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1.

ОРШИЛ

1.1. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Оюу Толгой компани (ХХК) нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах
Оюу толгой ордоос зэс-алт олборлох төсөл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2009 оны 10
дугаар сард Монгол Улсын Засгийн Газар, Айвенхоу Майнз түүний стратегийн түнш
болох Рио Тинто компанийн хооронд байгуулагдсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний
дагуу уурхайн олборлолтыг 2012 оны 3 дугаар улирлаас эхлүүлэхээр төлөвлөн
одоогоор барилгын ажлын үе шатандаа явж байна.
Төсөл хэрэгжүүлж буй газрын засаг, захиргааны харъяалал
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.
(Зураг-1)
Дэд бүтэц, зам харилцаа
Оюу толгойн орд газар нь БНХАУ-ын хилээс 80 км, түүний төмөр замын сүлжээнээс
хамгийн дөт чиглэлээр 300 км-ын зайтай оршдог. Тус бүс нутаг нь орон нутгийн замын
сүлжээгээр бусад сум болон аймгийн төвүүдтэй холбогддог.

Зураг 1. Оюу толгой төслийн байршил

Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн уурхайн барилга, дэд бүтцийг барьж
байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байгаа бөгөөд 2012 онд дараах ажлуудыг
үргэлжлүүлэн хийх мөн түүнчлэн шинээр эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна. Үүнд:
1. 2012 онд дуусах барилгын ажлууд:
- Гүний хоолойн шугам хоолой;
- Онгоцны буудал;
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Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын чиглэлийн засмал зам;
БНХАУ-аас татах 220 кВт-ын цахилгаан шугамын өндөр хүчдэлийн цахилгаан
дамжуулах утсыг угсрах;
- Баяжуулах цогцолбор үйлдвэрийн барилгыг дуусгах;
- Хүнд даацын машин механизмын засвар үйлчилгээний цогцолбор;
- Нэгдсэн дулааны уурын зуух;
- Босоо ам-1 хөндлөн ухалт;
- Босоо ам-2 өргөлтийн цамхаг;
- Захиргааны барилга;
- Ажилчдын спорт заал;
- Ил уурхайн хөрс хуулалт;
- Анхдагч бутлуур;
2. 2012 оны 3 сараас Оюу Толгой төслийн барилгын 2 дугаар үе шат эхлэх бөгөөд
энэхүү ажлын хүрээнд дараах барилгуудын барилгын ажлыг эхлүүлэхээр
төлөвлөж байна.
- Босоо ам-3, 4, 5;
- Босоо ам-2-ийн газрын гүн рүү чиглэсэн ухалт;
- Цахилгаан станц;
- Төвийн дулааны станц;
- Хог хаягдлын менежментийн төв;
- Ханбогд – Оюу Толгойн чиглэлд хатуу хучилттай зам;
- Ханбогд сум руу 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам;
- Хаягдал хадгалах байгууламж /Tailing storage facility/;
- Ундай голын голдиролыг өөрчлөх төсөл;
- Төслийн уурхайн талбайг лицензийн хилээр нь бүрэн хашаажуулах.
-

Түүхэн товчоон
Оюу толгой (хуучнаар Айванхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) компани нь Монгол
улсад 1996 оноос хойш нийтдээ16 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 20112012 он нь төслийн барилгын ажлын үе шат байх юм. 2009 оны 10 дугаар сард
Айвенхоу Майнз, Оюу Толгой, Рио Тинто компаниуд нь Монгол Улсын Засгийн
газартай Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ (ХөОГ) -г байгуулсан ба Оюу Толгой ХХК-ийн
нийт хувьцааны 34%-ийг Монгол улсын төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК, үлдэх
66%-ийг Айвехоу Майнз болон Рио Тинто компаниуд тус тус эзэмшиж байна.
ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын хувьд 30 жилийн турш
тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын одоогийн мөрдөж буй
“Ашигт малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир ХөОГ-ний хугацааг
дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг “Айвенхоу Майнз” болон Монгол Улсын
Засгийн газар харилцан зөвшөөрсөн байна.
Ажиллах хүчний тухай мэдээлэл
2011 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Оюу Толгой төслийн талбайд
одоогийн байдлаар нийт 15602 ажилтан ажиллагсад бүртгэгдсэн байна. Үүнээс үндсэн
компанийн 1884 ажилтан , 60 гэрээт компанийн 9775 ажилтан ажиллаж байгаа ба
мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд 3300 оюутан мэргэжил дээшлүүлэх
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тэтгэмжит сургалтанд хамрагдан суралцаж байна. Мөн 2000 орчим Монгол компани
ханган нийлүүлэгчдийн жагсаалтанд бүртгэгдээд байна.
1.2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ
Газарзүйн бүсчлэл
Oюу Толгой төсөл нь байгалийн бүс бүслүүрийн ангиллаар заримдаг цөлийн бүсийн
хээржүү цөлийн бүслүүрт, физик газарзүйн мужлалаар Дорнод говийн мужийн умард
говийн ухаа толгодот талын тойрогт оршино.
Цаг уур, уур амьсгалын тодорхойлолт
Уур амьсгалын хувьд гандуу дулаан зун, хүйтэн өвөлтэй мужид багтана. Агаарын
температурын жилийн дундаж 7.40С, жилд 80-95мм хур тунадас унадаг. Салхины
дундаж хурд 4.2 м/с, хавар хүчтэй салхи, шороон шуурга ихтэй.
Гадаргын болон газрын доорхи ус
ОТ төслийн орчимд гадаргын тогтмол урсацгүй. Ханбогд, Жавхлант зэрэг уулсаас буух
түр зуурын урсгал зун, намар эрчимтэй орсон борооны усаар гадаргын урсац бий
болдог. Тухайлбал, Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхант, Элгэн, Ногоон довын булаг
гэх мэт.
Үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцөөс авч
ашиглахаар төлөвлөн БОНБНҮ-ий тайланг боловсруулан БОАЖЯ-аар батлуулаад
байна. Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөц дээд цэрдийн настай Баянширээгийн
серийн тунамал хурдасны давхаргад агуулагддаг. Ус агуулагч давхаргууд нь сул
барьцалдсан хайргархаг чулуу, хайргаас тогтсон ба түүний зузаан нь 120 м, хамрах
талбай нь 508.39 кв.км байна. Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөц нь Галбын
говийн газрын доорхи усны нөөцтэй харьцуулахад харьцангуй бага талбайд тархаж, их
зузаантай, гүнд орших давхаргад агуулагдсан байна.
Хөрс
Хөрс нь цөлөрхөг хээрийн цайвар бор, бор саарал хөрс зонхилох боловч нуур тойром
хотгор газраар цөлөрхөг хээрийн нугат бор хөрс алаг цоог байдлаар, шал хөрс нилээд
их тархсан.
Ургамалжилт
Төслийн байрлаж байгаа хөндийд цөлийн болон цөлөрхөг хээрт ургадаг бутлаг болон
өвслөг ургамлуудаас гадна хармаг, хайлаас, заг, буйлс, сухай гэх мэт модлог ургамал
ургана.
Амьтны аймаг
Төслийн талбай орчимд янз бүрийн амьтан, ялангуяа хөрсөнд амьдрагч амьтад
амьдрахад тохиромжтой нутаг юм. Амьтны аймгийн бүрэлдэхүүний үндсэн хэсгийг нь
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говь цөлийн бүсийн амьтад бүрдүүлж байна. Нийт 378 зүйл амьтан бүртгэгдсэнээс
Монгол улсын улаан номонд орсон 19 зүйл, ховор болон ховордсон амьтан, ургамлыг
олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенцед (CITES) орсон 12 зүйл амьтан байна.
Мөн 1963 оноос хойш шинжлэх ухаанд шинээр нээгдсэн 90 зүйл сээр нуруугүйтэн
байна.
Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц
Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний сайдын 2007 оны 07 дугаар сарын 10-ны
өдрийн 167 тоот тушаалаар Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудыг Монгол улсын
ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан.
Оюу Толгойн зэс-алтны орд нь дараахи гурван үндсэн хэсгээс бүрдэж байна. Үүнд:
Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос) Хюго
Дамметын бүлэг орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго), Херуга орд (Зураг-2).

Зураг 2. Оюу Толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем

Оюу Толгойн бүлэг ордын геологийн нийт ашигтай хүдрийн нөөц нь 2’675’617’000 тн,
үүнээс зэс 25’368’000 тн, алт 1’028 тн, молибден 81’600 тн, мөнгө 6’144 тн (Хүснэгт-1)
бөгөөд энэхүү ашигтай нөөцөд үндэслэн Оюу Толгой ордыг ашиглах техник-эдийн
засгийн үндэслэлийг боловсруулсан.
Хүснэгт 1. Оюу Толгойн бүлэг ордын геологийн нийт нөөц
Монгол
улсын
ангилал
Нийт үр
ашигтай
Тодорхой
нөхцөлд
ашигтай
Нийт

CuE
q%

Хүдрийн
нөөц,
мян’ тн

Au
(г/тн)

Cu
(%)

Mo
(г/тн)

Ag
(г/тн)

NSR
(ам.дол/т)

CuEq
(%)

Gold
тн

Cu
мян’тн

Мо
мян’тн

Ag
тонн

0.3

2.675.617.0

0.38

0.95

68.78

2.3

22.57

1.33

1028

25.368

81.6

6144

0.3

3.775.894.0

0.21

0.52

57.55

1.56

11.28

0.72

810

19.664

75.5

5905

0.3

6.451.511.0

0.28

0.7

62.21

1.87

15.96

0.97

1838

45.032

157

12049

Оюу Толгойн зэс-алтны ордын олборлолтыг 2012 оны 3 дугаар улиралд эхлүүлэхээр
төлөвлөж байгаа бөгөөд уурхайн ашиглалт болон бүтээн байгуулалтын үед хийгдэх
байгаль орчны явцын нөхөн сэргээлтэд 12,5 сая ам. доллар, уурхайн хаалтын үеийн
нөхөн сэргээлтэнд 82 сая ам. доллар зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.
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1.3. ҮЙЛДВЭР, УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
2012 оны 3дугаар улирал хүртэл Оюу Толгой төслийн хүрээнд их хэмжээний
барилгажилт, бүтээн байгуулалтын ажил явагдах бөгөөд 5 үндсэн хэсэгт хувааж хэсэг
бүрт Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө (БОХТ) тусгайлан боловсруулсан. Үүнд:
1. Оюу Толгой 6709А, Шивээ Толгой , Жавхлант лицензийн талбайд явуулах үйл
ажиллагаа
2. Гүний Хоолой дахь газрын доорхи усны ордоос ус татах шугам хоолой барих
төсөл
3. Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын чиглэлд тавих зам, дэд бүтцийн барилгын
ажил
4. Онгоцны буудлын барилгын ажил
5. Хээрийн түр ангиуд
2012 оны 3 дугаарулиралаас эхлэн олборлолт хийж эхлэхээр төлөвлөж байна.
Баяжуулах үйлдвэрийн процесс
Зэсийн хүдрийг энгийн флотацийн аргаар баяжуулна. Зураг 3-т баяжуулах процессын
хялбаршуулсан бүдүүвчийг харуулав. Хамгийн товчоор энэ бүдүүвч нь анхдагч
бутлуур болон бүдүүн ширхэгтэй хүдрийн овоолгын дараа Хагас өөрөө нунтаглах
(ХӨН) тээрэм болон хайрга бутлагчтай бөмбөлгөн тээрэм гэсэн дарааллаар явагдана.
Анхдагч флотаци хийсэн баяжмалыг дахин нунтаглаж, хоёр үе шатаар цэвэрлэн хоёр
дахь шатны баганан флотаци хийнэ. Эцсийн баяжмалыг өтгөрүүлэн шүүж, дараа нь
машин эсвэл вагоноор тээвэрлэнэ. Хяналт, цэвэрлэгээний дамжлагаас гарсан хаягдлыг
хам баяжуулалтын хаягдалтай хольж, хаягдал өтгөрүүлэгч рүү насосоор дамжуулан
шахна.
Үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг дор товчлон тайлбарлав:
Анхдагч бутлалт
Далд уурхай ашиглалтанд ортол үйлдвэрлэлийн эхэн үед хүдэр зөвхөн ил уурхайгаас
нийлүүлэгдэнэ. Ил уурхайгаас хүдрийг автосамосвалаар анхдагч бутлуур руу тээвэрлэн
авчирч буулгана. Уурхайн үйл ажиллагаанд гарах доголдлыг бууруулах болон өөр
шинж чанартай хүдрүүдийг хооронд нь холих боломжоор хангах зорилгоор уг
бутлуурын ойролцоо агуулах байрлуулж өгсөн. Энэ агуулах руу анхдагч бутлуурт
бутлагдсан хүдрийг туузан дамжуулагчаар зөөвөрлөнө.
Далд уурхайгаас олборлох хүдрийг босоо амны байгууламжийн ойролцоох, хагас
өдрийн нөөцийг хадгалах багтаамж бүхий овоолго руу тээвэрлэн хүргээд, тэндээсээ
том бутлагдсан хүдрийн агуулах руу туузан дамжуулагчаар тээвэрлэнэ. Төслийн хүдэр
бутлах хүчин чадал өдөрт 160.0 мян.тн хүртэл нэмэгдэх үед хоёр дахь конусан
бутлуурыг суурилуулна.
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Зураг 3. Баяжуулах процессын хялбаршуулсан бүдүүвч

Нунтаглалт
Хагас өөрөө нунтаглах (ХӨН) хоёр ширхэг тээрмийг ашиглана. Нэг бүр нь 11.58
метрийн голчтой бөгөөд 20245 мВт мотортой. Нунтаглах дамжлагад ашиглагдах
дөрвөн бөмбөлөгт тээрмүүд 7.32 м голчтой бөгөөд 11.4 мВт мотороор тоноглогдсон
байна.
ХӨНТ-ийн дамжлага дээр шигшүүрээс циклон руу ирж, нунтаглагдсан хүдрийг
хэмжээгээр нь ялгана. 150 м–ээс доош ширхэглэлийн хэмжээтэйг флотацийн
дамжлагад оруулна. Өдөрт 160.0 мян.тн хүдэр нунтаглах хүчин чадалтай болох үед
гурав дахь тээрмийг нэмж суурилуулна.
Флотаци (Баяжуулалт)
Баяжуулах үйлдвэрт порфирийн зэс баяжуулах энгийн флотацийн дамжлага байна.
Бөмбөлөгт тээрмийн циклоны халиа өөрийн жингээр урсан 4 эгнээ бүхий 8 ширхэг
флотацийн камерт орно. Хам баяжмалыг цэвэрлэгээ, хяналтын баяжмалтай хольж
ангилсны дараа битүү хэлхээнд ажиллаж буй 12 ширхэг циклонуудтай холбогдсон 4
ширхэг босоо холигчтой тээрмүүдэд оруулж, дахин нунтаглана. Дахин нунтаглалтын
циклоны халиа (80% нь 25 м-ээс доош ширхэглэлийн хэмжээтэй)-г 3 зэрэгцээ эгнээнд
байрласан 4 ширхэг цэвэрлэгээний камеруудад цэвэрлэнэ.
Анхдагч флотаци хийсэн баяжмалыг дахин нунтаглаж, хоёр үе шатаар цэвэрлэн хоёр
дахь шатны баганан флотаци хийнэ. Эцсийн баяжмалыг өтгөрүүлэн шүүж, дараа нь
машин эсвэл вагоноор тээвэрлэнэ. Хяналт, цэвэрлэгээний дамжлагаас гарсан хаягдлыг
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хам баяжуулалтын хаягдалтай хольж, хаягдал өтгөрүүлэгч рүү насосоор дамжуулан
шахна.
Баяжмалын хатаалт (усгүйжүүлэлт) ба хадгалалт
Эцсийн баяжмалыг өндөр хүчин чадалтай хоёр ширхэг баяжмал өтгөрүүлэгч дотор
хатуу хэсгийн хэмжээг нь 65%-д хүртэл өтгөрүүлээд, шүүлтүүрт оруулахаас өмнөх
халаагч агитацтай саванд хадгална. Автомат даралтын шүүлтүүрүүд баяжмалын
чийгийг 9%-иас бага хэмжээнд хүртэл бууруулна. Өвлийн улирлын хүйтэн цаг уурыг
харгалзан баяжмал өтгөрүүлэгч болон хадгалалтын савнуудыг битүү байшинд
байрлуулна.
Баяжмал ачилт
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны эхэн үед баяжмалыг овоолгоос дугуйт ачигчаар
автомашинд ачиж, БНХАУ-ын хил хүртэл зөөвөрлөнө.
Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл
Төслийн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, тэсэлгээ, ил
задгай хөрснөөс хийссэн тоос нь орчны агаарыг бохирдуулах эх үүсвэр болох юм. Мөн
хуурайшилт ихтэй хавар, намрын улиралд агаарт дэгдэх тоосны хэмжээ харьцангуй
ихсэх шинж чанартай байна. Тоосны эх үүсвэрт дараах зүйлс орно:
 Үржил шимт хөрс хуулахад үүсэх тоос,
 Үржил шимт хөрсийг ачих, буулгахад үүсэх тоос,
 Зам барилгын ажлын үед үүсэх тоос,
 Хүдрийн дээрх хучаас, хурдас чулуулгийг хуулахад үүсэх тоос,
 Уулын тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүсэх тоос,
 Бусад үйл ажиллагааны явцад эвдэгдсэн газраас үүсэх тоос.
Тоос нь нүдэнд үл үзэгдэхээс үзэгдэх, усанд үл нордогоос нордог хүртэлх хэмжээтэй
хөрс, шорооны нийлмэл шинж чанартай байна. Төслийн талбай болон түүний ойр
орчимд тархах магадлалтай. Тоосжилт өндөртэй ажлын байранд байгаа хүмүүс,
ойролцоо нутаглах иргэд, ургамлын бүрхэвч хамгийн ихээр өртөх магадлалтай.
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл
Төслийн үйл ажиллагааны явцад барилга байгууламжийн суурь бэлдэх, зам барих,
суваг шуудуу ухах, шугам хоолой татах, хаягдлын далан байгуулах, ил болон гүний
уурхайн бэлтгэл ажилд үлэмж их хэмжээний газар эвдрэлд орж байгалийн унаган
төрхөө алдана. Хөрс хуулалт болон төслийн үйл ажиллагааны явцад хөрс эвдрэлд
орохын зэрэгцээ үржил шимээ алдах сөрөг нөлөөлөл байна. Уурхайн эдэлбэр газар
болон түүнээс гаднах дэд бүтцийн зарим талбай өртөх магадлалтай. Тухайн газрын
хөрс, ургамал, амьтан өртөнө. Ил уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил эхэлснээр үржил
шимт хөрс хуулалт хийгдэж, газрын хэвлийд хонхор үүсэн гүнээс гарах их хэмжээний
хаягдал чулуулгийн овоолго газрын хэвлий дээр бий болон газрын ландшафтад
өөрчлөлт бий болно. Мөн шатахуун түгээх станц, химийн бодисын агуулах зэрэг нь
хөрсний бохирдолд өртөж болзошгүй талбай бөгөөд суурийг цементлэнэ. Хэрэв
боломжгүй бол поли этиленэн материалаар хучиж, урьдчилан сэргийлэх боломжит
арга хэмжээнүүдийг авна.
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Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл
2012 онд барилгын болон үйлдвэрлэлд шаардлагатай нийт усны хэрэгцээг Гүний
хоолойн 28 цооногоос хангах юм. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын
цооногуудыг голчлон үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд ундны
усны хэрэгцээг савласан усаар хангаж байна. Мөн цэвэршүүлсэн бохир усыг дахин
ашиглах стандарт бий болгохоор төрийн байгууллагуудтай хамтран туршилт,
судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна.
Барилгын ажилд гүний усыг зүй бусаар ашигласан тохиолдолд зарим худгийн түвшин
буурах, шавхагдах сөрөг нөлөөтэй.
Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл
Барилгын ажлын явцад, ялангуяа хөрс хуулалтаас үүдэн тухайн талбайн ургамлын
нөмрөг устаж үгүй болно. Мөн тус газарт нутагшсан амьтан амьдрах орчноо алдана.
Уурхайн үйл ажиллагаа ялангуяа хөрс хуулалтаас шалтгаалан янз бүрийн талбайн
ургамлын бүрхэвч өртөнө. Ургамлан нөмрөг их хэмжээгээр устсанаас тухайн орчмын
агаарт өөрчлөлт орж, хуурайшилт бий болно. Уурхайн эдэлбэр газар, дэд бүтцийн
зарим талбайн ургамал, амьтан өртөх магадлалтай.
Хог хаягдлын нөлөөлөл
Төслийн барилгын ажлын явцад ажилчдын нийтийн байр, хоолны газар, ажлын байр,
засвар үйлчилгээний хэсэг, агуулах зэрэг бүх ажлын байрнуудаас хатуу шингэн хог
хаягдал гарна.


Хатуу хог хаягдал:

Ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр,
хуучин дугуй, сэлбэг



Шингэн хог хаягдал:

Ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш
шатахууны хаягдал зэрэг орно.

Хатуу шингэн хог хаягдал нь орчны хөрсийг, гүний усыг бохирдуулах боломжтой.
Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн түрүүнд өртөх магадлалтай.
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх БО-ы зөрчил
Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй байдаг. Энэ нь
үйлдвэрийн барилга болон инженерийн бусад байгууламжийг барьж байгуулах газрыг
сонгох, зураг төсөл хийх, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног
төхөөрөмжүүдтэй харьцаж ажиллах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой.
Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, инженер, техникийн ажилтнууд ажлын хариуцлага алдах,
ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, тоног төхөөрөмжийн үйл
ажиллагааны хяналт суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр
бохирдуулах, цаашлаад хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрсдэх зэрэг аюул дагуулах
эрсдэлтэй тул асуудлыг онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай. Үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагааны явцад болзошгүй осол нь дараах хэлбэрээр гарч болзошгүй.
Шатах тослох материал, химийн хорт бодистой харьцаж ажиллах арга ажиллагааг
мэдэхгүйгээс хөрс, гадаргын болон гүний ус, агаар цаашлаад ургамлан бүрхэвч,
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амьтанд ноцтой хохирол учруулж болзошгүй. Хордлогод өртөх зэрэг болзошгүй осол
гамшиг тохиолдох магадлалтай.
Машин техниктэй холбоотой ажил эрхэлдэг ажилчин албан хаагчид машин
техникийнхээ бүрэн бүтэн байдалд байнга хяналт тавихгүй, засвар үйлчилгээнд
хамруулахгүй байснаар шатах тослох материалын асгаралт гарч хөрс, гүний ус
бохирдох, зөвшөөрөгдөөгүй замаар тээврийн үйл ажиллагаанд оролцсоноор ургамлан
бүрхэвч талхлагдаж, хөрс эвдэрч, тоосжилт үүсэн агаарын чанарт нөлөөлж болзошгүй.
1.4. ISO 14001 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ САЙЖРУУЛАХ,
БАТАЛГААЖЛУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭГ АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (БОУТ)-ы гол зорилго нь байгаль орчны
эрсдлийг дэс дараалал, зохион байгуулалттай таних, үнэлэх болон хянахад оршдог юм
(Зураг 4). Байгаль орчныг хамгаалах тэргүүн туршлага болох олон улсын ISO 14001
стандартад нийцсэн БОУТ-г амжилттай хэрэгжүүлснээр Оюу Толгой компани нь
өөрийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогод хүлээсэн үүрэг
амлалтуудаа биелүүлж байгаагийн томоохон илэрхийлэл болох юм.

Зураг 4. БОУТ-ы үйл ажиллагааны үндсэн үе шат

2011 онд Рио Тинто компани Оюу Толгой төсөлд өөрийн менежментийн туршлага,
арга барилыг нэвтрүүлэх болсонтой холбоотойгоор Оюу Толгой компани нь Рио Тинто
Бизнес Шийдэл хэмээх дэлхийд 40 000 орчим хэрэглэгчтэй мэдээллийн сүлжээний
шинэ гишүүнээр элсэн орсон юм. Энэхүү цогц сүлжээг ашиглан байгаль орчин,
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл, осол зөрчил, аудит,
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шалгалтын үр дүнг бүртгэж, үнэлж, засаж залруулах ба сэргийлэх арга хэмжээг авч,
шаардлагатай бүх талуудад тайлагнаж байна.
2012 онд Оюу Толгой компани нь БОУТ-г олон улсын ISO14001, OHSAS 18001
стандартуудын шаардлагад нийцсэн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны
цогц удирдлагын тогтолцоонд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтөй ажиллаж байна. 2012 онд
Удирдлагын тогтолцоонд мэдэгдэхүйц ахиц, дэвшил гарна нэж төлөвлөж байгаа
бөгөөд баталгаажуулатын гэрчилгээг авах бүрэн боломжтой байгаа. Үүний тулд
Хүснэгт 2-оор харуулсан төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Хүснэгт 2. 2012 онд Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, баталгаажуулалтын
гэрчилгээг авах ажлын төлөвлөгөө
Хариуцах
Нэр
Тайлбар
Хугацаа
хэлтэс
Рио
Тинто
компанийн
байгаль
орчны
Байгаль орчны
1дүгээр
БОУТ-ны баг
бодлого, стандартуудыг батлах. Оюу
бодлого
улирал
Толгой компанийн ЭМААБО-ны бодлого
ба бусад холбогдох бодлогуудыг оролцогч
талуудад мэдээлэх, танилцуулах.
Хууль эрхзүйн болон
Хууль эрхзүйн болон бусад
Тогтмол
Хөндлөнгийн
бусад шаардлагын
шаардлагуудын дотоод аудитыг зохион
байгууллага
хэрэгжилтийг хангах
байгуулах. Аудитын үр дүнгээс засаж
залруулах, сэргийлэх арга хэмжээг авах.
Аюулыг
Үнэлгээ хийгээгүй ажлын талбар дахь
1
БОУТ-ны баг
тодорхойлох,
байгаль орчны эрсдлийг үнэлэх семинар
дүгээрулирал
эрсдлийг хянах
зохион байгуулах.
Семинарт тодорхойлсон эрсдлүүдийг Рио
Тинто Бизнес Шийдэлд оруулах.
2012 оны ЭМААБОУТ-ны үйл ажиллагааг
ЭМААБОЧанарын
Тогтмол
БОУТ-ны баг
хяналтыг сайжруулах сайжруулах төлөвлөгөө батлах, түүний
хэрэгжилтийг тогтмол хянах.
төлөвлөгөө
боловсруулах
Байгууллагын нөөц,
Компанийн бүтэц болон ЭМААБО-ны
2 дугаар
БОУТ-ны баг
үүрэг хариуцлага, эрх үүрэг хариуцлагын зохион байгуулалтад
улирал
мэдлийг тогтоох
орсон өөрчлөлтийг холбогдох журамд
тусгах, журмыг шинэчлэх.
Шинэчилсэн байгаль орчны ерөнхий
Ур чадвар, сургалт,
2 дугаар
БОУТ-ны баг
сургалт болон давтан сэргээх
мэргэшил
улирал
сургалтуудыг үндсэн ба гэрээт
дээшлүүлэх
ажиллагсдад хүргэх. Байгаль орчны тусгай
сургалтуудыг холбогдох ажиллагсдын
хооронд явуулах.
Ханган нийлүүлэгч ба
Тогтмол
БОУТ-ны
Оюу Толгоы компанийн ЭМААБО-ны
Гэрээт байгууллагын
баг,
стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
менежментийг
Хангамжийн
ажлын хүрээнд өөрийн ханган нийлүүлэгч,
сайжруулах
хэлтэс,
гэрээт байгууллагуудын менежментийг
Хүний
сайжруулах, тэдний ЭМААБО-д оруулах
нөөцийн
хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх.
хэлтэс
Баримтжуулах үйл
ЭМААБО-ны бичиг баримтын хяналтыг
Тогтмол
БОУТ-ны баг
явц, бичиг баримтийн зохицуулах журам нэвтрүүлэх. Бусад
хяналт
шаардлаганд заасанчилан бичиг баримт
боловсруулах.
Харилцаа мэдээлэл
Харилцаа мэдээллийн солилцоо явуулах,
Тогтмол
БОУТ-ны баг
өгөх, зөвлөмж,
зөвлөмж, зөвлөгөө авах тухай журмыг
зөвөлгөө авах
хэрэгжүүлэх
Үйл ажиллагааны
Рио Тинто компанийн байгаль орны
Тогтмол
БОУТ-ны баг
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хэрэгжилтийг хангах

11

Өөрчлөлтийг хянан
зохицуулах

12

Бизнесийн
тогтвортой үйл
ажиллагааг хангах,
сэргээн босгох

13

Хяналт тавих,
хэмжилт хийх

14

Үл-тохирох, осол
зөрчлийн үед хариу
арга хэмжээ авах
Тоо баримт,
бүртгэлийг хянах
Ажлын гүйцэтгэл, үр
дүнг үнэлэх, хянах

15
16

17

Удирдлагын дүн
шинжилгээг явуулах

18

Бусад

гүйцэтгэлийн стандартууд болон
санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль
орчны шаардлага хангах зорилгоор одоо
хэрэгжүүлж байгаа хяналт, зохицуулалтыг
дахин үнэлэх, менежментийн төлөвлөгөө,
журмуудыг шаардлагын дагуу шинэчлэх.
Өөрчлөлтийг хянан удирдах журмыг
ажиллагсдад танилцуулах, талуудад
түгээх.
Гарч болзошгүй байгалийн гамшиг болон
байгальд сөрөгөөр нөлөөлөх боломжтой
онцгой байдлуудыг авь үзэх, үнэлэх ба
шаардлагатай хяналт, зохицуулалт бий
болгох
Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэгт хяналт
тавих болон хэмжилт хийхэд зааварчилгаа
өгсөн цуврал журмуудыг боловсруулж
дуусгах, ажиллагсдад танилцуулах.
Үл-тохирох, осол зөрчлийн үед авах хариу
арга хэмжээний журмыг үндэсан ба гэрээт
ажиллагсдад танилцуулах, хэрэгжүүлэх.
Тоо баримт, бүртгэлийн хяналтыг хангах
журам нэвтрүүлэх.
Компанийн ажиллагсдыг дотоод
аудиторын сургалтанд хамруулах.
Дотоод аудит явуулах.
БОУТ-ны дүн шинжилгээг компанийн
удирдлага хийх.

ISO14001 БОУТ-нд үнэлгээ өгөхийн
өмнөх аудитыг зохион байгуулах.
ISO 14001 БОУТ-ны гэрчилгээг
баталгаажуулах аудитыг зохион байгуулах

2 дугаар
улирал,
тогтмол
2 дугаар
улирал

БОУТ-ны баг

Тогтмол

БОУТ-ны баг

2 дугаар
улирал

БОУТ-ны баг

2 дугаар
улирал
2 дугаар
улирал

БОУТ-ны баг

4 дүгээр
улирал

2 дугаар
улирал
3 дугаар
улирал

БОУТ-ны баг

БОУТ-ны
баг, бусад
хэлтсүүд
БОУТ-ны
баг,
Компанийн
удирдлага
Хөндлөнгийн
байгууллага
Хөндлөнгийн
байгууллага

1.5. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO
14001 стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын байгаль орчны бодлогын
үндсэн зорилтын нэг болох ажилчид, орон нутгийн иргэд болон бусад сонирхогч
талуудад төслийн байгаль орчны асуудлыг нээлттэй болгох, ажил хэрэгч харилцааг
дэмжих ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байдаг. Байгаль орчны сургалтын хөтөлбөр
(Хүснэгт 3)-ийн хүрээнд дараахь зорилтуудыг 2012 онд тавьж ажиллана. Үүнд:
 Шинээр ирж буй ажилчдад байгаль орчны бодлого, хууль эрхзүйн дүрэм
журмуудыг танилцуулах, байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд хүлээх үүрэг
харицлагыг нь ухамсарлуулах,
 Төслийн ажилтан бүр өөрийн хийж гүйцэтгэх ажлаас байгаль орчинд учруулж
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг мэддэг байх, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ур
чадвартай байх,
 Төслийн үйл ажиллагаанаас хамаарах байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг
тодорхойлон тусгай сургалтын материалд тусгаж өгөх,
 Байгаль орчны зөрчлийг цаг алдалгүй хэрхэн мэдээлэх, зөрчлийг дахин давтан
гаргахгүй байхад ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлэх,
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2012 онд уул уурхайн ашиглалтын ажил эхлэхтэй холбогдуулан дараахь сургалт,
хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
Хүснэгт 3. 2012 онд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны сургалтын хөтөлбөр
№

Төлөвлөж буй
хөтөлбөр

Хугацаа

Тайлбар

1

Байгаль орчны
ерөнхий зааварчилгаа

1-3 сард

ISO 14001 олон улсын стандарт болон Рио Тинто
байгууллагын дотоод журмын дагуу бүх ажилчдад давтан
орох

2

Усыг хэмнэлттэй
зарцуулах менежмент
Хог хаягдлыг ангилан
ялгах менежмент
Вебсайт

1-3 сард

Сургалтыг бүх ажилчдад орох

1-3 сард

Сургалтыг бүх ажилчдад орох

1 сард

Олон нийтэд тараагдах мэдээллийг Мэдээлэл, Харилцаа
Холбоог хариуцсан хэлтэстэй хамтран Facebook болон
бусад өдөр тутмын сонинд гаргах

5

ISO 14001 стандартын
бичлэг

2 сард

6

ЭМААБОАБ-ын сонин

Сар тутам

7

Орон нутгийн
мэдээллийн хуудас

Сар тутам

8

2 сард

9

Тэмцээн уралдаан
зохион байгуулах
Агаарын чанар

2012 онд олон улсын ISO 14001 стандартын сертификатыг
авахтай холбогдуулан энэ тухай мэдээ мэдээллийг онгоцны
буудал, хоолны газрын дэлгэцээр гаргах
Ажлын байруудаар тараагддаг энэ сонинд байгаль орчны
асуудлыг хөндөн мэдээ бэлтгэн өгөх
Орон нутгийн малчин ард иргэдэд тараагддаг энэ
мэдээллийн хуудсанд байгаль орчны онцлох үйл явдлын
талаар мэдээ бэлтгэн өгөх
Ажиллагсдын экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс
уралдаан зохион байгуулж урамшуулах
Тоосжилт, хорт хий, дуу чимээ зэрэг сэдвүүдийг нэгтгэсэн
тул зөвхөн шаардлагатай ажилчдад орно

10

Биологийн төрөл зүйл

6 сард

11

Газрын менежмент

6 сард

12

Хортой, аюултай хог
хаягдалта й ажиллах

6 сард

13

Орон нутгийн
нээлттэй өдөрлөг

3
4

6 сард

8-9 сард

Ан амьтан болон ургамлын төрөл зүйл гэсэн сэдвүүд
багтсан тул зөвхөн шаардлагатай ажилчдад орно
Газар хөндөх зөвшөөрөл, өнгөн хөрсийг хуулах, нөхөн
сэргээлт гэсэн сэдвүүд багтсан тул зөвхөн шаардлагатай
ажилчдад орно.
Асгаралтын үед авах арга хэмжээ болон химийн бодисын
менежмент гэсэн сэдвүүд багтсан тул зөвхөн шаардлагатай
ажилчдад орно
Оюу Толгой ХХК-аас жил болгон зохион байгуулдаг
өдөрлөгт байгаль орчны мэдээллийн хуудас бэлтгэж тараах

1.6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН
СИСТЕМ

Газарзүйн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх шаардлага
Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны төрөл бүрийн нийлмэл
дүн шинжилгээний ажлыг уламжлалт аргаар хийх нь нөр их хөдөлмөр, хөрөнгө хүч,
цаг хугацаа шаардагдана. Иймд янз бүрийн эх сурвалжуудаас үүсэлтэй, төрөл бүрийн
стандарт форматаар илэрхийлэгдсэн оронзайн мэдээллийг нэгтгэн, удирдан зохион
байгуулах, улмаар бусад шинж чанарын өгөгдлүүдтэй уялдуулан дүн шинжилгээ
төлөвлөлт хийх чадвар бүхий, менежментийн салшгүй нэг хэсэг болох Газарзүйн
Мэдээллийн Систем (ГМС) -ийг хөгжүүлэх шаардлагатай.

12

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012

Байгаль орчны газарзүйн мэдээллийн систем, түүний хэрэглээ
Бид ГМС-ийг хөгжүүлэхийн тулд энэ салбартаа дэлхийд тэргүүлэгч Байгаль Орчны
Систем Судалгааны Төвийн (ESRI) ArcGIS Desktop програм хангамжийг ашиглаж
байна. Энэхүү програм хангамж нь ОТ төслийн байгаль орчны төлөвлөлт, хяналт
шинжилгээ, усны менежмент, ховор ургамал, түүх соёлын өв, газрын гадаргын
өөрчлөлт, нөхөн сэргээлт, газрын кадастр, дэд бүтцийн мониторинг зэрэг ажилд
өргөнөөр ашиглагддаг.
Дээрх програм хангамж дээр суурилсан төслийн Байгаль орчны Газарзүйн Мэдээллийн
Систем нь оронзайн хийгээд шинж чанарын өгөгдлүүдийг хооронд нь уялдуулан төрөл
бүрийн төлөвлөлт, судалгаа, дүн шинжилгээнд ашиглагдаж буй мэдээллийн системийн
цогцолбор бөгөөд энэ нь нэг талаас олон төрлийн буюу тухайн зориулалтаар
ашиглагдах мэдээллийн сан, нөгөө талаас уг санг удирдан зохион байгуулдаг
компьютерийн иж бүрдэл ба програм хангамж зэргээс бүрдэнэ.
Энэхүү систем дээр үүсгэгдсэн газарзүйн мэдээллийн сангийн мэдээ нь оронзайн
(spatial) болон шинж чанарын (attribute) гэсэн 2 хэсгийг агуулах бөгөөд оронзайн
мэдээллийн сан нь аливаа биет, юмсын байршил, харин шинж чанарын хэсэг нь тухайн
биетийн төрөл, зориулалт, хэмжээг илтгэсэн тоон үзүүлэлтийг үзүүлнэ.
Ашиглаж байгаа програм хангамжууд, тоног төхөөрөмжүүд
Байгаль орчны хэлтэс нь одоогийн байдлаар ГМС-ийн доорх програм хангамж, тоног
төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байна (Хүснэгт 4).
Хүснэгт 4. ГМС-д ашиглагдаж буй программ хангамж, тоног төхөөрөмж
Программ хангамж:







ArcGIS Desktop 10
- ArcInfo single use лиценз
- ArcView concurrent лиценз
- ArcView single use лиценз
AutoCAD 2011
MapInfo 7.5
MapSourse 6.16.3
Google Earth 6.1

Тоног төхөөрөмж:





Dell Precision T7500 Workstation компьютер
Dell Optiplex 780 desktop компьютерүүд
Garmin GPS map60CSx байршил тогтоогч багаж
HP Designjet T770 хэвлэгч машин

Цаашид байгаль орчны мэдээллийн санг өргөжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг
дэмжих зорилгоор зайнаас тандан судлах арга зүй ашиглах ба үүнийг хэрэгжүүлэхийн
тулд тандан судалгааны зарим (ENVI, ERDAS) програм хангамжийг ашиглана.
Газарзүйн мэдээллийн сан
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны Газарзүйн Мэдээллийн Санг ArcGIS Desktopийн ArcInfo 10 програм хангамж болон, Dell Precision T7500 Workstation компьютерийн
иж бүрдэл систем дээр удирдан зохион байгуулж байна.
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Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүтэц
Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны газарзүйн мэдээллийн
сангийн бүрдэл хэсгүүдийг Хүснэгт 5-д харуулав. Одоогийн байдлаар уг сангийн 90
хувь нь бүрдээд байна (Хүснэгт 5).
Энэхүү мэдээллийн санг Оюу Толгой ХХК-ын Байгаль Орчны хэлтэс болон Орон
Нутгийн Харилцаа Тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн зарим ажилчид ашиглаж байгаа ба
цаашид төслийн бүх ажилчид ашиглах боломжтой болгохоор зорьж ажиллах болно.
Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдэлт
БОУТ-ны газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдэлт нь 2010 оноос эхлэн доорх хэлбэртэй
бүрдэж байгаа бөгөөд цаашид Оюу Толгой төслийн болон бусад холбогдолтой орон
зайн мэдээллээр байнга шинэчлэгдэн баяжих болно (Хүснэгт 5). Уг Мэдээллийн
сангийн орон зайн хамрах хүрээ нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь хамрах
ба мөн зэргэлдээх сумуудын зарим нутаг дэвсгэрийг хамрана.
Хүснэгт 5. Оюу толгой төслийн ГМС-ийн биелэлт
№

Ангилал

1.

Ерөнхий мэдээлэл

2.

Суурь зургууд

3.

4.

Дэд бүтэц

Газрын менежмент

Зураг

Гүйцэтгэл

Сум, багуудын төв
Сум, багийн хил
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Хайгуулын болон ашиглалтын лицензийн талбай
Малчны бууц, өвөлжөө
Лицензийн талбайн хил
1:100 000-ийн масштабтай байрзүйн зураг
Ландсат хиймэл дагуулын мэдээ (сүүлийн 10-н жилээр)
ASTER хиймэл дагуулын 30 метрийн орон зайн шийдтэй
өндрийн тоон загвар
SRTM-ийн 90 метрийн орон зайн шийдтэй өндрийн тоон
загвар
Quick bird хиймэл дагуулын зураг (лицензийн талбай, дэд
бүтцийн зурвас нутгууд)
Орон нутгийн авто замын сүлжээ

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
100%

ОТ-ГС-ын чиглэл дэх хатуу хучилттай замын трасс
Энержи Ресурс компанийн хатуу хучилттай нүүрсний зам
Таван толгойн одоо ашиглаж байгаа сайжруулсан нүүрсний
зам
ОТ-ГС-ын 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
Радио холбооны антены байршил
ОТ Сайтын хашаа, түүний өргөтгөл
Ажилчдын түр суурин болон уурхайн барилга,
байгууламж*/
Лицензийн талбай доторх эвдэрсэн газар
• Уурхайн болон барилгын ажлын нөлөөнд

100%
100%
100%
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хөндөгдсөн талбай
Замын ажилд хөндөгдсөн талбай
Байнгын болон түр нисэх буудлын эвдэрсэн газар
Элс, хайрга дүүргэгч материал олборлох талбай
Хайруулын цооногуудын байршил
Малчдын гар худаг
Усны хайгуул болон ашиглалтын цооногуудын байршил
Ил задгай усны байршил
Голын голдирол, хуурай сайр
Сайрын ус хураах талбайн хил
Лицензийн талбай доторх нутгийн ургамлан бүрхэвч
Лицензийн талбай доторх ховор ургамлын тархалтын
талбай
Лицензийн талбай доторх нэн ховор ургамлын тархалтын
талбай
Ханбогд сумын хэмжээнд заган ой, хайлаасны талбай
Ханбогд сумын бэлчээрийн төрөл
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийн ургамлын индекс ландсат хиймэл дагуулын 2010 оны 8-р сарын байдлаар
Амьтны ажиглалтын мэдээ
Хог хаях төвийн байршил, хашаа
Хаягдал хогийн талбай
Хаягдал хогоор дүүрсэн нүхний байршил, талбай
Усны мониторингын цэг
Уур амьсгалын мониторингын цэгүүд, автомат цаг уурын
станцын байршил
Тоосны мониторингын цэг
Дуу шуугианы мониторингын цэг
Хорт хийн мониторингын цэг
Ургамлын мониторингын цэг
Амьтны мониторингын цэг
Эртний хийд, туурийн байршил
Археологийн дурсгал бүхий цэгүүд
Палеонтологийн олдвор илэрсэн талбайнууд

•

5.

Усны менежмент

6.

Ургамлын менежмент

7.

Биологийн олон янз
байдал

8.

Хог хаягдлын
менежмент

9.

Байгаль орчны
мониторинг

Соёлын өвийн
мэдээлэл

10.

99%
80%
100%
100%
60%
95%
95%
100%
20%
40%
100%
90%
95%
50%
100%
100%
99%
100%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
90%
70%

2012 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлууд
•
•

•
•

Газарзүйн мэдээллийн системийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах;
Мэдээллийн санг төслийн үйл ажилгаатай холбоотой нэмэлт мэдээллээр
шинэчлэх;
- Дэд бүтцийн төлөвлөлт, өөрчлөлт;
- Байгаль орчны хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгүүдийн шинэчлэл;
- Соёлын өв, палеонтологи – археологийн дурсгалт газрууд;
- Нэмэлт хайгуулын ажлын цооногуудын байршил;
Зайнаас Тандан Судлах арга зүйг хэрэглэх холбогдох програм хангамжыг
захиалах;
Зайнаас Тандан Судлах арга зүй ашиглаж холбогдох мэдээллийн санг шинэчлэх;
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Газрын бүрхэвчийн урт хугацааны өөрчлөлтийн зураглалыг хиймэл
дагуулын мэдээ ашиглаж хийх;
- NDVI буюу ургамлын нормчилсон индексийг Ландсат хиймэл дагуулын
мэдээ ашиглаж тодорхой давтамжтай үеүүдийн ургамалжилтыг
харьцуулах;
Мэдээллийн санг илүү өргөн хүрээнд ашиглах зорилгоор төслийн нийт
сонирхсон ажилчид хэрэглэх боломжийг хайж, мэдэллийн санг нээлттэй эх
үүсвэрийн програм хангамж дээр байршуулах;
Төслийн болон дэд бүтцийн нутаг хамрагдаж байгаа ГМС-тэй холбоотой бусад
судалгааны мэдээ материал цуглуулах;
Ажилчдын ГМС-ийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор
- ArcGIS Desktop програмын гарын авлагийг шинэчлэх;
- ГМС-ын ашиглах, ArcGIS Desktop програм дээр ажиллах сургалт зохион
байгуулах.
-

•

•
•

1.7. БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛ ОСЛЫН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД
Байгалийн гамшгаас үүсэх болон болзошгүй осол
Байгалийн гамшигт газар хөдлөл, усны үер, салхи шуурга, аянга цахилгаан, гал түймэр,
үйлдвэрлэлийн осол, халдварт өвчин тархах зэрэг үзэгдлүүд хамаардаг.
Газар хөдлөл
Газар хөдлөл нь байгалийн гамшгийн хамгийн аюултай хэлбэрийн нэг бөгөөд газар
хөдлөлийг урьдчилан тогтоож, мэдээлэх боломж муу. Газар хөдлөлийн үзэгдэл манай
улсад харьцангуй цөөн тохиолддог боловч Баяжуулах үйлдвэр болон хаягдлын сан
бусад барилга байгууламжийг шинээр барьж байгуулахдаа газар хөдлөлийн
нөлөөллийг сайтар тооцох шаардлагатай. Газар хөдлөлийн улмаас шугам сүлжээ
гажих, тасрах, барилга байгууламжид ан цав гарах, нурах, ус дамжуулах шугам
хоолойнууд болон хаягдал дамжуулах хоолой эвдрэх, цоорох гэх мэт хохирол, сүйрэл
гарч болзошгүй. Иймээс үйлдвэрийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, газар
доорх шугам сүлжээг барьж байгулах, суурилуулахдаа газар хөдлөлийн хэдэн балл
хүртэл тэсвэрлэх чадвартай болон уг үйлдвэрлэлд тохирох эсэх талаар холбогдох
мэргэжлийн байгууллагын үнэлгээ, дүгнэлт гаргуулан осол аваарын үед авч
хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулна.
Салхи, шуурга
Говийн бүс нутаг нь хавар, намрын улиралд, ялангуяа хаврын улиралд үе үе хүчтэй
салхитай байдаг бөгөөд салхины хамгийн дээд хурд нь 20 м/сек-ээс хэтрэх тохиолдол
тус бүс нутагт олонтаа тохиолддог. Иймээс хаврын улиралд үйлдвэрийн түүхий эд
болон бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, шатах тослох материал, тэсрэх бодис, химийн
бодисын агуулахыг байршуулах, үйлдвэрлэл явуулахад дээрхи нөлөөллийг сайтар
харгалзан үзэх шаардлагатай.
Хаягдлын байгууламжаас салхи, шороон шуурганы давтамж ихтэй хавар, намрын
улиралд нарийн ширхэгтэй тоосонцор үүсч, агаарыг бохирдуулах магадлал өндөртэй.
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Мөн тухайн нутаг дэвсгэрт цаг агаарын олон жилийн дунджаар 15 м/сек-ээс их
салхитай өдөр 10, шороон шуургатай өдөр 33, цасан шуургатай өдөр 10 удаа
тохиолдож, салхины их хурд 16-34 м/сек, ялангуяа хаврын саруудад 28-34 м/сек
хурдтай салхилах тохиолдол олон гардаг байна. Тиймээс тоосжилтоос сэргийлэх арга
хэмжээг нарийн төлөвлөх шаардлагатай. Шороон шуурганы үргэлжлэх хугацаа жилд
дунджаар 20 өдөр байгаа нь хаягдлын байгууламжийн үйл ажиллагааг хаах үед нарийн
ширхэгтэй тоосонцор салхиар тээвэрлэгдэн тархах эрсдэлтэй байна. Ийм учраас
хадархаг хөрсөөр хучилт хийх, мөн техникийн ба биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг
зохих шаардлагын дагуу хийх нь зүйтэй юм.
Үер
Үйлдвэрийн бүс нь олон жилд цөөн удаа тохиолдох үерийн аюулд бага өртөнө. Гэхдээ
Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын санг гадаргын хотгорыг дагуулж байгуулах учир их
устай бороо орсноос хаягдлын сангийн талбайд нилээд хэмжээний ус цугларч, ослын
нөхцөл бүрдэж болзошгүй.
Хаягдлын сангийн хуримтлалын талбайд тооцсоноос илүү ус цуглавал далангийн хаалт
сэтэрч, ихээхэн хэмжээний ус алдагдан орчныг бохирдуулахаас гадна түүнийг сэргээн
босгоход шаардагдах цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр, эд хөрөнгийн ихээхэн хохирол үүсч
болзошгүйг анхаарах шаардлагатай. Зуны хур борооны үед цаг агаарын нөхцлөөс
хамааран үерийн аюул ажиглагдах нөхцөлтэй тул далан хаалт сэтрэхээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг байнга авч хэрэгжүүлэх, үйлдвэрийн цогцолборын болон
хаягдлын сангийн эргэн тойронд үерийн уснаас хамгаалах суваг, шуудуу, хамгаалах
далан хаалт байгуулах нь зүйтэй. Үер усны аюул нь зарим тохиолдолд газар хөдлөлийн
сүйтгэлээс багагүй хохирол учруулж, хүний амь нас эрсдэх магадлалтайгаас гадна
байгаль орчныг бохирдуулах, үйлдвэрийн орчин, хаягдлын сангийн талбайг хамарч ус,
хөрс, ургамалд ихээхэн хохирол учруулах нөхцөлтэйг мартаж болохгүй.
Аянга цахилгаан
Зуны улиралд, ялангуяа хур бороо элбэгтэй 7-8 дугаар саруудад аянга цахилгааны
үзэгдлүүд илүүтэй тохиолдоно. Иймд үйлдвэрийн өндөр хүчдэлийн шугам бусад
шаардлагатай газруудад аянга зайлуулагчийг байрлуулах шаардлагатай. Тус бүс нутагт
зуны улиралд 20 орчим өдөр аянга цахилгаан буудаг байна. 1 кв.км талбайд 4-6 удаа
аянгын ниргэлт болдог нь үйлдвэрийн болон уурхайн техник хэрэгсэл, хүмүүсийн үйл
ажиллагаа, хөдөлмөрийн нөхцөлд түр саатал бэрхшээл учруулж, улмаар аюул осол
тохиолдож болох магадлалтай. Иймээс шаардлагатай газарт аянга зайлуулагчийг
байрлуулж, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад ажиллагсад металл хийц бүхий
тоног төхөөрөмж, байгууламжаас аянга цахилгааны осолд өртөхөөс сэргийлэх
шаардлагатай.
Халвдарт өвчин тархах
Хатуу, шингэн хог хаягдлыг тогтоосон хугацаанд зайлуулахгүй, удаан хугацаагаар
хуримтлуулан хадгалах, ил задгай байлгах, бохир усны цооног халих, хог хаягдлын
цэг, жорлон, бохир усны цооногт тогтоосон хугацаанд ариутгал хийхгүй байх, хоол
хүнсний хаягдлыг таггүй саванд ил хадгалах зэргээс орчны ус хөрс, агаар бохирдож,
халдварт өвчний нян өсч үржих, халдварт өвчин үүсэн тархах нөхцөлтэй. Мөн хоол
хүнсийг зориулалтын дагуу зөв хадгалаагүйгээс хүнсний зүйл муудах, ундны эх
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үүсвэрт хамгаалалтын бүс тогтоогоогүйгээс ус бохирдох зэргээс гэдэс дотрын элдэв
халдварт өвчин үүсч, тархах аюултай.
Үйлдвэрийн хэмжээнд онцгой байдал, ослын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тусгай
төлөвлөгөөтэй ажиллах шаардлагатай. Осол аваар гарах тохиолдолд яаралтай мэдээлэл
дамжуулахын тулд холбогдох хүмүүсийн овог, нэр, хаяг, утсыг тусгайлан бичиж,
тохиромжтой газар байрлуулах, энэ талаар ажилчдад тодорхой мэдээлэл өгсөн байвал
зохино.
Осол аваар гарсан үед түүний хугацаа, байршил, төрөл хэлбэр, хүний эрүүл мэнд,
байгаль орчинд учруулах сөрөг нөлөөлөл, хамрах цар хүрээг тогтоосны үндсэн дээр
шаардагдах хүн хүч, хөрөнгө зардлыг тодорхойлж, ослын үр дагаварыг яаралтай
арилгах болон цэвэрлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Ослын хор уршгийг арилгасны
дараа түүнийг бүрэн арилсан эсэхэд судалгаа хийж, хяналт тавих шаардлагатай.
Галын аюул
Гал түймэр гарах нөхцөл нь цахилгааны холболтыг буруу хийх, ачааллыг хэтрүүлэх,
шалбарч гэмтсэн цахилгааны утас хэрэглэх болон ажиллагсадын хайнга ажиллагаанаас
үүдэн гал алдах зэрэг болдог. Иймд цахилгаан тоног төхөөрөмж суурилуулах,
цахилгааны холболт хийх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар найдвартай хийлгэхийн
зэрэгцээ ажиллагсадыг цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцаж ажиллах арга ажиллагаанд
сургаж дадлагажуулах хэрэгтэй. Гал түймрээс сэргийлэх талаар анхааруулга,
санамжийн хуудас хийж, нүдэнд харагдахуйц газруудад байрлуулах, гал түймрээс
сэргийлэх багаж хэрэгслийг гарын дор бэлэн байлгах нь зүйтэй.
1.8. БОНБНҮ-Д ТУСГАГДСАН СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХТАЙ
ХОЛБОГДСОН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга зам
Төслийн дотоод болон гадаад замыг тоос бага босох материалаар хучих, Оюу ТолгойГашуун Сухайтын чиглэлийн замыг хатуу хучилттай болгох, хуурайшилт ихтэй үед
зам услах, олон салаа зам гаргахгүй байх тал дээр анхааран ажиллах, уурхайн замаар
зорчих хурдны хязгаарыг тогтоох зэрэг ажлуудыг хэрэгжүүлж байна.
Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга зам
Газар ашиглалтын хяналтыг сайжруулж, шаардлагагүй ашиглалтыг бууруулах арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Ашигласан тосыг цуглуулан дахин боловсруулдаг аж
ахуйн нэгжүүдэд хүлээлгэн өгдөг. Мөн түүнчлэн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог
хаягдлыг тогтоосон цэгт зохих журмын дагуу зайлуулдаг. Үржил шимт хөрсийг
барилгын ажлын өмнө тогтмол хуулан овоолго үүсгэн, нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн
ашиглахаар хадгалдаг. Хур тунадасыг цуглуулах суваг хоолой байгуулан хөрсний
элэгдлийг багасгах боломж нөхцлийг бүрдүүлдэг.
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга зам
Усны цогц бодлгогын дагуу орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг тогтмол
хэрэгжүүлж, усны хэрэглээг хамгийн бага түвшинд байлгах зорилт тавин ажиллаж
18
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байгаа бөгөөд усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн болон хамгааллын бүс тогтоож,
холбогдох дэглэмийг мөрдөж ажиллаж байна.
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарч байгаа усыг уурхайн дотоод
зам усалгаа болон бетон зуурмагийн үйлдвэрт дахин ашиглах боломжийг мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран судлаж байна.
Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах арга зам
Ургамал нь устаж үгүй болсон газрыг төсөл хэрэгжих үед буюу боломжтой бол явцын
дунд, боломжгүйг нь хаалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу үржил шимт хөрсөөр
хучин бүс нутгийн унаган олон наст ургамлыг тарьж, бүрэн нөхөн сэргээх тал дээр
анхааран ажиллаж байна.
Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга зам
Хог хаягдлыг ангилан ялгаж, дахин ашиглах боломжтой хаягдлыг боловсруулах, дахин
ашиглах боломжгүй үлдсэн хог хаягдлыг тогтоосон хугацаанд зохих журмын дагуу
устгах ажлыг хэрэгжүүлж байна. Ажилчдыг холбогдох сургалтанд тогтмол
давтамжтайгаар бүрэн хамруулдаг. Ахуйн бохир усыг Бохир ус цэвэршүүлэх
байгууламжинд цэвэрлэдэг бөгөөд цэвэрлэсэн усыг өрөмдлөг хийхэд болон замын
тоосжилтыг дарахад ашиглаж байна.
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2.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах талаар авах
удирдлага зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга
хэмжээ, уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг
бодитойгоор тооцож тусгах зорилт тавилаа.
Мөн “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний тухай”, Монгол улсын хуулиуд, 2011 онд Байгаль орчны сайдын тушаалаар
баталсан “Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөр боловсруулах журам”, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий
үнэлгээний дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага болголоо.
Түүнчлэн 2011 оны байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөн дээр үндэслэн
боловсруулсан болно.
Бид төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж
болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах бөгөөд байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байх болно. Энэхүү баримт бичиг нь
хөдлөшгүй эрх зүйн акт биш бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд Байгаль орчны сайдын
2000 оны 87 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтын 2.13 дахь заалтыг үндэслэн
байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд нэмэлт, тодотгол хийж тухай бүрт нь
баталгаажуулах болно.
2012 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт долоон зуун дөчин таван сая найман зуун мянган
(745 800 000) төгрөг төсөвлөсөн. Зардлын задаргааг төсөл болгоноор Хүснэгт 6-д
харуулав.
Оюу Толгой ХХК нь 2011 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг бүрэн амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд нийт 361 цэгт
гадаргын болон гүний усны хяналт, 33 талбайд ургамалжилт бэлчээрийн эрүүл
мэндийн судалгаа, 8 талбайд модны тооллого, ажиглалт, Ундай голын дагууд 20 км
радиус бүхий талбайд хайлаас модны тооллого явуулж, Ногоон байгууламж ажлын
хүрээнд Ундай голын сайрын дагууд 300 сухай, 1-р босоо амны талбайд 264 улиас,
хайлаас, мод үржүүлгийн талбайд 108 хайлаас тарьсан, Усны хайгуулын цооногуудыг
нөхөн сэргээлтийн судалгаанд Галбын говийн 34 цооног, Гүний хоолойн 19 цооног,
Нарийн загийн 5 цооног хамрагдсан, 5 цэгт жижиг хөхтөн, мөлхөгч, шавьжийн
мониторинг, Галбын говь, Гүний хоолой, Ханбогд уул, Ундайн голын дагууд шувуу,
том хөхтөн амьтдын мониторинг, төслийн талбай болон төслийн шууд нөлөөллийн
бүсэд нэн ховор, ховор ургамлын судалгаа, 22 цэгт орчны агаарын тоосжилтын хяналт,
36 цэгт агаарын чанарын хяналт, 50 цэгт хөрсний хими, физик үзүүлэлт, 17 цэгт дуу
шуугианы хяналт, 3 удаа тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний чичирхийллийн шуугианыг
хэмжиж түүнчлэн нийт 952,25 га газарт нөхөн сэргээлт хийснээс 150 га талбайд
биологийн, 802,25 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг тус тус хийн нэгдсэн
тайланг БОАЖЯ, Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар, Өмнөговь аймгийн
Байгаль, Орчин Аялал Жуулчлалын Газар, Ханбогд сумын засаг даргын тамгын
газруудад хүргүүлээд байна. 2011 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийг Өмнөговь аймгийн Байгаль Орчин
Аялал Жуулчлалын Газар хүлээн авч “хангалттай сайн” гэсэн үнэлэлтийг өгсөн ба
цаашид анхаарах шаардлагатай мэргэжлийн зөвлөгөө өгснийг бүрэн дагаж
хэрэгжүүлэх болно.
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Хүснэгт 6. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын задаргаа , төсөл тус бүрээр

№

1

Төслийн нэр

Байгаль орчны бүрдэл хэсэг

Уурхайн эдэлбэр газар (6709А),
Жавхлант, Шивээ Толгой

Агаарын чанар

62733.2

Гадаргын болон гүний ус

41136.5

Хөрсөн бүрхэвч

90157.5

Ургамлан бүрхэвч

92557.1

Амьтны аймаг

134722.1

Түүх соёлын өв

13712.2

Зардал

2

435018.6

Гүний хоолойн шугам хоолой
татах төсөл

Агаарын чанар

27424.3

Газрын гадарга

47992.6

Гадаргын болон гүний ус

13712.2

Хөрсөн бүрхэвч

19197.0

Ургамлан бүрхэвч

62733.2

Амьтны аймаг

1714.0

Түүх соёлын өв

3428.0

Зардал

3

134036.5

Гашуун сухайтын хатуу хучилттай
замын төсөл

Агаарын чанар

42164.9

Ус

20568.3

Хөрс

20568.3

Ургамлан бүрхэвч

27424.3

Амьтны аймаг

13026.6

Зардал
4

Онгоц буудал

123752.3
Агаарын чанар

20568.3

Хөрс

27424.3

Зардал

Ханбогд кемп

Зардал (мян. төг)

47992.6
Агаарын чанар

2500.0

Хөрс

1000.0

Ургамлан бүрхэвч

700.0

Амьтны аймаг

800.0

Зардал

5000.0
745800.0

Нийт зардал

2.1. ОТ ТӨСЛИЙН БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ
Говийн бүс нутагт уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ түүний биологийн
олон янз байдлыг хамгаалах асуудлыг Монгол улсын засгийн газар болон Байгаль
орчин аялал жуулчлалын яам анхааралдаа авч, энэ талаар тодорхой ажлуудыг зохион
байгуулахаар ажиллаж байна. Оюу Толгой ХХК –ны хувьд олон улсын хэмжээнд
хэрэгжүүлж буй тэргүүн туршлага болон бусад арга зүйн дагуу төслийн шууд болон
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шууд бус нөлөөллийн талбайд биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны ажлыг
2011 оноос хийж эхлүүлээд байна.
Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
тайлангуудад төслийн зүгээс үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг тодорхойлж өгсөн байдаг. Биологийн олон янз байдал,
тэдгээрийн амьдрах орчинд үзүүлэх нөлөөллийг ялангуяа Оюу Толгой-Гашуун
Сухайтын чиглэлийн дэд бүтцийн зурвасыг барьж байгуулах явцад, Говийн бага
дархан цаазат газрын нутаг дэвсгэр түүний орчны бүсэд үзүүлэх нөлөөллийг илүү
нарийвчлан тодорхойлж, нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай байгааг зөвлөмж
болгосон байна.
Биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь төслийн үйл
ажиллагааны улмаас биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх нийт нөлөөллийн цар хэмжээг
тогтоосноор түүний нөлөөллийг урьдчилан сэргийлэх, буруулах арга хэмжээг
боловсруулах, нийт нөлөөллийг эерэг байлгах буюу цаашид баримтлан ажиллах нөхөн
хамгааллын хөтөлбөр боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршино.
Оюу толгой төслийн хүрээнд ургамлын мониторинг, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр
2012 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг Хүснэгт 7-д, Амьтны аймгийн судалгаа,
хамгааллын чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг Хүснэгт 8-д тус тус харуулав.
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Хүснэгт 7. Оюу толгой төслийн хүрээнд ургамлын мониторинг, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 2012 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө
#

Гүйцэтгэх ажлууд

Хэмжээ

I
1

МОНИТОРИНГ
Мониторинг судалгаа
(ургамлан аймгийн,
ургамлан нөмрөгийн,
ургамлын өсөлт хөгжилтийн,
ургацын дээж,
хөрсний чийг,
хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн г.м.)

2

Мониторингийн ажлыг тогтмол хугацаанд хийх, талбай руу Мониторингийг бүх
явах маршрутыг тогтмолжуулж (өдөр бүрээр гаргах)
талбайг хамарсан
маршрут гаргах
Биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт (байгалийн
зүйлийн бүрдэл,
аясаараа) хийсэн газруудын сэргэж буй байдлын
ургамалжилт,
мониторинг
ургамлан
бүрхэвчийн болон
биомассын судалгаа

3

4

Голлох бэлчээрийн бүлгэмдэлд унаж байгаа тунадасны
хэмжилт, хөрсний температурыг хэмжих, фенологийн
мэдээлэл (тусгаг бүрхэвчийн өндөр, өргөн, үржлийн
найлзуурын ургалтын байдал, ургац)

Ургамлан нөмрөг,
бэлчээрийн 33, фото
мониторингийн 2
талбайд

Хур тунадасыг
орсных нь дараа,
бусад үзүүлэлтийг
сард 2 удаа

Уурхайн нөлөөллөөс хол зайд хайлаасны хяналтын цэг авах
(тооллогыг 5 жилд нэг удаа, ургамлан бүлгэмдлийн
судалгааг жил бүр)
6 Хайлаасны тооллогыг шувууны үүр тоолох ажилтай
хамтруулах
7 Хайлаасны цухуйц, насжилтын судалгааг Ундайн сайранд Ойролцоогоор 4
хийх (жилд 2 удаа)
талбайд,
цухуйцыг 1 м2
талбайд 10
8 Мониторингийн талбайг гадасжуулах
1 трансектийн
дагууд 10 м-ийн
зайтайгаар 6 гадас,
нэг талбайд 12 гадас
9 Мониторингийн датаг DIMA дээр шалгах, гүйцээх
II СУДАЛГААНЫ АЖИЛ
10 Хөрсөн дэх үрийн нөөцийг хөрсний гүнээр ба зүйлийн
Боловсруулалт хийх
бүрдлээр нь тогтоох
5

11 Ургамалд үзүүлж буй тоосны нөлөөлөл

Арга зүй
Журам боловсруулах
Дээж авах

12 Чийг баригч (skygel), циолит, перлит ашиглан туршилт
тавих

13 БOХ тухай хуулийн Ургамлын нөөцийн мэдээллийн санг
бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Галбын говийн болон
лицензийн талбайн ургамлын ангилал зүйн
тодорхойлолтыг баталгаажуулж, хатаадас (гербари) хийх
14 Ханбогд уулын ургамалжилтын судалгаа хийх (зүйлийн
бүрэлдэхүүн, ургамалжилт ...) сумын хамгаалалтад орсон
эсэх, ороогүй бол хамгаалалтад оруулах талаас нь
судалгааны ажлыг бүрдүүлэх
15 Заг ашиглалтын судалгааг суманд зохион байгуулах
16 Заган ойн судалгааг сумын хэмжээнд хийх (Хайлаас,

Хугацаа,
сараар

Байршил

I

IX
IX
IX
IX
IX-X

BA, JJS (LPI, Gap
intercept, traditional)
TsP, AS (хөрсний
чийгийн дээж, жижиг
хөхтөн, шавжийн
судалгаа)

MCh, хүлэмжийн
ажилчид

Овоотын (Цэвэгдоржийн)
Нисэх буудлын эргэн тойронд
Хуучин бохирын цэг
Манлайн зам
Box cut
2012 онд биологийн нөхөн
сэргээлт хийсэн газруудад

Цуурайн хайлаасан ойд
(Амтгайн тойрмын наад захад)

I
VI, IX

Ханбогд сумын хэмжээнд

I

BA, JJS (LPI, Gap
intercept, traditional)
TsP, AS (хөрсний
чийгийн дээж, жижиг
хөхтөн, шавжийн
судалгаа)

III

IV

Гүйцэтгэл, %
V VI VII VIII IX

Багаж хэрэгсэл
X

XI XII
Метр, хатгуур төмөр, самбар, бюкс, хайч, ургацын
дээжний уут, хатаах зуух, хөрсний чийгийн дээж авах
уут, зургийн аппарат

MCh, хүлэмжийн
ажилчид (ургацын
дээж авах)

CRSD (Nadmid, Muugii,
Rangeland officer)

Тунадас хэмжигч, термометр...

JJS, AB - LPI, gap
intercept

AS, TsP

Гар тоолуурыг хангалттай хэмжээгээр авах

JJS, MCh

AS, TsP

GPS

AB, JJS

Насжилтыг тогтоох
ажлыг гэрээгээр
хийлгэх (МУИС ?)

AS, TsP….

MCh

Модон гадас (PVC)

AB

I-II

BA - ХААИС-тай
ХААИС - гэрээгээр
уулзах, гэрээ байгуулах

I-III
I-III

JS, BA
JS, BA

IV, VIII

II

BA, JJS

жилээр,
Ханбогд сумын хэмжээнд,
JJS, AB - бүлгэмдлийн
ургамал ургах голлох бүлгэмдлийн байршлаар сонголт хийх
хугацаанд
(ойролцоогоор 14 бүлгэмдэлд) AB, DS - багаж тоног
төхөөрөмжийг судлах,
захиалах,
MCh, Pedology officer хэмжилт хийх
VIII

Хамтран ажиллах
I

VIII/20-IX/20 Ханбогд сумын хэмжээнд

IX

Хариуцах

Замын дагууд 2 талд нь, 4
талбайн 10 цэгт, 3 ургамал
тутмаас

JS, TsP, BA?

Боловсруулалт хийх
Арга зүй
Журам боловсруулах

VIIII-II
I-II

?
MCh, BA
MCh, BA

Тарилт хийх
Боловсруулалт хийх
Архивлах гербари,
МҮТ-д үзүүлэнгийн
гербари бэлтгэх

III-IV
XIV-X

MCh, BA
MCh, BA
BA, JS

Хайрханы хэмжээнд VII сарын эхээр Ханбогд уул
(Сайр садрага, нам
толгод, өндөр
толгод, өндөр уул)
Асуулгын маягт
I
бэлтгэх
Ойн газраас

МУИС

Газарзүйн хүрээлэн

МУБИС

TsP, AC, MCh

23
DS
AB, JJS, TsP, AS …

CRSD
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14 Ханбогд уулын ургамалжилтын судалгаа хийх (зүйлийн
бүрэлдэхүүн, ургамалжилт ...) сумын хамгаалалтад орсон
эсэх, ороогүй бол хамгаалалтад оруулах талаас нь
судалгааны ажлыг бүрдүүлэх
15 Заг ашиглалтын судалгааг суманд зохион байгуулах

Хайрханы хэмжээнд VII сарын эхээр Ханбогд уул
(Сайр садрага, нам
толгод, өндөр
толгод, өндөр уул)
Асуулгын маягт
I
бэлтгэх
16 Заган ойн судалгааг сумын хэмжээнд хийх (Хайлаас,
Ойн газраас
Сухайн ареалыг сумын хэмжээнд гаргах)
зөвлөгөө авах
17 Ургамлын үндэсний системийн судалгаа (уст цэгийн
Арга зүй
ойролцоо, голлох бүлгэмдлүүд дэх голлох ургамал ялангуяа боловсруулах
тэжээлийн ач холбогдол бүхий ургамлууд дээр)
Шаардлагатай багаж
тоног төхөөрөмжийг
бэлтгэх

TsP, AC, MCh

DS

CRSD

AB, JJS, TsP, AS …
BA, JJS - хэдэн
бүлгэмдлийн хэдэн
ургамалд үзэх гэдгийг
тодруулах

18 Бэлчээрлэлтийн нөлөө (Уст цэг болон бууцнаас хэдэн мийн зайд хүрч байж эрүүл бэлчээрт хүрч байгаа,
талхлагдлыг илэрхийлэгч ургамлыг нэмж тодруулах)
19 Хөрсний усны хомсдолоос ургамалд үзүүлэх нөлөө
ҮРИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ
20 Зөвшөөрлийг авах (үр цуглуулах, мөчир авах)
21 Биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбайн хэмжээг гаргах,
түүнд шаардлагатай үрийг хэмжээг тодруулах
22 Үрийн нөөц бүрдүүлэх жагсаалт гаргах

IV МОД ҮРЖҮҮЛГИЙН ТАЛБАЙД ХИЙГДЭХ АЖИЛ
22 Зураг төслийг хийлгэх (дүнзэн байр, ажилтны өрөө, гал
14x10 оффис, 8х6
тогоо, мэдээллийн төв, лабораторийн өрөө, 00...) (үрийн
үрийн агуулах
агуулах)
23 Худаг паспортжуулах, тоолуур тавих, усны гэрээ байгуулах
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33

34
35

Газрын гэрээ байгуулах
Гадаа талбайн бүтэц, усалгааны систем тавих
Худгийн ус, хөрсний шинжилгээ хийлгэх
Сумын тогтой холбогдох (Jim Artur_Community)
Хүлэмжний гадна талд танилцуулгын самбар гаргах
Дотоод тохижилт
Амьтны зураг, чихмэл (ховор буюу онцлог)
Ургамлын зураг, хатаадас (гербари)
Геологийн эрдэс чулуулгийн цуглуулга
Чийг баригч, циолит, бордоо (K, N …..) бэлтгэх
Картон цаас ашиглан бортого хийлгэж болох эсэхийг
судлах
Сүрлээр сав хийлгэх боломжийг судлах
Налуу газрыг нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд геомат
хэрэглэх, үртэй шороог ашиглах, зурман сүүл бүхий үртэй
шороог ашиглах (хиймэл нуруу үүсгэн турших)
Ховор ургамлыг үржүүлэх (21 зүйл хорвор ургамалд)
Ганц хоёр наст ургамлын үрийг түүх, үрт шороо бэлтгэх

CRSD …….

CRSD …….

I
I-II

AB
PTs, PN, JJS

Ойн газар

Ховор ургамлын
жагсаалтыг JJS ах,
модлог ургамлын
жагсаалтыг AE бэлтгэх,
I-II

AB, DS

Engeenering department

I-II

DS

Water team

I-II
I-IV
III

DS
DS, AB, AE
TsP
DS, AB

KB gov
Evergreen land LLC
Sodoo

III
I-III
I-III
I-III
I-III

TsP, AS
JJS, AB
Геологийн хэлтэс
AB, JJS, MCh
AB
AB
AB, JJS, AE

III-X
VII-VIII

JJS, AE
JJS

TsP, AC, MCh
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IV НОГООН БАЙГУУЛАМЖ
36 Сайт орчимд улиас, мандлын цэцэг тарих (хэлтэсүүдийн
дунд уралдаан зарлах)
V ХЭВЛЭЖ НИЙТЛҮҮЛЭХ, ЗӨВЛӨХ
37 Мод тарих сургалт

38 Үр түүх сургалт

39 Ургамлын аймгийн тухай өгүүлэл гаргах
40 Ургамалжилт, ургамлын нөмрөгийн мониторингийн үр
дүнгээс өгүүлэл гаргах
41 Байгалийн аясаараа нөхөн сэргэж байгаа тухай ханын
илтгэл
42 Нөхөн сэргээлтийн ханын илтгэл
43 Мониторинг ажлын ханын илтгэл
44 Нөхөн сэргээлтэд хэрэглэх ургамлын өнгөт цомог

Улиас, цэцэг, зүлэг
тарих
Сумын иргэд,
сургуулийн хүүхэд,
ОТ-ийн сайн дурын
ажилчдад
Сумын иргэд,
сургуулийн хүүхэд,
ОТ-ийн сайн дурын
ажилчдад
1
1

I-VII
I-II

JJS, AB
AB, JJS

1

I-VII

AB, JJS

1
1
1

I-VII
I-VII
I-VII

AB, JJS
AB, JJS
AB, JJS

II-III
II-III
II-III

BA
BA
BA

ТАЙЛАН, ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ
Ургамлын мониторингийн журам боловсруулах
Биологийн нөхөн сэргээлтийн журам боловсруулах
Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн газарт мониторинг
хийх журам боловсруулах
48 Улирал бүрийн, жилийн тайлан

VI
45
46
47

VII ӨДӨРЛӨГ
49 Мод тарих өдрийг зохион байгуулах (хавар, намар)
50 Биологийн төрөл зүйлийн байдлыг хамгаалах өдөр
51 Дэлхийн цөлжилттэй тэмцэх өдөр
БУСАД
52 Сар тутамд багаар цугларч ажлын гүйцэтгэл, аюулгүй
ажиллагааны талаар ярилцах

IV

EA,

JJS

BA тайлангуудыг
(нөхөн сэргээлт,
бэлчээр),
JJS-ургамлын аймаг,
биоморфологийн хэсэг,
EA-хүлэмжийн ажлын
талаар
MCh-....

IV, VII, X, XI

ОТ-ийн ажилчид
болон
KB-ийн
ОТ-ийн
ажилчид
болон
KB-ийн
ОТ-ийн
ажилчид
болон KB-ийн
1 өдөр

JJS
JJS, EA

5, 10 сард
5 сарын 22

ОТ
ОТ

Biodiversity team
Biodiversity team

6 сарын 17

ОТ

Biodiversity team

Сар бүрийн
ОТ
сүүлийн долоо
хоногт

DS

Biodiversity team
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Хүснэгт 8. Оюу толгой төслийн хүрээнд амьтны аймгийн судалгаа, хамгааллын чиглэлээр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө
I

ЖИЖИГ ХӨХТӨН
Оюу Толгой орчмын жижиг
хөхтөн амьтдын судалгаа

цэг тус бүр дээр 100ш Жилд 4 удаа, нэг лицензийн талбай орчимд 5 АС цэгийн сонголт хийнэ
шерман амьд баригч цэг дээр 3 бүтэн цэг, +1 цэг ТМЦ-4 орчимд ПЦ гадас захиалж хатгах
тавина
хоногоор
сонгоно, нийт 6 цэг
АС амьд баригчаа бүртгэх
АС хэзээ хийх хуваарь гаргах

2012.03
2012.03
2011.12
2012.01

Гүний Хоолойд жижиг
хөхтний судалгаа

цэг тус бүр дээр 100ш Жилд 4 удаа, нэг амьдрах орчноор ялгаатай
шерман амьд баригч цэг дээр 3 бүтэн хоёр цэгийг сонгох
тавина
хоногоор

АС цэгийн сонголт хийх
АС хуваарь гаргах
АС бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах

2012.01
2012.01
2012.01-03

Алагдаагыханы овгийн
судалгаа

Шөнийн цагаар
машинтай, гэрэлтүүлж
нягтшил үнэлэх, конус
ба фаннил амьд
баригчууд ашиглан
зүйлийн бүрдэл, тоо
толгой үнэлэх боломж
үзэх, барьж
тэмдэглэх???

судалж үзээд
тохирох хугацааг
тогтоох, 6-7 сард
нэг цэг дээр 7
болон түүнээс
дээш хонох????

АС холбогдох хүмүүсээс зөвлөгөө
авах
АС хэрэглэх багаж захиалга үүсгэх
АС Соотон алагдаага, өөхөн сүүлт,
таван хуруут холбогдолтой мэдээлэл
цуглуулах, биологи, экологи, тархалт
АС Дагуур огдой, Монгол огдой,
C.obscurus, L.lagurus, E.Letuesь
A.pygmeus зэрэг зүйлүүдийг ОТ
жагсаалтад үлдээх эсэх, ШУ
нэршлийг цаашдын материалд зөв
болгох асуудлыг хэлэлцүүлэх

Faun

Ханбогд уул, Далайн
дуулга уул болон
тэдгээрийн холбоос
орчимд

сар бүр, 2 хоног Ханбогд ууланд 6+, Далайн ПЦ цэгийн сонголт хийнэ
зарцуулах
дуулга ууланд 3+
ПЦ маршрут гаргана
ПЦ багажны захилага үүсгэнэ
ПЦ хуваарь гаргах
ПЦ Аргаль, янгир, мануул, цоохондой,
шилүүс, ирвэсийн биологи, экологи,
тархалтын мэдээлэл цуглуулах
АС үнэг, хярс, чоно биологи экологи,
тархалтын мэдээлэл цуглуулах
АС PEM ажилд үнэлэлт өгч уулын
туруутны мониторингийн цар хүрээг
өсгөх боломжийг судлах (PEM
төлөвлөгөө тусдаа дэлгэрэнгүй байх
ёстой)

судалж үзээд тохирох
талбай сонгох, Оюу Толгой,
Галбын говь, Гүний
хоолой????

шинээр сонгох цэгийн талбайн байршил
тогтоох, цэг бүрт буюу 600ш гадас бэлтгэж
Штангенциркуль 1ш,
амьд баригч тавьдаг цэгийг тодорхой болгож
Pesola нарийн жин 2-3 ш ,
тэмдэглэх. Шерманы хүрэлцээг шалгах, нэмж
хашлагатай шугам 1ш,
авах хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлох. Сар бүр 8
600ш жижиг гадас
хоног зарцуулна, хоёр цэг дээр зэрэг тавихаар
төлөвлөнө
Талбай дээр хоноглох шаардлага гарч ирж
майхан, гудас, мешок,
болзошгүй, эсвэл ойр орчимд найдвартай айлд
халуун сав, гар чийдэн,
харгалзуулах талаар судлах. Сар бүр 4 хоног
дух чийдэн, 200ш жижиг
зарцуулахаар буюу хоёр цэг дээр зэрэг
гадас
тавихаар төлөвлөнө.
Батсайхан,
Ууганбадрах
магадгүй гэрээт
ажил болгон
гүйцэтгүүлэх,
эсвэл зөвлөх
үйлчилгээ авах

Гүний хоолойд жижиг хөхтний судалгаа хийж
хоноглож байх үеэр хамтруулах, эсвэл ойрын
зайд талбай сонгон удаан хугацааны ажил хийх нарийвчилсан төлөвлөгөө
гэх мэт олон боломжуудыг үнэлж, судлаачийн гаргасаны үндсэн дээр
зөвлөмж авсаны үндсэн дээр судалгааны
хэрэгтэй багаж хэрэгсэл
ажлыг төлөвлөх. Гол зорилго нь Соотон
тодорхой болно. Сачок,
алагдаагын популяци, тархалт зэрэг тоон
прожуктор, GPS 2, Конус
үзүүлэлт олж авах, түүнийг олон жилийн
50,
туршид хянах, болзошгүй сөрөг нөлөөллийг
тогтооход чиглэх ёстой.

II ТОМ ХӨХТӨН
Уулын туруутны цэгэн
трансект

Гүний Хоолой, Галбын говьд Гүний Хоолой, Галбын сар бүр, тус бүр ~260 гаруй км тогтоосон
тал хээрийн туруутны
говьд, Гашуун
1 өдөр буюу 3 маршрутаар явах
ажиглалт
сухайтын зам болон
өдөр
220квт өндөр
хүчдэлийн шугамаар

Гүний хоолой, Галбын говьд
тал хээрийн туруутны
трансект судалгаа

Гүний Хоолой, Галбын жилд 3 удаа, тус томоохон хөндий сонгох
говьд, 15км2 талбай Х бүр 1 өдөр буюу
2=4
2 өдөр

Camera Trap Study Plan

тогтоох

тогтоох

тогтоох

Aerial Survey

тогтоох

тогтоох

тогтоох

Satellite collaring on specific
animal species

тогтоох

тогтоох

тогтоох

2012.01
2012.01
2012.01
2012.01
2012.02-03

Гол анхаарал Аргаль дээр түшиглэнэ, байршил
тоо толгой, популяцийн мэдээлэлд мониторинг
Телескоп, телескопны хөл,
хийхэд оршино. Судалгааны ажлын хүрээнд
телескопны цүнх, Дуран2,
янгир, махчдын овгийхон, махчин шувууд,
зай хэмжигч 2, зургийн
өндөр уулын шувуудын мэдээлэл давхар
аппаратны линз өсгөгч,
цуглуулахыг анхаарна. Судалгааны талбайг
цүнх, макро линз, цэвэрлэх
цаашид Ханбогд ГБДЦГ дээр 1-р ээлжинд,
тоноглол, GPS unit
Хатанбулаг, Мандах, Манлай, Баян-Овоо зэрэг
сум болгож тэлэхэд чиглэнэ.

2012.01-04

2012.05

ДС хулан, хар сүүл, цагаан зээрийн
биологи экологи тархалтын мэдээлэл
цуглуулах
АС хуваарь тогтоох
АС PEM ажилд үнэлэлт өгчтал
хээрийн туруутны мониторингийн цар
хүрээг өсгөх боломжийг судлах (PEM
төлөвлөгөө тусдаа дэлгэрэнгүй байх
ёстой)
ПЦ байршил сонгох, зураглал үйлдэх, 2012.02
маршрут гаргах, цэгийг тэмдэгжүүлэх
АС хугацаа, хуваарь гаргах
2012.01

Гол анхаарал хулан, хар сүүлт, цагаан зээр
дээр түшиглэнэ, байршил тоо толгой, нүүдэл
хөдөлгөөний мониторинг хийхэд оршино.
Судалгааны ажлын хүрээнд махчдын овгийхон,
махчин шувуудын мэдээлэл давхар
цуглуулахыг анхаарна. Судалгааны талбайг
цаашид Ханбогд ГБДЦГ дээр Хатанбулаг,
Мандах, 1-р ээлжинд, Манлай, Баян-Овоо,
Хөвсгөл зэрэг сум болгож тэлэхэд чиглэнэ.
Хулан, хар сүүлт, цагаан зээрийн тоо толгойн
үнэлгээ хийх зорилготой, эхний удаагийн
явалтын үр дүнгээс шалтгаалан давтамжийг
нэмэгдүүлэх буюу цэгийн тоог нэмэх байдлаар
судалгааг өргөжүүлэх/бууруулах зэргээр
өөрчлөлт хийх боломжтой

ДС менежерүүдтэй зөвлөлдөж,
төлөвлөх
ДС менежерүүдтэй зөвлөлдөж,
төлөвлөх
ДС менежерүүдтэй зөвлөлдөж,
төлөвлөх
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III ШУВУУ
Шувууны ажиглалт сарын

Сар бүр 2 хоног уст цэгүүдийг түшиглэсэн
маршрутаар

Ханбогд уул, Оюу
Толгой орчим, Ундайн
гол,

Махчин шувууд болон
хэрээний овгийхны
үүрлэлтийн судалгаа

4-6 саруудад идэвхитэй үүр
идэвхитэй
үүрэнд 14 хоног
тутамд
Ханбогд уул, ОТ 20км
радиус

Төслийн дэд бүтцийн дагууд
хийх мониторинг (үүр, үхсэн
амьтад, хог хаягдал)

сар бүр 3 хоног дэд бүтэц, ялангуяа өндөр
хүчдлийн шугам дагууд,
ЗАМууд
ОТ, ГС, ГХ, ХБ
чиглэлүүд

Хулан жорооны тусгайлсан
Жороо тоодгийн нөхөн
хамгааллын чиглэлээр
IV БУСАД
Мөлхөгчийн трансект
судалгаа

???
???

Оюу Толгой орчимд,
Гүний хоолойд
трансект хийх,
жинхэнэ гүрвэлийн
овгийхон хамаарна

Шавжийн судалгаа

???
???

???
???

Уст цэгүүдэд шавьж,
гар далавчтан, хоёр
нутагтан

2012.01

ПЦ судалгааны талбайд тохиолдох
бүх үүрний бүртгэл хийх
ПЦ үүрний мэдээллийн сан
бүрдүүлэх, electronical
ДС ОТ ажилчид бөгжлөх,
далавчны тэмдэг зүүх чадамжтай
эсэхийг тодруулах
АС монголын холбогдох
байгууллагуудтай холбоо тогтоож
хамтын ажиллагааг төлөвлөх
ПЦ хэрэглэх багажны захиалга

2012.01

2012.01
2012.02
2011 оны аргазүйн хэвээр байна, нүүдлийн ба
ховор шувуудыг бүртгэх зорилготой, зүйлийн
бүрдэл ба тархалтын мэдээлэл цуглуулна

2012.02

Идлэг шонхор, могойч заглай зэрэг шувуудын
үржлийн амжилт, нүүдлийн замын судалгаа
хийхэд оршино. Гэвч бусад махчин шувуудыг бөгж, далавчны тэмдэг,
аль болох бүрэн хамруулж цогцоор нь судлах
тэдгээрийг зүүхэд
нь өрсөлдөөн, идэш тэжээл гэх мэт бусад
хэрэглэдэг багаж, hood,
үнэлгээ хийхэд чухал юм гэдгийг анхаарна. weigh scale, specifc coverall
Аль болох Ханбогд сум + ГБДЦГ хэмжээг
etc
бүхэлд нь хамруулахад үйл ажиллагааг
чиглүүлнэ.

2012.01-12

2012.04
2012.01

АС зураглал хийж, хуваарь гаргана
2012.12
ПЦ шалгалтын бүртгэл хийх журнал 2012.01-12
бэлтгэх
ДС цахилгааны засвар үйлчилгээний
ажилтнуудын хуваарыг мэдэх, сургалт
зохион байгуулах

ДС тодруулах
ДС тодруулах

цэг бүрт 3 хоног Жижиг хөхтний судалгааны ПЦ арга зүй боловсруулах
цэгүүдэд буюу нийт 6+2
ПЦ багажны захиалга үүсгэх
талбайд

цэг бүрт 3 хоног Жижиг хөхтний судалгааны
цэгүүдэд буюу нийт 6+2
талбайд
Нөхөн сэргээлт хийсэн
тодруулах
Ундайн голын дагууд 8+,
Ханбогд уулын 3+ булгууд

Усан орчны амьтны судалгаа

ПЦ шинэ маршутаар зураглал үйлдэх
ПЦ хугацаа, хуваарь гаргах
ПЦ хошуу галуу, A.ferina, реликт
цахлай, Yellow breasted bunting, Ground
Jay мэдээлэл цуглуулах
АС идлэг шонхор, дэлт ёлон, могойч
заглай, хонин тоодог цуглуулах
ДС жороо тоодог мэдээлэл цуглуулах

2012.02
2012.01

БД арга зүй боловсруулах
БД багажны захиалга үүсгэх
БД цэгийн сонголт хийх
БД арга зүйн талаар тодруулга хийх
ДС гар далавчтан судлах арга зүй
тодруулах
ДС гэрээт гүйцэтгэгч тодруулха
АС усны мониторингийн үр дүнд
анализ хийх бусад BioDiversity feature
холбогдолыг тодорхойлох
2012.02

Нягтшилын үнэлгээ, тархалт, зүйлийн
бүрдлийн судалгаа хийх зорилготой

метр??

Нягтшилын үнэлгээ???, тархалт, зүйлийн
бүрдлийн судалгаа хийх зорилготой

амьд баригч??? Дээжний
бортого, Спирт,
бэхжүүлэгч бодис,
хямсаа,

bat detector 2, mist net 5,
rod sticks 10, capture net
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шувуу ажиглах өдөрлөг
зохиох, шувуу ажиглагчдын
клуб

ПЦ шувуу ажиглах клубын үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах
ДС шувуу ажиглах клубын үйл
ажиллагааг нээх
ПЦ шувуу ажиглах өдөрлөг
сургуулийн хүүхдүүдтэй хийх
төлөвлөгөө гаргах
БД шавжийн цуглуулга хийх хавтан,
хатгуур зүү гэх мэт багажны
судалгаа, захиалга үүсгэх

шавжийн коллекци хийж
мэдээллийн төвд байрлуулах

өгүүлэл хэвлүүлэх

БД мониторингийн ажлын үр дүнгээс
нэг өгүүлэл
АС амьтны судалгааны ажлын үр
дүнгээс нэг өгүүлэл
ПЦ шувууны судалгааны үр дүнгээс
нэг өгүүлэл
ПЦ зургийн сонголт хийх
ДС дизайныг тодорхойлох, хэвлүүлэх

шувууны зураг хэвлүүлж
хананд өлгөх
өдөрлөгүүд зохион байгуулах

журмуудыг хянах,
баталгаажуулах
PEM гарын авлага хэвлүүлэх
Сумын хэмжээний
шувуу, хөхтөн,
мөлхөгч, зарим шавж

Байгаль орчны буюу
BIODIVERSITY мэдээллийн Нэвтрэх хаалгууд,
самбар хийж байршуулах
Онгоцны буудал
ГБДЦГ -ын үйл ажиллагааг
дэмжих

-

2012.02
2012.12
2012.02

ПЦ биологийн төрөл зүйлүүдийн
2011.01
холбогдолтой өдөрлөгүүдийг хуваарь
гаргах
АС тухайн өдрүүдэд хийгдэх
ажлуудын төлөвлөгөө нарийвчлан
2012.01
гаргах
ДС биологийн төрөл зүйлийн
хамгаалалтай холбоотой зүйлсийн
сургалтын материалуудад тусгуулах
ДС сургагч нарт тайлбар хийх,
шаардлагатай тохиололд сургагч нарт
сургалт хийх

сургалтын материалуудыг
шинэчлэх, хянах

ХБ сумын амьтны аймгийн
ном хэвлүүлэх???

2011.02
2012.03

тоног төхөөрөмж,
сургалт

ДС бичигдсэн журмуудыг хянаж
баталгаажуулах, менежерээр
батлуулах
ДС гарын авлагыг хэвлүүлэх,
дизайныг сайжруулах
ДС нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах

АС самбарын дизайн гаргах
ДС хэвлүүлэх ажлыг хариуцах
ПЦ самбарын суурь, хавтан гэх мэт
их биеийг захиалж хийлгэх
ДС нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах

2012.01
2012.02
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3.

УУРХАЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАРТ ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

3.1. ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Оюу Толгой орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн
төлөвлөгөөний дагуу уурхайн гол барилга байгууламжууд 6709А лицензийн талбайд
байрлах болно (Зураг-5). 2012 онд уурхайн талбайд:
1. Баяжуулах үйлдвэр,
2. Баяжуулах үйлдвэрээс гарах хаягдал хүдрийн агуулах,
3. Ундай голын голдиролыг өөрчлөх төсөл,
4. Дизелийн цахилгаан станц,
5. Нэгдсэн дулааны уурын зуух,
6. Босоо ам №1 хөндлөн малталт,
7. Босоо ам №2 гүний малталт,
8. Босоо ам № 3, 4, 5,
9. Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч,
10. Цахилгаан станц,
11. Хүнд даацын машин механизмын засвар үйлчилгээний цогцолбор
12. Хог хаягдлын менежментийн төв,
13. Захиргааны барилга
14. Ажилчдын спорт заал
зэрэг гол байгууламжуудын барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн хийхээс гадна ил уурхайн
бэлтгэл ажил болох хөрс хуулалт, хаягдлын байгууламжийн суурийг бэлтгэх ажил
үргэлжлэх болно. Мөн алт зэсийн ордын уурхайн олборлолт 2012 оны дунд үеэс
хийгдэж эхлэхээр төлөвлөгдсөн. Дугатын хярын дайрганы ил уурхай, Халивын элсний
ил уурхайн олборлолт үргэлжлэн явагдах бөгөөд олборлолтын явцад эвдэрсэн газарт
нөхөн сэргээлт хийхгүй, харин барилга бүтээн байгуулалтын явцад эвдэрсэн газарт
биологийн болон техникийн нөхөн сэргээлт хийнэ.

Зураг 5. Орд ашиглалтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг
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Ордын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилготой геологи хайгуулын өрөмдлөг
Ордын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хойд Хюго ордод доорх хайгуулын
цооногуудыг гүйцээж өрөмдөх төлөвлөгөөтэй байна. Зураг 6-д цооногуудын байршлыг
болон Хүснэгт 9-д цооногуудын ерөнхий мэдээллийг харуулав.

Зураг 6. 2012 онд өрөмдөхөөр төлөвлөж буй цооногууд

Нийт 29 цооног өрөмдөх ба зорилгоор нь:
1. Хойд Хюго орд дээр өрөмдөгдөх хайгуулын цооног-25ш;
2. Вэнт Рэйз цооног-1ш;
3. Босоо амны шалгалтын цооног-1ш;
4. Дамжуулалтын налуу-2ш гэж ангилж болно.
Эрэл хайгуулын зорилгоор өрөмдөхөөр төлөвлөсөн цооногуудыг хиймэл дагуулаас
авсан зурагт тодорхой харуулав (Зураг 7).
5. OTD1569 – үндсэн цооногоос салаалсан – 649118 / 4759767 ~ 290 азимут ~70
6. OTD1570 – үндсэн цооногоос салаалсан – 648782 / 4759819 ~ 290 азимут ~75
7. EJD034A – үндсэн цооногоос салаалсан – 648563E / 4759499N ~ 270 азимут ~70
8. EJD041 – 648510E / 4759300N ~ 270 азимут ~ 65
9. EJD042 – 647793E / 4759000N ~ 270 азимут ~ 53
10. EJD043 – 648129E / 4759000N ~ 270 азимут ~ 68
11. EJD044 – 648305E / 4758700N ~ 270 азимут ~ 75
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12. EJD045 - 648857E / 4758676N ~ 305 азимут ~ 70
Хүснэгт 9. 2012 онд өрөмдөхөөр төлөвлөж буй цооногуудын үндсэн үзүүлэлт
Хойд Хюго ордод өрөмдөхөөр төлөвлөж буй хайгуулын цооногууд
Цооногийн
дугаар

Уртраг

Өргөрөг

Өндөржилт
(m)

Aзимут

Азимут
(mag)

Унал

Гүн

IFD-001

651995

4767944

1173.028

295

300

-80

1400

IFD-002

652102.2

4767895

1170.014

295

300

-80

1400

IFD-003

652184.3

4767857

1169.151

295

300

-80

1400

IFD-004

651927.8

4767903

1172.858

295

300

-80

1400

IFD-005

651998

4767871

1171.109

295

300

-80

1400

IFD-006

652067.7

4767838

1170.051

295

300

-80

1400

IFD-007

651867.3

4767820

1172.845

296

301

-80

1400

IFD-008

651923.2

4767793

1171.845

296

301

-80

1400

IFD-009

651995.8

4767758

1169.978

296

301

-80

1400

IFD-010

651809.2

4767773

1174.1

297

302

-80

1400

IFD-011

651935.9

4767708

1170.881

297

302

-80

1400

IFD-014

651934.9

4767608

1168.67

298

303

-80

1400

IFD-015

651769.6

4767607

1169.095

287

292

-80

1400

IFD-016

651818

4767593

1168.901

287

292

-80

1400

IFD-017

651884.7

4767549

1172.49

287

292

-80

1400

IFD-018

651750

4767508

1167.528

284

289

-80

1400

IFD-019

651825.2

4767489

1167.068

284

289

-80

1400

IFD-020

651899.4

4767470

1166.778

284

289

-80

1400

IFD-021

651442.6

4767529

1169.572

101

106

-80

1400

IFD-022

651764.6

4767468

1167.121

281

286

-80

1400

IFD-023

651393.4

4767478

1169.027

101

106

-80

1400

IFD-024

651745.4

4767411

1166.238

281

286

-80

1400

IFD-025

651833.9

4767395

1166.036

281

286

-80

1400

Нийт гүн, м

32200
Ашиглалтын зорилгоор өрөмдөхөөр төлөвлөж буй цооногууд

5-р босоо ам

650484.6

4766432

1168

0

5

-90

1300

VR2

651049.4

4766936

1169

0

5

-90

1300

SL001

651410.9

4767176

1167

0

5

-90

1300

SL002

651415.6

4767176

1167

0

5

-90

1300

Нийт гүн, м

5200
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Зураг 7. Цооногуудын байршлыг харуулсан хиймэл дагуулын зураг
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Дугатын хярын дайрганы орд
Оюу Толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50
орчим га талбайг хамарсан 4 435 984 шоо метр нөөцтэй. Ордын нөөцийг Оюу Толгой
төслийн өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан ашиглах ба жилд 100
мян шоо метр хүчин чадалтайгаар 40 гаруй жил ашиглахаар төлөвлөсөн. Дугатын
хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 дугаартай Уурхайг
ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн.
Дугатын ордоос 2010 онд 43 793 шоо метр дайрга олборлосон бол 2011 оны эхний 2
улирлын байдлаар 107’727 куб метр дайрга олборлоод байна.
Халивын элсний орд
Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх
хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн. Халивын элсний ордын бодитой (B)
нөөц нь 1,089,500 шоо метр. Уг ордыг жилд 150 мян шоо метр хүчин чадалтайгаар 8
жилийн хугацаанд олборлоно.
Халивын элсний ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг
ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 2010
онд 130569 шоо метр элсийг ашиглаад байгаа бол 2011 оны эхний 2 улирлын байдлаар
15 мянган шоо метр элс олборлоод байна.
Оюу Толгой төслийн усны нөөц
Оюу толгойн газрын доорхи усны орд нь гидрогеологийн маш нийлмэл нөхцөлтэй,
үндсэн чулуулгийн өгөршил, идэвхитэй ан цавжилтын бүсэд орших талбай ба гүний
тархалтын хувьд туйлын жигд бус, нөөцийн хувьд ч хязгаарлагдмал жижиг орд юм.
Төслийн геологи хайгуул, барилгын ангийн ундны болон хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн
барилгын ажилд шаардагдах усны эх үүсвэрийг олж тогтоох зорилгоор геологи
хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн устай цооногуудад шавхалт туршилтын ажлыг
2003-2006 онуудад гүйцэтгэж 49.4 л/с буюу 4268,2 шоо.м/хон усны нөөцийг тогтоосон.
Харин Оюу толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн хайгуул
судалгааны ажлыг 2003–2007 оны хооронд хэрэгжүүлсэн бөгөөд Гүний хоолойд
гүйцэтгэсэн гидрогеологийн хайгуулын эцсийн үр дүнгийн тухай Усны Газрын
дэргэдэх Усны салбарын шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл 2008 оны 11 дүгээр
сарын 11-нд хуралдаж гидродинамик аргаар үйлдвэрлэлийн зэргээр үнэлсэн 870,0 л/с
буюу 75168 шоо.м/хон ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах шийдвэр гаргасны дагуу
Монгол улсын Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд 2009 оны 01 дүгээр сарын 27ны өдөр 22 тоот тушаал гаргаж баталгаажуулсан байна. Гүний хоолойн ордын ус
ашиглалт 2011 оны 8 дугаар сараас эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 5 дугаар
цацрагийн GH05_PB01, GH05_PB02, GH05_PB03, GH05_PB05, GH05_PB06 худгуудыг
Оюу толгой төслийн Ус цэвэршүүлэх ба савлах байгууламж, ус хуримтлуулах цөөрөм,
барилгын ажлын усны хэрэгцээнд ашиглаж эхлээд байна (Хүснэгт-10).
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Хүснэгт 10. Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг хангаж буй худгууд

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тоног
Солбицол
Ундарга төхөөрөмжийн
Цооног
(UTM
Гүн (м)
(л/с)
хүчин чадал
48T)
(л/с)
650499
OTRC-1221
1
4762735
673500
GH05_PB01
251
15
30
4797000
676418
GH05_PB02
310
30,11
30
4796630
675490
GH05_PB03
304,7
35
20
4796630
678131
GH05_PB05
341
40
20
4797935
679000
GH05_PB06
400
20
4800000
681400
GH04-PB01
386
40
4801010
381348
GH04-PB03
372
29,89
4802834
682401
GH04-PB04
254
39,96
4798508
684500
GH04-PB05
372
30
4802000
685000
GH04-PB06
419
39,98
4804500
689500
GH03-PB01
394
39,94
4806000
GH03-PB02 691500
365
40
4808000
GH03-PB03 691110
372
40
4805555
GH03-PB04 689500
390,2
35
4804000
GH03-PB05 692375
371
34,73
4805109
GH03-PB06 683500
354
39,98
4806300

Зориулалт

Тайлбар

Унд ахуй,
барилга
Унд ахуй,
барилга
Унд ахуй,
барилга
Унд ахуй,
барилга
Унд ахуй,
барилга
Унд ахуй,
барилга
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй
Одоогоор ашиглаагүй

Баяжуулах үйлдвэр
Оюу Толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэр (Зураг-8) нь Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг
ордод байрлах Баруун Өмнөд ордын ил уурхай ба Хойд Хюго ордын блокчлон
олборлох далд уурхайгаас жилд 35 сая тонн буюу хоногт 100 000 тонн хүдэр олборлон
баяжуулж зэс-алт агуулах баяжмал үйлдвэрлэнэ. Үйлдвэр нь Босоо ам №2 болон Ил
уурхайн дунд ойролцоогоор 255 метр урт, 144 метр өргөнтэй талбайг эзлэн, баруунаас
зүүн чиглэлд уртаашаа сунаж байрлана. Нийт Баяжуулах цогцолбор барилгын ажлын
явц 62.9 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд 2012 оны 6 дугаар сараас өмнө барилгын
ажил дуусах болно.
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Зураг 8. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор: 1-Хүдрийн агуулах, 2-Хоёрдогч бутлуур, 3-Хүдэр
дамжуулагч, 4-Баяжуулах үйлдвэр, 5-Баяжмалын агуулах

Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч
Үйлдвэрийн ашиглалтын эхний жилүүдэд хүдрийн гол эх үүсвэр нь Баруун Өмнөд
ордын ил уурхай байна. Далд уурхай ашиглагдаж эхэлснээр хүдэр олборлолтын хэмжээ
нэмэгдэхийн зэрэгцээ Баруун Өмнөд ордын хүдэр олборлолт аажмаар буурна. Далд
уурхайн ашиглалтын эхний шатанд хүдрийг газрын гадарга дээр гаргасны дараа хүнд
даацын тээврийн хэрэгслээр том бутлуурт буулгаж цаашид хүдрийн овоолгод
шилжүүлнэ. Далд уурхай ашиглалтын хоёр дахь жилээс тэжээгч ба хоёр дахь туузан
дамжуулагч (алсад дамжуулах-overland conveyor) суурилагдсанаар далд уурхайн
хүдрийг том бутлагдсан хүдрийн овоолго руу шууд дамжуулна (Зураг-9).

Зураг 9. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагч
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Босоо ам №1-ийн хөндлөн малталт
2012 оны уулын ажлын төлөвлөгөөнд Босоо ам №2 руу чиглэсэн малталт, техник эдийн
засгийн үндэслэлд тусгасан блокчлон олборлолт руу чиглэсэн туузан дамжуургын
болон бутлуурын малталтад нэвтрэх холбогч налуу малталтууд орж байна. 2012 оны
уулын ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан малталтын нийт урт ойролцоогоор 2951.5 метр
байна.
2012 онд агааржуулалтын цооногыг 1300 метрийн гүнээс газрын гадарга руу өрөмдөх
босоо өрөмдлөгт нэвтрэлтийн ажил үргэлжилнэ. Босоо өрөмдлөгт нэвтрэлтийг өрмийн
машинаар 2 үе шаттайгаар явуулах ба эхний өрөмдлөгийг 512 метрийн түвшнээс
өрөмдөж, сүүлийн өрөмдлөгийг газрын гадарга дээр өрмийн машинаа суурилуулан
гүйцэтгэнэ. Уг ажлыг Оюу Толгой компанитай тусгай гэрээт RUC өрмийн компани
гүйцэтгэнэ. Агааржуулалтын цооног нь уурхайн гүний орчинг цэвэр агаараар хангах,
малталтын үйл ажиллагааны агааржуулалтын дэд бүтцийг шийднэ. Агааржуулалтын
цооногын өрөмдлөгийн ажил дууссаны дараа цооногын хананд чулуулгийн нэмэлт
бэхэлгээ хийх, сэнс суурилуулах ажлууд хийгдэж ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө. 2012
онд нэмэлт хоёр агааржуулалтын цооногын малталтын бэлтгэл ажил эхлэнэ. Эдгээр
хоёр агааржуулалтын цооногын малталтыг босоо өрөмдлөгт нэвтрэлтийн өрмийн
машинаар газрын гадаргаас шууд 1300 түвшин рүү өрөмдөж гүйцэтгэнэ.
Хөндлөн малталтыг хамгийн сүүлийн үеийн далд уурхайн тоног төхөөрөмж ашиглан
барьж байна. Зураг 10-т үзүүлэв.

Зураг 10. Далд уурхайн босоо ам №1-ийн хэвтээ малталтын ажлын явц

Мөн 2012 онд босоо аманд өөрчлөлт, шинэчлэлтийн ажлыг хийхээр төлөвлөсөн зураг
төслийн ажлыг 2011 онд гүйцэтгээд байна. Уг өөрчлөлт, шинэчлэлтийн ажлын үр дүнд
өргөх төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, агааржуулалтын хүчин чадлыг
сайжруулах босоо амны малталт нэвтрэлтийн горимыг өөрчлөх, бэлтгэл малталтын
ажлаас олборлолтын өмнөх үе шатны бэлтгэл малталт руу шилжих, түүнчлэн хүн
болон материалыг малталтаас гарах чулуулгаас тусад нь өөр замаар тээвэрлэх зэрэг
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ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд байна. Үүний үр дүнд уурхайн аюулгүй
ажиллагаа нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн бүтээмж эрс нэмэгдэнэ.
Босоо ам №2
Босоо ам №2-ийн амсрын хүзүүвчийн барилгын ажил 2006 оны 6 сард эхэлсэн бөгөөд
2011 оны 12 дугаар сарын эхний байдлаар ажлын гүйцэтгэл 75%-тай байна (Зураг 11).
Босоо ам №2 нь чулуулаг, хүн болон материал зөөх зориулалттайгаар төлөвлөгдсөн.
Босоо амны нэвтрэлтийн гүн нь 1316м, диаметр нь 10м (босоо амны дотоод диаметр)
байна. Босоо амны үндсэн бэхэлгээг 300мм зузаан бетоноор хийж гүйцэтгэнэ.
Босоо амны нэвтрэлтийн дараа 65 тоннын даацтай скип, үндсэн клеть, ачаа
тэнцвэржүүлэгч ба засвар үйлчилгээний туслах клетээр тоноглоно. Байнгын чулуулаг,
хүн болон материал зөөх өргүүр нь Коепе төрлийн үрэлтэт өргүүр байх болно.
Чиглүүлэгч болон тулгуур хийцүүд нь ган бүтээцтэй байх бөгөөд түүний хоорондын
зай нь 6 метр байна. Тулгуур хийцүүдийг металл тулгуур дээр болтоор бэхлэж
хажуугийн ханатай холбоно.
Босоо аманд даралтат хийн хоолой, шингэн бетон дамжуулах хоолой, үйлчилгээний
усны хоолой, буцах болон ундны цэвэр усны хоолой зэргүүдийг суурилуулна. Мөн
босоо амыг цахилгаан хангамж, дохиоллын болон бусад дэд бүтцийн кабелиудаар
тоноглоно. Инженерчлэлийн зөвлөмжийн дагуу чулуулгийн болт болон урт тэлэгч
болтуудыг бэхэлгээнд ашиглана.

Зураг 11. Далд уурхайн босоо ам №2-ын газрын дээрхи барилга байгууламжийн явц

Ил уурхай
2011 оны эцсийн байдлаар ил уурхайн үйл ажиллагаанаас нийт 15124,6 мянган квадрат
метр талбайн хөрс шилжих, доройтох болон дарагдах байдлаар эвдрэлд өртөөд байна
(Хүснэгт 11).
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Хүснэгт 11. Ил уурхайн 2011 оны жилийн эцсийн байдлаар
№

Өртөх талбай /мян.м2/

Зориулалт

1
2
3

Ил уурхай
Хаягдлын далан
Хөрсний овоолго

4

Технологийн зам

Нийт

Төв
Баруун
Шимт
1
2
3
4
5

Нөлөөлөл
Хөрс шилжих, доройтох
Дарагдах
Дарагдах
Дарагдах
Дарагдах
Хөрс шилжих, доройтох
Хөрс шилжих, доройтох
Хөрс шилжих, доройтох
Хөрс шилжих, доройтох
Хөрс шилжих, доройтох

889,6
7.266,2
2.883,2
1194,1
1968
4,9
399,1
76,5
177,5
265,5
15124,6

2012 онд хөрс хуулалтын ажил, хөрсний овоолго, хаягдлын овоолго үргэлжлэн
хийгдэнэ (Хүснэгт 12). 2012 оны 2 дугаар улиралд хүдрийн анхдагч гарах ба
боловсруулах үйлдвэр ашиглалтанд ортол хүдрийн нөөцийн овоолгод хураана.
Хүснэгт 12. 2012 онд хуулах өнгөн хөрсний хэмжээ
Дундаж талбай,
мян.м2
Хөрс
2,214,3
Хаягдлын сан
1,054,8
Өмнөд ойрын овоолго
514,331
Баруун овоолго
91,1
Тайлбар: - Сийрэгжилт тооцоогүй.

Нийт хөрсний хэмжээ,
мян.м3
664,3*
316,4*
154,2*
28,0*

2012 оны өнгөн хөрс

Нийт хуулах хөрсний
хэмжээ, мян.тн
996,5
474,6
231,3
42,0

2012 онд уурхай бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахгүй бөгөөд нийт хөрс хуулалтын
хэмжээ 75,514 сая.тн байна.
2011 онд MNS 5916:2008 стандартын дагуу, ил уурхайн талбайгаас хөрсний 10-аад
дээж авч, лабораторийн шинжилгээнд явуулан өнгөн хөрс хуулах гүнийг
тодорхойлуулсан ба 0,25-0,3 байхаар тогтсон. Хадгалах гэж буй өнгөн хөрсийг хогийн
ургамал, зохимжгүй ургамал, ургамлын хог хаягдлаас салгаж цэвэрлэн зөвшөөрөгдсөн
талбайд 3 м-ээс багагүй өндөртэй, 15-30 м урттай, 150-аас багагүй налуутай овоолго
үүсгэн хадгалж байна.
Хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, тэсэлгээ, ил задгай хөрснөөс хийсэх тоос агаарын
бохирдлын эх үүсвэр болно. Тиймээс хуурай салхи ихтэй улиралд уурхайн тээврийн
замуудад болон тоос ихээр босдог ил уурхайн талбайнуудыг ус болон байгаль орчинд
ээлтэй тоос бууруулагч бодис болох Дастблокоор шүрших, зөвшөөрөгдсөнөөс бусад
талбайд зам гаргахгүй байх, автомашины хурдыг хязгаарлаж, замын тэмдэг
тэмдэглэгээ байршуулах зэрэг арга хэмжээг авна.
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3.2. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА
Оюу толгой төслийн хэрэгжилтийг дараахи хуанлигаар харуулав (Хүснэгт 13).
Хүснэгт 13. Төсөл хэрэгжилтийн хуанли
Үйл ажиллагаа

1
сар

2
сар

3
сар

4
сар

5
сар

6
сар

7
сар

8
сар

9
сар

10
сар

11
сар

Геологи хайгуул*
Босоо ам №1-ийн хөндлөн нэвтрэлт **
Босоо ам №2-ын өргөлтийн цамхаг **
Босоо ам №2-ын гүн рүү чиглэсэн
малталт**
Босоо ам №3, 4, 5 **
Ил уурхайн хөрс хуулалт **
Дугатын хярын дайрганы уурхай **
Халивын элсний ил уурхай **
Бетон зуурмагийн цехүүд **
Шатахуун түгээх станц **
Тэсрэх бодисын үйлдвэр, агуулах **
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж **
Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулахын
өргөтгөл ***
Баяжуулах үйлдвэр**
Баяжуулахаас гарах хаягдал хүдрийн
агуулах**
Анхдагч бутлуур **
Туузан дамжуулагч **
Ханбогд – Оюу Толгойн чиглэлд хатуу
хучилттай зам***
35кВ-ын цахилгаан түгээх шугам ***
Захиргаа аж ахуйн барилга ***
Хогны менежментийн төв ***
Хүнд машин механизмын завсарын цех
***
Нэгдсэн дулааны уурын зуух ***
Уурхайн үндсэн замууд ***
Ажилчдын спорт заал***
Цахилгаан станц**
Ундай голын голдиролыг өөрчлөх төсөл**
Гүний хоолойн шугам хоолойн төсөл**
OТ-ГС хатуу хучилттай замын барилгын
ажил**
БНХАУ-аас татах 220 кВт-ын цахилгаан
шугамын өндөр хүчдэлийн утсыг угсрах**
Онгоцны буудал**
Төслийн уурхайн талбайг бүрэн
хашаажуулах**

Тайлбар: * - эрэл хайгуулын, ** - ашиглалт, уурхайлалт, *** - барилга бүтээн байгуулалтын үйл
ажилллагаа
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3.3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ – ШИВЭЭ ТОЛГОЙ, ЖАВХЛАНТ , ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТАЛБАЙД (6709А)
Хүснэгт 14. Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгой уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2012 онд
#

Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн

Болзошгүй нөлөөлөл
Барилгын явц болон ил уурхай, ДТС-ын үйл
ажиллагаанаас тоосжилт үүсч, орчны ургамалжилт,
хөрс, гадаргын болон гүний усанд дам нөлөөлж
болзошгүй мөн ажиллагсад болон ойролцоо нутаглан
амьдрах ард иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж
болзошгүй. Тоосжилтын эх үүсвэрүүд:

1

Агаар, агаарын
чанар



Шинээр барилга барихаар төлөвлөж байгаа
талбайг засч, өнгөн хөрс хуулах үед



Эвдэрсэн газар, асгамал сул хөрстэй зам талбай,
овоолгууд



Уурхайн гадаад, дотоод тээвэрлэлтийн замаас



Далд уурхайн бэлтгэл ажил өрөмдлөг тэсэлгээ
хийх явцад



Шороон шуургатай үед уурхайн талбайгаас гарах

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Тоосжилтыг хянах иж бүрэн төлөвлөгөө болон хөтөлбөр
болвсруулж, Оюу толгой төслийн болон түүний эргэн
тойрны нутаг дэвсгэрийг хамруулан тоосны хяналт,
шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу хийж байна.
Барилгын ажлын үед орчны газар эвдрэхээс аль болох
зайлсхийж, олон салаа зам гаргахгүй байхад хяналт
тавина.
Төслийн хэмжээнд хэрэглэж байгаа техник хэрэгслүүдийн
утаа Монгол Улсын болон олон улсын холбогдох
стандартад нийцсэн байна. Бензин хөдөлгүүрийн утааны
стандарт (MNS 5031:2003) дизель хөдөлгүүрийн стандарт
(MNS 5014:2003).
Зам талбайд байгаль орчинд нөлөө багатай тоос дарагч
бодис болох Дастблокыг ашиглах мөн услах арга хэмжээг
авч байна.
Ашиглахгүй болсон зам, хайрга авах цэгүүдийг тухай бүрт
нөхөн сэргээж ургамал ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Аливаа овоолгыг зөв төлөвлөж, элэгдэл эвдрэлд өртөхгүй
байхаар байгуулна, хэлбэржүүлэн тогтворжуулна.

Төсөв
(мян.төг)

Хариуцах эзэн

3000.0

БО хэлтэс

-

Төслийн ерөнхий
менежер

15000.0
Төслийн ерөнхий
менежер

12000.0

БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс

8000.0

БО-ы хэлтэс

5000.0

БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс

тоосжилт нэмэгдэж болзошгүй


Барилгын хог хаягдлыг зайлуулаагүйгээс



Элс, хайрга олборлох, бутлуурын суурь машин,
элсний шигшүүрийн үйл ажиллагаанаас

Өрөмдлөг, тэсэлгээ, хүнд машин механизм, дизель
станц, генератороос болон химийн ууршимтгай,

Овоолго, сул хөрс бүхий талбайд хайрга дэвсэж,
ургамалжуулна, тоос босохоос сэргийлж бусад гадаргууг
хучих болон чийглэх арга хэмжээ авна.

8000.0

Тээврийн хэрэгсэлд хурдны хязгаар тавьж, хурдны
хязгаарлалтын тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулна.

1500.0

ЭМАА хэлтсийн
менежер

-

ЭМАА хэлтсийн
менежер
Төслийн ерөнхий
менежер

Хүчтэй салхитай үед зарим үйл ажиллагааг хязгаарлана,
ялангуяа тэсэлгээний ажлыг хориглоно.
Бутлуур, шигшүүр зэрэг тоосжилтын эх үүсвэрийн дэргэд
тоосжилтыг бууруулах нэмэлт систем суурилуулна.
Агаарын чанарыг тогтмол тодорхой давтамжтайгаар
хянаж, практик ач холбогдолтой үйл ажиллагааны журмыг
боловсруулж, мөрдүүлнэ.
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БО-ы хэлтэс

5233.0
-

БО хэлтэс
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#

Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн

Болзошгүй нөлөөлөл
дэгдэмхий бодис агаарт уурших үед, газрын тосны
бүтээгдэхүүн асгарах үед хог хаягдлыг шатаах үед
болон БУЦБ-ын лаг боловсруулах хэсгээс хорт хий
ялгарч, агаарын чанарт нөлөөлж болзошгүй

Барилгын явцад газрын тогтоц, хэлбэр төрх өөрчлөгдөх,
эвдрэх зэргээр сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх;

2

3

Газрын хэлбэр,
төрх

Гадаргын ус

Эвдэгдсэн болон асгамал хөрстэй зам талбай ус,
салхины нөлөөгөөр элэгдэлд хялбар орох,
Бага агуулгатай хүдэр дэх сульфид газрын гадаргад ил
гарч агаар дахь хүчилтөрөгчтэй нэгдэх, улмаар хүчил
үүсгэх,
Ундайн голын голдирлыг өөрчлөх тохиолдолд түүний
байгалийн тогтоцод сөргөөр нөлөөлөх, голын ус
ширгэж үгүй болох, голдирлын өөрчлөлтөөс шалтгаалж,
Бор овоо, Даац зэрэг булгууд ширгэх, ашиглах
боломжгүй болох, Ундай голын голдирлын адаг хэсэг
дэх Хөх хад, Мааньт, Бурхант зэрэг бусад булгуудад
сөрөг нөлөөлөл учруулж болзошгүй.
Химийн хорт бодис, шатах тослох материалын алдалт,
асгаралт болон үерийн усны хяналтгүй урсцаар
гадаргын ус бохирдох,
БУЦБ-ын технологийн горим, даац хэтрэх,

4

Газрын доорхи
ус

БУЦБ-д хүчиллэг юмуу шүлтлэг бодис орж ирснээс
технологийн горим зөрчигдөх, тоног төхөөрөмж эвдрэх,
улмаар стандартын шаардлагад нийцэхгүй усыг
цэвэршүүлсэн ус хадгалах цистернд оруулах,
Усны хэрэглээ ихсэх болон ус шавхалтын үйл
ажиллагааны улмаас төслийн талбай, түүний орчмын

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Өрөмдлөг, тэсэлгээг тодорхой хуваарийн дагуу салхины
хурд, чигийг харгалзан явуулж байна.
Хүнд машин механизм, генераторуудад тогтмол
техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг хийж, яндан бүрт
шүүлтүүр суурилуулж өгнө.
Химийн бодис, шатамхай шингэн болон газрын тосны
бүтээгдэхүүний савны битүүмжлэлийг байнга шалгаж,
технологийн горимын дагуу хадгална.
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг боловсронгуй
болгож, хэрэгжүүлнэ.
Барилгажилт болон уурхайн үйл ажиллагааг нарийн
төлөвлөгөөний дагуу явуулж, явцын нөхөн сэргээлтийг
тухай бүр хийнэ.
Асгамал хөрстэй талбайг шигшсэн хайргаар хучина.
Овоолгын суурийг шаварлаг хөрсөөр хийж өгнө.
Овоолгын эргэн тойронд үерийн хамгаалалтын далан
байгуулж, овоолгоос цугларах хур тунадасны усыг
цуглуулах зумф хийж өгнө.
Ундай голын голдирлыг өөрчлөх эсэх асуудлыг зохистой
шийдвэрлэх, хэрэв голын голдирол өөрчлөх тохиолдолд
мэргэжлийн байгууллагаар зураг төсөл хийлгэж, эрх бүхий
байгууллагаас зөвшөөрөл авах, Ундайн голын байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тусгайлан нарийвчилж
хийлгэнэ.
Үерийн ус зайлуулах системийг байгуулах, химийн бодис
болон шатах, тослох материалыг хадгалах байгууламжийг
технологийн дагуу байгуулж, тогтмол үйл ажиллагааг
хянаж байна.
БУЦБ-ийн эргэн тойронд бохир усыг цуглуулах, үерийн
усыг зайлуулах хамгаалалтын суваг, шуудуу байгуулж
ажиллана.
БУЦБ-ийн горимд нийцүүлэн, үйл ажиллагааны хяналтыг
сайжруулж, хянаж байна.
Усны түвшний бууралтад тогтмол ажиглалт хяналт хийж
байна.
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Төсөв
(мян.төг)

Хариуцах эзэн

-

Төслийн ерөнхий
менежер
Төслийн ерөнхий
менежер

-

БО хэлтэс болон
Агуулах

-

5000.2
-

БО хэлтэс
БО хэлтэс
БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс
Төслийн ерөнхий
менежер болон БО
хэлтэс

БО хэлтэс

1550.0

БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс

1550.5

БО хэлтэс болог
гэрээт компани

-

БО хэлтэс болог
гэрээт компани

-

БО хэлтэс

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
#

Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн

газрын доорхи усны түвшин буурах,
Түлш шатахуун, шатах тослох материалууд, бохир ус,
химийн янз бүрийн бодисууд асгарч алдагдсанаас үүдэн
бага гүнд орших уст давхарга бохирдох,
Газрын гүнээс гаргаж ирсэн уулын чулуулаг хур
тунадас болон шүүрлийн улмаас хүчиллэг шингэн
үүсгэж орчны хөрс, ургамал, усыг бохирдуулах

Шатах тослох материал, химийн бодис алдалтын үед
гүний ус бохирдох,
Барилга угсралтын явцад нийт 2.0 га талбайн хөрсийг
хуулах бөгөөд мөн машин техникийн хөдөлгөөнөөс
үүдэн хөрс элэгдэл эвдрэлд орох,
Ил уурхайн уурхайлалтын явцад хөрсөн бүрхэвч
зөөгдөж, элэгдэл эвдрэлд өртөнө.

5

Хөрсөн бүрхэвч

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Төсөв
(мян.төг)

Аюултай хортой материалын менежментийг чанд мөрдөж
ажиллана.

-

БО хэлтэс, Агуулах
болон гэрээт
компаниуд

Чулуулгийг түр хадгалах болон удаан хугацаагаар овоолго
хийх талбайнуудад ус үл нэвчүүлэх давхаргаар суурь хийж
өгнө.
Угаагдал, хур борооны дараах урсгалыг цуглуулах
боломжтойгоор далан, газрын хэвгий болон ус
хуримтлуулах зумп байгуулна.
Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар хянана.

-

БО хэлтэс болон
гэрээт компани

3036.0

БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс

Болзошгүй нөлөөлөл

Зам тээврийн хөдөлгөөнөөс хөрсний элэгдэл эвдрэл,
үржил шимийн доройтол улам нэмэгдэнэ.
Хөрс, чулуулгийн овоолгыг үүсгэх буюу эзлэх талбайн
хэмжээг нэмэгдүүлэх үед ургамлын бүрхэвч болон
бусад зүйлс устаж үгүй болно.
Шатах тослох материал болон химийн бодисын сав
баглаа боодол зориулалтын бус аргаар устгалд оруулах,
хаягдах зэргээр хөрс бохирдох,
Хог хаягдлаар бохирдох,
Дизель станцын ялгаруулж буй тоос нь хүнд металл
болон бусад хорт бодис агуулсан байх, тэдгээр нь

Үерийн далан, хамгаалалтын бетон суурь, үл нэвчүүлэх
давхарга бүхий хаягдал хадгалах зумф зэргийг
шаардлагатай цэгүүдэд барьж байгуулна.
Барилгын талбай орчимд аль болох бага газар хөндөж,
техник хэрэгслүүдийг зөвхөн зөвшөөрсөн замаар явуулна.
Хуулсан өнгөн хөрсийг овоолго хийж бүтээх ба бүтцийг нь
алдагдуулахгүй хадгалах арга хэмжээ авна. Өнгөн хөрсийг
овоолго хийж хадгалаад ажил дууссаны дараа нөхөн
сэргээлтэнд ашиглана.
Барилгын ажил дуусмагц орчны газрын нөхөн сэргээлтийг
эхэлнэ.
Зам талбайг услаж, дагтаршаагүй зам дээр явах машины
хурдыг хязгаарлана, гол болон дотоод замуудад дэс
дараатайгаар хучилт хийнэ.
Овоолгыг хийхдээ гулсалт нуралт, салхи усны элэгдэлд
тэсвэртэй байхаар төлөвлөж, хэрэгжилтэнд хяналт тавина.
Химийн бодисын үлдэгдэл, хог хаягдал болон устгалд
оруулж буй аргуудад хяналт тавина.
Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах ба дахин
боловсруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.
Хорт болон аюултай бодис тээвэрлэх үед үндэсний болон
олон улсын стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх
ба болзошгүй үед авах арга хэмжээнүүдийг бүрэн
хэрэгжүүлнэ.
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5000.0
30000.0
-

20000.0

35000.0

10000.0

5000.0

1557.5

Хариуцах эзэн

БО хэлтэс
БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс
БО хэлтэс болон
ЭМАА хэлтсийн
хэлтэс
БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс
БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс
БО-ы, ЭМАА болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс
БО-ы хэлтэс болон
Хүнд машин
механизмын хэлтэс
БО-ы хэлтэс

2000.0

БО-ы хэлтэс

4000.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
#

Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ

Төсөв
(мян.төг)

Машин,
механизмын
засвар
үйлчилгээг
зөвхөн
зориулалтын засварын байр, талбайд хийж гүйцэтгэнэ.

-

Болзошгүй нөлөөлөл
хөрсөн дээр бууж бохирдуулах,

Асгаралт гарах магадлалтай түлш шатахууны сав,
түгээгүүрийн талбайг байнгын хатуу хучилттай болгоно
эсвэл асгаралтыг цуглуулах багтаамж бүхий түр
байгууламжийг байршуулна.
Химийн бодисуудын сав баглаа боодлыг хаягжуулан
анхааруулах тэмдэг тавьж өгнө.
Хоорондоо нийцэхгүй буюу нэг дор хадгалж болохгүй
бодисуудыг тусад нь хадгална.
Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай шингэнийг
халаалтын хэрэгсэл системээс хол, шууд нарны гэрэл
тусахааргүй, үер усанд автахааргүй нөхцөлд хадгална.
Шатах тослох болон бусад бүх төрлийн химийн бодисын
хэрэглээ, устгалд оруулах явцыг дэлгэрэнгүй бүртгэл
хөтөлж, хяналт тавиж, үр дүнг тайлагнана.

Барилга болон уурхайлалтын явцад хөрсөн бүрхэвч
эвдрэлд орж, ургамлан нөмрөг устана.
Монгол улсын улаан ном, бусад хууль тогтоомжийн
хавсралтаар тодорхойлсон ховор, нэн ховор нутгийн
ургамал сүйдэх,

6

Ургамлан
нөмрөг

Орчны тоосжилт нэмэгдэх нь ургамлын бүрхэвчинд
сөргөөр нөлөөлөх,
Хөрс элэгдэх доройтох нь ургамлын бүрхэвчинд
сөргөөр нөлөөлөх,
Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн нөөцөөс
хасагдах, улмаар бусад талбайн бэлчээрийн даацад
сөргөөр нөлөөлөх,

Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт зарцуулалтанд
тогтмол хяналт тавина.
Асгаралтыг шингээх бодис, материалыг асгаралт гарах
өндөр эрсдэлтэй ажлын байруудад хангалттай хэмжээгээр
байршуулна.
Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар хянана.
Барилга бүтээн байгуулалт, уурхайлалт явуулах талбайд
ургамлын судалгаа хийнэ, ургамал судлаачийн заавар
зөвлөмжийг мөрдөж нүүлгэн шилжүүлнэ.
Ногоон байгууламж байгуулна.
Ховор нэн ховор ургамлыг нүүлгэн шилжүүлэнэ, түр
хамгаалах хаалт хашилт байрлуулна.
Нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлнэ.
Нутгийн ургамлын тариалах, нөхөн сэргээх туршилт
судалгааны ажлыг хийнэ.
Явцын нөхөн сэргээлтийг нутгийн олон наст ургамлын
үрээр хийж гүйцэтгэнэ.
Бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналтыг сумын хэмжээнд
хийж гүйцэтгэнэ, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлнэ.
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4000.0

2000.0
600.0

Хариуцах эзэн
Засварын хэлтэс

Төслийн менежер

БО хэлтэс
БО хэлтэс

4000.0

БО хэлтэс болон
Агуулах

-

БО хэлтэс

2000.0

БО хэлтэс
БО хэлтэс

-

БО-ы хэлтэс

10000.0

БО хэлтэс

23000.0

БО хэлтэс

8250.0

БО хэлтэс
БО хэлтэс
БО хэлтэс

8250.0
8057.1
15000.0

БО хэлтэс

20000.0

БО хэлтэс

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
#

Байгаль орчны
бүрэлдэхүүн

Болзошгүй нөлөөлөл
Барилга бүтээн байгуулалт, уурхайлалтын үйл
ажиллагааны улмаас амьтдын амьдрах орчин сүйдэх,
Жижиг амьтад үйл ажиллагаанд өртөж үхэж үрэгдэх,

7

Амьтан

Идэш тэжээлийн хэлхээний хэвийн нөхцөл алдагдаж
зарим зүйл амьтдын тоо толгой, нүүдэл шилжилтэнд
сөргөөр нөлөөлөх,
Хүний үйл ажиллагааны улмаас амьтдын бүлгэмдэлд
өөрчлөлт орох, улмаар зарим зүйл амьтдын тоо толгой,
нүүдэл шилжилтэнд сөргөөр нөлөөлөх,

8

Аюул осол

10

Орон нутгийн
оршин суугчдын
нийгэм эдийн
засгийн байдал

11

БО-ы сургалт
сурталчилгаа

9

Түүх соёлын өв






Галын аюул
Газар хөдлөлт
Цахилгааны гэмтэл
Шугам хоолой цоорч гэмтэх

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Мэргэжлийн байгууллагын туслалцаатайгаар бүс нутгийн
болон Оюу Толгойн хэмжээнд зэрлэг амьтдын популяци,
нүүдэл шилжилтийн цогц судалгаа хийлгэнэ, нөхөн
хамгааллын төлөвлөгөөг боловсруулна.
Монгол улсын болон олон улсын хууль тогтоомж, гэрээ
конвенциор хамгаалагдсан ан амьтдын талаар сургалт
зохион байгуулна.
Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд амьтдын эргэн
суурьших нөхцлийг бүрдүүлж, судалгаа хийнэ ялангуяа
шавьжийн судалгаа шинжилгээ, хяналтын ажлыг зохион
байгуулна.
Хоолны үлдэгдэл ил задгай хаяхаас сэргийлэх арга хэмжээ
авна.
Болзошгүй аюулаас сэргийлэх болон гарсан тохиолдолд
хэрэгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөтэй, шаардлагатай
багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг хангалттай тоогоор
суурилуулсан байна. Тогтмол үзлэг шалгалт явуулж байна.

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, худгийн түвшин,
бэлчээрийн доройтол, малын тарга хүч буурах

Уурхайн талбайгаас 45 км-ийн тойрогт амьдарч байгаа
малчин өрхүүдэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг
тодорхойлж түүнийг бууруулах арга хэмжээг авч байна.

Хяналт-шинжилгээний үр дүнг орон нутгийн захиргаа,
төрийн бус байгууллагууд, нутгийн оршин суугчдад
тухай бүр танилцуулж байх;

Уурхайн талбайгаас 45 км тойрогт амьдарч буй малчин
өрхүүд, энд уурхайн нөлөөллийн бүсээс гаргасан 11 айл
хамрагдана.

Түүх соёлын дурсгал, өв уурхайн үйл ажилагааны
улмаас аюулд өртөх, устах,

Монгол улсын холбогдох хуулиудын хэрэгжилтийг чанд
мөрдөж ажиллана.
Археологи, палеонтологийн олдвор шинээр илэрвэл газар
шорооны ажлыг түр зогсоож нарийн судалгаа хийлгэнэ.

2012 онд Оюу Толгой төслийн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлт талбайд хайгуул, барилга бүтээн байгуулалт ба уурхайлалтын үйл
ажиллагаа явуулах үеийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нийт зардал,
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Төсөв
(мян.төг)

Хариуцах эзэн
БО хэлтэс

63000.0

23000.0

БО хэлтэс

44000.0

БО хэлтэс

4722.1

БО хэлтэс

-

ЭМАА болон БО-ы
хэлтэс

-

БО-ы хэлтэс болон
ОНХТХХ

-

БО-ы хэлтэс болон
ОНХТХХ

-

ОНХТХХ

13712.2

ОНХТХХ

435018.6

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
3.4. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР – ШИВЭЭ ТОЛГОЙ, ЖАВХЛАНТ , ОТ УУРХАЙН ТАЛБАЙД (6709 A)
Хүснэгт 15. Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2012 онд

Агаарын чанар

№

Хяналт
шинжилгээ
хийх үзүүлэлт

Байршил

Арга,
аргачлал

Уур амьсгал

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

Уурхайн талбайд

Хянах

Тоосжилт

PM2.5, PM10, and TSP (нийт тоосны
уналт)

Уурхайн талбай орчмын тоосны хяналтын 8
цэгт буюу DMP-LA01, DMP-LA02, DMP-LA03,
DMP-LA04, DMP-LA05, DMP-Emulsion plant,
DMP-Quarry batch plant and DMP-Petrovis

Хянах

Хорт хий

Дуу шуугиан

Доргио
чичиргээн

Хөрсний чанар
Хөрсний чанар

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга
хэлбэр

Физик болон
химийн үзүүлэлт

SO2, NOx, CO,

Гадаад орчны, тэсэлгээний, ажлын
байрны дуу шуугианы түвшин

Уурхайн талбай дахь хорт хийн хяналтын 18
цэгт буюу GEMP-Boilers, GEMP-DS01, GEMPDS02, GEMP-DS03, GEMP-DS04, GEMP-DS05,
GEMP-DS06, GEMP-DS07, GEMP-DS08,
GEMP-DS09, and GEMP-Quarry Batch Plant
Уурхайн талбайн орчмын дуу шуугианы 14
цэгт буюу : NMP-LA01, NMP-LA02, NMPLA03, NMP-LA04, NMP-LA05, NMPLA06,
NMP-LA07, NMP-LA08, NMP-LA09;
Diesel station: NMP-DS01, NMP-DS02

Тэсэлгээнээс үүссэн дуу чимээ болон
доргио чичиргээн

Уурхайн тосгон болон ойролцоо нутаглах айл
өрхийн өвөлжөө орчимд

Элэгдэл, үржил шим, чийг, рН,
давсжилт, үе давхаргуудын зузаан,
хүнд металлын агууламж,

Уурхайн талбай орчмын 5 цэгт SMP-LA01,
SMP-LA02, SMP-LA03, SMP-LA04, SMP-LA05

Температур, чийг, бохирдолт,
механик бүтэц, карбонатын хэмжээ,
Ca, Mg, P2O5, K2O, Soil pH, үржил
шим, N, P, хүнд металлын агууламж

Уурхайн талбай орчмын 14 цэгт буюу : SMPDS01, SMP-DS02, SMP-DS03, SMP-DS04, SMPDS05, SMP-DS06, SMP-DS07, SMP-DS08,
SMP-DS09, SMP-Quarry batch plant, SMPWarehouse, SMP-Petrovis, SMP-Emulsion plant,
SMP-Explosive magazine, Хог хаягдлын цэг
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Хэрэглэх тоног
төхөөрөмж
Campbell Scientific.
UT30 автомат цаг
уурын станц
Dust Trak тоосны
ширхэглэг хэмжих
багаж, болон
тоосны уналт
хэмжих бортого

Давтамж

Өдөр тутам

Сар бүр

Хянах

Orion Plus dragger

2 сар
тутамд нэг
удаа

Хянах

2238E Mediator
Sound level meter

Улиралд
нэг удаа

Хянах

Зөвлөх мэргэжилтэн

Жилд нэг
удаа

Хянах,
Шинжлэх

Шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Лабораторийн
шинжилгээ

Тайлан

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн
ЗДТГ,
Ханбогд
сумын
ЗДТГ

Улиралд
нэг удаа
Жилд нэг
удаа

Жилд нэг
удаа

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн
ЗДТГ,
Ханбогд
сумын
ЗДТГ

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
№

Хяналт
шинжилгээ
хийх үзүүлэлт
Хөрсний эрүүл
ахуй

Физик, хими,
микробиологийн
үзүүлэлт

Ургамалжилт

Хяналт
шинжилгээ

Нөхөн сэргэлт
Модлог ургамал

Амьтны аймаг

Ховор ургамал

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга
хэлбэр

Байршил

Арга,
аргачлал

1 см3 дэх нийт бичил биетийн тоо,
хөрсөн дэх эмгэг төрүүлэгч бичил
биетэн

Уурхайн талбай орчмын 14 цэгт буюу: SMPDS01, SMP-DS02, SMP-DS03, SMP-DS04, SMPDS05, SMP-DS06, SMP-DS07, SMP-DS08,
SMP-DS09, SMP-Quarry batch plant, SMPWarehouse, SMP-Petrovis, SMP-Emulsion plant,
SMP-Explosive magazine, Хог хаягдлын цэг

Шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Жилд хоёр
удаа

pH, N, P, хүнд металл, 1см3 дэх нийт
бичил биетийн тоо болон эмгэг
төрүүлэгч бичил биетэн

БУЦБ-ийн лаг

Шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Жилд нэг
удаа

Хянах,
судлах

Хээрийн
судалгааны мэдээг
цуглуулах маягтууд,
Дижитал фото
аппарат, Клинометр
/налуу хэмжигч/

Жилд нэг
удаа

Өмнөх жилүүдэд нөхөн сэргээлт хийсэн талбай

Хянах,
судлах

Дээрхтэй ижил

Жилд нэг
удаа

Хайлаас моддын тооллого

Лицензийн талбайн зүүн хойд хэсэгт байрлах
төгөл

Хянах

-

Ховор ургамлын тархалт, нягтшил

Лицензийн талбайг бүхэлд нь хамруулах

Хянах

-

Ургамалжилтын нягтшилт, 25 м2
талбай дахь зүйлийн тоо, дундаж
өндөр, биомасс

Нөхөн сэргэж буй ургамлын зүйлийн
бүрдэл, бүлгэмдлийн судалгаа

Шувуу

Зүйлийн бүрдэл, популяцийн
динамик, нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн

Нүүдлийн зүйл

Зүйлийн бүрдэл, популяцийн
динамик, нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн

Мөлхөгчид

Зүйлийн бүрдэл, популяцийн
динамик, нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн

Уурхайн талбай орчмын 6 цэгт

Уурхайн талбай орчмын 12 цэгт буюу : FMPLA01, FMP-LA02, FMP-LA03, FMP-LA04,
FMP-LA05, FMP-LA06, FMP-LA07, FMP-LA08,
FMP-LA09, FMP-LA10, FMP-LA11, and FMPLA12
Улаан толгой, Улаан толгойн худаг, Хөх хад,
Мааньт, Бурхант болон их гэр орчимд
Дугатын худаг болон түүний ойролцоо
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Судлах,
шинжлэх

Хэрэглэх тоног
төхөөрөмж

Дуран, зай
тодорхойлогч,
байршил
тодорхойлогч

Давтамж

Жилд нэг
удаа

Тайлан

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн
ЗДТГ,
Ханбогд
сумын
ЗДТГ

Жилд нэг
удаа

Жилд нэг
удаа

Судлах,
шинжлэх

Дээрхтэй ижил

Жилд нэг
удаа

Судлах,
шинжлэх

Дээрхтэй ижил

Жилд нэг
удаа

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн
ЗДТГ,
Ханбогд
сумын
ЗДТГ

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
№

Хяналт
шинжилгээ
хийх үзүүлэлт
Хоёр нутагтан

Гар худаг

Гадаргын урсац

Гадаргын болон газрын доорхи ус

Эрүүл ахуйн

Хими болон
физикийн
үзүүлэлт

Физик, хими,
микробиологийн
үзүүлэлт

Хүчиллэг
урсацын
бохирдол

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга
хэлбэр
Зүйлийн бүрдэл, популяцийн
динамик, нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн

Усны түвшин, фотомониторинг,
урсацын хамгийн урт ба гүн хэсэг
Үерийн урсац
Нийт бичил биетний тоо, 100 мл дахь
дулаансаг колиформ, эмгэг төрүүлэгч
бичил биетэн
pH, температур, TDS, EC, амт, үнэр,
өнгө, анион, катион, умбуур бодис,
хүнд металлын агууламж, CaCO3, Ca,
Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4, As,
Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,
CN,өнгө, үнэр, амт
pH, O2, XXX-Mn, БХХ, цианид, NH4,
N, NO2, NO3, PO4, CL, F, SO3, SO4,
Mn, Ni, Cu, Mo, Cd, Co, Pb, As, Cr,
Cr6+, Zn, Hg, Se, Fe, фенол,
бензапирен, трихлорэтан, SS, TDS,
температур, өнгө, үнэр амт, нийт
бичил биетэн ба эмгэг төрүүлэгчийн
тоо
-ХXO болон ХХБ-д явагдах
геохимийн процессийг хүчиллэг
чулуулагийн урсцыг хянан,
зохицуулах хөтөлбөрийн дагуу хянаж,
баталгаажуулах
-ХХБ болон ХЧО тус бүрт 9 хүртэл
тоотой хяналтын цооногийг өрөмдөх

Байршил
Уурхайн талбай орчмын 12 цэгт буюу: FMPLA01, FMP-LA02, FMP-LA03, FMP-LA04,
FMP-LA05, FMP-LA06, FMP-LA07, FMP-LA08,
FMP-LA09, FMP-LA10, FMP-LA11, and FMPLA12
Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхант, Элгэн,
Ногоон довын булаг
Халив шанд, Хоёр мод, Хөх хад ба Мааньтын
худаг, HW138, ба HW14 цооногууд
Ундай голын сайрт
Ашиглагдаж буй бүх усны эх үүсвэрүүд, гал
зуухны угаалтуурын цоргоноос

Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхантын булаг
Халив шанд, Хоёр мод, ба Мааньтын худаг

БУЦБ-д орж ирж буй болон цэвэршүүлээд гарч
буй усанд

Арга,
аргачлал

Хэрэглэх тоног
төхөөрөмж

Давтамж

Судлах,
шинжлэх

Дээрхтэй ижил

Жилд нэг
удаа

Хянах,
шинжлэх

Solinst 101” усны
түвшин хэмжигч

Сард нэг
удаа
Үер урсах
үед цаг
тутам

Хянах,
шинжлэх
Лаборатори
йн
шинжилгээ

Хянах,
шинжлэх

Усны дээжний сав
хэмжээ: 500 мл
Усны дээж авах ган
ховоо хэмжээ: 500
мл

Улирал
тутам

Хянах,
шинжлэх

Дээрхитэй ижил

Улирал
тутам

Хаягдал чулуулгийн овоолгууд, хаягдал
хадгалах байгууламж, карьер, ухмалууд болон
бага агуулгатай хүдрийн овоолгуудад

Хянах,
шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Жилд нэг
удаа

Хаягдлын овоолгууд болон ХХБ-ын хяналтын
цооногуудад (зураг төсөлд тусган, өрөмдөж
тоноглосон худгуудад)

Хянах,
шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Сар бүр
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Тайлан

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Усны газар,
Өмнөговь
аймгийн
ЗДТГ,
Ханбогд
сумын
ЗДТГ

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
№

Хяналт
шинжилгээ
хийх үзүүлэлт

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга
хэлбэр
pH, TDS, (CaCO3), dissolved O2, БХХ,
ХХХ, Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3,
NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,
taste, smell, color

Байршил

Хог хаягдал булах газрын хяналтын
цооногуудад (зураг төсөлд тусган, өрөмдөж
тоноглосон худгуудад);
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Арга,
аргачлал

Хэрэглэх тоног
төхөөрөмж

Лабораторийн
шинжилгээ

Давтамж
хэрэв
онцгой
нөхцөл
байдал
үүсвэл
өдөр тутам

Тайлан

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012

4.

ГҮНИЙ ХООЛОЙ ДАХЬ ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ЭХ
ҮҮСВЭРЭЭС УС ТАТАХ ШУГАМ ХООЛОЙН ТӨСӨЛ

4.1. ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааг дэмжих дэд бүтцийн үндсэн нэг хэсэг нь Оюу
Толгой уулын баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны хэрэгцээг хангах иж бүрэн
байгууламж барих явдал юм. Олон жилийн гидрогеологийн хайгуул судалгаа, Байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ судалгааны үр дүнд үйлдвэрлэлийн
усан хангамжийн эх үүсвэрээр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян багийн нутагт
орших Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордыг сонгосон. Энэхүү орд нь Оюу толгой
төслийн лицензийн талбайгаас зүүн хойд зүгт 82,2 км зайд оршдог.
Гүний хоолойн усны эх үүсвэр ба ус хангамжийн шугам татах төслийн хүрээнд:
•
•
•
•
•
•
•
•

үндсэн худаг-28ш,
нөөц худаг-4ш,
400,000 м 3 багтаамжтай аваарын усан сан,
өргөлтийн шахуургын станцууд,
усан сангууд,
ус дамжуулах нийт 148,9 км газар доорхи шугам хоолой,
35 кВ эрчим хүчний шугам,
хайрган хучилттай засвар үйлчилгээний авто зам зэрэг байгууламжуудыг 1030
га талбайг эзлэх зурвас газарт барихаар төлөвлөж байна.

Хүчин чадал
Энэхүү шугам хоолойгоор уурхайн үйл ажиллагааны хамгийн оргил үед 785 л/с
хэмжээтэй ус дамжин өнгөрөх ба зураг төсөлд тусгагдсанаар шугам хоолой нь хамгийн
ихдээ 900 л/с хүртэл ус дамжуулан өнгөрүүлэх хүчин чадалтай байхаар төлөвлөсөн.
БОНБНҮ-ий ажлын гүйцэтгэгч
“Уурхайн ус хангамжинд Гүний хоолой ба Галбын говийн газрын доорхи усны ордыг
ашиглах тухай” Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)ий тайланг 2005 онд БОЯ-аар батлуулсан ба үнэлгээний ажлыг байгаль орчны судалгаа,
үнэлгээний Эко-трейд компани хийж гүйцэтгэсэн.
2009-2010 онд Эко-трейд компани нь Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг “Гүний
Хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төсөл”-ийн
БОНБҮ-ий тайланг БОАЖЯ-д танилцуулж, батлуулсан.
Мөн байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний ЖЭМР компани 2010 онд Гүний Хоолойн
газрын доорхи усны ашиглалтын нөөц 870 л/с болж өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор
нэмэлт судалгаа, тооцоо, үнэлгээ хийж, шинэчилсэн Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө (БОХТ) болон Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (БОХШХ)-г
боловсруулсан болно.
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Оюу Толгой төслийн ус хангамжийн шугам хоолойн барилгын ажлын төлөвлөгөөний
дагуу CTPS#2 худгийн ойролцоо зулзаган заган ой бүхий газар өртөж сүйтгэгдэх
нөхцөл үүссэн. Гэвч Оюу Толгой ХХК өөрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд
үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах үүрэг амлалтынхаа дагуу тус ойг
тойруулан шинээр маршрут, төлөвлөгөөг гаргасан бөгөөд холбогдох Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нэмэлт тодотогол үнэлгээг хийлгүүлэхээр ажиллаж байна.
Барилгын ажил
Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойд байрлах газрын доорхи гүний
уснаас хангана. Гүний хоолойн дагуу нийт 80 км газарт ус татах шугам хоолой, 35 кВтын цахилгаан дамжуулах шугам, нийт 5 цацрагтай /төвтэй/ 28 худаг, худгуудаас ус
цуглуулах, шахах насос бүхий төвүүдийн барилгыг 2 үе шаттайгаар барьж байгуулах
болно. 2011 онд газрын доорх ус татах шугам хоолой, тус чиглэлийн дагуу 35кВ
цахилгаан дамжуулах шугам барих ажилчдын түр хээрийн анги байгуулагдан ажиллаж
байна. 2011 оны 12 дугаар сарын байдлаар барилгын ажлын нийт гүйцэтгэл 51 хувьтай
байгаа ба гүйцэтгэлийг дэлгэрүүлбэл:


Нэгдүгээр үе шатны барилгын ажлын хүрээнд
o 40 км сайжруулсан зам,
o 35 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам,
o 5 дугаар цацраг хүртэлх ус дамжуулах хоолой,
o Ус дамжуулах хоолойн дагуух хяналтын худгууд,
o 400 мянган шоо метр ус хуримтлуулах хүчин чадалтай ус нөөцлүүрийн
барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд үйл ажиллагааны
улмаас эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлыг эхлүүлээд байна.



Хоёрдугаар шатны барилгын ажлын хүрээнд:
o 1 дүгээр цацрагийг дуустал буюу бүх цацрагуудын сайжруулсан зам
болон 35 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
o 5 дугаар цацрагийн бүх худгуудын насос суурилуулалтын ажил дууссан
бөгөөд Усны газрын дүгнэлт, Ханбогд сумын засаг даргын захирамжийн
дагуу ус ашиглах гэрээг байгуулан эхний 2 худгаас бага хэмжээтэйгээр
барилгын ажилд ашиглаж эхлээд байна.
o 4 дүгээр цацрагийн худгийн барилгын ажил хийгдэж байна.
o 3 дугаар цацрагийн насос суурилуулалтын ажил хийгдэж байна.
o 2 дугаар цацраг хүртэл үндсэн ус дамжуулах хоолойн угсралтын /газарт
суурилуулах/ ажил хийгдэж байна.
o 1 болон 2 дугаар цацрагийн худгуудын өрөмдлөгийг гүйцэтгэсэн бөгөөд
гүний усыг татах яндан хоолойг суурилуулах ажил явагдаж байна.

Гол даралтат шугам хоолойн дагууд засвар үйлчилгээний авто замыг барьж байгаа
бөгөөд энэ замын нийт урт 142.7 км байна. Өөрөөр хэлбэл энэ зам нь Оюу Толгой
уурхайн талбайгаас бүх цацрагууд, худгуудыг холбож өгнө. Замыг барьж байгуулахад
163’537 шоо метр дүүргэгч материал шаардагдах бөгөөд хүснэгт 16-д дурьдагдсан
карьеруудаас авч ашиглах юм.
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Хүснэгт 16. Гүний хоолойн барилгын материал авч ашиглах карьеруудын байршил
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Хойд хээрийн анги
Суурин баригдах нийт талбай 17480 м2 ба барилгын суурин, оффисын талбай,
үйлдвэрийн хэсэг гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Сууринг тойроод 2,5 м өндөртэй
төмөр утсан хашаагаар хашаалж, гол хаалган дээр 24 цагийн харуулын бүхээг
байрлана.
1. Барилгын суурин нь 8395 м2 тайлбай эзлэх бөгөөд нийтийн 3 байр, түргэн
үйлчилгээний цэг, чөлөөт цагаа өнгөрөөх өрөө гэх мэт хэсгүүдтэй. Нэг нийтийн
байр нь нь 300 хүний багтаамжтай бөгөөд 522 м2 талбай эзлэнэ.
Гал тогоо нь 882 м2 талбай эзлэх ба дотроо 2 танхимтай, нэгдүгээр танхим нь
300 хүнийн багтаамжтай хооллох заал байна. Хоёрдугаар танхимд хоол хийх
өрөө, хоол түгээх хэсэг болон хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах хэсгээс бүрдэх
хоол үйлдвэрлэлийн хэсэг байрлана.
Нийтэд зориулагдсан хэсэгт уурын зуух, цахилгаан үүсгүүр, угаалгын хэсэг,
амралтын өрөө, эмнэлгийн хэсэг, шатахуун хадгалах хэсэг болон бохир ус
цэвэрлэх байгууламж зэрэг орно.
2. Оффисын талбай нь гэрэлтүүлгийн системд холбогдсон байх ба хана тааз нь
сендвичэн хавтангаар, шал нь бетоноор хийгдсэн байна.
3. Үйлдвэрийн хэсэг нь мужааны цех, гагнуурын цех, цахилгаантай ажиллах ажлын
хэсэг, шугам хоолойн ажлын хэсэг, агуулах зэргээс бүрдэнэ.
Барилгын суурин, оффисын талбай болон үйлдвэрийн хэсэг нь тус бүрдээ 100 кВ-ын
хүчин чадалтай цахилгаан үүсгүүрүүдтэй. 30м3 багтаамжтай усны ёмкость байрлуулах
бөгөөд 20м3 багтаамжтай усны машинаар хээрийн ангийн усны асуудлыг шийднэ. Усан
хангамжийн шугам барих барилгын ажлын хэрэгцээнд 50 м3 хүчин чадалтай явуулын
бетон зуурагч ажиллана.
Мөн барилгын ажилд шаардлагатай усны хэрэгцээ болон хээрийн түр ангид байрлаж
буй ажилчдын усны хэрэгцээг дараах 10 цооногоос авч байгаа бөгөөд барилгын ажлыг
бүрэн дуусч, барилгын ажлыг эцсийн байдлаар хүлээлгэж өгөхтэй зэрэгцээд эдгээр
цооногуудыг нөхөн сэргээнэ (Хүснэгт 16).
Хүснэгт 17. Гүний хоолойн усны эх үүсвэр ба ус хангамжийн шугам төслийн барилгын ажилд
ашиглагдах цооногуудын мэдээлэл

№

Цооногууд
ын нэр

Солибицол
,m

Үнэмлэхү
й
өндөржил
т, m

1

GHW2x3

662154.825
4784918.02
3

1143.2

Яндан
суулгас
ан гүн,
м

Усны
түвшин,
m

Ундрага
л/сек

Цооногийн хийц
зохиомж:
Шүүрийн
яндангийн
интервал,m

286.0

0.43

26.0

20-53m/141146.5m/ 174251m/262-273m
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1054.9

310.5

74.45

30

201-213.5/ 268280.5/ 286.5292.5/ 298.5-304.5

660359
4783341

1122.0

62.0

5.57

8.5

30-40m & 52-62m

OTC02

656004
4775982

1174.0

114.0

32.14

4.0

95-115 m

Aquterra has
pumped on
March 2011

OTC04

656574
4780755

1144.0

70.0

14.9

3.0

33-48m &60-70 m

Aquterra has
pumped on
March 2011

GHW15x4/G
H02_PB02

2

GHW5x2

3

OTC06

4

5

6

GHTP04

7

GHTP02

8

GH03_PB0
6

9

NCMR11CS01

10

WATP08

676414.00
4798850

GH05_PB02

286

54.77

40.22

170-192/ 195.5201.5 205.5-217.5/
231.5-243.5/
246.5-252.5/ 274280

254

57.63

29.96

204-248

GHW6x1/GH
04_PB04

978.076

354.7

51.97

7

280-349

WATP07

673994

4726124

253

13.38

5

692368

4805108

383

693652
4811345

682388
4798513
694905.679
4806698.43
5

984.5

40
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4.2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ - ГҮНИЙ ХООЛОЙН ШУГАМ ХООЛОЙН ТӨСӨЛ
Хүснэгт 168. Гүний хоолойн шугам хоолойн барилгын ажлын үед болон ашиглалтын үед хэрэгжих Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2012 онд
№

Хүрээлэн
буй орчин

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

1

Агаарын
чанар

Барих, ашиглах үйл явцад ашиглагдах машин
техникээс ялгарсан хорт утаа орчны агаарын
чанарт нөлөөлөх,
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн тоосжилт, хорт
хий газарт бууж ургамлан бүрхэвч ба хөрсөнд
нөлөөлөх,
Агаарт ялгарах хорт хийн хэмжээ нэмэгдсэнээс
хур тунадасны найрлаганд өөрчлөлт орох,

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг бууруулах арга
хэмжээ
Барилгажилтын болон ашиглалтын үед машин техникийг зөвхөн тогтоосон
замаар явуулж байна, замыг хайргаар хучиж, усалгааг тогтмол хийнэ,
ашиглахаа больсон замыг хааж, нөхөн сэргээнэ (барилга угсралтын үед
тоосжилтыг тогтмол хэмжиж байна).Замын хайрган суурийн агууламжийг
өндөр байлгана.
Зам талбайд байгаль орчинд нөлөө багатай тоос дарагч бодис болох
Дастблокыг ашиглах мөн услах арга хэмжээ авч байна.
Барилгын материал, элс, шавар зэргийг тохиромжтой газар байрлуулан
салхинд хийсч тоосжилт үүсгэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авч байна.
Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын түвшинд
буй машин техникийг ашиглана, ашиглагдаж буй машин техникт үзлэг, засвар
үйлчилгээг тогтмол хийж, утааг хянаж байна.

2

Газрын
гадарга

Гол болон салбар ус дамжуулах шугам хоолойг
байрлуулах, суваг шуудуу ухах явцад 21.78 га
талбай шууд өртөх,

Хариуцагч
байгууллага

7000.0

БО-ы хэлтэс болон
барилгын ажлыг
гүйцэтгэгч гэрээт
компани

8000.0
ТУБ
3400.3
5000.0

ЭМАА болон БО
хэлтэс

4024.3

БО хэлтэс

12000.3

БО-ы хэлтэс болон
барилгын ажлыг
гүйцэтгэгч гэрээт
компани

Эрчим хүчний шугам болон замын барилгын үед ашигласан түр зуурын
байдлаар үүсэх замыг нөхөн сэргээнэ.

7500.0

БО-ы хэлтэс

Өнгөн хөрсийг тохиромжтой газар байрлуулна.

2202.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

Цаашид ашиглахгүй болсон нөхцөлд уг газрыг уурхайн хаалтын болон нөхөн
сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нөхөн сэргээнэ.

10090.3

БО-ы хэлтэс

10000.0

БО-ы хэлтэс

Агаарын чанарыг тогтмол тодорхой давтамжтайгаар хянана.
Нийт 60.7 га (Ус цуглуулах сан, шахуургын
станцын барилга, аваарын усан сангууд, гүний
худгууд зэрэг объект) талбай бүхий газрыг
төслийн барилга байгууламжийн суурьт ашиглах,
Нийт 71.2 га газарт 142.7 км урттай, 0.2 м
гүнтэйгээр, 142400 м3 буюу хөрс хуулалттай
засвар үйлчилгээний зориулалттай зам тавигдах,

Төсөв
(мян.төг)

Барилгын ажлын үеэр өнгөн хөрсийг тусад нь хуулж овоолго хийн барилгын
ажил дууссаны дараа эвдэгдсэн газруудыг эргэн нөхөн сэргээж,
ургамалжуулан тохижуулах ажлыг хийнэ.

Уг газрыг цаашид ашиглахгүй болсон нөхцөлд уурхайн хаалтын болон нөхөн
сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нөхөн сэргээнэ.
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№

3

Хүрээлэн
буй орчин

Гадаргын
болон
газрын
доорхи ус

Болзошгүй болон зайлшгүй нөлөөллүүд
Мөн суваг шуудуу ухах явцад гарсан шороог
байрлуулахад түр зуурын байдлаар дарагдах дам
нөлөөлөл үзүүлэх,

Эрчим хүчний шугам болон замын барилгын үед ашиглаж дууссан
карьеруудад нөхөн сэргээлтийг тухай бүр нь хийнэ.

Барилга угсралтын ажлын явцад барилгын
материал хур тунадас болон үерийн усаар
угаагдан барилгын материалд агуулагдах
бодисууд хөрсөнд нэвчих, улмаар хөрсний бага
гүний усыг бохирдуулах,

Барилгын материалыг хадгалах, зөөвөрлөх орчинд бохирдол үүсгэхээргүй
байхаар тохижуулна, машин механизмын түлш шатахууныг цэнэглэх ба засвар
үйлчилгээ явуулах үйл ажиллагааг хязгаарлана.

Гадаргын түр зуурын урсацын голдиролуудын
байгалийн урсгалыг хааснаас болж тэдгээрээс
тэжээгддэг ардын энгийн гар худгууд болон
ургамлан бүрхэвчид сөргөөр нөлөөлөх,
Ус цуглуулах санд гэмтэл гарсан тохиолдолд ойр
орчин усанд автах, гүний ус үр ашиггүйгээр
алдагдах,
Эрчим хүч түгээх шугам сүлжээний дагууд
тавигдах трансформаторуудыг байршуулсан газар
үерт автах,
Нийт 60.7 га (Ус цуглуулах сан, шахуургын
станцын барилга, аваарын усан сангууд, гүний
худгууд зэрэг объект) талбай бүхий газар төслийн
барилга байгууламжийн суурьт өртөгдөх,

4

Хөрсөн
бүрхэвч

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг бууруулах арга
хэмжээ

Нийт 71.2 га газарт 142.7 км урттай, 0.2 м
гүнтэйгээр, 142400 м3 буюу хөрс хуулалттай
засвар үйлчилгээний зориулалттай зам тавигдах
Гол болон салбар ус дамжуулах шугам хоолойг
байрлуулах, суваг шуудуу ухах явцад 21.78 га
талбай шууд өртөгдөх ба хөрсний шинж чанараас
үндэслэн харилцан адилгүй зузаантайгаар хөрс
ухагдах, тэдгээрийг түр зуурын байдлаар
байршуулах явцад өнгөн хөрс дарагдах,

Барилга байгууламжийн зураг төсөл, төлөвлөлтөн дээр дурьдсан түр зуурын
урсацын голдиролтой огтлолцсон хэсгүүдэд урсгалыг нэвтрэн өнгөрүүлэх гарц
суваг гаргаж, байгалийн урсгалын горимыг хэвээр хадгална.

Төсөв
(мян.төг)

Хариуцагч
байгууллага

6200.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

5500.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

3300.2

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

1500.0

Засвар
үйлчилгээний
хэлтэс

2800.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

612.0

БО-ы хэлтэс

Хөрс хуулалтын (ургамлан нөмрөгийг устгах) ажлыг барилга байгууламжийг
барихын тулд зайлшгүй хийх шаардлагатай бөгөөд энэ нөлөөллөөс зайлсхийх
аргагүй юм. Гэхдээ зураг төслийн дагуу хөрс хуулалтыг хийж, барилгын ажил
дууссаны дараагаар эвдэгдсэн газруудыг тухай бүр нь эргэн нөхөн сэргээх
ажлыг хийж байна.

2300.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

Ус дамжуулах шугам хоолойг сувагт байрлуулсны дараагаар нөөцөлсөн үржил
шимт өнгөн хөрсөөр хучиж, тэгшилнэ.

2500.0

БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани

Гэмтэл гарсан тохиолдолд цаг тухайд нь цаг алдалгүй засвар үйлчилгээг хийнэ.
Гол даралтат шугам хоолой, засвар үйлчилгээний зам, ус цуглуулах сан болон
аваарын усан сан зэргийг байршуулсан газруудад шаардлагатай тохиолдолд
тойруулан үерийн уснаас хамгаалсан далан, шуудуу барина.
Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар хянана.

Говь цөлийн цайвар бор хөрс нь үер, хүчтэй бороонд амархан эвдэрдэг тул
орчны хөрсийг элэгдэл эвдрэлд орохоос сэргийлэх ажлуудыг хийнэ, тухайлбал
олон салаа зам гаргахгүйгээр машин техникийг тогтсон замаар явуулж байна.
Шатах, тослох материал, химийн хорт бодисыг зориулалтын газар, зохих
стандартын дагуу хадгалж, бүрэн бүтэн байдалд тогтмол хяналт тавина.
Барилга угсралтын ажлын явцад ашиглагдах барилгын материалыг зохистой
газар байршуулж, түр зуурын урсгал усны сайр, суваг шуудуунаас хол
байршуулна.
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Үйл
ажиллагааны
зардалд тусгах
Үйл
ажиллагааны
зардалд тусгах
Үйл
ажиллагааны
зардалд тусгах

БО-ы хэлтэс болон
ЭМААХ
БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани
БО-ы хэлтэс болон
гэрээт компани
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№

Хүрээлэн
буй орчин

Болзошгүй болон зайлшгүй нөлөөллүүд
Хөрс хуулалтаас болон машин техникийн
хөдөлгөөнөөс үүдэн хөрс элэгдэл, эвдрэлд орох,
Шатах, тослох материал, химийн хорт бодис
алдагдах, хөрсөнд нэвчих, хөрс бохирдуулах,
Барилга угсралтын ажлын явцад барилгын
материал хур тунадас болон үерийн усаар
угаагдан барилгын материалд агуулагдах
бодисууд хөрсөнд нэвчих, улмаар хөрсийг
бохирдуулах,
Ил задгай хог хаягдаж хөрс, газрын доорхи ус
бохирдох,
УХШ-ыг ухаж байгууламжийг барих явцад 154.8
га талбайн ургамлан бүрхэвч устах,

5

6

Ургамлан
нөмрөг

Амьтны
аймагт

Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэж буй машин
тоног төхөөрөмжөөс үүдсэн тоосжилт, талхагдал
бий болох, улмаар энэ нь эргээд орчны агаарын
тоосжилт ихсэхэд нөлөөлөх,
Монгол орны ховор, нэн ховор ургамлын тоонд
багтаж байгаа ургамлууд ховордож улмаар устаж
үгүй болох,
Хөрсний сул шороо агаарт дэгдэж агаарын
тоосжилтыг нэмэгдүүлэх улмаар энэ нь эргээд
ургамалд дам хэлбэрээр нөлөөлөх,
УХШ-ын барилга угсралтын үе шатанд
ашиглагдах машин техникийн зорчих
хөдөлгөөнөөс үүсэх дуу чимээ, газар шорооны
ажилтай холбоотойгоор үүсэн бий болох тоосжилт
зэргээс үүдэн ойр орчимд нутагладаг ан амьтад
үргэн дайжих, амьдрах орчноо алдах,

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг бууруулах арга
хэмжээ

Төсөв
(мян.төг)

Шатах тослох материал, химийн бодисын асгаралт алдагдлаас сэргийлж,
агуулахыг дээвэрлэх, бетонон хашлага хийж өгөх, хаягжуулах зэрэг бүх талын
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ, асгаралтыг шингээх материалыг шаардлагатай
цэгүүдэд байршуулна, холбогдох сургалт зааварчилгааг ажилчдад тогтмол
явуулж байна.

Үйл
ажиллагааны
зардалд тусгах

Бохирдол үүссэн тохиолдол бүрийг бүртгэж авч саармагжуулан, цэвэрлэх
ажлыг зохион байгуулна. Бохирдсон хөрсийг Оюу Толгой уурхайн
зориулалтын бэлтгэсэн талбайд тээвэрлэн аваачиж саармагжуулна.
Хог хаягдлыг ангилан ялгах хогны савнуудыг хангалттай хэмжээгээр барилгын
ажлын талбайд байршуулсан байгаа. Ангилан ялгасан бүх хогийг Оюу Толгой
уурхайн талбайд тээвэрлэн авчирч, тохирох аргаар устгалд оруулах болон
дахин боловсруулна.
Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар хянана.
Барилгын ажил дууссан хойно уг газрын сул шороо агаарт дэгдэх, тоосжилт
үүсэхээс сэргийлэх үүднээс эргэн тохижуулж, ургамалжуулах ажлыг хийнэ.
Засвар үйлчилгээнд хэрэглэх машин техникийг тусгай зааж өгсөн зурвас
газраар явуулна, салаа замууд бий болж ургамлан бүрхэвч элэгдэхээс
сэргийлж, хяналт тавьж байна.
Ховор болон нэн ховор нутгийн унаган ургамлуудыг шилжүүлэн суулгаж
төслийг хаасны дараа буцаан нутагшуулна (мэргэжлийн байгууллага,
мэргэжилтний зааварчилгааны дагуу нүүлгэн шилжүүлж, зайлшгүй
тохиолдолд үрийн санг авч үлдэнэ). Нүүлгэн шилжүүлсэн ховор болон нэн
ховор зүйлийн ургамлыг жилд нэг удаа арчилж тордож байна.
Агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлж, учирсан сөрөг
нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээний хүрээнд тоосжилтыг хянана,
бууруулах арга хэмжээг авч байна.
Бүс нутгийн биологийн төрөл зүйл, тоо толгойг хамгаалах үүднээс орон
нутгийн захиргаа, байгаль орчны алба, мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллана,
шаардлагатай тохиолдолд тэдэнд туслалцаа үзүүлнэ.
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Хариуцагч
байгууллага

2407.0

БО-ы хэлтэс,
гэрээт компани

1990.0

БО-ы хэлтэс

10000.0

БО-ы хэлтэс

15000.2

БО-ы хэлтэс

1594.0

БО-ы хэлтэс болон
Засвар
үйлчилгээний
хэлтэс

41109.0

БО-ы хэлтэс

5030.0

БО-ы хэлтэс

1714.0

ТУБ болон БО-ы
хэлтэс
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№

7

8

Хүрээлэн
буй орчин

Дуу чимээ

Археологи

Болзошгүй болон зайлшгүй нөлөөллүүд

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг бууруулах арга
хэмжээ

Төсөв
(мян.төг)

Хариуцагч
байгууллага

Үйл
ажиллагааны
зардалд тусгах

ТУБ

Ашиглалтын үед засвар үйлчилгээний замаар
зорчих хөдөлгөөн болон УХШ-ын тоног
төхөөрөмжийн ашиглалттай холбоотойгоор үүсэх
дуу чимээний улмаас ан амьтад үргэн дайжих,
амьдрах орчныг нь алдагдуулах,

Төслийн байгууламжуудын ашиглалттай холбоотойгоор үүсэх дуу чимээний
хэмжээг бага түвшинд байлгах талаар анхаарна. Тухайлбал, дуу чимээ бага
гаргадаг техникийн үзүүлэлт сайтай тоног төхөөрөмжүүд ашиглана.

Агнуурын ач холбогдолтой, ховордож буй болон
улаан номонд орсон төрөл зүйлийг хулгайгаар
агнах явдал ихсэх,

Тухайн байгууламжуудыг төлөвлөхдөө тухайн бүс нутгийн ан амьтдын
нүүдлийн замд саад болохгүй байхад анхаарна, тухайлбал зам болон бусад
байгууламжуудад хамгаалалт хашаа, хашлага барихдаа ан амьтдын нүүдэл
дайран гарч болзошгүй хэсгүүдэд чөлөөтэй нэвтрэх бололцоогоор хангана.

Тоног төхөөрөмж, насос ажиллах явцад дуу чимээ,
доргион үүсч болзошгүй,

Орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөл аль болох хамгийн бага байх хэмжээний зайд
үйл ажиллагаа явуулна.

-

ЭМАА хэлтэс

Барилга угсралтын ажлын үед өдрийн цагаар бага
зэргийн чимээ шуугиан үүсэх,

Хэт их дуу чимээ үүсгэж болзошгүй ажлыг зөвхөн өдрийн цагаар төлөвлөж
хийнэ.

-

ЭМАА хэлтэс

Түүх, соёлын дурсгал олдворууд байршлын хувьд Усан хангамжийн шугам хоолойг барьж байгуулах явцад шинээр археологийн
УХШ-ын нөлөөллийн зурвас газраас 1.8-6.4 км
олдвор илэрвэл үйл ажиллагааг тухайн цэгт түр зогсоон орон нутгийн
зайд байгаа бөгөөд дээрхи олдворуудад илэрсэн
удирдлага, мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж, хамтран ажиллана.
талбайд төслийн зүгээс тэдгээрт ямар нэг
нөлөөлөл үзүүлэхгүй.
УХШ-ийн баригдах, ашиглах үеийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний нийт зардал, 2012 онд
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Үйл
ажиллагааны
зардалд тусгах

3428.0

134036.5

ТУБ

ОТ ХХК БО-ы
хэлтэс болон
барилгын ажлыг
гүйцэтгэгч гэрээт
компани
ОТ ХХК

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012

4.3. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР- ГҮНИЙ ХООЛОЙН ШУГАМ ХООЛОЙН ТӨСӨЛ
Хүснэгт 179. Гүний хоолойн шугам хоолойн барилгын болон ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2012 онд

№

1

2

3

Байгаль
орчны
бүрэлдэхүүн

Агаар

Газрын
гадарга

Ус

Хяналт
шинжилгээний
үзүүлэлтүүд

Агаарын чанар,
тоосжилтын хяналт

Газрын гадарга

Гадаргын ба гүний
ус

Шинжилгээ явуулах
төрөл, хэлбэр

Хяналт шинжилгээ явуулах
цэгүүдийн байршил

Хяналт шинжилгээ
явуулах хугацаа
болон давтамж

<10 µm хэмжээтэй нийт
тоосны хэмжээ (PM10)

УХШ-ын дагууд нийт 4 цэгт.
Хяналтын цэг болгон төслийн
нөлөөлөлд өртөхөөргүй газар
4 цэгт (антропоген нөлөөлөлд
бага өртсөн газарт шугам
хоолойн дагуу 2 км-ийн
дотор).

Төсөл хэрэгжих
барилга байгуулалтын
үед хавар 4 сард,
намар 10 сард тус бүр
нэг удаа, үйл
ажиллагааны үед жилд
1 удаа

УЦУС, НС1-5 болон
ХН-ын дагуу газрын
гадаргын эвдрэл,
өөрчлөлтийн судалгаа
Газрын гадаргын
ерөнхий төлөв байдлын
өөрчлөлт

УХШ-ын дагуу 5 өдөр
(мэргэжилтний 1 өдрийн
хөлс)*40 жил
Газар доорхи усны нийт
дэвсгэр талбай
3 өдөр (мэргэжилтний 1
өдрийн хөлс)

pH, TDS (нийт ууссан
давс (жингээр)) , Нийт
хатуулаг (CaCO3),
ууссан хүчилтөрөгч,
БХХ, ХХХ, Ca, Mg,
Na, K, SO4, NO2, NO3,
NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb,
Zn, Cr, Fe, Ni-ийн
агууламж, амт, үнэр,
өнгө
УХШ орчмын булаг
шанд, түр урсац болон
хиймэл усан сангуудад
бичиглэл хийх түүний
хэмжээсүүдийг

Хэвтээ бор худаг, Сухай ус,
Шавагийн худаг, Эргийн ус
зэрэг 4 гар худагт
Төслийн талбай болон түүний
ойр орчим дахь булгууд,
цөөрөм нийлсэн 12 цэг дээр
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Жилд 1 удаа
3 жилд 1 удаа

Газрын доорхи усыг
ашиглаж эхэлснээс
хойш хавар 4-р сард,
намар 8-р сард тус бүр
нэг удаа (Жилд 2
удаа*4 худаг)
Төсөл хэрэгжих
хугацаанд жилд 1
удаа 3 өдөр * 50,000
(мэргэжилтний 1
өдрийн хөлс)

Арга,
аргачлал

Техник, тоног
төхөөрөмж

Хянах,
шинжлэх

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

Судлах,
шинжлэх

-

Хянах,
судлах,
шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Тайлан
Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд
сумын ЗДТГ
Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд
сумын ЗДТГ

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ, Усны
газар,
Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд
сумын ЗДТГ
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№

Байгаль
орчны
бүрэлдэхүүн

Хяналт
шинжилгээний
үзүүлэлтүүд

Шинжилгээ явуулах
төрөл, хэлбэр

Хяналт шинжилгээ явуулах
цэгүүдийн байршил

Хяналт шинжилгээ
явуулах хугацаа
болон давтамж

Арга,
аргачлал

Техник, тоног
төхөөрөмж

Тайлан

тодорхойлох,

Хөрс
4

5

6

Ургамал

Амьтан

Хөрсний төлөв
байдал, хуурайшил

Ургамлан нөмрөг

Амьтны аймаг

Хөрсний байгалийн
чийг, амь чийгийн
хэмжээ, рН, ялзмагийн
агууламж, ялзмагт
давхаргын зузаан,
механик бүтэц, нийт
азот, нийт фосфор, хүнд
металууд, 1 см3 дэх
бактери,
Ургамалжилтын
нягшилт, 25м2 талбай
дахь зүйлийн тоо,
биомасс

Зэрлэг амьтдыг тоолох
бүртгэх, популяц,
нүүдэл, зүйлийн
бүрдлийг судлах
(Монголын мэргэжлийн
байгууллагыг ашиглах)

УХШ-ын дагуу 10 цэгт
(антропоген нөлөөлөлд бага
өртсөн газарт шугам хоолойн
дагуу 2 км-ийн дотор)
дээжлэлт хийж, лабораторийн
шинжилгээ хийлгэх

УХШ-ын дагуу 10 цэгт
(антропоген нөлөөлөлд бага
өртсөн газарт шугам хоолойн
дагуу 2 км-ийн дотор

УХШ-ын дагуу, Төслийн
талбай болон түүний ойр
орчим
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Төсөл хэрэгжих
хугацаанд жилд 1
удаа

Ашиглалтын бүхий л
хугацаанд жилд нэг
удаа (7 сард)
3хүн/өдөр*50000 төг

Ашиглалтын явцад
жил бүрийн 7-р сард

шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд
сумын ЗДТГ

Хянах,
судлах

Хээрийн
судалгааны
мэдээл цуглуулах
маягтууд,
Дижитал фото
аппарат,
Клинометр /налуу
хэмжигч/,

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд
сумын ЗДТГ

Хянах,
судлах

Дуран, зай
тодорхойлогч,
байршил
тодорхойлогч

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд
сумын ЗДТГ
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5.

ОЮУ ТОЛГОЙ – ГАШУУН СУХАЙТЫН ДЭД БҮТЦИЙН
ЗУРВАСЫН ТӨСӨЛ

5.1. ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ, ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Оюу Толгой төсөл нь дэд бүтэц сул хөгжсөн нутагт хэрэгжиж байгаа тул зам тээврийн
сүлжээ, эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох зэрэг нь төслийн нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг
юм. Төслийн дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх хувилбаруудаас Оюу Толгой –
Гашуун сухайтын чиглэлд хатуу хучилттай зам тавих, Өвөр Монголын эрчим хүчний
системд холбох эрчим хүчний шугам байгуулах хувилбарыг сонгож авсан бөгөөд
нарийвчилсан зураг төсөл, ТЭЗҮ болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэн холбогдох байгууллагуудаар батлуулаад байна.
Төсөл хэрэгжих талбай нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант, Номгон
багийн нутгуудыг дайран өнгөрөх бөгөөд эхлэлийн цэг нь Оюу Толгой уурхайн талбай
төгсгөлийн цэг нь Гашуун Сухайтын хилийн боомт байх юм.
Замын дагуух Эрчим хүчний шугамын барилгын ажлыг 2011 оны 9 сард, Радио
холбооны цамхаг барих барилгын ажлыг 2011 оны 3 сард тус тус бариж дуусгаж
ашиглалтанд оруулсан. Харин замын барилгын ажлыг 2012 оны 9 сард дуусгахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.
БОНБНҮ-ий ажлын гүйцэтгэгч
“Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-ий тайланг” 2004 онд БОЯ-аар батлуулсан
ба үнэлгээний ажлыг байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний Эко-трейд (ХХК) компани
хийж гүйцэтгэсэн.
2010 онд Эко-трейд компани нь Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг “Оюу ТолгойГашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний нэмэлт, тодотгол” үнэлгээний тайланг боловсруулан БОАЖЯ-д
танилцуулж, батлуулсан.
Мөн 2011 онд Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын чиглэлийн замын нэгдүгээр зоны
маршрутыг өөрчлөх шаардлага гарсантай холбогдуулан Оюу толгой компани нь
энэхүү төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нэмэлт тодотгол үнэлгээг эрх бүхий
компанитай гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгэж байна.
Замын барилгын ажил
Төслийн хүрээнд барих хатуу хучилттай зам нь улсын чанартай, III зэргийн зам байх
бөгөөд 96.8км урт, хоёр зурвас бүхий зорчих хэсгийн өргөн 10м, хоёр талдаа 2м өргөн
далантай буюу нийт 14м өргөн, далангийн өндөр дунджаар 0.45м, замын ухалт ба
намсгалт нь 0.3-6.4м гүнтэй байна.
Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай засмал зам барих төсөл дээр “Алтайн
зам”, “Монроуд”, “Очир Төв” гэсэн 3 компани ажиллаж байна. Нэгдүгээр зоны
барилгын ажлыг төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн улмаас эхлүүлээгүй байгаа бөгөөд 2
дугаар зоны А хэсгийн 27 км замыг “Монроуд” ХХК, 2 дугаар зоны Б хэсгийн 27 км
замыг “Очир Төв” ХХК, 3 дугаар зоны 23,4 км замыг “Алтайн зам” ХХК тус тус хуваан
авч барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. 2011 онд Оюу Толгой-Гашуун
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Сухайтын чиглэлийн хатуу хучилттай зам, Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын чиглэлийн
220 кВ өндөр хүчдэлийн шугам татах, Радио холбооны цамхаг зэрэг дэд бүтцүүдийг
барьж байгуулах ажилчид байрлах түр хээрийн анги буюу Өмнөд кемп байгуулагдан
ажиллаж байна.
Нийт Оюу Толгой-Гашуун сухайтын зам барилгын ажлын гүйцэтгэл 7.51 хувийн
гүйцэтгэлтэй явж байгаа бөгөөд замыг 2012 оны 9 дүгээр сард ашиглалтанд оруулахаар
төлөвлөсөн.
Замын барилгын ажилд нийт:
 3 220 346 шоо метр хайрга,
 394 995 шоо метр чулуу,
 60 074 шоо метр элс шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоо гарсан.
Тиймээс замын дагуу далан суурийн материалд ашиглах барилгын материалын
боломжит орд газруудыг олж тогтоох инженер-геотехникийн судалгааг хийсэн. Нийт
хайрга авч ашиглах боломжтой 51 цэг тогтоосноос 2011 онд 15 цэгээс барилгын
материал авч ашиглах зөвшөөрлийг холбогдох байгууллагаас авсан. Харин 2012 онд
үлдсэн цэгүүдээс барилгын материал авч ашиглах төлөвлөсөн. (Хүснэгт 19).
Мөн элс болон чулуу авч ашиглаж байгаа цэгүүдийг Хүснэгт 20 болон 21-д үзүүлэв.
Хүснэгт 20. Хайрга ашиглаж буй карьеруудын байршил
Гэрээт
компанийн
нэр

Ашиглах
карьерийн
дугаар

2-р
булангийн
цэг

4754356

4754396

4754253

4754223

668365

668581

668556

668352

4749022

4749083

4749113

4749174

675858

675720

675898

675760

4751573

4751477

4751621

4751686

672141

672152

672018

672067

4750851

4750867

4750762

4750728

4

674032

674139

674161

674064

12,277

5

4748653
676223
4741976

4748530
676125
4741974

4748594
676049
4741834

4748661
676147
4741838

10,819

689890

690080

690077

689887

2,680

4748869

4748678

4748708

4748824

675665

675614

675476

675485

4748945

4748855

4748806

4748854

676891

677153

677133

676882

4745611

4745430

4745835

4745974

681143

681008

680871

681010

4745938

4745785

4745691

4745850

683098

683238

683073

682928

39,078

4752255

4752195

4752410

4752471

25,899

BP-R 06
1
BP-R 07
2
BP-R24
3
BP-R25
BP-R26
Мон Роуд
ХХК

BP-R28

6
BP-R49
7
BP-R50
8
BP-R51
9
BP-R52
10
11

BP-R53
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3-р
булангийн
цэг

4-р
булангийн
цэг

Tалбайн
хэмжээ,
(м2)

1-р
булангийн
цэг

№

28,100
18,346
10,700

24,133
19,112
74,324
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671812

671860

671995

671851

4751270

4751185

4751028

4751165

672624

672546

672741

672830

4750828

4750930

4751027

4750891

673839

673772

673950

674006

4749353

4749422

4749402

4749246

676471

676407

676287

675975

4748653

4748530

4748467

4748639

676223

676125

676235

676336

4741835

4741838

4741772

4741754

16

690078

689889

689866

690108

15,815

17

4726338
705167

4726290
705030

4726390
704992

4726438
705129

15,524

4739671

4739673

4739533

4739535

694907

695103

695094

694914

4733477

4733620

4733615

4733476

698803

698802

698995

698994

4732985

4732983

4732980

4732843

698950

699040

699135

699136

4721535

4721598

4721457

4721394

707187

707286

707375

707286

4724396

4724554

4724712

4724554

705745

705621

705818

705941

4724491

4724718

4724825

4724555

706312

706204

706374

706506

4727493

4727640

4727466

4727320

705071

705208

705387

705252

4738436

4738538

4738773

4738622

694465

694293

694502

694633

4722724

4722664

4722839

4722927

706622

706463

706419

706587

4741872

4742099

4741936

4741595

690770

690946

691205

691133

4725604

4725355

4725091

4725337

705184

705103

705270

705559

4721451

4721490

4721298

4721240

707544

707609

707920

707715

4725576

4725505

4725721

4725669

705824
4725894

705720
4726449

705770
4726543

705588
4726400

27,813

705071

704764

704941

705020

120,496

4721374

4721169

4721375

4721475

707386

707070

706940

707095

60,140

4721535

4721394

4721334

4721475

18,952

BP-R54
12
BP-R55
13
BP-R56
14
BP-R26А*
15
BP-R28А*
BP-R10
BP-R11
18
BP-R13
19
BP-R14
20
BP-R17
21
BP-R42
22
BP-R43
23
BP-R45
24

Очир Төв
ХХК

BP-R47

25
BP-R48
26
BP-R58
27
BP-R59
28
BP-R60
29
BP-R61
30
BP-R10А*
31
BP-R17А*
32
33

BP-R17В*
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33,062
25,555
82,871
21,538

25,944
27,000
17,489
19,176
50,560
55,487
49,966
55,736
33,824
115,601
116,313
38,991
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BP-R29

34

BP-R31

35

BP-R32

36

BP-R33

37

BP-R34

38

BP-R35

39

BP-R36

40

BP-R37
41
42

Алтайн зам
ХХК

BP-R38
BP-R39

43

BP-R62

44

BP-R63

45

BP-R32А*

46

BP-R33А*

47

BP-R34А*

48

BP-R36А*

49

BP-R38А*

50

BP-R39А*
51
Тайлбар: *-Өргөтгөл карьерууд.

707187

707286

707193

707095

4721677
706807
4721030
707831
4719294
708309
4716209
708699
4715904
708950
4713822
707984
4713812
708141

4721962
706901
4721030
707972
4719456
708122
4716033
708591
4715896
709055
4713854
707930
4713749
708247

4721670
707216
4720924
707995
4719631
708225
4715970
708748
4715598
708891
4714009
708018
4713624
708155

4721480
707113
4720921
707893
4719399
708387
4716186
708829
4715673
708868
4714004
708079
4713732
708097

4710910

4710935

4711158

4711171

707206
4709088
706775
4707586
706928
4711244
707795
4705999
707893
4719294
708309
4716209
708694
4715904
708950
4713812
708141
4709088
706775
4707586
706928

707388
4709048
706913
4707431
706696
4711398
707950
4706090
708066
4719456
708122
4716033
708591
4715896
709055
4713749
708247
4709048
706913
4707431
706696

707407
4708922
706915
4707570
706594
4711165
708107
4705886
708143
4719631
708225
4715970
708748
4715598
708891
4713624
708155
4708922
706915
4707570
706594

707294
4708892
706739
4707663
706859
4711037
707985
4705673
708010
4719399
708387
4716186
708829
4715673
708868
4713732
708097
4708892
706739
4707663
706859

97,446
13,025
42,258
32,572
32,067
11,381
14,219
27,252
25,362
37,440
54,934
55,289
2,497
32,488
32,222
2,486
4,707
32,435

Хүснэгт 21. Элсний карьеруудын байршил
№

Ашиглах
карьерийн
дугаар

1

Q-4

2

Q-7

3
4

Q-9
Q-10

1-р булангийн
цэг

2-р булангийн
цэг

3-р булангийн
цэг

4-р булангийн
цэг

4761389

4761491

4761541

4761633

659475
4747041
684445
4722412
707292
4717928

659612
4746980
684476
4722492
707348
4717872

659697
4746939
684340
4722059
707570
4717862

659765
4747014
684329
4721882
707541
4717896
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Tалбайн
хэмжээ, (м2)

10,461
9,308
64,651
4,101
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705277
705440
705433
705259
Хүснэгт 22. Чулууны карьеруудын байршил

№

1
2

Ашиглах
карьерийн
дугаар
Q-1
Q-2

3

Q-5

4

Q-6

1-р булангийн
цэг

2-р булангийн
цэг

3-р булангийн
цэг

4-р булангийн
цэг

4749259
674949
4749728
675081
4721720
707351
4711340
706930

4749194
674897
4749853
675230
4722060
707174
4711180
707016

4749183
674821
4750041
675333
4722123
707334
4710901
706966

4749242
674785
4749921
675401
4721991
707418
4711076
706700

Tалбайн
хэмжээ, (м2)

27,636
54,920
55,738
71,313

Урьдчилсан тооцоогоор замын барилгын ажилд ойролцоогоор 200 000 шоо метр ус
шаардлагатай. Барилгын ажилд хэрэглэх усны нөөцийг замын зурвасын дагуу
ойролцоогоор 10 км өргөн талбайд гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж, ус авч ашиглах
боломжтой 10 цооног байгаагаас одоогийн байдлаар дөрвийг нь ашиглахаар төлөвлөөд
байна (Хүснэгт 23). Эдгээр цооногуудыг барилгын ажил явагдаж дуустал буюу 2012
оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл ашиглах бөгөөд төсөл дууссаны дараа зохих
хууль журмын дагуу нөхөн сэргээж, улсын комисст хүлээлгэн өгнө.
Хүснэгт 23. Барилгын ажилд ус авч ашиглах цооногуудын мэдээлэл
№

Нэр

Уртраг

Өргөрөг

Ундарга

1
2
3
3
4

CRMR10-WS01
GGW32
GGW18
CRMR10-WS03
CRMR10-WS02

693.164
694.430
705021
694.654
696.697

4.739.166
4.741.620
4741981
4.739.895
4.735.503

5
15

Zone 4
Zone 2A

15
4.5

Zone 2B
Zone 3

#

Худаг болон хайрга авах карьерууд замын төгсгөл хэсэгт буюу Говийн Бага Дархан
цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд байрлаагүй тул замын энэ хэсгийг барьж
байгуулахад барилгын материал, түүнд шаардлагатай усыг тээвэрлэх юм.
Эрчим хүчний шугам барих барилгын ажил
2011 онд БНХАУ-ын хилээс Оюу Толгой уурхайн эдэлбэр газар хүртэл нийт 95 км
газарт 314 өндөр хүчдэлийн шугамын барилгын ажлыг “Эрчим Концерн”, “Очир Төв”,
“Бодь Групп” гэсэн 3 компани хийж гүйцэтгэсэн. Үүнээс “Очир төв” ХХК нь 130
цамхаг, “Бодь Групп” 101 цамхаг, “Эрчим Концерн” 83 цамхагийг тус тус угсарсан.
Цамхаг босгох барилга угсралтын ажил үндсэндээ дууссан бөгөөд гүйцэтгэлийн явцад
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч, холбогдох актуудыг
үйлдэж баталгаажуулсан.
Радио холбооны цамхаг
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2011 онд Радио холбооны шугам сүлжээний цамхагууд болон тоног төхөөрөмжийн
угсралтын ажлыг дуусгаж ашиглалтанд оруулсан.
Өмнөд хээрийн анги
Зам барилгын ажлын явцад барилгын ангийн ажилчдын түр оршин суух кемпийг
Ханбогд сумын Номгон багийн нутагт Галбын Говийн Дөрвөлжин Тээг хэмээх газрын
зүүн хойно байгуулсан. Өмнөд хээрийн ангийн талбай нь нийт 500х500 м харьцаатай
бөгөөд сууринг хүрээлэх хашаа, дизель цахилгаан үүсгүүр, ажилчдын байр, хүнсний
агуулах, харуулын байр, хог шатаах зуух, хогийн цэг, цамхаг, бохир ус цэвэрлэх
байгууламж, халаалтын зуух, нүүрсний агуулах, анхны тусламжийн цэг болон
шатахууны агуулах байрлана. Хээрийн анги нь 1500 хүртэл хүн байрлуулах хүчин
чадалтай бөгөөд 2010 оны 12 дугаар сараас 2012 оны 12 дугаар сар хүртэл үйл
ажиллагаа явуулна. Барилгын ажил үүргийн онцлогоос хамаарч шаардлагатай үед
зөөврийн, бага оврын орон сууц болон ажлын байрыг тогтоосон зайд байрлуулан
ажиллана.
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5.2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ - ГАШУУН СУХАЙТЫН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ
Хүснэгт 24. Гашуун сухайтын дэд бүтцийн барилгын болон ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2012 онд
№

1.

Байгаль орчны
бүрдэл хэсэг

Агаарын чанар

Болзошгүй нөлөөлөл

Дэд бүтцийн зурвасын барилгын ажил болон үйл
ажиллагааны улмаас гарч болох тоосжилтын эх
үүсвэрүүд:
Зам болон эрчим хүчний шугамын барилгын ажлын явц
дахь газар шорооны ажил,
Хатуу хучилтгүй зам дээрх тээврийн хөдөлгөөн,
Бүтээгдэхүүн тээвэрлэж буй машинаас асгарч болох
шороо тоос,
Замын материалын карьеруудын хөрс хуулалт, замын
материалын овоолго

Ашиглагдаж буй тээврийн хэрэгсэл тоног төхөөрөмжөөс
ялгарах хорт хий орчны агаарыг бохирдуулах

2

3

Дуу чимээ

Ус

Нутгийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулах,
Зам барилгын ажлын үед тавих хоолой, ус зайлуулах
байгууламж нь голдиролын бүтцэд нөлөөлж, булгийн
болон түр зуурын урсацыг өөрчилж, голдирол орчмын
ургамалжилтанд нөлөөлөх,
Замыг хөндлөн огтлох урсац өөрчлөгдөх,

Төсөв
(мян.төг)

Бууруулах арга хэмжээ
Зам, эрчим хүч дамжуулах шугам, радио холбооны
цамхагийн барилгын ажлын үед усны машиныг ашиглаж
тоосжилтын эх үүсвэрүүдийг услах, чийглэх, замыг
дагтаршуулахад байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай
барьцалдуулагч бодис Дастблокыг ашиглана.
Хучилтгүй зам дээр тээвэр хийх машины хурдыг
хязгаарлана, хурдны хязгаарлалтыг анхааруулсан замын
тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулна.
Замын чиглэлийн дагуух карьер болон хэрэглэгдэхээ
больсон хуучин замуудын хөрсийг сэргээн ургамал
байгалийн аясаар ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Зам, эрчим хүчний шугам, радио холбооны цамхагийн
барилгын ажлын үед газар шорооны ажлыг аль болохоор
хязгаартай байлгаж, хяналт тавина.
Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд Монгол
Улсад мөрдөгдөж буй утааны ба бохирдлын стандартууд
(MNS 5013:2003 бензин хөдөлгүүрээс ялгарах
бохирдуулагчид, MNS 5014:2003 дизель хөдөлгүүрээс
ялгарах бохирдуулагчид) болон олон улсын холбогдох
стандартуудын шаардлагын дагуу хяналт хийж түүнд
нийцүүлнэ.
Агаарын чанарыг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол
хянана.
Айлын өвөлжөө, бууцанд нөлөөлөл үзүүлэхээргүй хол зайд
хийж гүйцэтгэнэ.
Урсацын горимд тохируулан нэвтрүүлэх байгууламж
төлөвлөнө.
Замын ус зайлуулах байгууламжийн төлөвлөлт нь
гадаргуугийн урсацад нөлөөлөхгүй байхаар хийнэ.
Түр зуурын урсац өнгөрсний дараа ус нэвтрүүлэх хоолойн
байгууламж дахь хурдсыг зайлуулж байна.
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Хариуцах
тал

12000.0

Барилгын
гэрээлэгч
компани

1164.9

БО хэлтэс

21000.0

Барилгын
гэрээлэгч
компани

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

-

Төслийн
менежер

8000.0

БО хэлтэс

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

Үйл
ажиллагааны

БО хэлтэс
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№

Байгаль орчны
бүрдэл хэсэг

Болзошгүй нөлөөлөл
Зам, гүүр, барилгын ажлын үед хуурай голдиролуудын
эргийн элэгдэл эвдрэл ихсэх,

Гадаргын урсацын байгалийн голдиролууд ус зайлуулах,
урсац өнгөрүүлэх байгууламж, гүүр хоолой барих явцад
шатах тослох материал, барилгын материалын хог
хаягдлаар бохирдох зэрэг түр зуурын нөлөөлөлд өртөх,

Аюултай болон хортой бодис, материал тээвэрлэх явцад
болзошгүй осол аваараас үүдэн гадаргын болон газар
доорхи ус, хуурай сайруудыг бохирдуулах эрсдэл
нэмэгдэх,
Орчны тоосжилтыг бууруулах болон замын барилгын
ажилд урьдчилсан тооцоогоор 60622.19 шоо м усыг
ашигласнаар бага гүнд орших газар доорхи усны түвшин
тодорхой хугацаанд доошилж, нөөц нь хомсдож
болзошгүй ба зарим ардын худгууд болон булгуудад
нөлөөлөх,

Зам, эрчим хүчний байгууламжуудыг барихад тухайн
хэсгийн хөрсийг эвдэх,
4

Хөрсөн бүрхэвч

Бууруулах арга хэмжээ
Зам барих явцад урсацын эргийг хамгийн бага хэмжээгээр
эвдэнэ.
Түр зуурын урсацын эвдэрсэн эргийг засах, цаашид эвдрэл
явагдах эрсдлийг багасгана.
Голын голдиролын ойролцоо шатахуун цэнэглэхгүй.
Шатах тослох материалын агуулахыг голын голдиролоос
дор хаяж 100 м зайтай байрлуулна.
Шатах тослох материал алдагдах үед авах яаралтай арга
хэмжээг урьдчилан тодорхойлж урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ авч байна.
Хортой болон аюултай бодисын тээвэрлэлтэнд Монгол
Улсын Химийн хорт бодисын тухай хуулинд заасан
шаардлагууд, зохих журмуудыг дагаж мөрдөнө.
Аюултай болон хортой бодис, материалыг тээвэрлэх
аюулгүй ажиллагааны болон осол аваарын үед авах арга
хэмжээний дарааллыг тогтоож, түүнийг мөрдөж ажиллана.
Газар доорхи ус ашиглах цооногуудыг ус ашиглах
хугацаанд тодорхой давтамжтайгаар байнга хянаж байна.
Газар доорхи ус ашиглах цооногоос 1 км хүртэл зайд
орших худгуудыг ус ашиглах хугацаанд тодорхой
давтамжтайгаар байнга хянаж байна.

Төсөв
(мян.төг)
туршид
-

-

Хариуцах
тал
Барилгын
гэрээлэгч
компани
Барилгын
гэрээлэгч
компани

Тээвэрлэгч
гэрээт
компани

3300.3

БО хэлтэс

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

Зам барилгын ажлын явцад шаардагдах усыг худаг булгийн
ойролцоо цооног өрөмдөж авахдаа түүнийг эзэмшиж байгаа
малчдад мэдэгдэж, саналыг авна.
Барилгын ажлын явцад замын дагуух нутгийн иргэдийн
худгуудад хяналтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хэмжээ чанарыг
нь тодруулж байна.
Хэрэв малчдын энгийн худгуудад түвшний бууралт их
хэмжээгээр ажиглагдвал нутгийн малчидтай зөвлөлдсөний
үндсэн дээр өөр боломжит эх үүсвэрийг тогтоож, ашиглах
боломжоор хангаж өгнө.
Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар хянана.

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани
БО хэлтэс

Замын барилгын ажил, цахилгаан дамжуулах шугам болон
радио холбооны цамхаг суурилуулалт, түүний засвар
үйлчилгээ нь тус зам, цахилгааны шугамын хэсэг дэх
хөрсний эвдрэлийг аль болох бага байлгахад чиглэсэн
байна, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг тухайн
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7268.0

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

10000.0

БО хэлтэс

-

БО хэлтэс,
Барилгын
гэрээлэгч
компани
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№

Байгаль орчны
бүрдэл хэсэг

Болзошгүй нөлөөлөл

тогтоогдсон ажлын зурваст байлгах арга хэмжээ авна.
Замын дагуух карьерууд, цахилгаан дамжуулах шугам
болон радио холбооны цамхаг суурилуулах хэсгийн өнгөн
хөрсийг хуулж овоолон дараа нь нөхөн сэргээхэд ашиглана.
Зам ашиглалтанд орсны дараа хуучин замын дагуу хөндлөн
суваг татаж цаашид машин явахыг хязгаарлана, дахин
ургамал ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ мөн шинэ замын дагуух
замбараагүй олон салаа замын хөрс, ургамлыг сэргээх
бололцоог нээж өгнө.
Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар хянана.
Голын голдирол орчимд болон ус дамжуулах хоолой
барьсан хэсгүүдэд урсац өөрчлөгдөн хөрсөн бүрхэвч
эвдрэх,
100м өргөн зурвастай 96.8 км урттай хатуу хучилттай зам
болон цахилгаан дамжуулах шугамын барилгын ажил,
засвар үйлчилгээний шороон зам ба радио холбооны
цамхаг зэргийг барьж байгуулах үед нийт 1110.65 га
газрын ургамлан бүрхэвч нөлөөлөлд өртөж болзошгүй ба
ялангуяа цөлөрхөг хээрийн тэгш талын ургамалжилт их
хэмжээгээр нөлөөлөлд өртөх,

5

Ургамлан
бүрхэвч

Хатуу хучилттай авто зам барих, цахилгаан дамжуулах
шугамын засвар үйлчилгээний зам болон ус зайлуулах
суваг шуудууг ухах, цахилгааны шугамын суурь зэргийн
улмаас ойролцоогоор 211.52 га талбайн ургамлан
бүрхэвчийг зайлшгүй устгах,
Монгол орны ховор, нэн ховор ургамлын тоонд багтаж
байгаа Монгол Улсын улаан номонд орсон 4, нэн ховор
4, эндемик 9, эртний цөлийн үлдвэр (Реликт) 2 зүйлийн
ургамлууд төслийн үйл ажиллагааны улмаас нөлөөлөлд
өртөн, устаж үгүй болох,
Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэж буй машин тоног
төхөөрөмжөөс үүдсэн ургамлын талхагдал бий болох,
тоосжилт үүсэж болзошгүй. Улмаар энэ нь эргээд орчны
агаарын тоосжилт ихсэхэд нөлөөлөх буюу хөрсний сул
шороо агаарт дэгдэж агаарын тоосжилтыг нэмэгдүүлэх,

Төсөв
(мян.төг)

Бууруулах арга хэмжээ

8200.3

-

12368.0

Ус зайлуулах, урсац өнгөрөх байгууламжийг барих үед
хөрсний эвдрэлийг аль болох бага байлгана.

-

Хөрс хуулах болон ургамлан бүрхэвчийг устгах ажлыг
зайлшгүй хийх бөгөөд энэ нөлөөллийг арилгах аргагүй юм.
Гэвч барилгын ажил дууссаны дараагаар сул шороо агаарт
дэгдэх, тоосжилт үүсгэхээс сэргийлэх үүднээс эвдэгдсэн
газрыг зохих стандартын дагуу хэлбэржүүлж, нөхөн
сэргээх ажлыг гүйцэтгэж байна.
Барилгын ажлыг гүйцэтгэхдээ ургамалд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг аль болох бууруулах талаар анхааран ажиллах
ба машин, өөрөө явагч хэрэгслийн хөдөлгөөн, нөлөөллийг
тухайн тогтоогдсон зурваст байлгах арга хэмжээ авч байна.
Нөхөн сэргээлтийг хийх үед тухайн нутгийн унаган
ургамлын үрийг тарих ба техникийн болон биологийн
нөхөн сэргээлтийг тухай бүрт хийнэ.

7200.0

Ховор ургамал тохиолдсон хэсгүүдэд барилгын ажлыг
эхлүүлэхээс өмнө ургамал судлаачдыг байлцуулж, тухайн
орчны ургамалжилтын нарийвчилсан судалгаа хийж,
тэдний санал зөвлөмжийг мөрдөж ажиллана. Шаардлагатай
бол мэргэжлийн байгууллагуудын зөвлөмжийн дагуу
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
Барилгын ажлын явцад өртөж болзошгүй ховор, нэн ховор
ургамлуудыг барилгын ажлын явцад түр хугацаагаар
хашиж хамгаална.
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Хариуцах
тал
Барилгын
гэрээлэгч
компани
Барилгын
гэрээлэгч
компани
Барилгын
гэрээлэгч
компани
Барилгын
гэрээлэгч
компани
БО хэлтэс

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

10000.0

БО хэлтэс

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани
Барилгын
гэрээлэгч
компани
БО хэлтэс

-
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№

Байгаль орчны
бүрдэл хэсэг

Болзошгүй нөлөөлөл
ургамалд дам хэлбэрээр сөргөөр нөлөөлөх,
Ургамлын нөмрөгийг устгаснаас хөрсөн бүрхэвч эвдрэлд
өртөмтгий болох,
Бэлчээрийн ашигт ургамал төсөл хэрэгжсэний улмаас
талхлагдан, улмаар малын бэлчээр хомсдох,

Эрчим хүчний шугам, зам, гүүрийн барилга угсралтын үе
шатанд ашиглагдах машин техникийн зорчих
хөдөлгөөнөөс үүсэх дуу чимээ, газар шорооны ажилтай
холбоотойгоор үүсэн бий болох тоосжилт зэргээс үүдэн
ойр орчимд нутагладаг ан амьтад үргэн дайжих, амьдрах
орчноо алдах,
Дэд бүтцийн байгууламжуудын барилгын ажлын үед
хөрс хуулалт, газар шорооны ажлын явцад төслийн
талбайд тэмдэглэгдсэн мэрэгчид ба мөлхөгчдийн амьдрах
орчин устаж үгүй болох,
Эрчим хүчний шугам, зам, гүүрийн барилгын ажлын
явцад Монгол Улсын Улаан Номын жагсаалтад орсон
зарим ховор болон ховордож буй амьтад болох хулан,
хар сүүлт зээргийн нутагшилтанд мэдэгдэхүйц нөлөөлөх,
6

Амьтны аймаг
Төсөл хэрэгжих барилгын шатанд газар шорооны үйл
ажиллагаатай холбоотойгоор шавьжийн амьдрах орчинд
нөлөөлөх,

Замын ажил, цахилгаан дамжуулах шугам барих үед түр
зуур мал сүрэг, ан амьтдын бэлчээр хомсдох,

Аливаа нэгэн зүйл устаж, дайжиж алга болсонтой
холбоотойгоор экологийн идэш тэжээлийн харилцаа
холбоо алдагдах дам нөлөөл үүсч болзошгүй,

Төсөв
(мян.төг)

Бууруулах арга хэмжээ

Хариуцах
тал

Монгол орны ховор, нэн ховор ургамлын тоонд багтаж
байгаа ургамлууд нөлөөлөлд зайлшгүй өртөхөөр байвал
тэдгээрийг шилжүүлэн суулгах арга хэмжээг ургамал
судлаачдын оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.
Хатуу хучилттай зам ашиглалтанд орсноор түүний дагуух
замбараагүй олон салаа замуудын хөрс, ургамлыг эргэн
сэргэхэд эерэгээр нөлөөлөх ба ашиглахгүй замуудын
хэсгүүдэд дагтаршсан хөрсийг суллаж, цаашид машин
явахыг хязгаарлаж, ургамлын үр салхиар хийсэн ирж
тогтон, ургах нөхцлийг бүрдүүлж өгнө.
Бүс нутгийн биологийн төрөл зүйл, тоо толгойг хамгаалах
үүднээс орон нутгийн захиргаа, байгаль орчны алба,
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж, шаардлагатай
тохиолдолд тэдгээрт туслалцаа үзүүлнэ.

7200.0

БО хэлтэс

3024.3

Барилгын
гэрээлэгч
компани

4500.0

БО хэлтэс

Дэд бүтцийн зурвасыг барих барилгын ажлын үед үүсэх
дуу чимээний хэмжээг бага түвшинд байлгах талаар
анхаарч ажиллана. Тухайлбал, дуу чимээ бага гаргадаг,
техникийн үзүүлэлт сайтай тоног төхөөрөмжүүд ашиглана.
Тухайн дэд бүтцүүдийг төлөвлөхдөө энэ бүс нутгийн ан
амьтдын нүүдлийн замд саад болохгүй байхад анхаарах,
тухайлбал зам болон бусад байгууламжуудад далан,
хамгаалалт хашаа, хашлага барихдаа ан амьтдын нүүдэл
дайран гарч болзошгүй хэсгүүдээр чөлөөтэй нэвтрэх
бололцоогоор хангаж өгнө.
Цахилгаан дамжуулах шугамууд дээр шувууд сууж өндөр
хүчдэлд цохиулахаас сэргийлж уг шонгууд дээр шувуу
үргээгч төхөөрөмж байршуулна мөн махчин шувуудад
зориулан хоол тэжээл ихтэй буюу жижиг мэрэгчид ихтэй
газруудад тусгай шон босгон шувууны хиймэл үүр барьж
өгнө.
Төслийн барилга угсралтын үйл ажиллагаанд оролцож буй
ажилчдад буюу тээвэрлэлт хийх жолооч нарт тухайн бүс
нутагт улаан номонд орсон ховордсон амьтад, CITES
Хавсралт II-т орсон ховор ан амьтдын талаар сургалтын
программ явуулж, таниулах хамгаалах арга хэмжээ авна.
Зам, барилгын ажлыг хийх үед булагийн ойролцоох зэрлэг
ан амьтад ундаалдаг усны эх үүсвэрийн ойролцоо гүүр,
гарам барихгүй.

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани

7526.6

Барилгын
гэрээлэгч
компани

-

БО хэлтэс

-

Барилгын
гэрээлэгч
компани
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№

Байгаль орчны
бүрдэл хэсэг

Болзошгүй нөлөөлөл
Тус замын чиглэлийн нэмэгдэж буй замын хөдөлгөөн ба
замын дундаж хурд зэргээс шалтгаалан ан амьтад
автомашинд дайрагдах эрсдэл нэмэгдэх,

Бууруулах арга хэмжээ
Амьтад нэвтрэх боломжтой газруудад болон нутгийн
иргэдийн мал шигүү бэлчдэг, суурьшил ихтэй газруудад
замын тусгай анхааруулсан тэмдэг, тэмдэглэгээг зөв
зохистой байрлуулна.
ГБДЦГ, түүний орчны бүсүүд, дэд бүтцийн зурвас дахь
амьтны аймгийн судалгааны хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлнэ.

Хатуу хучилттай замын чиглэлийн дагуу агнуурын ач
холбогдолтой, ховордож буй болон улаан номонд орсон
төрөл зүйлийн хууль бус агналт ихсэх,
Дэд бүтцийн зурвасын зам, эрчим хүч, радио холбооны байгууламж барих үед байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын
урьдчилсан дүн-2012 онд
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Төсөв
(мян.төг)
1000.0

Хариуцах
тал
БО хэлтэс

-

БО хэлтэс

123752.3

ОТ ХХК
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5.3. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР- ГАШУУН СУХАЙТЫН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨСӨЛ
Хүснэгт 25. Гашуун сухайтын дэд бүтцийг барих барилгын болон ашиглатын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2012 онд

№

Байгаль
орчны
үзүүлэлт

Хяналт
шинжилгээни
й үзүүлэлтүүд

Агаар дахь тоосжилт, нийт тоос
(TSP), PM10
1

Агаар

Агаарын чанар
Агаар дахь хорт хийн агууламж,
CO, CO2, SO2, NO2, O2, CH4, NH3,
Pb

2

3

4

5

Хөрс

Хөрс

Ус

Гадаргын
болон газрын
доорхи ус

Ургамлын
аймаг

Амьтны
аймаг

Хяналт шинжилгээ
явуулах цэгүүдийн
байршил

Шинжилгээ явуулах төрөл,
хэлбэр

Физик үзүүлэлтүүд, органик
бодисууд, нийт азот, карбонат, Ca,
Mg, P2O5, K2O, хөрсний pH, Pb,
Cd, As, Zn, Ce-ийн агууламж,
морфологи бичиглэл, нефтийн
бүтээгдэхүүний агууламж
pH, нийт ууссан давс-TDS, нийт
хатуулаг (CaCO3), Ca, Mg, Na, K,
SO4, NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu,
Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,
Усны түвшин (газрын гадаргаас
доош, м-ээр)

2

Ургамал

Ургамалжилтын нягтшил, 25м
талбай дахь зүйлийн тоо, биомасс

Амьтан

Нүүдлийн төрөл зүйл, мөлхөгч,
шувуу, мэрэгч амьтдын зүйлийн
бүрдэл, тоо толгой, нүүдэл
шилжилт
Замын тусгай тэмдэглэгээг шалгах

DMP-1, DMP-2, DMP-3,
DMP-4
DMP-5, DMP-JaBa, DMPKhO, DMP-TsKh, DMPGaSu
GEMP-1, GEMP-2 GEMP3, GEMP-4 GEMP-5,
GEMP-JaBa
GEMP-KhO, GEMP-TsKh,
GEMP-GaSu
- Бор хошуу
- Хонгор овоо
- Цагаан хад
- Гашуун сухайтын хилийн
боомт
-

-

Бөгтөр хөөврийн
задгай ус ба худаг, Их
Гүний, Цагаан хадны
худаг
Худгуудад

-Бор хушуу
- Хонгор овоо
- Цагаан хад
- Гашуун сухайтын хилийн
боомт

Гашуун сухайтын замын
дагууд
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Хяналт
шинжилгээ
явуулах хугацаа
болон давтамж

Арга,
аргачлал

Техник, тоног
төхөөрөмж

Сард нэг удаа

Хянах,
шинжлэх

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

Жилд нэг удаа

Судлах,
шинжлэх

-

Улиралд нэг удаа

Хянах,
судлах,
шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Жилийн тайланг
БОАЖЯ, Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд сумын ЗДТГ

шинжлэх

Лабораторийн
шинжилгээ

Жилийн тайланг
БОАЖЯ, Усны газар,
Өмнөговь аймгийн
ЗДТГ, Ханбогд сумын
ЗДТГ

Улиралд нэг удаа

Хянах,
судлах

Хээрийн судалгааны
мэдээл цуглуулах
маягтууд, Дижитал
фото аппарат,
Клинометр /налуу
хэмжигч/,

Жилийн тайланг
БОАЖЯ, Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд сумын ЗДТГ

Жилд нэг удаа

Хянах,
судлах

Дуран, зай
тодорхойлогч, байршил
тодорхойлогч

Жилийн тайланг
БОАЖЯ, Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд сумын ЗДТГ

Улиралд нэг удаа

Тайлан

Жилийн тайланг
БОАЖЯ, Өмнөговь
аймгийн ЗДТГ,
Ханбогд сумын ЗДТГ
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6.

ОРОН НУТГИЙН БАЙНГЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ
БАРИХ ТӨСӨЛ

6.1. ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ, ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ
Оюу Толгой компани нь Өмнөговь аймаг дахь Оюу Толгойн уурхайн төслийн
талбайгаас хойд зүгт 10 км орчимд байрлах бөгөөд одоогоор ашиглаж байгаа орон
нутгийн түр нислэгийн зурвасын хойд талд байнгын нисэх онгоцны буудлыг байгуулна
(Зураг 12). Санал болгож буй орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудал нь төслийн
ажилчид ба орон нутгийн иргэд Оюу Толгой уурхай Улаанбаатар хотын хооронд
түргэн, шуурхай аюулгүй зорчих байдлыг хангах болно.
Төслийн ажлын хамрах хүрээнд Боинг 737-800 төрлийн онгоц хөөрч, буухад
тохиромжтой бетонон хучилттай нисэх, буух зурвас болон холбогдох барилга
байгууламжуудыг барьж байгуулна. Үүнд:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3250 метрийн урттай хөөрч буух зурвас,
Явган хүний зам,
Аюулгүйн төгсгөлийн зурвас,
Тавцан,
Онгоц байрлуулах газар ба засвар үйлчилгээний барилга-4500 кв.м,
Хяналтын цамхаг 3 давхар 100 кв.м,
Зорчигчийн терминал,
Хүлээлгийн заал 120 зорчигчийн багтаамжтай,
Машин тавих газар,
Нисэх буух талбайн тэмдэг,
Хөөрөх буух зурвасын гэрэлтүүлэг ба цахилгаан эрчим хүч,
Талбайг хүрээлсэн хашаа барих болон
Гадаргуугийн усыг зайлуулах суваг хоолой тавих зэрэг ажлууд орно.
Зураг 12. Онгоц буудлын ерөнхий план зураг
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Нисэх буух зурвас, терминалын барилга ба хяналтын цамхагийн болон машины
зогсоолын талбайг 1,8 м өндөртэй, дөрвөлжин тортой, гинжин холбоо хэлбэрийн төмөр
хашаа тойруулан барьж хамгаална. Хайрган хучилттай 5,2 км орчим урт замыг
байнгын нисэх буудлын өмнөд хэсгээс зүүн урагш чиглэлд Оюу Толгой-Ханбогд
сумын чиглэлийн сайжруулсан шороон зам хүртэл байгуулна.
Элс, хайрганы уурхай
Сонгож авсан газрын хөрс, дүүргэх материалын онцлог, механик шинж чанарыг
тодорхойлох, хөөрөх, буух зурвасын дэвсгэр үе, далан, гадаргууг барихад
шаардлагатай барилгын материалын нөөцийг тухайн орон нутгаас олох боломж
зэргийг судлахын тулд геотехникийн шинжилгээ судалгааг явуулсан болно.
Судалгааны үр дүнд олж авсан мэдээллийг ашиглан хөөрөх, буух зурвасын
нарийвчилсан зураг төслийг гаргах, дэвсгэр үе, далан барих, тэдгээрийн гүнийг
тодорхойлох, ерөнхий зураглал болон ажлын зургийг боловсрууласан.
Барилгын ажилд нийт 250 000 шоо.м хайрга, 35 000 шоо.м элс ашиглахаар төлөвлөөд
байна. Барилгын ажилд шаардлагатай элсийг Халивын элсний ил уурхайгаас авч
ашиглана. Хайрга авч ашиглах карьерыг инженер-геологийн судалгаан дээр үндэслэн
сонгосон. Энэ хайрганы карьерын захын 4 цэгийг хүснэгтээр харуулав. (Хүснэгт-25).
Хүснэгт 186. Барилгын материал авч ашиглах карьеруудын байршил
№

Захын цэгүүд

Өргөрөг

Уртраг

1
2
3
4

QB-PA11
QB-PA12
QB-PA13
QB-PA14

649369,35
649499,43
649346,78
649216,70

4776536,23
4776461,52
4776195,73
4776270,44

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахад шаардлагатай холбогдох зөвшөөрлийг
орон нутгийн засаг даргаас авсан болно. Барилгын ажлыг 2012 оны 8 дугаар сарын 31нд дуусгахаар төлөвлөсөн ба барилгын ажил бүрэн дууссаны дараа эвдрэлд өртсөн зам
талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохих журмын дагуу хийнэ.
Түлш хадгалалт
Улаанбаатараас Оюу Толгой руу нислэг үйлдэх онгоц хөөрөхөөсөө өмнө түлшээ бүрэн
дүүргэж базаасан байх ба Оюу Толгойн онгоцны буудалд түлш хадгалах байгууламж
барих шаардлагагүйгэж үзэж байгаа юм. Нисэх буудлыг барих болон ашиглах үед
цахилгаан эрчим хүчээр хангах үүсгүүрүүдийн түлшийг хадгалах зориулалттай бага
хэмжээний түлш хадгалах агуулах савуудыг байршуулна.
Усан хангамж
Барилгын ажилд шаардлагатай усыг ОТС02 (656005 4775983) болон ОТС04 (656574
4780755) худгуудаас авч ашиглахаар төлөвлөн холбогдох зөвшөөрлүүдийг авсан.
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Хог хаягдал
Нисэх буудлын орчимд бохир ус цуглуулах танк байрлуулах ба хуримтлагдсан бохир
усыг шахуургаар соруулан уурхайн талбайд байрлах бохир ус цэвэрлэх байгууламж
руу тээвэрлэн, цэвэршүүлнэ.
Хатуу хог хаягдлыг ангилан хаях хогны савыг ажлын байр, талбай бүрт байршуулах
бөгөөд хог хаягдлыг Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах хатуу хог хаягдлын цэгт
зайлуулна.
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6.2. ОРОН НУТГИЙН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хүснэгт 27. Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал барих барилгын болон ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2012 онд

№

Байгаль
орчны бүрдэл
хэсэг

Болзошгүй
нөлөөлөл

Бууруулах арга хэмжээ




1.

2.

Агаар

Хөрс

Агаарын
бохирдол

Хөрсний
бохирдол,
элэгдэл
доройтол






Барилгын ажлын үед:
Тоосжилт үүсгэх эх үүсвэрүүд буюу ажлын зам талбай болон хөрсний овоолгуудад усалгаа
хийх, цемент, элс зэрэг нарийн ширхэгтэй барилгын материалуудыг хучиж бүтээнэ.
Агаарын чанарыг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол хянана.
Барилгын талбайд болон түүний гадна тал дахь хүнд машин механизмын хөдөлгөөнтэй газарт
дуу шуугианыг хэмжинэ.
Ашиглалтын үед:
Тоосжилтыг хянаж, бууруулах арга хэмжээ авч байна.
Агаарын бохирдлыг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол хянана.
Дуу шуугианы хэмжилтийг нисэх буудал дээр хийж байна.
Дуу, шуугиан бүхий машин механизмын ашиглалтыг оновчтой төлөвлөж, үр ашиггүй
ашиглалтыг багасгах арга хэмжээ авна
Барилгын ажлын үед:

Барилгын ажлын явцад үүссэн хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг арилгах, нөхөн сэргээх арга
хэмжээ авна.

Шатах тослох материалын асгаралт, алдагдал гарсан тохиолдол бүрийг бүртгэж,
бохирдсон хөрс шороог зориулалтын талбайд тээвэрлэн хүргэж саармагжуулан,
бохирдолт орчинд тархахаас сэргийлэх ажлыг цаг тухайд нь авч ажиллана.

Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол хянана.
Ашиглалтын үед:

Нисэх буудлын хүлээлгийн талбайн хог хаягдал болон бусад ахуйн хог хаягдлыг тухай
бүр цэвэрлэж зайлуулна.

Хөрсний рН, сульфат, нитратын шинжилгээ хийлгэж байна.
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Оюу толгой уурхайгаас зүүн-хойш орших тэгш талыг бэлчээр хэлбэрээр хадгалж, энэ бүсэд
аливаа барилга байгууламж барьж, үйлдвэрлэл явуулахгүй байна.

Онгоц шувуутай мөргөлдөх аюул, эрсдлээс зайлсхийнэ, үхсэн мал, амьтны сэг зэмийг нисэх
Удирдлага,
буудлын орчмоос яаралтай зайлуулж, шувуу цуглахаас сэргийлнэ.
зохион
3.

Хөдөлмөр хамгааллын горим, дүрмийг сахиулан, ажиллагсадыг эмнэлэгийн үзлэгт хамруулж,
байгуулалтын
эрүүлжүүлэх арга хэмжээг жил бүр авч байна.
арга хэмжээ

Нислэгийн болзошгүй осол, эрсдэлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой
хийлгэж, ийм үед ажиллах дотоод дүрэм журмыг батлан мөрдөх, ажиллагсадын сургалтыг
тогтмол зохион байгуулж байна.
Орон нутгийн байнгын нисэх буудлыг барих барилгын болон ашиглалтын үед байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын
урьдчилсан дүн-2012 онд
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6.1. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР- ОРОН НУТГИЙН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ, 2012
Хүснэгт 28. Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал барих барилгын болон ашигалалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2012 онд

№

Байгаль
орчны
бүрдэл
хэсэг

Байгаль
орчны
үзүүлэлт

Мониторингийн
үзүүлэлтүүд

Байршил


Тоос

1

Агаарын
чанар

Хийн
бохирдол
Дуу чимээ

(0-10 cм)
2

3

Хөрс




PM2.5
PM10



Дуу чимээний
түвшин, дБА





pH
Сульфат
Нитрат



Гадаргын
ус



Хими болон
физикийн
үзүүлэлт

Газрын
доорхи ус



Усны түвшин
хэмжилт

Ус



Үе шат

Нисэх зурвасын хойд талд 0.1,
зүүн өмнө талд 1 км зайд (2
цэгт)
Онгоц буудлын ажлын байрны
орчим
Барилгын талбайд болон түүний
гадна тал дахь хүнд машин
механизмын хөдөлгөөнтэй газар



Онгоцны буудлаас зүүн тийш
0.5 км зайд



pH, Хатуулаг, ЦДЧ, (CaCO3),
Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3,
NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr,
Fe, Ni, нийт ууссан хатуу
нэгдэл, нийт ууссан давс



Усны түвшиний хэлбэлзэл,
урсац хамгийн урт ба гүн хэсэг
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Барилгын үе
шатанд

Давтамж

7 хоног
тутамд

Барилгын үе
шатанд

Сар бүр

Арга, аргачлал

Шинжлэх,
стандарт
үзүүлэлттэй
харьцуулан хянах

Техник, тоног
төхөөрөмж

Тайлан

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

Хянах

2238E Mediator
Sound level meter

Барилгын үе
шатанд

Барилгын
ажлыг эхлэх
болон дуусах
саруудад нэг
нэг удаа

Шинжлэх,
стандарт
үзүүлэлттэй
харьцуулан хянах

Лабораторийн
шинжилгээ

Барилгын үе
шатанд

Сар, улирал,
жилд нэг нэг
удаа

Шинжлэх,
стандарт
үзүүлэлттэй
харьцуулан хянах

Лабораторийн
шинжилгээ

Барилгын үе
шатанд

Сар, улирал,
жилд нэг нэг
удаа

Хянах

Гүний усны
түвшин хэмжигч
багаж

Жилийн
тайланг
БОАЖЯ,
Өмнөговь
аймгийн
ЗДТГ,
Ханбогд
сумын
ЗДТГ
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7.

ХЭЭРИЙН АНГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

7.1. ХАНБОГД ХЭЭРИЙН АНГИ
Ханбогд түр суурин нь Ханбогд сумын төвд байрладаг ба үйлчилгээний Камел болон
Номадс компанийн 450-550 монгол ажилчид 6 сарын хугацаанд амьдран суух
зориулалттайгаар баригдаж байна.
Камел компанийн ажилчид нь бараа материалын ялгах ангилах, дахин боловсруулах,
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, явган хүний зам барих болон кемпийн засвар
үйлчилгээний ерөнхий ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ.
Номадс компанийн ажилчид нь сууринг барих, засаж тохижуулах зэрэг ажлуудыг хийж
гүйцэтгэнэ. Мөн энэ компанийн ажилчид нь өөрсдөө энэ сууриндаа байрлаад
суурингийн цэвэрлэгээ болон ажилчдыг аюулгүй амт чанар сайтай хоол хүнсээр хангах
асуудлыг хариуцна.
Суурингийн барилга, байгууламжид дараах зүйлс хамаарна. Үүнд:
-

150 ш унтлагын гэр,
8 ш холбоотой гал тогооны гэр,
1 ш гал тогооны хөргөх төхөөрөмж бүхий чингэлэг,
10 ш холбоотой хоолны гэр,
3 ш чингэлэг бүхий ариун цэврийн өрөө,
3 ш чингэлэг бүхий халуун усны өрөө,
3 ш чингэлэг бүхий гар угаах ариун цэврийн өрөө,
3 ш 20 тонын багтаамжтай усны ёмкость,
1 ш 40 тонын багтаамжтай шатахуун түгээх станц,
3 ш 550кВ хүчин чадалтай цахилгаан үүсгэгчүүд (генераторууд),
1 ш офисын зориулалттай гэр,
Волейбол болон хөл бөмбөгийн талбай,
1 ш бохир ус цэвэрлэх байгууламж (чингэлэг бүхий).

7.2. ХОГ ХАЯГДАЛ БА БОХИР УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ
Түр суурингуудын хатуу хог хаягдлыг тусгай бэлтгэсэн талбайд байрлуулж, ялган сард
1 удаа Оюу Толгой төслийн талбайд тээвэрлэн авчирна. Хог хаягдал тээвэрлэх
асуудлыг гэрээт компаниуд хариуцан гүйцэтгэх ба гүйцэтгэлд нь Оюу Толгой
компанийн байгаль орчны хэлтэс хяналт тавина. Хаягдал усыг мөн бохир усны танканд
хадгалж, тухай бүр цэвэрлэх байгууламжид цэвэрлэнэ. Бохир ус цэвэрлэх
байгууламжид дараах техникийн үзүүлэлт бүхий зөөврийн цэвэрлэх төхөөрөмж
ашиглана.
40 тонн контейнерт байрлуулсан бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмж нь хуванцар
материалаар хийсэн 1200 хүн буюу 150 л/хүн өдөр багтаамжтай байна. Энэхүү
төхөөрөмж нь байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй. Хүндийн хүчний нөлөөгөөр
хатуу хэсгээс ялгагдсан бохир усыг насосны тусламжтайгаар цэвэрлэх байгууламж руу
шахна. Энд бохир усыг механик-биологийн аргаар боловсруулна. Төхөөрөмж нь 4
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реактороос бүрдэх ба процессийг компьютерийн тусламжтайгаар хянана. Энэхүү
зөөврийн төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим Оюу Толгой төслийн талбай дээрх бохир
ус цэвэрлэх байгууламжтай адил болно. Цэвэршүүлсэн усыг 20 тн контайнерт
шилжүүлэн, замын тоос дарах зориулалтаар ашиглана.
7.3. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
Түр суурингууд татан буугдсаны дараа техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг
холбогдох стандартын дагуу гэрээт компани хариуцан гүйцэтгэнэ. Биологийн нөхөн
сэргээлтэнд нутгийн унаган ургамал тарих, шилжүүлэн суулгах ажил хийгдэнэ.
Хэрэгжилтэнд Ханбогд сумын байгаль орчны байцаагч болон Оюу Толгой компанийн
Байгаль орчны хэлтсээс хяналт тавина.
Оюу Толгой компанийн зүгээс энэхүү байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэнд сард 2 удаа хяналт тавих ба аливаа зөрчил илэрсэн тохиолдолд
хариуцлагыг гэрээт компани хүлээх болно.
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7.4. ХЭЭРИЙН ТҮР АНГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хүснэгт 29. Хээрийн түр ангийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө- 2012 онд
#

Байгаль
орчны
бүрэлдхүүн

Болзошгүй нөлөөлөл

Барилгын болон өдөр тутмын үйл
ажиллагаанаас үүдэн доорхи үед тоос үүснэ.


1

Агаарын
чанар

Шинээр барилга барихаар төлөвлөж
байгаа талбайг засч, чөлөөлөх үед
үржил шимт хөрс хуулах,



Барилгын талбайн эргэн тойрон болон
хучилтгүй зам дээрхи тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс,



Орчны тоосжилт нэмэгдэх нь хөрс,
гадаргын усанд дам нөлөөлж
болзошгүй,

2

Дуу чимээ

Ойролцоо нутаглах иргэд болон уурхайн
ажилчдын амгалан тайван байдлыг
алдагдуулах,

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ












Тоосжилт хяналтын иж бүрэн төлөвлөгөө болон хөтөлбөр
боловсруулж, Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаа болон
бүс нутгийн гаралтай агаарын бохирдлыг нарийвчлан
тооцох боломж олгоно.
Барилгын ажлын үед орчны газар эвдрэхээс аль болох
зайлсхийнэ.
Төслийн хэмжээнд хэрэглэж байгаа техник хэрэгслүүдийн
утаа Монгол Улсын болон олон улсын холбогдох стандарт
нийцсэн байна. Бензин хөдөлгүүрийн утааны стандарт
(MNS 5031:2003) дизель хөдөлгүүрийн стандарт (MNS
5014:2003).
Зам талбайд байгаль орчинд нөлөө багатай тоос дарагч
бодис ашиглах болон услах арга хэмжээ авна.
Ашиглахгүй болсон зам, хайрга авах цэгүүдийг тухай бүрт
нөхөн сэргээж ургамал ургах нөхцөл бүрдүүлнэ.
Тээврийн хэрэгслийн хурданд хязгаар тавина.
Хүчтэй салхитай үед гадаа ажлыг хязгаарлаж, ялангуяа
тэсэлгээ хийхгүй байна.
Орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөл аль болох хамгийн бага
байлгах хэмжээний зайд үйл ажиллагаа явуулна,
Хэт их дуу чимээ үүсгэж болзошгүй ажлыг өдрийн цагаар
төлөвлөж хинйэ.
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Төсөв
(мян.төг)

Хариуцах эзэн

500.0

БО менежер

-

Төслийн менежер
Төслийн менежер
ЭМАА менежер

-

1000.0
1000.0

Хүнд машин
механизмын менежер
Хүнд машин
механизмын менежер

-

ЭМАА менежер

-

Төслийн менежер

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012

#

3

Байгаль
орчны
бүрэлдхүүн

Гадаргын
болон
газрын
доорхи ус

Болзошгүй нөлөөлөл

Суваг хоолой, ус зайлуулах ба нэвтрэх
байгууламж барих үед гадрагын ус шатахуун,
тослох материал болон барилгын материалын
хог хаягдлаар түр хугацаанд бохирдож
болзошгүй,
Барилгын ажлын үед барилгын материал
бороо, үерт угаагдан гадаргын болон гүний ус
бохирдож болзошгүй,

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ








Барилгын ажлын үед ашиглах зам талбайн
шимт хөрс эвдэгдэх, устах





Үерийн үед голын голдирол, хөрсний ус
зайлуулах байгууламж байгуулсан хэсэгт
эвдрэх,
4

Хөрс

Хог хаягдал ил задгай хаях,

Барилгын талбай орчимд аль болох бага газар хөндөж хөрс
эвдэх, техник хэрэгслүүдийг зөвхөн зөвшөөрсөн замаар
явуулах
Өнгөн хөрсийг овоолго хийж хадгалах ажил дууссаны
дараа нөхөн сэргээлтэнд ашиглах
Барилгын ажил дуусмагц орчны газрын нөхөн сэргээлтийг
эхлэх
Хуулсан өнгөн хөрсийг овоолго хийж бүтцийг нь
алдагдуулахгүй хадгалах арга хэмжээ авна



Ус зайлуулах байгууламж барих болон бусад барилгын
ажлын үед аль болох бага газрын хөрс хөндөнө.



Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах ба дахин
боловсруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.
Машин, механизмын засвар үйлчилгээг зөвхөн зориулалтын
засварын байр, талбайд хийж гүйцэтгэнэ.
Асгаралт гарах магадлалтай түлш шатахууны сав,
түгээгүүрийн талбайг байнгын хатуу хучилттай болгох,
эсвэл асгаралтыг цуглуулж уурхайн хог хаягдлын нэгдсэн
цэгт хаях арга хэижээ авна.
Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай шингэнийг
халаалтын хэрэгсэл системээс хол, шууд нарны гэрэл
тусахааргүй, үер усанд автахааргүй нөхцөлд хадгална.
Шатах тослох болон бусад бүх төрлийн химийн бодисын
хэрэглээ, устгалд оруулах явцыг дэлгэрэнгүй бүртгэл
хөтөлж хяналт тавина, үр дүнг ОТ-д тайлагнана.


Шатах тослох материал болон химийн
бодисын сав баглаа боодлыг зориулалтын бус
аргаар устгалд оруулах, хаягдах зэргээр хөрс
бохирдох,

Үерийн ус саадгүй нэвтэрч байхаар төлөвлөж хийнэ.
Тос шатахууны агуулах голын сайраас доод тал нь 100 м
зайтай байна.
Тос шатахуун асгарахаас урдчилан сэргийлэх, асгарсан үед
яаралтай авах арга хэмжээг тогтоож, сургалт зохион
байгуулна.
Бохирдсон ус буюу шингэн хадгалах сав, байгууламжуудыг
хур бороо орсон даруйд цэвэрлэж, суллаж байна.
Шаардлагатай материалыг хадгалах агуулахыг дээвэртэй,
үерийн усанд автахгүй байхаар барьж тохижуулна.
Барилгын талбайд бараа материалын хэт их хуримтлал
үүсэхээс сэргийлнэ.
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Төсөв
(мян.төг)

Үйл
ажиллагааны
зардалд
тусгагдсан

Хариуцах эзэн

Хүнд машин
механизмын менежер
Төслийн менежер
Төслийн менежер

Төслийн менежер
700.0
300.0
-

Төслийн менежер

Үйл
ажиллагааны
зардалд
тусгагдсан

БО хэлтэс
Төслийн менежер

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012

#

Байгаль
орчны
бүрэлдхүүн

Болзошгүй нөлөөлөл

Монгол улсын улаан ном, бусад хууль
тогтоомжийн хавсралтаар тодорхойлсон ховор,
нэн ховор нутгийн ургамал сүйдэх,
5

Ургамал

Хөрс элэгдэх доройтох нь ургамлын бүрхэвчид
сөргөөр нөлөөлөх,

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ


Асгаралтыг шингээх бодис, материалыг асгаралт гарах
өндөр эрсдэлтэй ажлын байрнуудад хангалттай хэмжээгээр
байршуулна.



Барилга бүтээн байгуулалт, уурхайлалт явуулах талбайд
ургамлын судалгаа хийж, ургамал судлаачийн заавар
зөвлөмжийг мөрдөж ажиллана.
Ховор нэн ховор ургамлыг нүүлгэн шилжүүлэх, түр
хамгаалах хаалт хашилт байрлуулна.
Нөхөн сэргээлтийг нутгийн олон наст ургамлын үрээр хийж
гүйцэтгэнэ.




Төсөв
(мян.төг)

-

Хариуцах эзэн

БО хэлтэс
Төслийн менежер

700.0

Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн
нөөцөөс хасагдах, улмаар бусад талбайн
бэлчээрийн даацад сөргөөр нөлөөлөх,

6

7

Амьтан

Түүх
соёлын өв

Барилга бүтээн байгуулалтын улмаас амьтдын
амьдрах орчин сүйдэх,



Жижиг амьтад үйл ажиллагаанд өртөж
үрэгдэх,



Монгол улсын болон олон улсын хууль тогтоомж, гэрээ
конвенциор хамгаалагдсан ан амьтдын талаар сургалт
зохион байгуулна.
Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд амьтдын эргэн
суурьших нөхцлийг бүрдүүлэх, судалгаа хийх ялангуяа
шавьжийн судалгаа шинжилгээ, хяналтын ажлыг зохион
байгуулна.
Хоолны үлдэгдэл ил задгай хаяхыг хориглоно.

Хүний үйл ажиллагааны улмаас амьтдын
бүлгэмдэлд өөрчлөлт орох, улмаар зарим зүйл
амьтдын тоо толгой, нүүдэл шилжилтэнд
сөргөөр нөлөөлөх,



Түүх соёлын дурсгал, өв уурхайн үйл
ажилагааны улмаас аюулд өртөх, устах,

 Монгол улсын холбогдох хуулиудын хэрэгжилтийг чанд
мөрдөж ажиллана.
 Археологи, палеонтологийн олдвор шинээр илэрвэл газар
шорооны ажлыг түр зогсоож, ОТ компанид мэдэгдэнэ.

Хээрийн түр ангийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын урьдчилсан дүн-2012 онд
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БО хэлтэс
Төслийн менежер
800.0

Төслийн менежер

5000.0
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7.5. ХЭЭРИЙН ТҮР АНГИУДЫН ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Агаарын чанар

Байгаль
орчны
үзүүлэлт

Хүснэгт 30. Хээрийн түр ангиудын орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2012 онд
Хяналт
шинжилгээ
хийх
үзүүлэлт

Шинжилгээ явуулах
төрөл, арга хэлбэр

Уур амьсгал

Агаарын хэм, салхины
хурд, чиглэл, харьцангуй
чийгшил, бороо цас,
ууршилт,

Уурхайн талбайд орших цаг уурын
станц

Тоосжилт

PM2.5, PM10, and TSP

Гүний хоолойн шугам хоолой болон
дэд бүтцийн шугамын дагуу
сонгосон цэгүүдэд

Дуу
шуугиан

Дуу шуугианы түвшин

Ургамалжилт

Хөрсний чанар

Доргио
чичиргээн
Хөрсний
чанар
Хөрсний
эрүүл ахуй

Хяналт
шинжилгээ

Нөхөн
сэргэлт
Модлог
ургамал
Ховор

Дуу чимээ болон доргио
чичиргээн
Элэгдэл, үржил шим, чийг,
рН, давсжилт, үе
давхаргуудын зузаан, хүнд
металлын агууламж,
1 см3 дэх нийт бичил
биетийн тоо, хөрсөн дэх
эмгэг төрүүлэгч бичил
биетэн

Арга,
аргачлал

Байршил

Гүний хоолойн шугам хоолой болон
дэд бүтцийн шугамын дагуу
сонгосон цэгүүдэд
Ойролцоо нутаглах айл өрхийн
өвөлжөө орчимд

Хэрэглэх тоног
төхөөрөмж

Давтамж

Хянах

Campbell Scientific.
UT30 автомат цаг уурын
станц

Өдөр тутам

Хянах

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

Сар бүр

Хянах

2238E Mediator Sound level
meter

Улиралд нэг
удаа

Хянах

Зөвлөх мэргэжилтэн

Жилд нэг удаа

Уурхайн талбай орчмын 5 цэгт

Хянах,
Шинжлэх

Лабораторийн шинжилгээ

Жилд нэг удаа

Гүний хоолойн шугам хоолой болон
дэд бүтцийн шугамын дагуу
сонгосон цэгүүдэд

Шинжлэх

Лабораторийн шинжилгээ

Жилд хоёр
удаа

Хянах,
судлах

Хээрийн судалгааны
мэдээл цуглуулах
маягтууд, Дижитал фото
аппарат, Клинометр /налуу
хэмжигч/,

Жилд нэг удаа

Дээрхтэй ижил

Жилд нэг удаа

Ургамалжилтын нягтшилт,
25 м2 талбай дахь зүйлийн
тоо, биомасс

Уурхайн талбай орчмын 6 цэгт

Нөхөн сэргэж буй
ургамлын зүйлийн бүрдэл,
бүлгэмдлийн судалгаа

Өмнөх жилүүдэд нөхөн сэргээлт
хийсэн талбай

Хянах,
судлах

Лицензийн талбайн зүүн хойд хэсэгт
байрлах төгөл
Лицензийн талбай болон төслийн

Хянах

-

Жилд нэг удаа

Хянах

-

Жилд нэг удаа

Хайлаас моддын тооллого
Ховор ургамлын тархалт,
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Үр дүнг нэгтгэн
тайлагнах

БОАЖЯ болон
Ханбогд сумын
Засаг даргын
тамгийн газар

БОАЖЯ болон
Ханбогд сумын
Засаг даргын
тамгийн газар

БОАЖЯ болон
Ханбогд сумын
Засаг даргын
тамгийн газар

Амьтан

Байгаль
орчны
үзүүлэлт

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – 2012
Хяналт
шинжилгээ
хийх
үзүүлэлт
ургамал

Амьтны
судалгаа

Шинжилгээ явуулах
төрөл, арга хэлбэр
нягтшил

Зэрлэг амьтад шувуудын
ажиглалт

Арга,
аргачлал

Байршил

Давтамж

Үр дүнг нэгтгэн
тайлагнах

Хянах

Хээрийн судалгааны
мэдээл цуглуулах
маягтууд, Дижитал фото
аппарат, дуран

Сард нэг удаа

БОАЖЯ болон
Ханбогд сумын
Засаг даргын
тамгийн газар

Хянах,
шинжлэх

Solinst 101” усны түвшин
хэмжигч

Сард нэг удаа

нөлөөлөлд өртөж буй газрыг бүхэлд
нь хамруулах
Лицензийн талбайн гадна, Ханбогд,
Далайн дуулга уул, Их, Бага, Цагаан
толгойн булаг
Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхант,
Элгэн, Ногоон довын булаг

Усны түвшин, урсац
хамгийн урт ба гүн хэсэг

Гадаргын
урсац

Үерийн урсац

Ус

Гар худаг

Хэрэглэх тоног
төхөөрөмж

Халив шанд, Хоёр мод, Хөх хад ба
Мааньтын худаг, HW138, ба HW14
цооногууд

Хянах,
шинжлэх

Ундай голын сайрт
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Үер урсах үед
цаг тутам

БОАЖЯ болон
Ханбогд сумын
Засаг даргын
тамгийн газар

