх шаардлагатай 
гэсэн байна. 
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Төрийн бус байгууллагууд 
Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
БОНБНҮ-ний тайланг Оюу Толгойн Хяналт ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Д.Сүхгэрэл, 
Говийн Газар Шороо ТББ-ын Тэргүүн Л.Батцэнгэл, Хил Хязгааргүй алхам ТББ-ын 
Тэргүүн Н.Баярсайхан нарт танилцуулсан. ТББ-уудын зүгээс албан ёсоор санал 
шүүмж өгөөгүй боловч төсөлтэй холбоотой өөрсдийн санал зөвлөмжөө өгсөн. Үүнд: 

o Орон нутгийн иргэд, малчид тухайн орон нутгийн байгаль орчныг хамгаалах 
үйл ажиллагаанд оролцож, хамрагдаж чаддаггүй 

o Зарим малчин иргэд давхар нөлөөлөлд өртөж байгаа (авто зам, голын 
голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх) тул үүнийг тогтоох судалгааны ажлыг 
компаниуд хамтран хийх зэрэг болно.  

 
 
2.9.4. Төслөөс нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл 
 
Оюу толгой төслийн Монгол улс болон бүс нутгийн эдийн засагт үзүүлэх үр 
нөлөөллийн талаар төслийн нэгдсэн БОНБНҮ-ний тайланд тодорхой оруулсан 
байдаг. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх ажил нь Оюутолгой төслийн 
хүрээнд хэрэгжиж байгаа үйл ажиллагаа болох тул тусгайлан эдийн засгийн үр 
нөлөөллийг үнэлэх шаардлага байхгүй юм. Нөгөө талаас Ундай голын сав газар нь 
тухайн бүс нутгийн малчид, иргэдийн үе дамжин нутаглаж ирсэн газар билээ. Голын 
сайр дагуух задгайлсан уст цэгүүд, гар худгууд нь малчид, тэдгээрийн мал сүргийн 
усны гол эх үүсвэр байдаг. Иймд голдирол өөрчлөх ажлын үр нөлөөллийг Ундай гол 
дагуу нутагладаг малчид анхааран сонирхож байв. 
 
Оюу толгой төсөл хэрэгжсэнээр дэд бүтцийн таатай боломжууд бүрдэх, ажлын 
байрны хангамж сайжрах, санхүүгийн орлого нэмэгдэх зэрэг зарим эерэг нөлөөлөл 
орон нутагт гарч байна. Гэвч төслийн талбайн ойр нутаглаж байгаа малчид иргэдийн 
дунд усны хангамж, бэлчээрийн газар нутаг, агаарын бохирдолт, тоосжилт зэрэг 
асуудалд шүүмжлэлтэй ханддаг нь уулзалтын явцад ажиглагдаж байв. Учир нь 
малчдын дунд голын голдиролыг өөрчлөх шаардлага, усны нөөцийг хэрхэн 
хамгаалах үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл хомс байна.  
 
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

o Төслийн үр дагавар, хэрэгжүүлэх шаардлагын талаарх мэдээллийг орон 
нутгийн засаг захиргаа, төрийн бус байгууллагууд, голын сайр дагуу 
нутагладаг малчдын дунд зохион байгуулах 

o Төслийн нөхөн сэргээлт, мониторингийн үр дүнг сумын засаг захиргаа, 
нутгийн иргэд, байгаль орчны төрийн бус байгууллагуудад мэдээлэх, 
танилцуулах 

 
Орон нутагтай хамтран ажиллах хамтын ажиллагаа 
Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
БОНБНҮ-ний тайлантай холбогдуулан Оюу Толгой төслийн зүгээс орон нутгийн 
удирдлагуудтай хамтран ажиллах уулзалт, хэлэлцүүлгийг удаа дараа зохион 
байгуулж, хоёр талаасаа харилцан тохиролцож, тодорхой шийдвэрт хүрэхээр 
ажиллаж байна. Дээрх асуудлаар Ханбогд сумын Засаг даргын ирүүлсэн 2012 оны 
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08 дугаар сарын 08 өдрийн 01/168 тоот албан бичиг (албан бичгийг хавсаргав)-т 
тусгасан саналын дагуу Оюу Толгой ХХК нь Орон нутгийн удирдлагатай хамтран 
ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэн хариу саналаа албан бичгээр илэрхийлсэн 
байна (2012 оны 09-р сарын 12-ны өдөр Орон нутгийн удирдлагад хүргүүлсэн албан 
бичгийг хуулбарыг хавсаргав). 
 
2012 оны 10 сарын 17-ны өдөр Оюу Толгой ХХК-ий 11 хүний бүрэллдэхүүнтэй 
төлөөлөл Ханбогд сумын төр захиргааны байгууллагын удирдлагуудтай Ханбогд 
сумын дэд бүтцийн асуудлаар уулзалт зохион байгуулж, тодорхой асуудлаар 
зөвшилцөлд хүрсэн байна.   
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Бүлэг 3. Төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөлөл 
 
Төслийн нөлөөллийн үнэлгээг тайлангийн 2-р бүлэгт байгаль орчны бүрэлдэхүүн 
хэсэг тус бүр дээр нарийвчлан тодорхойлсон тул энэ бүлэгт нэгтгэн оруулан дүгнэв. 
Оюу толгой төслийн цаашдын хөгжил, олборлолтын үйл ажиллагааны аюулгүй 
байдлыг хангахын тулд Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх нь 
зайлшгүй билээ. Голдирол өөрчлөх төслийг хэрэгжүүлэх явцад гарах сөрөг 
нөлөөллүүдийн ихэнх нь харьцангуй бага орон зайд явагдана. Сөрөг нөлөөлөл 
орчин, үр дагаварыг дараах хүснэгтэнд нэгтгэж үзүүлэв (Хүснэгт 35). 
 

ХҮСНЭГТ  35. ТӨСЛИЙН ГОЛ БОЛОН БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 
Орчин Сөрөг нөлөөлөл 

ГАЗРЫН ГАДАРГА 
Төслийн үр дүнд Ундай голын голдиролд өөрчлөлт 
орно. Хуучин голдиролыг орлох шинэ голдирол 
байгуулах замаар энэ сөрөг нөлөөллийг багасгана.  

АГААРЫН ЧАНАР 

Оюу толгой төслийн үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна 
ойролцоо байрлах бусад уурхайн тээвэрлэлтийн үйл 
ажиллагаа болон угаас тоосжилт, хуурайшилт, салхи 
ихтэй байгаль, цаг уурын нөхцөл ихтэй нийлэн төслийн 
талбайн орчимд тоосжилт нэмэгдэх хандлагатай байна.  

ХӨРС 

Төслийн үйл ажиллагаа эхлэхэд тодорхой талбайд 
автотехникийн нөлөөгөөр хөрс элэгдэх, мөн хөрс 
хуулагдана. Эвдрэлд өртөх хөрсийг хуулан хадгалж, 
нөхөн сэргээлтэнд дахин ашиглах шаардлагатай. 
Хөрсөн бүрхүүлийг нөхөн сэргээхгүй орхих тохиолдолд 
газрын доройтол, холбогдох сөрөг нөлөөлөл 
үргэлжилсээр байх болно. 

УСНЫ НӨӨЦ 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх явцад Бор 
Овоогийн булаг ширгэх ба мөн Хөх Хад, Мааньт, 
Бурхант зэрэг булгуудын усны нөөц багасаж болзошгүй.  

УРГАМЛАН БҮРХЭВЧ 
Төслийн үр дүнд 1.5 га орчим талбайн ургамлан 
бүрхэвч устана. Хэрэв хөрсний усны түвшин 
өөрчлөгдвөл ойр орчмын гүний усаар тэжээгддэг зарим 
ургамлын хөгжил буурах, үхэх аюултай.  

АМЬТНЫ АЙМАГ 

Ургамлан бүрхэвч, хөрс хуулагдсанаар мөлхөгчид, 
мэрэгчид, зарим шавьжийн амьдрах орчин хорогдох, 
доройтох өөрчлөл явагдана. Түүнчлэн гадаргын уст 
цэгүүд ширгэвэл том хөхтөн, нүүдлийн шувуудын 
байршил өөрчлөгдөнө. 

НИЙГЭМ 
Төслийг хэрэгжүүлэх явцад буруу тооцоолж, хөрс болон 
гүний усны нөөцөд өөрчлөлт орж, нөөц багасвал голын 
сайр дагуух малчдын ахуйн усны нөөц багасаж 
болзошгүй. 

 
 
Голын голдирол өөрчлөгдөх, ойролцоо байрлах булгийн ус ширгэх, хөрс, ургамлан 
бүрхэвч техникийн хөлд нэрвэгдэх, сүйтгэгдэх зэрэг сөрөг нөлөөлөл нь энэхүү дэд 
төсөл хэрэгжих явцад гарна. Эдгээр нөлөөллийг байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний 
дагуу бууруулах, арилгах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхгүй тохиолдолд тухайн 
орчинд амьтдын байршил өөрчлөгдөх, зүйлийн бүрдэл цөөрөх, голын доошоо 
байрлах айлуудын усны хангамж муудах зэрэг дам нөлөөлөл гарч болзошгүй байна.  
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Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн хэлэлцүүлгийн явцад 
голын голидролын дээд хэсэгт гадаргын усыг (хур тунадас орох үед үүсэх) цуглуулан 
усан сан байгуулж хадгалах, түүнийгээ ашиглан гадаргын урсацыг тохируулах, голыг 
тэжээх болон гадаргын усыг нэвчүүлэн газрын доорхи усны нөөцийг нөхөн сэргээх 
боломжтой эсэхийг тодорхойлох талаар судлан тодорхойлсон.  
 
Гадаргын усыг хураах усан сан байгуулан хадгалахад ууршилт их явагдаж усан сан 
дахь усны алдагдал эрчимтэй явагдах тул ач холбогдол багатай гэж үзэж байна. 
Голын голдирол дагуух худаг, цооногуудын мэдээллээс харахад тэжээгдэл нь хур 
борооны явцтай шууд хамааралтай тул гадаргын усыг хуримтлуулах нь голын 
голдиролын доод хэсэгт тэжээгдэл хүрэхгүй байх, худаг булгийн ус ширгэх сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх тул орон нутгийн иргэд үүнийг дэмжихгүй юм.  
 
Газрын гүн рүү шүүрүүлэн хадгалахын тулд тусгай хөтөлбөрөөр гидрогеологийн 
судалгаа явуулж Ундай голын ай савд ус нэвчүүлэх боломжтой структур байгааг 
тогтоох шаардлагатай юм. Одоо байгаа судалгааны материалаас үзэхэд голдирол 
тохируулахаас дээш тийм структур байх нөхцөл боломж ховор байна.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

125 

Бүлэг 4. Төслийн эрсдлийн үнэлгээ ба менежмент 
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагааны эрсдлийн 
үнэлгээг тооцоход Монгол улсын БОАЖЯ-наас эрхлэн гаргасан (2010) “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний аргачилсан заавар”-т орсон магадлалын 
үнэлгээ, эрсдлийн үнэлгээний матриц ашиглав. Эдгээрийг хэрхэн ашигласан болон 
эрсдлийн зэрэглэлийн утгыг Хүснэгт 36-38-д үзүүлэв. Түүнчлэн тайлангийн өмнөх 
хэсэгт эрсдлийн зэрэглэлийн орчин тус бүр дээр оруулсан. 
 

ХҮСНЭГТ  36. МАГАДЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР     
Зэрэглэл Магадлал Эзлэх Эрсдлийн тодорхойлолт 

1 Бараг 
болохгүй  

<5% Онцгой нөхцөлд эрсдэлтэй 
байж магадгүй 

2 Магад 
болохгүй 

5-20% Заримдаа эрсдэлтэй байж 
магадгүй 

3 Болзошгүй 20-50% Заримдаа эрсдэл үүснэ  
4 Магад болох  50-70% Бараг бүх нөхцөлд эрсдэлтэй 

байж болзошгүй  
5 Лавтай болох  70-100% Бараг бүх нөхцөлд эрсдэлтэй  

                                          
 

ХҮСНЭГТ  37. ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИЦ                                                                                                                                                                                                                   

Магадлал                                       Үр дагавар  
Ялимгүй Бага Дунд Их Гамшиг 

Бараг болохгүй  L L M H H 
Магад болохгүй  L L M H E 
Болзошгүй  L M H E E 
Магад болох  M H H E E 
Лавтай болох  H H E E E 

 
                   

ХҮСНЭГТ  38. ЭРСДЛИЙН ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР                                                                                    
Эрсдлийн түвшин Удирдлага зохион байгуулалт 

L бага эрсдэл  Ердийн үйл ажилгааны журмаар зохицуулах  
M дунд зэрэг  Байгууллагын удирдлага хариуцах ба шийдэл нь 

тодорхой байх шаардлагатай  
H их эрсдэл  Байгууллагын дээд удирдлага орон нутгийн 

захиргаа хяналтын байгууллагаас анхаарах 
шаардлагатай  

E гамшгийн хэмжээнд 
хүрсэн эрсдэл  

Байгууллагын дээд удирдлага улсын 
мэргэжилийн хяналт онцгой байдлын 
байгууллагаас анхаарч онцгой арга хэмжээ авах 
шаардлагатай  

 
 
Эдгээр шалгуур аргачлалын дагуу төслийн байгаль орчин, нийгэм-эдийн засагт 
үзүүлэх эрсдлийн зэрэглэлийг нэг бүрчлэн тооцож, нэгтгэлийг Хүснэгт 39-д үзүүлэв. 
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ХҮСНЭГТ  39. УНДАЙ ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ТӨСЛИЙН ЭРСДЛИЙН 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН НЭГТГЭЛ 

Орчин Нөлөөлөл Хамрах хүрээ Магадлал Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Агаар 1. Барилгын ажлын үед 
ургамлыг тоос дарах нөлөөлөл 

Төслийн талбайн 
орчим 

Магад 
болох L 

2. Төслийн талбайгаас өнгөн 
хөрс хуулах үеийн үед үүсэх 
тоосжилт 

Төслийн талбайн 
орчим 

Магад 
болох L 

Ус 3. ХЧО-оос хүчиллэг урсац 
Ундай голыг бохирдуулна  

Төслийн 
талбайд 

Магад 
болохгүй L 

4. Барилга байгууламжийн үеэр 
шатахууны асгаралт, 
гидрокарбоны шүүрэлт усны 
нөөцийг бохирдуулна  

Төслийн 
талбайд 

Магад 
болохгүй L 

Газрын 
гадарга 

5. Ундай голын голдиролд 
нөлөөлнө 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох H 

6. Голдирол өөрчлөх хэсэгт 
газрын хэвлий эвдрэнэ 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох H 

Хөрс 7. Хөрс хуулагдах Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох M 

8. Хөрс доройтох Төслийн талбайн 
орчимд 

Лавтай 
болох M 

Ус 9. Бор Овоогийн булаг устах ба 
шилжүүлэн булгийг нөхөн 
сэргээх 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох H 

10. Хөх хад, Мааньт болон 
Бурхантын гол горхины урсацад 
нөлөөлнө 

Төслийн 
талбайд Болзошгүй H 

11. Голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх далангаас 
нөхөн сэргээгдэх Бор овоо 
булаг хүртэлх талбайн 
хэмжээнд газрын доорхи усны 
түвшин огцом буурч хуурайших 
үзэгдэл эрчимтэй явагдах болно 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох  H 

Ургамал 12. Гадаргын усны урсацын 
тохируулга нь тухайн бүс 
нутгийн ургамлын аймагт 
сөргөөр нөлөөлөх ба үүнд: Бор-
Овоогийн булаг болон Ундай 
голын голдиролын түр зуурын 
урсацтай 1.5 га салаануудын 
ойролцоох ургамлын 
бүлгэмдэлүүд хамрагдана.   

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох H 

Амьтан 13. Амьтдын ундаалах уст цэг 
устах, амьтдын байршил 
өөрчлөгдөх 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох M 

14. Хайлас зэрэг модлог 
ургамал устах, зарим махчин 
шувуудын үржлийн байршил 
өөрчлөгдөх 

Төслийн 
талбайд 

Магад 
болох M 

15. Хөрс хуулах явцад шавьж, 
мөлхөгчид устах, дайжих 

Төслийн 
талбайд 

Лавтай 
болох M 



2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

127 

Орчин Нөлөөлөл Хамрах хүрээ Магадлал Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Нийгэм 16. Голын сайр дагуух малчдын 
ундны усны хангамж буурах 

Төслийн 
талбайгаас 
доош 

Болзошгүй М 

 
Эрсдэлтэй байж болох нийт 16 нөлөөллөөс 4 нөлөөлөл нь  L зэрэглэлд буюу төсөл 
хэрэгжүүлэгчдийн зүгээс төслийн төлөвлөлт, холбогдох дүрэм журмыг сахин 
гүйцэтгэхэд бараг ажиглагдахгүй нөлөөлөлтэй буюу бага эрсдэлтэй. 6 нөлөөлөл М 
буюу дунд зэргийн эрсдэлтэй байна. Харин голдирол өөрчлөгдөх, газрын хэвлий 
өөрчлөлтөнд орох, булаг ширгэх, гадаргын ус багасах, ургамлан бүрхэвч сүйтгэгдэх 
зэрэг 6 нөлөөлөл H буюу их эрсдэлтэй зэрэгт хамаарагдаж байна. Эрсдлийн 
үнэлгээгээр төслийн зүгээс байгаль орчинд гамшиг учруулахуйц эрсдэл буюу E 
зэрэглэлийн эрсдэл байхгүй гэж үзэв.  
 
H зэрэглэлд хамаарагдаж байгаа нөлөөллүүдийн эрсдлийг бууруулах, арилгах тал 
дээр төсөл хэрэгжүүлэгчид орон нутгийн захиргаа, байгаль орчны албад болон 
нутгийн иргэд байгууллагуудтай хамтарч ажиллах нь зүйтэй.  
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, 
цаашдын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх хугацаанд доор дурьдсан эрсдэл үүсэж 
болохыг урьдчилан тооцох нь зүйтэй. Үүнд: 
 

 

 

 
 
 

Байгаль, цаг уурын өөрчлөлт, 
гамшигт үзэгдэл 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөлөлд хэт нэрвэгдэх 

Үер болон бусад гамшигт үзэгдэлд 
нэрвэгдэх 

Эдийн засгийн хүрээний эрсдэл 

Дотоодын санхүү хямрах,  хөрөнгө 
оруулалт багасах 

Үр ашиггүй зарцуулалт нэмэгдэх 

Хүний нөөцийн чадавхи сул 
байдлаас учрах эрсдэл 

Байгууллагуудын мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргах чадвар сул байх  

Судалгаа, шинжилгээний үр дүнд 
зөв үнэлэлт, дүгнэлт өгөх чадвар 
сул байх 

Удирдлага, зохион байгуулалтанд 
учрах эрсдэл 

Төр засгийн үйл ажиллагаа болон 
байгууллагуудын хоорондын 
уялдаа холбоо сул байх 
Удирдлага, зохион байгуулалтын 
үйл ажиллагааны хуваарилалтын 
тогтолцоо тэнцвэргүй байх 



2011 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК, “УНДАЙ ГОЛЫГ ХАМГААЛАХ, ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД 
ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ” төслийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

 

 Тайлан боловсруулсан: 
 Байгаль орчны зөвлөх үйлчилгээний НАТУР ФРЕЙНДЛИ ХХК 

 

 

128 

Бүлэг 5. Төслийн хаалт, нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах 
хөтөлбөр, экологи эдийн засгийн үнэлгээ 
 

5.1. Төслийн хаалт 
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн хаалтын төлөвлөлт нь Оюу 
толгой төслийн хаалтын төлөвлөгөөнд тусгагдах нь зүйтэй. 2005 оны Орд 
ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөөнд тусгаснаар Оюу толгой төслийн хаалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулах ажил эхэлсэн байна. Энэхүү төлөвлөгөө нь байнга 
шинэчлэгдэн  боловсруулагдаж байгаа ба уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээх 
арга хэмжээг давхар авч хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тиймээс уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөнд голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжуудын талаар 
тусгайлан тусгах нь зүйтэй. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
байгууламжуудыг уурхайн үйл ажиллагаа хаагдсаны дараа хэвээр нь үлдээх нь 
зайлшгүй. Учир нь Ундай голын хуучин голдирол нь ХЧО-ын доор дарагдах тул 
өөрчлөгдсөн голдиролыг хэвээр нь хадгалан, шинээр нөхөн сэргээсэн Бор Овоогийн 
булаг нь нутгийн малчдын мал усалгааны гол эх үүсвэр болох тул төслийн үйл 
ажиллагаа дууссаны дараа урсацын тасралтгүй байдлыг хангах, Ундай голын 
голдиролын доод хэсгийн экологийн тэнцвэрт байдлыг хэвээр хадгалан үлдээхэд 
анхаарах нь зүй ёсны хэрэг юм.   
 
Уурхайн хаалтын урьдчилсан төлөвлөлтөөр уурхайн үйл ажиллагаа зогссоны дараах 
10 жилийн туршид байгаль орчны хяналт шинжилгээ буюу мониторингийн 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
байгууламжууд нь байнгын засвар үйлчилгээ шаардах ба уурхай хаалт, хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр дууссаны дараа орон нутагт хэрхэн хүлээлгэн өгөх, 
цаашдын засвар үйлчилгээний зардлыг хэрхэн бүрдүүлэх, хариуцан ажиллах 
байгууллага зэргийг урьдчилсан байдлаар төлөвлөн, шаардлагатай тохиолдолд 
нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах ажлыг ил уурхайн олборлолт эхлэхтэй зэрэгцүүлэн 
төлөвлөнө. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөлтэй холбоотой 
хэрэгжүүлэх хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнд  5 жилийн давтамжтайгаар 
дүн шинжилгээ хийн, болзошгүй нөлөөллийг урьдчилан тогтоох, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг цаг алдалгүй хийхэд тодорхой хөрөнгийг төсөвлөн байгаль 
орчныг хамгаалах арга хэмжээний зардалд тусгах нь зүйтэй.  
 
Экологийн тогтвортой хөгжлийн зарчмын хүрээнд тухайн уурхай байгаль орчин, 
эдийн засаг, нийгмийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх боломжийг хангахын тулд нөхөн 
сэргээлтийн зорилтуудад болзошгүй байгаль орчны нөлөөллийн тухай оруулж, 
нөхөн сэргээлтийн шатлалын хамгийн дээд боломжтой түвшинг хангаж, олон нийт, 
орон нутгийн захиргаа болон холбогдох бусад хууль ёсны сонирхлын бүлгүүд хүлээн 
зөвшөөрөхүйц байхаар уурхайг хаасны дараах газар ашиглалтыг төлөвлөх хэрэгтэй. 
Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийг хийхдээ нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэх гол нэр 
томъёо, уул уурхайн үйл ажиллагааны явцад эвдэрсэн газрыг ангилах, шимт хөрсийг 
хуулах, хадгалах, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт хийх техникийн ерөнхий 
шаардлага, эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах дараах стандартуудыг мөрдөж ажиллах 
шаардлагатай. Үүнд:  
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1. MNS 5914:2008 “Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо, тодорхойлолт” 
2. MNS 5915:2008 “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 

газрын ангилал” 
3. MNS 5916:2008 “Газар шорооны ажлын үед шимт хөрс хуулалт, хадгалалт” 
4. MNS 5917:2008 “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 

газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага” 
5. MNS 5918:2008 “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий 

шаардлага” 
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн хүрээнд хөндөгдсөн газрыг 
нөхөн сэргээх ажлыг тухайн жилийн БХТ, ОХШХ-т тусган зардлыг төсөвлөнө.  
 

5.2. Нөхөн сэргээлт  
 
Ундай голын үндсэн голдирол, салбар цутгалууд нь уурхайн ажлын төлөвлөгөөний 
дагуу ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах талбайн баруун 
хэсгээр дайрч өнгөрч байгаа тул голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийгдэнэ. Ингэхдээ уурхайн нөлөөлөлд өртөх голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийн баруун салаа руу нь чиглүүлэн, баруун салаагаар урсган үндсэн 
голдирол руу нийлүүлэх байгууламжуудыг байгуулах юм. Тиймээс баруун салааг 
тохируулгад хийгдэж буй сайрын орчинтой  ойртуулах, барилгын ажлын үйл 
ажиллагаанд өртсөн талбайг буцаан байгалийн төрхөнд нь оруулахын тулд 
боломжтой хэсэгт нь биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай.  
 
Баруун салааг Ундай голын тохируулгад өртөж буй сайртай ижил орчинг 
бүрдүүлэх, барилгын ажилд өртсөн талбайг тохижуулан нөхөн сэргээх 
 
Ундай голын дагуу тохируулга хийгдэх нутагт 24 овгийн 58 төрлийн 74 зүйл байна. 
Зонхилох овгийн тоонд Poaceae 8 төрөл  10 зүйл, Chenopodiaceae 7 төрөл 11 зүйл, 
Zegophyllaceae 4 төрөл 4 зүйл, Asteraceae 8 төрөл 12 зүйл,  Liliaceae  2 төрөл 3 зүйл, 
Rosaceae 3 төрөл 3 зүйлтэй байна. Зонхилох төрөлд хялгана, сонгино, таана, лууль 
орж байна. Баруун салаа болон тохируулгад өртөх Ундайн сайр хоорондын зай нь 2 
км орчим байгаа тул ургамлын зүйлийн бүрдлийн нэг хэв шинжид багтана. Харин 
Ундай голын дагуух ашиглалтанд өртөх нутагт байгаа нэн ховор, ховорт орох Шар 
Бэрмэг, Төв Азийн Лавай, Ганцнавчит Салжир, Цагаан навчит Хасзул, Хулан Хойрго, 
Юнатовын Хунчир, Эгэл Нишинг болон тухайн бүс нутагт маш ховорт орж буй 
Пеллитын Шивэлз, Цагаалин Цахилдаг, Аалзны Хуш-өвс, Монгол Бүйлээс, 
Коссинскийн Ортууз, Төвд Заантаваг, Бүнгийн Хавраг, Бага Тавансалаа, Зээрэнцэг 
Борлон зэрэг зүйлүүдийг хээрийн судалгаагаар тогтоосон. Тиймээс энэхүү зүйл 
ургамлуудыг одооноос шилжүүлэн суулгах туршилт хийж, нөхөн сэргээлтийн 
талбайд шилжүүлэн суулгах хэрэгтэй ба хэрэв туршилт амжилтгүй болвол  
тарималжуулан нөхөн сэргээх шаардлагатай. Тиймээс сайрын эх, эргийн орчинг 
дүйцүүлэн нөхөн сэргээх, сайрын голдиролын ус хурах талбайг сайжруулах, ус 
чийгийг барьж тэнцвэржүүлэх зорилгоор заг болон хайласыг тарих шаардлагатай.  
 
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн дээрх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган тодорхой ажлуудыг 
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эхлүүлээд байгаа бөгөөд үүний нэг нь “Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн 10 %-
ыг ногооруулах” төлөвлөгөө юм (Зураг 76). Уурхайн талбайн дотор ногоон 
байгууламж байгуулах талбайн байршлыг ногоон өнгөөр будаж тэмдэглэсэн ба 
уурхайн олборлолт, ашиглалтын явцад эвдрэхээргүй газрыг сонгон, эхний 3-5 жилд 
хүний дэмжлэгтэйгээр арчилгааг хийн ургуулж, түүнээс цаашид бие даан ургах 
чадварыг бүрдүүлэх үүднээс ихэнхи талбайг голын сайруудын дагууд төлөвлөж 
байна.  
 
 

 
Эх сурвалж: ОТ ХХК 

ЗУРАГ  76. 2011-2016 ОНУУДАД УУРХАЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ТАЛБАЙ ДОТОР 
БАЙГУУЛАХ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

 
 
Энэхүү төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа зарим ажлуудаас дурьдвал:  

o Сайрын дагуух эдгээр талбайд хайлас (Ulmus pumila L.), бургас (Salix 
Ledebouriama Trautv.), жигд (Elaeagnus Moorcroftii Wall. ex Schlecht.), бүйлэс 
(Amygdalus pedunculata, A.mongolica) зэрэг говийн мод, том сөөгөн ургамлыг 
тарихаар төлөвлөсөн ба зарим зүйл ургамлыг плантацид тарьж ургуулах 
туршилтын ажлыг эхлүүлээд байна (Зураг 77). 

o 2012 оны 2 дугаар улирлын байдлаар нийт 22300 тарьц, суулгац, 19 кг цэвэр 
үрийн нөөцийг бэлтгэсэн 

o Судалгаа туршилтанд зориулж байгалийн ургамлын үр 24 кг, үртэй шороо 80 
кг цуглуулсан 
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o Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газрын хамгаалалтын зурвас, плантаци, 
бойжуулалтын талбай, ботаникийн цэцэрлэгт 3838 суулгац, 12858 мөчрийг 
тарьсан байна. 

 
Мөчрөөр тарьсан сухай, улиас 

 
Үрээр тарьсан заг, бүйлэс 

 
ЗУРАГ  77. МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ТАЛБАЙД ХИЙГДЭЖ БУЙ ТАРИАЛАЛТ 

 
Голын голдирол, сайр дагуу нөхөн сэргээлт, ургамалжуулалтыг хийх ажлын 
технологийн шийдэл, шаардлагатай хөрөнгө зардлын тооцоог доор дэлгэрэнгүй 
тодорхойлов.  
 

1. Хайласаар нөхөн сэргээлт хийх 
Хайласыг үрээр болон үрслүүлж тарьж болох ба ОТ ХХК-ний нөхөн сэргээлтийн баг 
Ханбогд сумын өөрийн хүлэмж дээр заг болон хайласыг үрслүүлэх болон үрээр 
тарих туршилтыг хийж байна. Тиймээс нөхөн сэргээлтэнд энэхүү хайласнаас 
ашиглаж болно. Тохируулгад өртөж буй баруун салааны сайрын урт нь 6,5 км. 
Сайрын хоёр эргээр 100, 100 м-ийн талбайд нөхөн сэргээлт хийнэ гэвэл нийт нөхөн 
сэргээлт хийгдэх 130 га талбай байна. 1 га талбайд 4 кг хайласны үр тарина гэвэл 
1300 кг үр шаардлагатай. Хэрэв суулгацаар бол мөр хоорондох зайг 2 м, суулгац 
хоорондох зай 1.5-2 м-ээр авбал 325000 ширхэг суулгац шаардлагатай. Хэрэв 
суулгац суулгаад тарьц амжилтгүй ургах болон огт ургахгүй бол тухайн газрын 
байгалийн ургамал гэмтэх аюултай тул илүү бага хэмжээгээр буюу 2 500 ш суулгац 
тарих хэрэгтэй гэж үзэж байна. 
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Нэг суулгацыг худалдаанд 500 төгрөгөөр худалдаалдаг тул тэрхүү үнээр нөхөн 
сэргээх зардлыг бодвол 1 250.0 мян.төг болж байна. 
Хайлас тарих бэлтгэл ажил. 
Хайласыг тарихын тулд дараах бэлтгэлийг хангах шаардлагатай. Үүнд: 

o Хайласны биологи, ургах орчны талаар зохих мэдлэгтэй байх 
o Хайлас ургах газрыг зөв сонгон хашиж хамгаалсан байх 
o Усалгааны усны эх үүсвэрийг шийдэх 
o Өөрт хэрэгцээтэй суулгацыг зөв сонгож авах 
o Сонгосон суулгацаа технологийн дагуу зөв тээвэрлэж, хадгалах 
o Суулгац суулгаж тарих нүхийг ухаж бэлтгэх 
o Суулгац тарих нүхэнд орох хар шороо (шимт хөрс), бууц, элс, бордоог 

хүрэлцэх хэмжээгээр бэлтгэж бэлэн болгох 
o Ажлын багаж хэрэгслийг бэлтгэх 

 
Суулгацыг тээвэрлэх, хадгалах 

o Суулгацыг тээвэрлэж хадгалахад анхаарах зүйл бол үндсийг 
нь хатаахгүй байх явдал юм. 

o 1-2 настай суулгацыг 100-150 ширхэгээр, 3-4 настай 
суулгацыг 50-70 ширхэгээр нь багцлан боогоод 
үндсийг нь хар шорооны нойтон зуурмагт дүрж 
бэхжүүлээд түүнийгээ нийлэг хальсаар 2-3 давхар 
боож хамгаалж тээвэрлэнэ. 

o Хайласны суулгацыг тарихын өмнө багцнаас нь 
задлаад үндсийг нь бүтнээр нь нойтон шороогоор 
булж түр хадгална 

 
 

Суулгац суулгах нүхний хэмжээ 
o Хайласны суулгацыг нүхэнд суулгаж тарина. 
o Элсэнд нэг настай суулгацыг суулгах нүхний голч 20-30 см байна. 
o 2-3 настай суулгацанд 40-50 см голчтой, 50 см гүн нүхтохирно. 
o 4 настай суулгацыг дээрхээс арай том нүхэнд суулгаж тарина. 
o  

 
ЗУРАГ  78. 2-3 НАСТАЙ СУУЛГАЦЫГ ТАРИХ БҮДҮҮВЧ 
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ХҮСНЭГТ  40. ТАРИМАЛ ХАЙЛАСЫГ УСЛАХ ГОРИМ 

№ Усалгааны хугацаа 
1 4 дүгээр сарын 20-ноос 5 дугаар сарын 1 10 хоногт 1 удаа 
2 5 дугаар сарын 1-нээс 6 дугаар сарын 1 7 хоногт 1 удаа 
3 6 дугаар сарын 15-наас 8 дугаар сарын 15 3-5 хоногт 1 удаа 
4 8 дугаар сарын 15-наас 9 дүгээр сарын 15 10-15 хоногт 1 удаа 
5 Газар хөлдөхөөс өмнө 2-3 долоо хоногийн өмнө Цэнэг услагаа 
 
 
Арчилгаа 

o Таримал хайласны арчилгааны гол ажил усалгаанд чиглэгдэнэ. Нэг модыг 
услах усны хэмжээ байгаль, цагуурын нөхцөл, модны наснаас хамаарч өөр өөр 
байх боловч дунджаар 30-40 л ус орно. 

o Ургамал ургалтын хугацаанд 2-3 удаа тогооны доторх зэрлэг ургамлыг устгаж, 

хөрсийг сийрүүлнэ. 

ЗУРАГ  79. МАНХАН ЭЛСЭНД ХАЙЛАС ТАРИХ БҮДҮҮВЧ 
 

Нүүдэг сул элсийг тогтворжуулахын тулд манханы хормой, тэдгээрийн хоорондын 

нам тэгш газраар үрээр шууд тарих буюу эсвэл тарьцыг шилжүүлж тарина. 

 
ЗУРАГ  80. ЭЛСЭН ХУЧААСТАЙ ХӨРСӨНД ХАЙЛАС ТАРИХ БҮДҮҮВЧ 

 
 
Мөн энэ зорилгоор хайласны үрийг жижиг үүрэнд тарьж болно. 
 

 
ЗУРАГ  81. ХАЙЛАСНЫ ҮР ТАРИХ БҮДҮҮВЧ 
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Хайласны үрийг Зураг 81-д үзүүлснээр нэг үүрэнд 20-иод ширхэгийг хийгээд элсээр 
нимгэн хучиж, гишгэж нягтруулна. Хайласны үрийг бороотой үед чийглэг элсэнд 
тарина. Гантай үед хуурай элсэнд тарьж болохгүй. Ойжуулалтанд 1 ба 2-3 настай 
суулгацыг суулган тарьж болно. Суулгац суулгах мөр хоорондын зай 2 м, ургамал 
хоорондын зай 1,5-2 м байна. 
 
Таримал хайласыг хамгаалах 
Тарьсан модонд өвчин, хортон шавж илэрвэл мэргэжлийн байгууллага, хүмүүст 
хандах нь зүйтэй. Таримал хайласыг аливаа гэмтлээс хамгаалах нөхцлийг 
бүрдүүлэн хашиж хамгаалах шаардлагатай. Суулгасан суулгацыг мэрэгчид идэж 
гэмтээх, хугалах зэргээр сүйтгэх тул нарийн төмөр торон хашаа барьж хамгаалах 
хэрэгтэй. 

 
2. Ховор ургамлуудыг нөхөн сэргээх 

 
Ундай голын дагуух ашиглалтанд өртөх нутагт байгаа нэн ховор, ховорт орох Шар 
Бэрмэг, Төв Азийн Лавай, Ганцнавчит Салжир, Цагаан навчит Хасзул, Хулан Хойрго, 
Юнатовын Хунчир, Эгэл Нишинг болон тухайн бүс нутагт нэн ховорт орж буй 
Пеллитын Шивэлз, Цагаалин Цахилдаг, Аалзны Хуш-өвс, Монгол Бүйлээс, 
Коссинскийн Ортууз, Төвд Заантаваг, Бүнгийн Хавраг, Бага Тавансалаа, зээрэнцэг 
Борлон зэрэг зүйлүүдийг хээрийн судалгаагаар тогтоосон. Тиймээс энэхүү зүйл 
ургамалуудыг одооноос шилжүүлэн суулгах туршилт хийж, нөхөн сэргээлтийн 
талбайд шилжүүлэн суулгах боломжгүй бол түүнийг сэргээн шинэ голдрилын дагуу 
тарина. Эдгээр ховор ургамлын үрийн үнэлгээ тодорхойгүй байгаа тул ашигт 
ургамлын дундаж үнээр нөхөн сэргээх зардлыг 1 кг нь 8000 төг-өөр тооцов.4 

 
3. Нийт нөхөн сэргээлтийн зардал 

 
ХҮСНЭГТ  41. ХАЙЛАС МОДНЫ СУУЛГАЦААР НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙХ АЖЛЫН ЗАДАРГАА 

Д/д Хийгдэх ажлууд Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Гарах зардал 
мян.төг 

1 Модны тарьц худалдан авах ш 5 000 2 500.0 
2 Тарьц тарих талбайн хөрс 

боловсруулж хагалах 
га 15 83.0 

3 Тарьц түр хадгалах нүх бэлтгэх ш 5000 83.0 
4 Тарьц тарилт хийх  ш 5000 250.0 
5 Тарьцыг услах ш 5000 416.0 
6 Нөхөн тарилт хийх ш 500 167.0 
7 Намрын цэнэг усалгаа ш 5000 250.0 
8 Харуул хамгаалалт эхний жил га 1 800.0 
9 Харуул хамгаалалт 2 дахь жил га 1 800.0 
10 Харуул хамгаалалт 3 дахь жил га 1 8000.0 
 Нийт зардал   13 349.0 

 
 

 
 

                                            
4 Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал 
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5.3. Ундай голын урсацад хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
ургамалжилтын дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө 
 
Ундай голын урсацад хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн хүрээнд ургамалжилтын 
дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.  
 
1. Ерөнхий зүйл – Оюу Толгой ХХК-ны Биологийн олон янз байдлын талаар 

баримтлах стратеги 
 

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

 
Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байх талаар дэвшүүлсэн 
зорилгодоо хүрэхийн тулд Оюу Толгой ХХК нь: 

o Байгаль хамгааллын ач холбогдол бүхий биологийн олон янз байдлын 
бүрэлдэхүүн (Биологийн олон янз байдлын тэргүүн чухал бүрэлдэхүүн) ба 
төслийн зүгээс үзүүлж болзошгүй эрсдлийг тодорхойлох. 

o Төсөлтэй холбоотойгоор биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллөөс 
зайлсхийх, бууруулах, болон нөхөн сэргээх шатлалаар болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. 

o Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах стратеги, Байгаль 
хамгааллын нэмэлт арга хэмжээнүүдийг Өмнийн говийн бүсийн хэмжээнд 
төлөвлөж хэрэгжүүлснээр биологийн олон янз байдалд үзүүлэх үлдэгдэл 
нөлөөллийг тодорхой хугацааны дараа нөхөн тэнцвэржүүлэх. 

o Оюу Толгойн ЭНА үзүүлэх зорилгын биелэлтэд хяналт тавих, биологийн олон 
янз байдлын нөхцөл байдал, компанийн авч буй арга хэмжээний тохиромжтой 
байдлыг тодорхойлох боломжтой, хэмжигдэхүйц үзүүлэлт бүхий хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах. 

o Төслийн ЭНА үзүүлэх зорилгын биелэлтийг хянах, нотлох шалгууруудыг 
боловсруулах, турших, хэрэгжүүлэх боломжийг бий болгох. 

o Нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ, зорилго, 
зорилтуудыг нэгтгэсэн Биологийн олон янз байдлын талаар авах арга 
хэмжээний хөтөлбөр (БОЯБХ) боловсруулах, уг хөтөлбөрийг Оюу Толгойн 
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоотой уялдуулах. 

o Өмнийн говийн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн томоохон 
компанийн хувьд бүс нутгийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ажилд 
манлайлагчийн үүрэгтэйгээр бусад уул уурхайн бүтээн байгуулалтын 
төслүүдтэй хамтрах замаар хавсарсан нөлөөллийг багасгахад анхаарах. 

o Төслийн бүх үе шатанд биологийн олон янз байдлын холбогдолтой асуудалд 
сонирхогч талуудыг татан оролцуулах, хэлэлцүүлэг хийж санал бодлыг тусгах 
замаар нутгийн иргэд, төрийн болоод төрийн бус байгууллага, судалгаа 
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шинжилгээний байгууллагуудыг хамруулсан ажил хэрэгч харилцааг 
төлөвшүүлэх. 

o Оюу Толгойн Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратегийг Оюу 
Толгойн байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн стратеги төлөвлөлттэй 
уялдуулах, нэгтгэх.  
 

 
ЗУРАГ  82. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ҮНЭ ЦЭНЭД  ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИХ 
ХУГАЦААНД ЭЕРЭГ НӨЛӨӨ АХИУ БАЙЛГАХЫН ТУЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ШАТЛАЛ  

(Эх сурвалж: Рио Тинто, 2008) 
 
2. Ундай голын урсацад тохируулга хийхэд ургамлын аймагт үзүүлэх 

нөлөөлөл 
 
o Гадаргын усны өөрчлөлт нь тухайн бүс нутгийн ургамлын аймагт сөргөөр 

нөлөөлөх ба энэхүү нөлөөлөлд Бор-Овоогийн булаг болон Ундай голын 
голдиролын түр зуурын урсацтай 1.5 га салаануудын ойролцоох ургамлын 
бүлгэмдэлүүд хамрагдана. 

o Ундай голын гүний усны татралт нь гүний усаар тэжээгддэг (Achnatherum 
splendens (Trin.) Nevsk., Ulmus pumila L., Caragana leucophloea Pojark., зэрэг) 
ургамлан бүрхэвчид нөлөө үзүүлнэ.  

o Гадаргын усны татралт нь тухайн бүс нутгийн ургамлын аймагт сөргөөр 
нөлөөлж, Хүрэн Толгойн гол, Бор Овоогийн булаг болон Ундай голын сав 
газрын ургамал бүгд өөрчлөгдөнө. Тухайлбал: Ундай голын дагуу ургаж 
байгаа чийгсүү, чийгсүү-хуурайсаг ургамал устаж оронд нь түр зуурын 
борооны үеэр ургадаг нэг наст буюу хөл газрын ургамал олноор баяжигдах 
боломжтой.  

o Барилга байгууламжинд өртөгдөх газрын ургамлан нөмрөг бүрмөсөн устах 
аюултай. Өөрөөр хэлбэл голдиролыг өөрчлөх далангаас авахуулаад Ундайн 
голын голдиролын баруун сувгаар нийлэх хүртэлх орон зайн ургамлан 
бүрхэвч өөрчлөлтөнд орно. 
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o Ундай голын голдиролыг өөрчилж хажуугийн гол (Хүрэн толгойн гол) руу 
нийлүүлэхэд эерэг нөлөөлөл үүсч, нийлүүлсэн голын ургамлан бүрхэвч, 
хийгээд зүйлийн бүрдэл өөрчлөгдөж, хуурайсаг нөхцөлийн ургамлын зүйлүүд 
устах юмуу цөөрөх хандлага гарч, чийгсүү зүйлүүдээр баяжигдах болно. 

o Тоосжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой ургамлын хөгжил доройтох шууд бус 
нөлөөлөл үүснэ. 

 
3. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

o Ундайн голын урсацын хуучин гольдрил Оюу Толгойн уурхайн хаягдал 
чулуулгийн овоолгод дарагдан тухайн газрын тогтоцод эргэлт буцалтгүй 
өөрчлөлт бий болох тул уг газарт нөхөн сэргээлтийн ажил хийх боломжгүй.  

o Ундайн голын урсацад тохируулга хийн далан шуудуу ба сувгаар холбох 
Баруун салаагийн сайр, цаашлаад Хүрэн Толгойн голын дагууд нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.  Энэ нь Ундайн голын тохируулга хийсэн 
шинэ гольдрилын хэсэгт ургамалжуулах, нөхөн сэргээх ажлыг нэмэлтээр 
хийж гүйцэтгэнэ гэсэн үг.  Үүнд дараах зарчмуудыг баримтлан ажиллана: 

a. Барилгын ажлыг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн талбайн хүрээнд  
хязгаарлан шинээр үүсэх Ундайн гольдрилын буюу Баруун салаа 
болон Хүрэн толгойн голын одоо байгаа ургамалжилтыг аль болох 
хадгалж үлдээх 

b. Ундайн голын урсацад тохируулга хийх төслийн үр дүнд нөлөөлөлд 
өртөж буй 1.5 га талбай дахь 74 зүйл ургамлын зүйлийн бүрдэл, 
арви зэргийг шинэ урсацын хэсэгт нөхөн тарилт хийх. Өөрөөр 
хэлбэл Баруун салаа болон Хүрэн толгойн голын одоо байгаа 
ургамалжилт дээр нэмэлтээр ургамал, мод сөөг тарих ажил 2012-
2025 оны хооронд зохион байгуулж үр дүнд нь Ундайн голын шинэ 
урсацын дагуу доод тал нь 1.5 га талбайг хамарсан 74 зүйл 
ургамал өмнөх хэв шинжийг хадгалсан байдлаар бүрэлдсэн байх. 

c. Шинээр үүсгэх “Бор-Овоогийн” булагийн орчин тойронд одоо 
байгаа Бор-Овоогийн булгийн орчимд ургаж байгаа мезофит 
ургамлуудыг шилжүүлэн суулгах, нөхөн тарих ажлыг зохион 
байгуулж зүйлийн бүрдэл, арви болон геоботаникийн 
үзүүлэлтүүдийг хэвээр хадгалсан ургамлын бүрхэвч үүсгэх. 

d. Ундайн голын ус хураас сав газрын урсацын тохируулга хийгдэх 
хэсэг, түүнээс дээш эх рүү болон доош адаг руу чиглэлд ургамлын 
хяналт шинжилгээний цэгүүдийг нэмж тухайн талбайнуудын 
ургамалжилтын нөхцөлд гарч буй өөрчлөлтийг нарийвчлан судлах 

e. Судалгаа, хяналт шинжилгээний үр дүнд үндэслэн шаардлагатай 
тохиолдолд нэмэлтээр ургамал нэмж тарих, зарим тохиололд 
таналт хийх ажлыг тогтмол зохион байгуулж байх, Ундай голын сав 
газрын ургамалжилтын анхны хэв шинжийг хэвээр үлдээх нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах.  

 
4. Дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөө 
 
БОНБНҮ-ний тайланд тусгасаны дагуу үзүүлж буй нөлөөллүүдээс болзошгүй 
үлдэгдэл нөлөөлөл дараах байдалтай байж болох юм. Үүнд:  
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1. Нөлөөлөлд өртөх талбайд ургаж буй бие гүйцсэн 4 ш одой хайлас моддыг 
шилжүүлэн суулгах нь бараг боломжгүй. Шинээр тарилт хийхэд бие гүйцэх 
хүртэл доод тал нь 50-60 жил үргэлжлэх магадлалтай. Энэ нь тухайн бие 
гүйцсэн том моддыг түшиглэн амьдардаг амьтад тодорхой хугацаанд шууд 
бус нөлөөлөлд орж буй хэрэг. 

2. Шинээр барьж байгуулах Бор-Овоогийн булгийн орчмын ургамлын 
бүрхэвчийг хуучин хэвд оруулах хүртэл 5-10 жил шаардагдаж болзошгүй. Энэ 
нь тухайн ургамлын хэв шинжийг түшиглэн оршин тогтнодог биологийн төрөл 
зүйлүүд тодорхой хугацаанд шууд бус нөлөөлөлд орж буй хэрэг. 

3. Ундайн голын урсацын тохируулга хийх төсөлд хамааралгүй хэдий ч Ундай 
голын экосистемд нөлөө үзүүлж буй тоосжилт, ялангуяа нүүрс тээвэрлэлтийн 
үйл ажиллагаатай холботой нөлөөлөл нь Оюу Толгой ХХК-ны үйл 
ажиллагаатай шууд хамааралтай бус тул хэвээр үргэлжлэх, болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл хэвээр оршин байх магадлалтай байна. 

 
Болзошгүй үлдэгдэл нөлөөг бууруулахын тухайд Оюу Толгой ХХК дүйцүүлэн 
хамгааллын дараах арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, зөвлөмж болон 
шууд оролцоотойгоор авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд: 

o Хүрэн толгойн голын эхийн баруун ба зүүн салаа, Ундай голын урсацын 
тохируулга хийхээс дээш хэсэгт говийн унаган зүйл модлог ба сөөглөг 
ургамлуудыг тариалж төгөл үүсгэх.  Энэ ажлыг Оюу Толгой лицензийн 
талбайн ногоон байгууламж бий болгох ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах. 

o Барилгын ажлын нөлөөлөлд өртөх 4 ширхэг бие гүйцсэн одой хайлас моддын 
дээр зассан махчин шувуудын үүр байгаа тохиолдолд тухайн орчны өндөрлөг 
газрыг түшиглэн хиймэл үүр барьж өгөх 

o Шинээр бий болгох “Бор-Овоо”-гийн булгийн орчимд ган буюу зуд тохиосон 
жилүүдэд мал зэрлэг амьтдад зориулан өвс тэжээл, бор шувууны багийн 
жижиг шувуудад зориулан намрын улиралд тариа будаа тавьж өгөх 

o Нүүрс тээвэрлэлтийн замуудын Ундайн голын одой хайласан төгөлтэй ойр 
гарч буй, эсвэл сайр хөндлөн гарч буй хэсгүүдийн замын тоосжилтыг 
бууруулах, нүүрс тээвэрлэлтийн машины ачааны хучлагад хяналт тавих, 
шаардлагатай үед ургамалд тогтсон тоосыг зохиомлоор “цэвэрлэх” ажлыг 
нүүрс тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниудтай харилцан 
тохиролцох, хамтрах зарчмаар ажиллах.  

o Дээрх бүх үйл ажиллагааны үр дүн, хэрэгжилтэд хяналт тавих мониторинг 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг жил бүрийн БОХТ-д тусгаж хэрэгжүүлэх. 
Шаардлагатай тохиолдолд дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөний талаар 
орон нутгийн иргэдэд хэлэлцүүлэг хийх зарчмаар өөрчлөлт оруулж байх зэрэг 
болно. 

 

5.4. Экологи эдийн засгийн үнэлгээ 
 
Оюу толгой төслийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй нийт талбайн хэмжээнд өмнө 
боловсруулан, БОАЖЯ-аар батлуулсан үнэлгээний тайлангуудад экологи, эдийн 
засгийн үнэлгээг байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хамруулан тооцсон байна. 
Тиймээс энэхүү тайланд төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд учруулах 
хохирлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг 2010 оны 5-р сарын 27 өдөр батлагдсан 
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БОАЖЯ-ны сайдын А-156 тоот тушаалын хавсралт “Байгаль орчны хохирлын 
үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал”-ын дагуу Голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагаагаар хязгаарлан шинэчлэн тооцов.  
 
Газрын нөөцөд учруулах хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх далан, хөрсний урсацыг өөрчлөх суваг, 
өмнөд даланг байгуулах 1.5 га талбай ба Оюу толгойн уурхайн ашигт малтмал 
олборлох тусгай зөвшөөрөлтэй талбай нь Газрын үнэлгээний тойргийн индексээр 
Говийн уулархаг, талархаг тойрогт хамаарах Хөдөө аж ахуйн газрын бэлчээрийн 
талбарт хамаарах учраас 1.0 га талбайн суурь үнэлгээ нь 208.6 мян.төг байна. Иймд 
шууд учрах газрын хохирлын үнэлгээ нь:  

 
1.5 га * 208.6 мян.төг = 312.6 мян.төг 

 
Газрын хэвлийд учруулах хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
Хохирлын үнэлгээ тооцох аргачлалд тусгагдсанаар газрын хэвлийд учрах хохирлын 
үнэлгээг 1 тонн  ашигт малтмалыг олборлоход хэдий хэмжээний хоосон орон зай 
үүсэж байгаагаас хамаарч тооцдог. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 
төслийн үйл ажиллагаа нь ашиг малтмал олборлох үйл ажиллагаа бус мөн 
голдиролд тохируулга хийх байгууламжийн барилгын ажил дууссаны дараах тухайн 
үүссэн орон зайг ухагдсан хөрс, шороо байгалийн материалаар нь эргүүлэн булна. 
Мөн өөрчлөгдсөн голын голдирол нь Ундай голын баруун салаа буюу түр урсацын 
сайр руу нийлэх тул шинээр газрын хэвлий ухагдах ажил хийгдэхгүй. Тиймээс газрын 
хэвлийд учруулах хохирол байхгүй гэж үзсэн.  
 
Хөрсөн бүрхэвчид учруулах хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
Хөрсний экологийн үнэлгээ нь тухайн газрын хөрсний эвдрэлийн зэрэглэл, 
ялзмагийн нөөц, үржил шимийн түвшин, чулуурхаг, урвалын орчин, давсжилт зэрэг 
хөрсний өөрийн шинж чанарын үзүүлэлт, мөн газрын налуу, гадаргын овон товон, 
хад чулуурхаг байдал, ургамлан бүрхэвч зэрэг газарзүйн хүчин зүйлүүдийн нийлмэл 
цогц үзүүлэлтүүдээр тооцогддог. Хөрсний экологийн үнэлгээг тооцох хамгийн 
хялбар, зардал багатай, харьцангуй нарийвчлал сайтай хувилбар нь тухайн газрын 
хөрсний ялзмагийн нөөцөөр үнэлэх зарчим юм. Ялзмагийн нөөц тодорхойлох 
хөрсний зузааныг “А”, “В”, “С” давхарга, ургамлын үндэсний тархалт, органик 
давхаргын зузаан зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан тогтооно. Ундай голын ай савын 
хөрс нь Монгол орны хөрс-газарзүйн ангиллаар заримдаг цөлийн (говийн) ба цөлийн 
бор саарал хөрсний хэв шинжид хамаарагдана. Энэ хөрс нь говийн хялгана, говийн 
хазаар өвс, таана, хөмүүл, баглуур, бударгана голлосон цөлөрхөг хээрийн ба 
хээржүү цөлийн ургамалшил бүхий цав толгодлог тал газар, хөндий, хоолой, хотгор 
газраар тархах бөгөөд ургамлын бүрхэц маш сийрэг тул цулгуй нүцгэн гадаргатай 
газар их байдаг. Эвдэрсэн хөрсний ялзмагийн нөөцийг үе давхаргын зузааны 
багасалттай уялдуулан тооцож тодорхойлсон тохиолдолд ялзмагт давхаргын 
зузааны багасалтын засварын коэффициентийг хэрэглэхгүй бөгөөд бид энэхүү 
тайланд ялзмагийн нөөцийг үе давхаргын зузааны багасалттай уялдуулан тооцов 
(Хүснэгт 39-40). Янз бүрийн шинж чанартай хөрсийг хөрсний органик буюу ялзмагийн 
нөөцөөр үнэлэх нь харьцангуй бодит үнэлгээ болно.  
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ХҮСНЭГТ  42. ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХӨРСНИЙ ШИНЖ ЧАНАРЫН 
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД          

Үзүүлэлтүүд Хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүд 
1 2 3 4 5 6 

Хөрсний чулуу, 
массын %(>2мм) 

үзүүлэлт <10 10-25 25-50 50-75 75-90 90< 
Завсрын К 1.0      

Механик 
бүрэлдэхүүн  

Үзүүлэлт  Шавар  Шавранцар Хөнгөн 
шавранцар 

Элсэнцэр Нарийн элс  Бүдүүн элс 

Завсрын К    0.7   
Давсжилт  ЕС dS/m <1 1-4 4,0 4-6 6-10 10< 

Завсрын К 1      
Карбонат илрэх 
гүн 

Үзүүлэлт  <30 30-20 20-10 10-5 0-5 өнгөнөөс 
Завсрын К      0,5 

Солилцоот натри 
мг-экв/100 

Үзүүлэлт  <1 1-3 3-5 5-10 10-20 20< 
Завсрын К 1      

Урвалын орчин  Үзүүлэлт  <5 5-6.5 6.5-7.5 7.5-8 8-9 9< 
Завсрын К     0,8  

 
 

ХҮСНЭГТ  43. ХӨРСНИЙ ЭКОЛОГИ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАРЗҮЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  

Үзүүлэлтүүд Газарзүйн  үзүүлэлтүүд 
1 2 3 4 5 6 

Налуу (°) үзүүлэлт <3° 3°-5° 5°-8° 8°-15° 15°-25° 25°< 
Завсрын К 1.0      

Гуу жалгын 
нягтрал, 
км/км2 

Үзүүлэлт  0 <1 1-2 2-3 3-5 5< 
Завсрын К 1   0.7   

Ургамлын 
бүрхэвч  

ЕС dS/m >90 70-90 50-70 30-50 10-30 10> 
Завсрын К 1    0,7  

Гадаргын 
хад чулуу % 

Үзүүлэлт  0 <10 10-30 30-50 50-70 70 
Завсрын К 1     0,5 

Бичил овон 
товон, дов 
сондуул % 

Үзүүлэлт  0 0-20 20-40 40-60 60-80 80< 
Завсрын К 1      

Гадаргын 
элсэн 
бүрхэвч % 

Үзүүлэлт  0 0-20 20-40 40-60 60-80 80< 
Завсрын К 1      

Ус чийгийн 
байдал 

Үзүүлэлт  Хэт 
хуурай хуурай чийгэрхүү чийглэг нойтон усархаг 

Завсрын К  0,5     
 

Хөрсний экологи эдийн засгийн үнэлгээг дараах томъёогоор тооцоолно.  
Es= Ors*Kp*Kg*Ks*S*He 

 
Es= 13 260 кг * 0.91 * 0.88 * 1 * 1.5 га * 276 төг = 4 396.1 мян.төг байна.  

 
Усны нөөцийн хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагаа нь 
гадаргын усны урсацын чиглэлийг өөрчлөн, Ундай голын голдиролын хөрсний ус 
болон гадаргын урсацыг 700 хүртэл метр гүнтэй ил уурхай руу шүүрэн алдагдахаас 
сэргийлнэ. Төслийн үйл ажиллагаанд газрын доорхи болон гадаргын усыг ашиглах 
үйл ажиллагаа хамаарахгүй тул усны нөөцөд учруулах хохирол байхгүй гэж үзсэн. 
Оюу толгой төслийн хүрээнд хичнээн хэмжээний усыг ашиглахаар төлөвлөж 
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байгаагаас шалтгаалан газрын доорхи болон гадаргын усны нөөцийн хомсдлын 
экологи эдийн засгийн үнэлгээг шинэчилсэн аргачлалын дагуу тооцох нь зүйтэй.  
 
Ургамлан нөмрөгийн хохирлын экологи-эдийн засгийн үнэлгээ 
Ундай голын голдирол дагуух экосистемийн энэ өнгө төрх нь ихээхэн эмзэг байх 
бөгөөд уул уурхайн үйл ажиллагаа, олборлолт явуулсан газар нутаг түүний орчмын 
ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүний сан нь ч ихээхэн ядмагшиж, хөрсжилт нимгэн, 
усан хангамж тааруу, салхины нөлөө ихтэй зэрэг олон бодит шалтгаан экологи 
эдийн засгийн үнэлгээнд нөлөөлнө.  
 

o Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийхөд өртөх, эвдэрч болох талбай 
 1.5 га 

o Байгалийн бүс:  Ургамлын сан хөмрөг, нөхөн сэргэх чадварын үнэлгээ: 
СКа= 3.4, Ка= СКа * УН *Нау*Нху = 3.4 * 1.02 * 0.71 * 1.5 = 3.69 

o Хөрс, түүний үржил шимд нөлөөлөх чадварын үзэлгээ:   Ксb= 2.4 
Kb = Ксb * hя * qэлс * Mур *  = 2.4 * 0.74 *0.91= 1.62 

o Экосистемд нөлөөлөх чадварын үнэлгээ:  Ксс= 3.4 
 Кс = Kсc * Qбох* Намьт * БДх = 3.4 * 1.0 * 1.1 * 1.17 = 4.37 

 
Ашигт ургамлын эдийн засгийн шууд үнэлгээ:  
Нэг хонин толгойн жилийн ашиг 11500 төгрөг. 

Ya/эз = БД * Рх * Нау /1000= 150 * 11500 * 28% /1000 = 483.0 мян.төг. 
 
Бэлчээрийн ургамлын эдийн засгийн шууд үнэлгээ:  
100 кг хадланг 20000 төгрөг гэж тооцвол. 
Yb/эз = Уб *Нбу *Р нэгж /1000 = 1.6 ц/га * 1.5 га * 32% * 20000 төг/1000 =   
15.35 мян.төг. 
 
Хүмүүнсэг ургамлын эдийн засгийн шууд үнэлгээ:  
Газрын жилийн төлбөр 8 мян.төг/га. 

Yx/эз = БД * Нху * Sн*DT /1000 = 1.5 га * 40% * 8000 мян.төг/1000 = 4.8 мян.төг. 
 
Ургамлан нөмрөгийн экологи-эдийн засгийн нийт үнэлгээ: 
Эун = (Ya/эз + Yb/ эз  + Yx/ эз) * Kур*t =(Ya/эз + Yb/эз  + Yx/эз)* (Кa+Кb+Кс)*t 

(483.0+15.35 +4.8) * (3.69+1.62+4.37) = 4870.5 мян.төг. 
 
Экологи-эдийн засгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн 
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны туршид байгаль орчны бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдэд учруулсан нийт хохирлын хэмжээг дараах томъёогоор тодорхойлно.  

УТ
нийт = УТ

ус +УТ
хөрс +УТ

газар +УТ
ург 

УТ
нийт - Уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулах бүх хугацаанд хүрээлэн буй 

орчинд учруулах хохирлын нийт хэмжээ, мян.төг;  
УТ

ус – усан санд үзүүлэх хохирлын хэмжээ, мян.төг; 
УТ

хөрс – газрын хөрсөнд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; 
УТ

газар – уурхайлалтад өртсөн газрын хохирлын хэмжээ, мян.төг; 
УТ

ург – ургамлан нөмрөгт үзүүлэх хохирлын хэмжээ, мян.төг; 
Иймд экологи, эдийн засгийн хохирлын нийт үнэлгээ (Хүснэгт 41): 
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УТ

нийт = 312.6+4870.5+4396.1 = 9579.2 мян.төг 
 

 
ХҮСНЭГТ  44. ТӨСЛИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС ЭКОЛОГИ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН НИЙТ 

ҮНЭЛГЭЭ 

№ Хохирлын төрөл Нийт дүн, 
мян.төг 

1.0 га талбайд 
ногдох хохирол, 

төг/га 
1. Газрын нөөцийн хохирол 312.6 208.4 
2. Хөрсөнд учруулах хохирол 4396.1 2930.7 
3. Усны нөөцөд учруулах хохирол   - - 
4. Ургамлан нөмрөгт учруулах хохирол 4870.5 2435.25 
 Нийт дүн 9579.2 6386.1 

 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх байгууламжуудыг барьж байгуулан 
ашиглалт явуулсан нөхцөлд үүсэх экологи, эдийн засгийн хохирлын нийт хэмжээ 
9579.2 мян.төг болж байна. Төсөл хэрэгжүүлэгч нь нийгмийн хариуцлагаа өндрөөр 
ухамсарлан голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагаанаас 
тайлангийн өмнөх бүлгүүдэд тодорхойлогдсон байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг цаг алдалгүй урт 
удаан хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлж, байгалийн унаган төрх байдал, биологийн 
хам бүрдэл алдагдахгүй байхад нэн тэргүүнд анхаарч ажиллан, нөхөн сэргээлтийг 
тодорхой үе шаттайгаар үр дүнтэй хийснээр дээрх байгаль орчинд учрах экологи 
эдийн засгийн хохирлын хэмжээг бууруулах, бохирдлын хэмжээг бага байлгах бүрэн 
боломжтой юм.  

5.5. Нийгэм эдийн засгийн хохирлын үнэлгээ 
 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагаа нь 
байгаль орчинд төдийгүй тухайн нутаг дэвсгэрт оршин амьдарч байгаа иргэдийн 
нийгэм эдийн засгийн хамгийн бага нөлөөлөлтэй байх шаардлагатай. Тиймээс 
төслийн үйл ажиллагаанаас Ундай голын голдиролд дагуу нутагладаг малчин 
өрхүүдийн амьжиргаа, нийгэм эдийн засгийн нөхцөлд нь ямар хохирол учруулж 
болзошгүй байгааг төслийн боломжит хувилбар бүрээр тодорхойлон гаргасан. 
Нийгэм эдийн засгийн хохирлын үнэлгээг тооцох аргачилсан заавар одоогоор 
байхгүй тул Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал (2010)-
д тусгагдсан үнэлгээгээр тооцоог хийв (Хүснэгт 45).  
 

ХҮСНЭГТ  45. МАЛЧИН ӨРХҮҮДИЙН АМЬЖИРГААНД ҮҮСЭЖ БОЛЗОШГҮЙ НИЙГЭМ ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ (ЖИЛЭЭР) 

Болзошгүй эрсдэл Хувил 
бар 1 

Хувил 
бар 2 

Хувил 
бар 3 

Хувил 
бар 4 

Ундай голын голдиролд 
дагуу амьдрах малчин 
өрхүүдийн мал сүргийн 
усан хангамжид үзүүлж 
эдийн засгийн хохирол 

Гадаргын болон хөрсний 
усыг тохируулгын далан, 
суваг, шугам хоолойгоор 
дамжуулан голын үндсэн 
голдирол руу нь 
шилжүүлсэнээр усан 
хангамжийн тасралтгүй 

Голын голдирол дагуух ил 
задгай ус, малчны гар 
худаг, булгаас 29 айл 
өрхийн 12191 хонь толгой 
мал сүрэг ундаална. Хэрэв 
голын голдирол урсацгүй 
болвол эдгээр мал сүрэг 
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байдлыг хангана ундаалах усгүй болно.  
12191 хонь х 3 л/хон x 365 
хон = 13349145 л/жил 
(13349.1 м3/жил) 
13349.1 м3/жил x 2075 төг = 
27699.4 төг 

Ундай голын голдирол 
дагуу нутаглах малчин 
өрхүүдийн мал сүрэг 
бэлчээрлэх бэлчээрт 
үзүүлэх эдийн засгийн 
хохирол 

ХЧО-ын доор дарагдсан 
талбайн хэмжээгээр 
бэлчээрийн талбай багасах 
ба энэ талбайн эдийн 
засгийн үнэлгээ   
4870.5 мян.төг 
 
 

ХЧО-ын доор дарагдсан 
талбайн хэмжээгээр 
бэлчээрийн талбай багасах 
ба энэ талбайн эдийн 
засгийн үнэлгээ   
4870.5 мян.төг 
 
Хэрэв голын урсац 
тасалдан голын доод 
хэсгийн ургамал хатах, 
бэлчээрийн ургамалгүй 
болох эрсдэл үүсвэл голын 
голдирол дагуу нутагладаг 
айлуудын мал сүрэг 
бэлчээрийн нутаггүй болно 
12191 хонь х 1.3 кг өвс х 
365 хон = 5784.6 тн/жил 
1156925.9 мян.төг 

Мал сүргийн усан хангамж, 
бэлчээрийн хомсдолоос 
шалтгаалан малчин өрхийн 
амьжиргаанд үзүүлж 
болзошгүй эдийн засгийн 
хохирол 

Голын дагуу нутаглах 
малчин өрхүүдийн мал 
сүргээс олох өрхийн эдийн 
засгийн ашиг 
121191 хонь х 11500 
төг/хонь 
=140196.5 мян.төг 

Голын дагуу нутаглах 
малчин өрхүүдийн мал 
сүргээс олох өрхийн эдийн 
засгийн ашиг 
121191 хонь х 11500 
төг/хонь 
=140196.5 мян.төг 

Нийгэм, эдийн засагт 
үзүүлэх хохирлын нийт 
хэмжээ 

145067.00 мян.төг 1329692.3 мян.төг 

 
Дээрх тооцооллыг хамгийн их байх утгаар нь тооцсон. Хүснэгтээс үзэхэд Хувилбар 1 
ба Хувилбар 2 нь нийгэм эдийн засагт үзүүлэх үзүүлэх хохирлын хэмжээ бага байна. 
Тиймээс Хувилбар 1 нь байгаль орчин, нийгэм эдийн засаг талаасаа хамгийн бага 
нөлөөлөлтэй байх хувилбар юм.  
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Бүлэг 6. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх шат дараалсан арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх явцад байгаль орчныг хамгаалах, үйл ажиллагаанд өртсөн талбайн 
хөрс, ургамлан бүрхэвчийг нөхөн сэргээх ажлыг богино хугацаанд гүйцэтгэх 
шаардлагатай. Нөхөн сэргээлтийг хийснээр газрын эвдрэл арилах, хөрсний эвдрэл 
зогсох, тоосжилтоос сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ.  
 
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд төсөл хэрэгжих талбайд явагдах үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллүүд, тэдгээрийг бууруулах 
арга хэмжээ, шаардагдах хөрөнгө зардал (5 жилээр), баримтлах дүрэм журам, 
стандартуудын хамт нэгтгэн оруулсан болно. 
 
Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагааны явцад болон 
цаашид байгаль орчныг хамгаалах талаар чухалчлан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
доорхи хүснэгтэнд үзүүлэв (Хүснэгт 46).  
 

ХҮСНЭГТ  46. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  
1. 1. Агаарын чанар 

Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх усны 
байгууламжуудын барилгын ажлын үеийн газар шорооны ажил, 
барилгын материал, техникийг зөөх зэрэг үйл ажиллагааны 
явцад үүсэх хөрсний эвдрэлээс босох тоосжилт нь орчны 
тоосжилтыг нэмэгдүүлэх,  
Агаарын чанарын стандарт түвшингээс хэтрэх, агаарын чанарыг 
муутгах,  
 
Барилгын ажлын үед машин механизм ба туслах тоног 
төхөөрөмжийн дуу чимээгээр агаарын физик бохирдолт үүсэх, 
шатах тослох материалын ууршилт, машин механизмын 
яндангаар хаягдах хорт хий, хатуу хог хаягдал зэргийн 
нөлөөгөөр агаар хими, физикийн бохирдолтонд өртөж 
болзошгүй 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Тээврийн хэрэгслийн замыг чийглэх, хайргаар хучих 

Хугацаа ба 
давтамж 

Барилгын ажлын явцад болон ашиглалтын явцад агаарын 
тоосжилт болон агаарын фоныг 3 хүртэлх цэгт улирал бүр 
хэмжилт хийх  

Зардлын 
урьдчилсан 
тооцоо 

БОХШХ-т тусгав. 

Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

“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” 
MNS4990:2000, “ХААЭА. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн 
шаардлага” 
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2. Газрын хэлбэр, төрх 
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Голдиролд тохируулга хийх явцад газрын гадаргад өөрчлөлт 
гарах 
Голдиролын дагуух сайрын хэсэгт хаягдал чулуулгийн овоолго 
үүсэх,  

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Байгууламжуудтай холбоотой бий болсон газрын эвдрэлийг 
багасгах, засах, засагдсан хэсгүүдийн тогтворжилтонд 
мониторинг хийх, барилгын үйл ажиллагаанд өртсөн 
талбайнуудад нөхөн сэргээлт хийх 

Хугацаа ба 
давтамж 

Төслийн үйл ажиллагааны үе шатын дагуу 

Зардлын 
урьдчилсан 
тооцоо 

13 349.0 мян.төг  
 
Нөхөн сэргээлтийн дараах жил бүрийн арчилгаа тордолгооны 
зардлыг тусгасан.  

Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

MNS3297:1991, “Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын 
хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм” 
MNS5850:2008, “Хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, 
элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” 
MNS5914:2008, “Эвдэрсэн газрын  нөхөн сэргээлтийн нэр 
томьёо, тодорхойлолт”      
MNS5915:2008, “Уул  уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал”   
MNS5917:2008, “Уул уурхайн үйлдвэрийн үйл ажиллагаагаар  
эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт” 
MNS5916:2008, “Газар шорооны ажлын үеийн үржил шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалт” 
MNS5918:2008, “Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах техникийн 
шаардлага” 
MNS4919:2000, “Эвдэрсэн газарт хучилт хийх хөрс. Техникийн 
шаардлага” 
MNS4920:2000, “Эвдэрсэн газрын хажуугийн налуу. Техникийн 
шаардлага” 

3. Гадаргын ус 
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Голдиролд тохируулга хийх явцад Бор Овоогийн булаг ширгэх, 
Хөх хад, Мааньт, Бурхант зэрэг булгуудад нөлөөлөл үзүүлж 
болзошгүй 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Гадаргын усны нөөцийг хамгаалахын тулд: 
1. Гадаргын болон хөрсний усны урсгалыг хэвээр 

хадгалахын тулд өөрчлөгдсөн голдиролын урсгал үндсэн 
голдиролдоо эргэн нийлж буй эсэхэд хяналт тавих 

2. Бор Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх 
3. Голын голдиролын урсацын тохируулга хийсэн 

талбайгаас доош байрлах Хөх хад, Мааньт, Бурхант 
зэрэг булгуудад байнгын мониторинг хийх 

4. Нөхөн сэргээсэн хиймэл Бор овоогийн булгийн усанд 
мониторинг хийх  

Хугацаа ба 
давтамж 

Үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө болон дараа улиралд 1 удаа 
нийт 5 жил  

Зардлын БОХШХ-т тусгав. 
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урьдчилсан 
тооцоо 
Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, “Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. 
Гадаргын усны чанарыг хянах журам” 
MNS4586:1998, “Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий 
шаардлага” 
MNS0899:1992, “Унд, ахуйн зориулалттай усны төвлөрсөн 
хангамжийн эх булгийг сонгох журам, эрүүл ахуйн шаардлага” 
MNS0900-2005, “ХБО. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй 
байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар аюулгүй 
байдлын үнэлгээ” 

4. Газрын доорхи ус 
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх далангаас нөхөн 
сэргээгдэх Бор овоо булаг хүртэлх талбайн хэмжээнд газрын 
доорхи усны түвшин огцом буурч хуурайших үзэгдэл эрчимтэй 
явагдах болно 
 
ХЧО-оос хүчиллэг урсац үүсэх, хөрсний болон гадаргын усыг 
бохирдуулах  

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Газрын доорхи усны нөөцийг хамгаалахын тулд: 
1. Шинээр үүссэн Бор овоогийн булгаас доошхи малчдын 

гар худгууд, задгай, булгуудад мониторинг хийх (ОТБОХ-
ын мониторингийн ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа) 

2. ХЧО нь хүчиллэг үүсгэх боломжтой гэж тогтоогдсон тул 
ABA (чулуулгийн хүчиллэг үүсгэх боломж) шинжилгээг 
голын хэсэгчлэн тохируулга хийгдсэн хэсгийн ХЧО дээр 
хийж байх 

Хугацаа ба 
давтамж 

Одоо хийгдэж байгаа усны түвшин, чанарын хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэх 
 
ABA шинжилгээг жилд 2 удаа буюу хур бороо элбэгтэй улиралд 
хийж, үр дүнд анализ хийж байх 

Зардлын 
урьдчилсан 
тооцоо 

БОХШХ-т тусгав. 

Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

Усны тухай хууль 
MNS6148-2010, “Усны чанар. Газрын доорхи усыг бохирдуулагч 
бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” 

4. Хөрсөн бүрхэвч 
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Далан байгуулах, суваг татах, голдирол өөрчлөх хэсгүүд болон 
тэдгээрийн орчимд хөрс эвдрэх, хуулагдах 
 
Төслийн нутаг дэвсгэр болон түүний эргэн тойрны нутаг дэвсгэр 
дэх тээврийн хэрэгсэл, хүмүүсийн хөдөлгөөний ихсэлттэй 
холбоотойгоор хөрсөн бүрхэвч элэгдэн, доройтох 
 
Уурхайн малталт, тэсэлгээ, дотоод замууд, барилгын ажил 
зэрэг үйл ажиллагаанаас гарах хэврэг бүтэцтэй элсэрхэг хөрс 
салхинд амархан хийсч тоосжилт үүсгэх 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Хуулсан шимт хөрсийг хадгалах, төслийн үйл ажиллагаа 
дууссаны дараа хөрсийг бүтцийн дагуу дахин хучиж сэргээх 

Хугацаа ба Үйл ажиллагааны шатанд 2 цэгт жилд 2 удаа 
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давтамж 
Зардлын 
урьдчилсан 
тооцоо 

БОХШХ-т тусгав. 

Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

Газрын тухай хууль 
…50.1.1. газрын төлөв байдал, чанарыг хадгалах, байгалийн 
аясаар болон хүний үйл ажиллагааны улмаас хөрсний үржил 
шим буурах, газрын ургамлын бүрхэвч талхлагдах, хөрс 
элэгдэх, эвдрэх, хуурайших, намагжих, давсжих, бохирдох, 
хордохоос сэргийлэх арга хэмжээг өөрийн зардлаар хариуцах 
MNS3297-1991, “Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын 
хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм” 
MNS5850-2008, “Хөрсний чанар, хөрс бохирдуулагч бодис, 
элементүүдийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” 

5. Ургамлан бүрхэвч 
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Төслийн талбай дахь болон голын сав дагуу гүний усны түвшин 
өөрчлөгдөх тохиолдолд гүний устай хамааралтай ургадаг 
ургамалжилтад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй 
 
Төслийн үйл ажиллагаа явагдах орчинд ургамлан бүрхэвч 
сүйтгэгдэж, доройтно. 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Ургамлан бүрхэвчийг хамгаалах ажлыг дараах чиглэлүүдэд 
зохион байгуулах нь зүйтэй. Үүнд: 

 Талбай дахь ховор, нэн ховор, үлдвэр болон ач 
холбогдол бүхий ургамлуудыг шилжүүлэх, үрийн тарилт 
ашиглан дахин сэргээх 

 Автотехникийн хөдөлгөөнийг оновчтой зохион 
байгуулах, хянах 

 Ургамлан бүрхэвчийг нөхөн сэргээх 
 Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Хугацаа ба 
давтамж 

Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд 

Зардлын 
урьдчилсан 
тооцоо 

Нөхөн сэргээлтийн зардалд тусгасан.  
 
 

Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

Байгалийн ургамлын тухай хууль, Оюу толгойн нөхөн 
сэргээлтийн журам 

6. Амьтны аймаг 
Болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Гадаргын усны нөөц хомсдохтой холбогдон ан амьтдын 
байршил алдагдах 
 
Хайлас даган амьдардаг шувуудын байршил алдагдах 
 
Мөлхөгчид болон шавьжийн нутагшилт үгүй болох 

Нөлөөллийг 
бууруулах арга 
хэмжээ 

Гадаргын уст цэгүүдийг сэргээх замаар ан амьтдын байршилыг 
тогтворжуулах 
 
Хайлас, сөөглөг ургамлыг нөхөн сэргээх замаар махчин 
шувуудын үржлийн нутаг дэвсгэрийг сайжруулах 
 
Ургамлан бүрхэвчийг нөхөн сэргээснээр шавьж болон мөлхөгч 
амьтдын суурьшилт явагдана. 
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Хугацаа ба 
давтамж 

Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд  

Зардлын 
урьдчилсан 
тооцоо 

Оюу толгойн нөхөн сэргээлт, мониторингийн зардалд багтсан. 

Баримтлах эрх 
зүйн баримт 
бичиг 

Амьтны аймгийн тухай хууль: 
6.1.7 үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны явцад амьтан 
хөнөөгдөхөөс сэргийлэх 

Нэмэлт судалгаа 
Төслийн үйл ажиллагаанаас гадна Ундай голын эх болон доод талд хөндлөн гарсан 
бусад уул уурхайн компаниудын зассан зам, тэдгээрийн далан голын усны урсацад 
хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар судлах шаардлагатай байна.  
 
Тиймээс орон нутгийн удирдлагын зүгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу ОТ төслийн 
тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас доош голын голдиролын дагуу голын голдирол, 
урсацыг хаасан хөндлөн хаалт байгаа эсэхийг шалгах, голын урсгал хаасан хаалт 
байвал эзэн холбогдогчоор нь буулгуулах, голын урсгал тасалдалгүй доош урсах 
боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлын хэсэг гарган ажиллах нь зүйтэй байна. Энэ 
ажилд төсөл хэрэгжүүлэгч санаачлагатай ажиллаж, орон нутгийн удирдлагуудын 
санал санаачлагыг дэмжих нь Ундай голын голдиролыг хамгаалахад чухал ач 
холбогдолтой юм.  
 
Ундай гол ба Гүний хоолой нь өө өөрр гидрогеологийн структурт хамаарах тул 
Гүний хоолой зэрэг газрын доорхи усны ордуудад нэвчүүлэлт хийж усны нөөцийг 
нөхөн сэргээх буюу aquifer recharging хийх туршилт судалгааг явуулах ажлыг тусгай 
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Газрын доорхи усны нөөцийг нөхөн 
сэргээхэд хур борооны ус ашиглах, цэвэршүүлсэн үйлдвэрлэлийн болон ахуйн усыг 
ашиглах, байнгын урсгалтай голын урсацыг ашиглах зэргээр нөхөн сэргээх аргууд 
байдаг боловч манай орны говийн нөхцөлд тохиромжтой бус байдаг тул туршилт 
судалгааны үр дүнд үндэслэн хэрэгжүүлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх нь 
зүйтэй. 

 
  
Ундай голын сав газар нь Оюу толгойн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хүрээнд 
хамгийн олон зүйлийн ургамалтай хэсэг тул голдиролд тохируулга хийх талбайгаас 
бусад голын сав дагуух ургамлан бүрхэвчийг одооноос төслийн хамгаалтанд авах нь 
зүйтэй юм. Ялангуяа Ундайн эх болон Хүрэн толгойн голыг тусгайлан, хашиж 
хамгаалалтанд авах шаардлагатай. Эдгээр талбайг  тусгай хамгаалалтанд авснаар 
Оюу толгойн зөвшөөрөлтэй талбайн болон Ундай голын дагуух уурхайн нөлөөгөөр 
устсан ургамалжилт ургамлын аймгийн зүйлийн бүрдлийн бодит толь, эх нөөц болж 
олон арван жил ашиглах нөхцөл бүрдэх юм. 
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Бүлэг 7. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
 
Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэгчид байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан болон байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд 
тусгасан сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, тухайн орчинд төслийн үйл 
ажиллагаанаас үүдэн гарсан өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох, хяналт тавих зорилгоор 
орчныг зайлшгүй хянаж байх үзүүлэлтүүд, түүний тодорхойлолт, хуваарь, баримтлах 
стандарт, аргачлал, холбогдон гарах зарим зардлын хамт тодорхойлж, орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулсан.  
 
Энэхүү орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг голын голдиролд тохируулга 
хийгдсэн талбайн хяналт, шинжилгээний ажилд мөрдлөг болгон ажиллах ёстой. 
Хяналт, шинжилгээний ажлын хүрээнд гол анхаарах асуудал нь хөрс, ургамлан 
бүрхэвчийн нөхөн сэргэх явц, голын сав дагуу усны түвшингийн өөрчлөлт, усны 
чанарын үзүүлэлт юм. 
 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үр дүн, орчны 
нөлөөллийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт мониторинг хийх үндсэн чиглэлүүд, 
цооногийн байршил, үргэлжлэх хугацаа, давтамж, шаардагдах зардал, баримтлах 
бичиг баримт, аргачлалыг доорх хүснэгтэнд үзүүлэв. 
 

ХҮСНЭГТ  47. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 
Мониторинг 1. Усны нөөц, чанар 
Цооногийн байршил Ундай голын дагуух 6 цооног: 

OTRC081, ОHLGBH-40, EGRC099, OTRC1407, OTRC1204 
OTD195 
 
Ундай голын дагуух булаг, малчдын гар худгууд 11: 
Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, Буурлын булаг, Эхэн бурхант, 
Саглагар шинэ ус, Саглагар их ус, Пүнзэт гар худаг, 
Зурхайч гар худаг, Хулсан өрөмдмөл худаг, Бургасан ус, 
хиймэл Бор овоогийн булаг 

Мониторингийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж 

5 жил, түвшинг сар бүр, чанарын үзүүлэлтийг улиралд 1 
удаа 
 
Гүний болон гадаргын усны чанарт:  
Усны түвшин, pH, цахилгаан дамжуулах чадвар, CO3, 
HCO3, TDS, БХХ, S, ХХХ, Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NH4, 
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni-ийн агууламж, амт, өнгө, 
үнэр 

Зардалын урьдчилсан 
тооцоо 

17 цэгт улиралд 1 удаа, жилд 4 удаа, 5 жил 
 
12 000.00 мян.төг 

Баримтлах 
стандарт ба арга 
аргачлал 

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 
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авах арга  
MNS4867:1999 Усны чанар-Дээж авах-3-р бүлэг Авсан 
дээжийг зөөвөрлөх, хадгалах арга гэх мэт стандарч нормыг 
ашиглах 

Тайлбар Усны нөөц, чанар, түвшиний өөрчлөлтийг цаг уурын 
үзүүлэлттэй холбох 

Мониторинг 2. Уур амьсгал  (цаг агаарын үзүүлэлт) 
Мониторингийн 
Цэгүүд 

Уурхайн талбай дээр, ЦУАС 

Мониторингийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж 

Байнга 

Зардалын урьдчилсан 
тооцоо 

Зардал төлөвлөхгүй 

Баримтлах 
стандарт ба арга 
аргачлал 

Одоо ашиглаж байгаа автомат станцын мэдээг ашиглах 

Тайлбар Голын голдирол дагуу усны түвшинг хур тунадасны 
үзүүлэлт, цаг агаарын улирлын өөрчлөлттэй харьцуулах  

Мониторинг 3. Агаарын чанар 
Мониторингийн 
Цэгүүд 

Уурхайн талбай дотор 

Мониторингийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж 

Одоо хийгдэж байгаа тоосжилтын судалгаа, аргачлалыг 
үргэлжлүүлэх, хэмжилтийн үзүүлэлтүүд 
 
Тоосжилт (РМ10, PSM, PM25) 
Гадаад орчны дуу чимээ, доргио, чичиргээ 
Бохирдлын цэгэн эх үүсвэр (О2, SO2, NO2, CO) 

Зардалын урьдчилсан 
тооцоо 

3 цэг, улиралд 1 удаа, жилд 4 удаа 
 
4 800.00 мян.төг 

Баримтлах 
стандарт ба арга 
аргачлал 

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 

Мониторинг 4. Хөрсөн бүрхэвч 
Мониторингийн 
Цэгүүд 

Уурхайн талбайн гадна голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийсэн талбайгаас доош 2 цэгт хөрсний 
чанарын шинжилгээ 
 
Хаягдал чулуулгийн овоолгоос жилд 1 удаа 2 дээж авч 
хүчил үүсгэх чадварыг тодорхойлох 
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Мониторингийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж 

Хөрсний чанар, бохирдлыг жилд 2 удаа 
 
Хүчил үүсгэх чадварыг тодорхойлох шинжилгээг жилд 1 
удаа 

Зардалын урьдчилсан 
тооцоо 

2 цэг, хагас жилд 1 удаа, жилд 2 удаа, 5 жил (1 600.00 
мян.төг) 
2 цэг, жилд 1 удаа, 5 жил (1 500.00 мян.төг) 
 
3 100.00 мян. төг 

Баримтлах 
стандарт ба арга 
аргачлал 

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 

Мониторинг 4. Нөхөн сэргээсэн ургамлан нөмрөг  
(зүйлийн бүрдэл, бүрхэц, хөгжлийн хэлбэр) 
Мониторингийн 
Цэгүүд 

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай 

Мониторингийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж 

Ургамлын вегетаци, генерацийн үе шат, сард 1 удаа 

Зардалын урьдчилсан 
тооцоо 

Оюу толгойн байгаль орчны хэлтэсийн мониторингийн 
ажлын хүрээнд гүйцэтгэх 

Баримтлах 
стандарт ба арга 
аргачлал 

Мониторингийн үр дүнг орчны бүстэй нь харьцуулах 

Мониторинг 5. Амьтны аймаг (зүйлийн бүрдэл, байршил, тоо толгой) 
Мониторингийн 
Цэгүүд 

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай 

Мониторингийн 
үргэлжлэх хугацаа, 
давтамж 

Нөхөн сэргээлт хийгдсэний дараах жилээс эхлэн 5 жил, 
улиралд 1 удаа 

Зардалын урьдчилсан 
тооцоо 

Оюу толгойн байгаль орчны хэлтсийн мониторингийн 
ажлын хүрээнд гүйцэтгэх 

Баримтлах 
стандарт ба арга 
аргачлал 

Үр дүнг төслийн БОНБНҮ-ний тайлангийн амьтны аймгийн 
суурь мэдээтэй харьцуулах 

 
 
Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх хугацаанд хэрэгжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах арга 
хэмжээний зардал нь 13с349.0 мян.төг, байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал нь 19 900.0 мян.төг  байхаар 5 жилийн хугацаагаар 
урьдчилан төлөвлөж тайланд тусгав. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний 
мониторингийн цэгүүдийн байршлыг дараах Зураг 83-д үзүүлэв.  
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ЗУРАГ  83. УНДАЙ ГОЛЫН ГОЛДИРОЛД ХЭСЭГЧЛЭН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД 
ХИЙХ УСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ 
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Бүлэг 8. Хууль эрх зүй ба стандарт  
 

8.1. Эрх зүйн дүгнэлт 
 

2009 оны 7 сарын 16-ны өдөр Монгол улсын Улсын Их Хурал “Гол мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийг баталсан. Энэ хууль нь 2009 оны 
7 сарын 16-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн.  

Тус хуулийн 4.1-р зүйлд зааснаар “Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх гол, мөрний 
урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт 
ашигт малтмал хайх, хуулийн 4.2-т заахдаа: Энэ хуулийн 4.1 дэх хэсэг стратегийн ач 
холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамаарахгүй гэжээ.  

Монгол улсын их хурлын 27-р тогтоолоор (2007 оны 2-р сарын 6-ны өдөр) 15 орд 
газрыг стратегийн ач холбогдолтой хэмээн жагсаалт гаргасан бөгөөд  Оюу толгойн 
алт зэсний орд газрыг тус жагсаалтанд багтаасан байна.  

Оюу Толгой ХХК-ийн Ундайн голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийн, ил уурхай 
байгуулах  үйл ажиллагаа  нь Монгол Улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль 
тогтоомжийг зөрчсөн зүйл байхгүй гэж дүгнэж байна. Тухайлбал: “Гол мөрний урсац 
бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт 
малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2-д зааснаар 
“... энэ хууль стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамаарахгүй”  
гэжээ.  
 
Оюу толгойн төсөл нь Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 
томоохон төсөл, стратегийн орд газар учир ашигт малтмал хайх, ашиглахыг 
хориглосон дээрх хуулийн заалт  хамааралгүй гэсэн үг. “Оюу толгой”  ХХК-ийн үйл 
ажиллагаа явуулж буй газарт урсаж буй Ундайн гол нь  Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын 2009 оны 12 сарын 01-ны 370 тоот тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан “Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож,  
тэмдэгжүүлэх журам”-ын 2.1.13-д   зааснаар “хатаж ширгэдэг  горимтой  гол, нуур” 
гэсэн ангилалд  хамаарч байгаа.  
 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 12 сарын 22-ны А-52 тоот 
тушаалын зорилго нь  “Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох 
тухай” хуулийн хэрэгжилтийг  хангахын тулд  тухайн  газар дээр нь хэмжилт хийж 
хамгаалалтын бүс тогтооход оршино. Энэ журам нь урт нэртэй гэгддэг дээрх 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор батлагдсан бөгөөд Стратегийн ач холбогдол 
бүхий орд газарт ашигт малтмал хайх, ашиглах  үйл ажиллагаанд хамаарахгүй гэсэн 
“Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан 
бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай” хуулийн  4 дүгээр 
зүйлийн 4.2-д  заасны дагуу  ашигт малтмалыг ашиглах боломжтой юм.  
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Мөн Усны тухай Монгол улсын хуулийн 12 дугаар зүйлийн Усны асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын эрх бүхий байгууллага нь 2.8-д “Голын голдирлыг түр буюу хэсэгчлэн 
өөрчлөх, усны урсацын тохируулга хийх, усны сан бүхий газрын ашиглалтын төсөлд 
мэргэжлийн дүгнэлт гаргах” эрхтэй гэж заасны дагуу Голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх дүгнэлтийг Усны газар гарган БОАЖЯ батлах эрх зүйн орчин 
бүрдсэн байна гэж дүгнэж байна. 
 

8.2. Төслийн үйл ажиллагааны үед мөрдөгдөх стандарт шаардлагууд 
 
Агаарын чанарын стандарт/удирдамж 
Хүснэгт 44-д Монгол орны агаарын чанарын стандартад заасан үзүүлэлтүүдийг 
харуулав (MNS 4585:2007 дагуу).  Нэмж хэлэхэд Олон улсын санхүүгийн 
корпорацийн ишлэл болгосноор Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага 
болгосон агаарын чанарын удирдамжийг зөвхөн улсын стандарт байдаггүй улс 
орнууд авч хэрэглэдэг байна. Хэрэв тухайн улс орон өөрийн стандарттай байвал 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдамжийг төслийн стандарт хэмээн 
үзэхгүй бөгөөд эдгээрийг зөвхөн харьцуулалт хийх зорилготой оруулав. Европын 
холбооны агаарын чанарын стандартыг мөн оруулав.  

 
ХҮСНЭГТ  48. МОНГОЛ ОРНЫ АГААРЫН ЧАНАРЫН СТАНДАРТАД ЗААСАН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (MNS 

4585:2007) 
Үзүүлэлт Дундаж 

хугацаа 
MNS 4585:2007 

(мкг/м3) 
ОУСК (ДЭБ) 

Удирдамж(мкг/м3) 
ЕХ агаарын чанар 

(мкг/м3) 

Хүхрийн давхар исэл 
(SO2) 

10 минут 500 500 - 
20 минут 450 - 350 (1 цаг) 

24 цаг 20 20 125 
Жилээр 10 - - 

Нүүрсхүчлийн хий 
(CO) 

30 минут 60,000 60,000 - 
1 цаг 30,000 30,000 - 
8 цаг 10,000 10,000 10,000 

Азотын давхар исэл 
(NO2) 

20 минут 85 200a 200 (1 цаг) 

Oзон (O3) Өдөр бүр 100 100 120 (8 цаг) 

Тоос (TSP)b 
30 минут 500 -  

24 цаг 150 50c  
Өдөр бүр 100 40  

PM10
d 

24 цаг 100 50 50 
Жил бүр 50 20 40 

PM2.5
e 

24 цаг 50 10 - 
Жил бүр 25 25 25 

Lead 24 цаг 1 - - 
Жил бүр 0.5 1 0.5 

Benzo a pyrene 24 цаг 0.001 - 0.001 
Тэмдэглэл: 
a ДЭБ-ын удирдамж нь 1 цагийн хугацаанд суурилсан 
b TSP нь нийт агаарын тоосонцорыг харуулна 
c ДЭБ-н удирдамж нь  PM10-г хэмжээг тодорхойлсон  – ДЭБ нь TSP-г тооцсон удирдамжгүй 
d PM10нь 10 микроноос бага хэмжээний диаметертэй агаарын тоосонцорын ширхэг  
e PM2.5нь 2.5 микроноос бага хэмжээний диаметертэй агаарын тоосонцорын ширхэг  
 

Дуу чимээний стандарт болон удирдамж 
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Монгол Улсын стандартад зааснаар зэргэлдээх оршин суугчдын тэсвэрлэж болох 
дээд заагийн байгаль орчны дуу чимээний бохирдол нь 60 дБа байна. Их дуу 
чимээний талаарх Монгол улсад шалгуур үзүүлэлт байдаггүй учир Дэлхийн банкны 
удирдамжийг төсөлд хэрэглэнэ. Уг удирдамжаар дуу чимээг намжаах арга хэмжээг 
авахдаа Хүснэгт 44-д үзүүлсэн түвшинд хүргэн эсвэл 3 дБа-н түвшинөөс дээш 
хэтрэхгүй байх бөгөөд цагаар хэмжсэн хүснэгтээр өгсөн зорилтуудыг ишлэл болгоно.  
 

ХҮСНЭГТ  49. ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ТУХАЙ УДИРДАМЖ 

Хүлээн авагч Байж болох дээд хэмжээ, эквивалент dBA-р 
Өдөр (07:22-22:00) Орой (22:00-07:00) 

Оршин суугч, төв суурин 
газар 55 45 

Аж үйлдвэр, худалдааны 70 70 
 

Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн байгууламж нь Австралийн 
Виктория мужийн байгалийн нөөц, байгаль орчны хэлтсийн боловсруулсан уурхайн 
үйл ажиллагаан дахь газрын чичиргээний хязгаарыг мөрдөн ажиллана. Үүнд: 

Нэмж хэлэхэд, чичиргээ доргиотой үед 2 үндсэн стандартыг хүний тэсвэрлэх 
хэмжээтэй холбон үздэг: 

o Механик доргио чичиргээний олон улсын стандартын байгууллага – Бүх 
биенд нөлөөлөх чичиргээнд хийсэн үнэлгээ – Биеийн чичиргээ ОУСБ (ISO) 
2631-2:1997  

o Америкийн хүний биенд нөлөөлөх чичиргээнд хийсэн үнэлгээний тухай 
үндэсний стандарт гарын авлага – АНУ-ын Үндэсний стандарт (ANSI S3)18-
1979 (R1993) 

 
Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийн талаарх хууль эрх зүйн орчны хязгаарлалт 
Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах тухай Монгол Улсын хуулийн 17-р хэсэгт 
тусгай эрх олгогдсон байгууллага ашигт малтмалын хайгуул болон уурхайн 
ашиглалт эхлэхээс өмнө археологийн олборлолт судалгаа хийнэ хэмээн заасан 
байдаг. Эдгээр үйл ажиллагааг эрх олгогдсон байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр 
явуулж болохгүй. Хэрэв түүх соёлын үнэт олдвор олдсон тохиолдолд уг хуулийн 
дагуу тус орон нутгийн засаг даргад яаралтай мэдээлж, шаардлагатай тохиолдолд 
тус газрыг хамгаалалтанд авдаг. Уг хуулийн дагуу Боловсрол соёл шинжлэх ухааны 
яамны зөвшөөрөлгүй ухалт малталт, шилжүүлэлт, болон хөдөлгөөнгүй түүх соёлын 
үнэт олдворыг устгаж эвдэж болохгүй гэж заасан байдаг. 
 
Барилгын ажлын үед мөрдөгдөх стандарт, шаардлагууд 
Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн нарийвчилсан зураг 
төслийг Австралийн СМЕК, Монголын Престиж Инженеринг компаниуд хамтран 
боловсруулсан. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх зураг төслийг 
боловсруулахдаа Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэглэгдэж байгаа дараах 
барилгын норм ба дүрэм, холбогдох журмуудыг мөрдлөг болгон ажилласан байна.  
Үүнд:  
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1. БНбД 11-01-98. Зураг төсөл боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, батлах дүрэм 
2. ЗГ-ын 2009 оны 204-р тогтоолын хавсралт. Барилга байгууламжийн зураг төсөл 

боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм 
3. БНбД 11-02-02. МУ-ын нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламжийн зураг 

төслийг гадаадын байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам 
4. БНбД 11-03-02. Барилгын инженер геологийн ажил 
5. БНбД 11-04-99. Барилгын ажилд зохиогчийн хяналт хийх дүрэм 
6. БНбД 11-07-04. Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг 

үндэслэл 
7. БНбД 11-08-06. Барилгын геодезийн ажил 
8. БНбД 11-104-06. Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил 
9. БНбД 11-105-06. Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил 
10. БНбД 2.01.14-86. Ус зүйн тодорхойлолтуудыг тооцоолох норм ба дүрэм 
11. УББ 11-203-04. Зураг төсөл, хайгуул, судалгааны ажилд улсын экспертиз хийх 

дүрэм 
12. БХБНААҮТ-ийн даргын 2007 оны 28 дугаар тушаал. Ажлын зургийн булангийн 

хүснэгт, ерөнхий өгөгдлийн хуудасны загвар батлах тухай 
13. ДБ-ийн сайд, УМХГ-ын даргын 2003 оны 174 дүгээр тушаал. Барилга угсралтын 

ажлыг эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох журам 
14. БХБС-ын 2006 оны 155 дугаар тушаал. Барилга байгууламжийг байнгын 

ашиглалтанд оруулах дүрэм 
15. БНбД 2.01.01-93. Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизизийн үзүүлэлтүүд 
16. БНбД 33-01-03. Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам 
17. БНбД 33-02-07. Гидротехникийн туннель 
18. БНбД 33-03-05. Голын гидротехникийн барилга байгууламж 
19. СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехникческих сооружений 
20. СНиП 2.06.04.85. Нагрузка и воздействия на гидротехнические сооружения 

(волновые) 
21. СНиП 2.06.05-84. СНиП 53.73 М-81. Плотины из грунтовых материалов 
22. СНиП 2.06.06.85. Плотины бетонные и железобетонные 
23. СНиП 2.06.08-87. Бетонные и железобетонные конструкций гидротехнических 

сооружений 
24. БНбД 32.01-00. Авто зам төсөллөх  
25. БНбД 32-02-00. Авто зам барих норм 
26. БНбД 32-02-0. Авто зам гүүр ба хоолой төсөллөх 
27. БНбД 3.06.04-88. Гүүр хоолой  
28. СНиП 3.06.07-86. Мости и труба правила обследований и испытаний 
29. БНбД 2.03.01-90. Бетон ба төмөр бетон бүтээц  
30. БНбД 52-02-05. Цутгамал бетон, төмөр бетон бүтээц 
31. БНбД 52-03-05. Угсармал бетон, төмөр бетон бүтээц 
32. БД 52-101-04. Угсармал-цутгамал төмөр бетон бүтээцийн зураг төсөл зохиох 

заавар 
33. БД 52-102-04. Цутгамал төмөр бетон бүтээцийн зураг төсөл зохиох заавар 
34. БНбД 53-03-07. Ган бүтээц (зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм) 
35. СНиП III-18-75. Металлические конструкций 
36. СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита от затопления и подтоплени 
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Барилга байгууламжийг барьж байгуулах шатанд дараах барилгын материал нь МУ-
ын  дараах стандарт шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:  
 
1. MNS0346:2000. Барилгын ажилд хэрэглэх хайрга, буталсан хайрга. Техникийн 

ерөнхий шаардлага 
2. MNS0390:1998. Барилгын ажилд хэрэглэх дайрга.  Техникийн шаардлага. 
3. MNS0392:1998. Барилгын ажилд хэрэглэх элс.  Техникийн шаардлага. 
4. MNS ISO 4427:2007. Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой /РЕ/. 

Ерөнхий шаардлага 
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Дүгнэлт 
 
Оюу Толгой ХХК захиалгаар “Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн 
тохируулга хийх” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний (БОНБНҮ) тайланг Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн дагуу боловсруулав. 
 
Уурхайн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байгуулагдах ил уурхай болон хаягдал 
чулуулгийн овоолго байгуулах талбайн баруун хэсгээр дайрч өнгөрөх Ундай гол нь 
ил уурхайн гүн рүү усаа шүүрүүлэн алдахаар байгаа тул уг голын голдиролд 
хэсэгчлэн тохируулга хийж, Ундай голыг хамгаалах шаардлага тулгараад байгаа юм. 
Иймээс голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл ажиллагаа нь тухайн 
орчны байгаль орчин, нийгэм-эдийн засагт нөлөөлөх байдалд үнэлгээ хийж, гарах 
сөрөг нөлөөллийн үр дагаварыг арилгах, бууруулах менежментийг боловсруулахад 
үнэлгээний ажлын гол зорилго оршиж байв. 
 
Оюу толгой төслийн цаашдын хөгжлийг хурдасгах, олборлолтын үйл ажиллагааны 
аюулгүй байдлыг хангах, уурхайн үйл ажиллагааны зардал хэмнэхийн тулд Ундай 
голын голдиролыг тодорхой хэсэг талбайд өөрчлөх нь зайлшгүй авах арга хэмжээ 
юм.  Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх далангаас доош региональ 
талбайн хүрээнд гидрогеологийн нөхцөлийн өөрчлөлт үүсэхгүй юм. Зөвхөн голын 
голдиролын тохируулгын далангаас эхлээд нөхөн сэргээгдэх Бор овоо булаг хүртэлх 
талбайн хэмжээнд газрын доорхи усны түвшин огцом буурч хуурайших үзэгдэл 
эрчимтэй явагдах болно. Тийм учраас Ундай голын голдиролын чиглэлийг газрын 
доорхи усны чиглэлтэй хамт тохируулах нь зайлшгүй хийгдэх ёстой бөгөөд энэ нь 
Ундай голын хөндийн, мөн түүний үргэлжлэл болох Галбын говийн гидрогеологийн 
нөхцөлд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах, хязгаарлахад чухал ач холбогдолтой. Үүнээс 
үзэхэд Ундай голын голдиролыг газрын доорхи усны урсацтай хамтад нь хэсэгчлэн 
тохируулга хийх төсөл нь уурхайн үйл ажиллагаанд өртөгдөх тэр хэсгийн болон 
цаашид хөндийн дагуух нутаг дэвсгэрийн гидрологийн ба гидрогеологийн нөхцөлийн 
өөрчлөлтөөс, бохирдолтоос хамгаалж буй асуудал гэж ойлгох нь зүйтэй юм. 
 
Энэ арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр голын үндсэн урсгал таслагдахгүй байх давхар 
ач холбогдолтой билээ. Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх явцад 
ойролцоо байрлах Бор Овоо булгийн ус ширгэх, техник ашиглах талбайнуудад хөрс, 
ургамлан бүрхэвч нэрвэгдэх, сүйтгэгдэх бөгөөд эдгээр сөрөг нөлөөллийг 
бууруулахын тулд байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлт хийж, байгаль орчныг нөхөн сэргээх хэрэгтэй. Хэрэв дээрх 
арга хэмжээг дурьдсан хугацаанд авч хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд уурхайн орчимд 
гарч байгаа агаарын тоосжилтонд нэрмээс болох ургамлан бүрхэвчийн нөхөн сэргэх 
чадавхи муудах, улмаар голын сав дагуу байршдаг, ирдэг ан амьтдын зүйлийн 
бүрдэл цөөрөх зэрэг дам сөрөг үр дагаварууд гарах болно. 
 
Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх хугацаанд хэрэгжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах арга 
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хэмжээний зардал, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
зардал нь 5 жилийн хугацаанд 33 349.0 мян.төг  байхаар урьдчилан төлөвлөж 
тайланд тусгав. 
 
Төслийг төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжүүлэлгүй техникийн алдаатай гүйцэтгэсэн 
тохиолдолд голын голдиролын тохируулга нь гүний усны нөөц, урсгалд сөргөөр 
нөлөөлж улмаар уурхайн үйл ажиллагаа, голын сайр дагуух малчдын ахуйн усны 
нөөцөд уршигтай нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй. Иймд төслийн гүйцэтгэлийг 
төлөвлөлтийн дагуу бүрэн гүйцэтгэж, үр дүнг нь хянах тал дээр Оюу толгойн байгаль 
орчны хэлтэс, орон нутгийн байгаль орчны албад хамтран энэхүү тайлангийн 
байгаль орчинг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай. 
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