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1.ҮНДСЭН ЧИГ ШУГАМ БА ЗОРИЛГО
1.1.ЗОРИЛГО
АММИ компаний байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний гол зорилго нь тус улсад
явагдаж буй хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол улсын байгаль орчны
холбогдох хууль, дүрэм болон компаниас баримталж буй байгаль орчны менежментийн
үндсэн бодлогын дагуу явуулахад оршино.
Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагаа явагдаж буй орчинд байгаль орчны зохистой
менежментийг бий болгохын тулд байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг жил бүр
төлөвлөн түүнийг хэрэгжүүлж байна.
2004 оны турш тус компани нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хайгуулын
үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт ажлууд хийх бүрд байгаль орчны нэмэлт төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулах, зарим шаардлагатай нөхөн сэргээлтийн туршилтуудыг хийхийн
зэрэгцээ орон нутгийн байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчтай хамтран үзлэг
шалгалтуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно.
2.ОТ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ
АММИ компаний Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант
багийн нутаг дэвсгэр дэх Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна.
Оюу толгой төсөл нь :
 Улаанбаатар хотоос урагш 640 км
 Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км
 Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байршина.
3.ОТ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
3.1. ХАЙГУУЛ
2004 онд АММИ компани нь хайгуулын үйл ажиллагааны хүрээнд дараах ажлуудыг
үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:









Геологийн зураглал
Геохимийн дээжлэлт
Геодезийн хэмжилтүүд
Дээжлэлт
Геофизикийн судалгаа
Соронзон болон Грави хайгуул
Цахилгаан соронзон хайгуул
Өрөмдлөг
- Цохилтот болон эргэлтэт өрөмдлөг
- Алмазан өрөмдлөг
- Шаврын уусмалтай эргэлтэт өрөмдлөг
- Том диаметрийн өрөмдлөг




Канав, суваг
Технологийн багц дээжлэлт авах босоо малталт
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3.2. УСНЫ ХАЙГУУЛ
Оюу толгой дахь зэс, алтны хүдрийг олборлох, боловсруулах үйлдвэрийн технологийн
усан хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоохоор АММИ 2002 оноос эхлэн хайгуул, судалгааны
ажлыг хийж байгаа бөгөөд ордын эргэн тойронд 100-200 км-ийн тойрогт өмнө судлагдан
тогтоогдсон усны нөөцийн судалгааны мэдээ, материалыг нэгтгэн боловсруулж, цаашид
газрын доорхи усны хайгуулын ирээдүй бүхий Галбын говь, Гүний Хоолой, Нарийн Загийн
талбайнуудыг сонгон геофизикийн тандалт болон гидрогеологийн эрэл-хайгуулын
цооногуудыг өрөмдөж, уст давхаргуудын байршил, усжилт, чадавхи зэргийг үндсэндээ
тогтоосон болно. Эдгээр талбайнуудаас тухайн районы геологийн тогтоц, ус агуулагч
геологийн бүтцүүд, тэдгээрийн усжилт, уст давхаргуудын зузаан, тархалт, ус өгөмж зэрэг
үзүүлэлтүүдээр Галбын говь болон Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордуудыг усны
нөөцийн хувьд илүү болохыг тодорхойлж цаашид нөөцийг нь нарийвчлан тогтоож,
ашиглахаар төлөвлөж байна.
3.3. БОСОО МАЛТАЛТ
Оюу толгой ордын хүдрийн биетээс 250 тонн технологийн дээж авч хүдрийн эрдсүүдийн
уусан баяжигдах шинж чанарыг нарийвчлан тогтоох зорилгоор 3.5м голч бүхий 80м гүнтэй
босоо малталт нэвтрэх үйл ажиллагаа явагдаж байна.
Босоо малталтыг 6м тутамд тэсэлж шороог зайлуулсны дараа ханыг бетоноор хучин
захална. 12м-ийн гүнд цамхагийн суурийг суурилуулах ба 30м-ийн гүнд татлагыг өргөх
системийг бэхэлж өгнө. Гүний усыг шахуургаар татаж уурхайгаас зайлуулж байна.
Босоо ам нэвтрэх явцад дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Үүнд:



Бэлтгэл ажлууд
Гаргасан загварын дагуу босоо амыг ухах, барих
-

Тэсэлгээ
Тэсэлгээнээс үүссэн шороо (muck) -г багцлан овоолох газар
Нэвтрэлтийн ханыг бетоноор шүршин тортворжуулах
Тэсэлгээний материалыг зөөвөрлөн хадгалах газар
Босоо амын амсар ба орох хаалга ухаж, хучилт хийх
Цамхаг суурилуулах
Өргөгч машин, дамарт эргүүлэг барьж суурилуулах
Нэвтрэлтийн тавцан
Цахилгааны холболтуудыг хийх зэрэг үндсэн ажлуудыг хийж байна.

3.4. НҮҮРСНИЙ ХАЙГУУЛ
Тус аймгийн Номгон сумын нутаг Цагаан толгой гэдэг газарт нүүрсний хайгуулыг 2004
оны 5-р сараас 7-р сар хүртлэх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн болно. Нүүрсний хайгуулын
явцад:
 Эргэлтэт өрөмдлөг
 Суваг
 Геологийн зураглал
 Дээжлэлт зэрэг ажлуудыг хийсэн.
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3.5. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
Тус компани нь 2002 онд Оюу толгой төслийн хэмжээнд Байгаль орчны суурь судалгааг
хийж, 2003 оноос эхлэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Оюу Толгой төслийн хүрээнд:


Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2004.04.



Галбын говь-Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн
БОНБНҮ-ний тайлан. 2004.12



Оюу Толгойн уурхайн БОНБНҮ-ний тайланг тус тус боловсруулан БОЯ-нд
танилцуулж улмаар тайлангуудад бичсэн зөвлөмж, байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийг цаашид
мөрдлөг болгон ажиллах болно.
4.БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ЗАРЧМУУД
4.1.ЗОХИЦУУЛАЛТ

Төслийн байгаль орчны ажилтнууд нь АММИ компанийг Монгол улсад мөрдөгдөж буй
байгаль орчны болон ашигт малтмалын тухай хуулиудын байгаль орчныг хамгаалахтай
холбогдсон заалтуудыг биелүүлж, энэ дагуу хүлээсэн үүрэг, амлалтаа хэрэгжүүлэхийн тулд
ажиллах үүрэгтэй.
Энэ нь байгаль орчинтой холбоотой аливаа асуудлыг хяналт тавих эрх бүхий төрийн
захиргааны албан тушаалтнуудад танилцуулах, батлуулах, шийдвэр гаргуулах, зөвшөөрөл
авах мөн орон нутгийн оршин суугчид болон бусад газар эзэмшигчидтэй хууль зүйн
хүрээнд харилцан зохицож байх явдал юм.
Мөн ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа ажлыг эхлэхийн
өмнө тухайн нутаг дэвсгэр дээр буй онцгой анхаарал тавих шаардлагатай газруудыг
тогтоож, анхааралдаа авсан байх шаардлагатай. Тухайлбал:






Нөлөөлөлд амархан өртөж болзошгүй газрууд /булаг, шанд…/
Ашиглагдаж буй усны нөөц түүний хамгаалалт
Малчны суурьшиж буй газрууд болон түүний бэлчээр /өвөлжөө, хаваржаа/
Археологийн болон бусад түүх соёлын дурсгалт газрууд
Бусад хөрш газар эзэмшигч болон ашиглагчдын эрх ашгийг харилцан хүндэтгэх
г.м
4.2. ТӨЛӨВЛӨЛТ

Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагааны үед байгаль орчны болон нийгмийн
асуудлуудыг анхааран судалж, шаардлагатай төлөвлөлтийг нэмж гүйцэтгэж байх ёстой.
Байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй ихэнхи нөлөөлөл болон нийгмийн асуудлуудыг
урьдчилан төлөвлөн дараах байдлаар тусгадаг. Үүнд:



Зам харилцаа шинээр үүсэх замын сүлжээ
Ангиудын байршил болон уурхайн тосгон барих
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Усны нөөц
Шатахуун түгээх болон шатах, тослох материалын газрууд
Хаягдал зайлуулах байгууламжууд
Орон нутгийн айлуудыг лицензийн талбайгаас нүүлгэн шилжүүлэх гэх мэт

Хайгуулын аливаа үйл ажиллагааны явцад газрын эвдрэлийн хэмжээг аль болох хамгийн
бага байлгах, түүнийг нөхөн сэргээх зардлыг бууруулах арга хэмжээг тусгаж өгөх ёстой.
5.БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН
Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу лиценз эзэмшигч нь Байгаль орчны
хяналтын алба болон холбогдох аймаг, /нийслэл/, сум /дүүргийн/ Засаг даргад байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний тайланг жил бүр гаргаж өгнө. Уг тайланд:








Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд түүний биелэлтийн
тухай
Өнгөрсөн 12 сарын туршид лицензийн талбайд хайгуулын үйл ажиллагааны үр
дүнд эвдэгдсэн газар
Эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээсэн байдал
Хайгуулын явцад ашигласан усны тооцоо
Хайгуулын шинэ техник, технологи ашигласны улмаас байгаль орчинд үзүүлж
болзошгүй нөлөөлөл
Тоосжилтыг бууруулах болон байгалийн аясаар ургамал ургах боломжыг турших
болон
Орчны мониторингийн хөтөлбөрийн тухай бичсэн болно.
5.1. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Ашигт малтмалын хуульд заасны дагуу АММИ компани нь 2004 онд “Хайгуулын ажлын
үед хийх байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө” болон “Цагаан толгойн нүүрсний
хайгуулын ажлын үед хийх БОХ нэмэлт төлөвлөгөө”, “Оюу Толгойн талбайд нэвтрэх
босоо амны БОХ нэмэлт төлөвлөгөө”-г тус тус боловсруулан Байгаль орчны яам болон
холбогдох сумын засаг даргад танилцуулан батлуулсан болно.
ОТ төслийн хайгуулын үйл ажиллагаатай холбогдох шаардлагатай бүх баримт бичгүүдийн
хуулбаруудыг бүрдүүлэн ОТ анги дээр байрлуулав. /Хавсралт 1-ээс үзнэ үү/
2004 онд байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн бүх арга хэмжээнүүд болон
түүний биелэлтийн тухай Хавсралт 2-оос үзнэ үү.
1. 2004 оны БОХ төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу энэ онд ус ашиглалтын төлбөр,
тээврийн хэрэгслэлийн төлбөр, орон нутгийн зам ашигласны төлбөрт 6 810 800
болон хайрга ашигласны төлбөрт 800 000, уурхайн тосгоны газрын төлбөрт 1 200
000 нийт 8 810 800 төгрөгийн хураамжийг зохих журмын дагуу Ханбогд сумын
орон нутгийн орлогод оруулаад байна.
2. Мөн нийт ажилчдын 3%-д тахир дутуу, одой хүмүүсийг ажиллуулсантай тэнцэх
хэмжээний төлбөрийг “Хөдөлмөрийн хууль”-д заасны дагуу Өмнөговь аймгийн
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Хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 4 тахир дутуу иргэдийн ажлын байрны 2004 оны
төлбөр болох 1 040 000 төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн болно.
5.2. ХАЙГУУЛ
5.2.1. ӨРӨМДЛӨГ
ОТ төслийн хэмжээнд машин дээр суурилуулсан өрмийн машиныг голдуу хэрэглэж байгаа
бөгөөд өрмийн машинуудын овор хэмжээ болон өрөмдөж буй диаметрээс шалтгаалан
хүрээлэн буй орчинд их бага хэмжээний нөлөөлөл учруулж байдаг.
ОТ хайгуулын болон усны хайгуулын төслийн өрөмдлөгийн ажлыг Межер Понтил, Гоби
дриллинг, Кан-Ази болон Монголиан Дриллинг Сервис ХХК-ны өрөмдлөгийн компаниуд
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 2004 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар нийт 665 цооног, 234544
тууш м өрөмджээ.
ОТ төслүүдийн хэмжээнд өрмийн компаниудын гүйцэтгэсэн ажил
Хүснэгт 5.2.1
N
Өрмийн компаниуд
1
Межер Понтил
2
Кан-Ази
3
Гоби дриллинг
4
Монголиан дриллинг
5
Нүүрсний хайгуул
6
Усны хайгуул
Нийт

Цооногийн тоо
318
92
37
23
46
149
665

Тууш метр
129449
43877
17762
8719
4937
29800
234544

Өрөмдөж дууссаны дараа урьдын адил өрмийн цооногийн нүхийг PVC хоолой хийж
нуралтаас хамгаалах ба тусгай дугаар бүхий цементэн тагаар таглаж байна.
ОТ төслийн хэмжээнд 2003 оны 9-р сараас эхлэн өрөмдөж дууссан өрмийн талбайд
шалгалтуудыг нэг бүрчлэн хийж, бүртгэж эхлээд байна. Одоогийн байдлаар 400 гаруй
өрөмдөж дууссан талбайд шалгалт хийж бүртгэл хөтлөөд байгаа бөгөөд энэ ажил цаашид
үргэлжилнэ. Сүүлийн жилүүдэд зумфны нөхөн сэргээлтийн ажлыг хавар 5-р сараас эхлэн
идэвхитэй хийдэг болсон. Хүснэгт 5.2.2-оос харахад ОТ орчимд энэ онд нийт 370 зумфийг
булж, 4440 м3 нөхөн сэргээх газар шорооны ажлыг хийжээ.
ОТ төслүүдийн хэмжээнд хийсэн нөхөн сэргээлтийн ажил
Хүснэгт 5.2.2
Суваг (нийт м3 )

Цооногийн
тоо
Төслийн нэр

Оюу Толгой
орчим
Усны хайгуул
Нүүрсний
хайгуул
Нийт

470
21000 м х 1.5м х
0.7м

149 46

1700м х 3м х 1м

665

27150

Нөхөн
сэргээсэн зумф
ба суваг

Нөхөн сэргээлт хийсэн
газар шорооны ажил м3

370 зумф
26суваг

4440
22050

214 зумф
92 зумф
5 суваг
676 зумф

6297
460
5100
38347
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31 суваг
5.2.2. СУВАГ
Оюу толгой ордын орчимд 2004 оны 5-р сараас эхлэн хайгуулын зориулалтаар нийт 24000
м урт, дунджаар 1.5м гүн, 0.7м өргөнтэй 29 суваг малтжээ. Хүснэгт 5.2.2-оос харахад ОТ
орчимд энэ онд нийт 26 сувгийг булж, 22050 м3 нөхөн сэргээх газар шорооны ажлыг
хийжээ Суваг малтах явцад өнгөн хөрсийг доод давхаргын хөрснөөс тус тусад нь,
малталтын хоёр талаар овоолж хураана. Хайгуулын бичлэг дууссаны дараа сувгийн доод
давхаргын хөрсөөр эхэлж, дараагаар нь өнгөн хөрсөөр дүүргэж эцэст нь ургамлын үр
хийсэн ирж тогтох нөхцлийг бүрдүүлэн бага зэргийн шан татаж өгөх зарчмыг баримталдаг.

Зураг 1. Доод давхаргын хөрсөөр эхэлж, дараагаар нь өнгөн хөрсөөр дүүргэж байгаа байдал
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Зураг 2. Сувгийг булсны дараа ургамлын үр хийсэн ирж унах нөхцлийг бүрдүүлэн бага зэргийн шан
татсан байдал

5.3.УСНЫ ХАЙГУУЛ
Газрын доорхи усны хайгуулын ирээдүй бүхий Галбын говь, Гүний Хоолой, Нарийн
загийн талбайнуудыг сонгон гидрогеологийн эрэл-хайгуулын 149 цооног буюу нийт 29800
тууш м өрөмдөж, уст давхаргуудын байршил, усжилт, чадавхи зэргийг үндсэндээ
тогтоожээ. Дээрхи цооногуудыг хамгаалж цаашид хяналт шинжилгээний ажлуудыг сар бүр
тогтмол хийж байна.
Усны хайгуулын талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2004 оны 1, 4, 5-р саруудад зохион
байгуулан хийж нийт 214 зумф булж, 6297 м3 газар шорооны ажил хийжээ. (Хүснэгт 5.3.1.)
Мөн усны хайгуулын төсөл дууссаны дараа Ханбогд сумын Булан сухай ба Шар хоолойд
ажиллаж байсан усны 1, 2-р кемпүүдийг татан буулгаж, тэдгээрийн буурь түүний ойр
орчмыг цэвэрлэж, нөхөн сэргээсэн болно.
Энэхүү ажлыг Ханбогд сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчтай хамтран 2004
оны 8-р сарын 23-нд шалгаж “Усны хайгуулын цооногийн талбайд нөхөн сэргээлт хэрхэн
хийгдсэн байдалд түүвэрчилсэн шалгалт хийсэн тухай акт” –аар орон нутагт хүлээлгэн
өгсөн болно. (Хавсралт 3-аас үзнэ үү)
Усны хайгуулын төслийн хэмжээнд хийсэн нөхөн сэргээлтийн ажил
Хүснэгт 5.3.1.
Өрөмдсөн нийт
цооногийн тоо

Галбын говь-81
Гүний хоолой-63
Нарийн заг-5
149

Нөхөн сэргээсэн зумфны
тоо

Нөхөн сэргээлт
хийсэн хувь

Газар шорооны ажил
м3

123
81
10
214

100%
100%
100%
100%

3321
2916
60
6297 м3
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Зураг 3. Галбын Говийн талбай. Цооног GG-43. Ургамал ургаж байгаа нь

Зураг 4. Гүний хоолойн талбай. Цооног GH-5 х 4
5.4. БОСОО МАЛТАЛТ
2004 оны 10-р сард батлуулсан “Оюу Толгойн талбайд нэвтрэх босоо амны байгаль орчныг
хамгаалах нэмэлт төлөвлөгөө”-ний дагуу дараахь ажлуудыг хийж байна. Үүнд:




Босоо малталтыг тойруулан 15м-ийн радиустайгаар хашаа барьж хамгаалсан
Тэсэлгээнээс үүссэн шороо (muck) -г багцлан овоолох 805 м2 (35 м х 23 м) газар
Хог хаягдлыг нэгдсэн цэгт зөөвөрлөн хаях

10





Уурхайгаас шүүрсэн гүний усыг насосоор татуулж тусгайлан зассан зумфэнд юүлж
цуглуулан малталт орчмын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор ашиглаж байна.
Бензин түлш, шатах тослох болон тэсэлгээний материалуудыг аюулгүй
ажиллагааны дагуу тээвэрлэж, хэрэглэж байна.
Байгаль орчны хяналт шалгалтуудыг тогтмол хийж байна.

Зураг 5. Босоо малталтын ам. Цамхаг
5.5.НҮҮРСНИЙ ХАЙГУУЛ
Нүүрсний хайгуулын талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2004 оны 5, 10-р саруудад зохион
байгуулан хийж 92 зумф, нийт 1700 м урт, 3м гүн, 1м өргөнтэй 5 суваг булж, 5560 м3 газар
шорооны ажил хийжээ. (Хүснэгт 5.5.1.) Мөн нүүрсний хайгуулын төсөл дууссаны дараа
Номгон сумын Цагаан толгойд ажиллаж байсан нүүрсний кемпийг татан буулгаж,
тэдгээрийн буурь түүний ойр орчмыг цэвэрлэж, нөхөн сэргээсэн болно.
Энэхүү ажлыг Номгон сумын байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчтай хамтран 2004
оны 7-р сарын 23, 10-р сарын 11-нд шалгаж “Цагаан толгой дахь АММИ компаний
нүүрсний хайгуулын талбайд хийгдсэн нөхөн сэргээх ажлыг хүлээлцсэн тухай акт” –аар
орон нутагт хүлээлгэн өгсөн болно. (Хавсралт 4-аас үзнэ үү)
Нүүрсний хайгуулын төслийн хэмжээнд хийсэн нөхөн сэргээлтийн ажил
Хүснэгт 5.5.1.
Өрөмдсөн нийт цооног, сувгийн тоо
Нөхөн сэргээлт хийсэн хувь
Газар шорооны
ажил м3
46 цооног, 92 зумф
100%
460
5 (1700м урт х 3м гүн х 1м өргөн)
100%
5100
100%
5560
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Зураг 6

Суваг № 1

Зураг

Суваг № 2

Зураг 7. Суваг № 1, 2 нөхөн сэргээлт хийсний дараа
5.6. ХӨРС БА УРГАМАЛ
Одоогоор хайгуулын өрөмдлөг, далд уурхайн ам нээх, босоо малталт, суваг шуудуу ухах,
ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй газар болон зассан, туслах зам зэрэг үйлдвэрлэлийн
зайлшгүй үйл ажиллагаанаас болж Оюу толгой орчимд 96.63 га газрын хөрс талхагдал
болон бага зэргийн эвдрэлд орж эхэлжээ. (2003 онд 41.63 га байсан. Оюу толгой дахь
АММИ компаний хайгуулын талбайд хийгдсэн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг
шалгаж хүлээж авсан тухай протокол. 2004.01.02)
Монгол орны ихэнхи хөрс салхи болон бэлчээрийн талхагдлаас болж элэгдэж байдаг
хэдий ч говийн хөрс нь ургамлын үр ба үндсийг агуулж ус чийг хангалттай болсон үед
буюу зуны саруудад ургамал ургах боломжтой болдог. Оюу Толгой орчмын ургамал нь
Төв Азийн цөл болон цөлөрхөг хээрийн ургамлын аймгийн төрөлд багтана. Цөлийн өргөн
уудам тэгш тал ба нам толгод нь ган гачигт тэсвэртэй жижиг бут, сөөгөөр (<0.5 м) армаг
тармаг бүрхэгдсэн байдаг. Түр зуурын урсгалтай голын гольдролууд, хуурай жалгууд
болон шал хөрс нь зарим зүйлийн мод (хайлаас, сухай, торой) ургах нөхцлийг бүрдүүлэх
бөгөөд, бутнууд нь гүний ус ойрхон байдаг газруудад голчлон ургана. Ойн бүрхэвч
байхгүй.
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Одоогоор Оюу толгой орчмын хөрс ба ургамлыг бохирдуулан түүнд ноцтой хохирол
учруулсан байдал ажиглагдаагүй бөгөөд энэ орчмын ургамалжилтыг байгалийн нөхцөлийн
суурь судалгаанд тодорхой тэмдэглэн бүртгэлжүүлсэн байгаа бөгөөд 2002, 2003, 2004 оны
турш хөрс, ургамлын мониторингийн хэмжилтүүдийг хийсэн болно. (10. Орчны
мониторинг-оос үзнэ үү)
5.7. ТООСЖИЛТЫН ХЯНАЛТ
Хайгуулын талбайд үүсэх тоосжилтыг аль болох бага хэмжээнд байлгаж түүнийг
бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд:




усны машиныг ашиглаж тоосжилтын эх үүсвэрүүдийг малталтаас гарах ус болон
үйлдвэрлэлийн усыг эргүүлэн ашиглаж услах замаар багасгах
хучилтгүй/шороон зам дээр тээвэр хийх хүнд машины хурдыг хязгаарлах болон
хучилтгүй замын гадаргыг шаардлагатай хэсгүүдэд засах

Зураг 8. Босоо малталтаас шүүрэх усыг зам дагуу цацаж байгаа байдал
5.7.1. ШОРООН ЗАМ
2004 оны 9-р сард Оюу толгой кемпийн хойд хэсэгт орших шороон замаас босох
тоосжилтыг бууруулах зорилгоор замын зарим хэсгүүдийг MgCl2 болон CaCl2-ийн
найрлагатай усаар удаа дараалан усалж, хөрсийг нягтруулан индүүдэж, замыг сайжруулах
туршилт хийсэн бөгөөд одоо ажиглалт хийгдэж байна.
Нийт 1368м урт замын дагуу, 10944 м2 талбайд энэ туршилтыг хийсэн болно.
Хүснэгт 5.7.1.
№
1
2
3
4
5
6

Талбай (урт м х өргөн м)
400х8=3 200 м2
150х8=1200 м2
200х8=1600 м2
193х8=1547 м2
425х8=3400 м2
Харьцуулан хянах бүс

Нягтруулахад хэрэглэсэн бодис
MgCl2 -96%
CaCl2 -46%
MgCl2-96%
CaCl2 - 46%
MgCl2-96%
хэрэглээгүй
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Зураг 9. Замын 1-р хэсэгт MgCl2 –ын найрлагатай усаар шүршиж, нягтруулж байгаа нь
6. ХАЙГУУЛЫН АНГИУД
ОТ төсөл хэрэгжиж буй лицензийн талбайд хайгуулын Оюу толгой, орон нутгийн
ажилчдад зориулсан Ханбогд, өрөмдлөгийн Межер Понтил, Гоби дриллинг, Кан-Ази
компаний зэрэг 5 кемп байрлаж байгаа бөгөөд захиргааны оффисууд, механикийн засварын
цехүүд, дээж бэлтгэлийн өрөө, цооногийн дээж бэлтгэх цех болон онгоцны буудлын талбай
байдаг.
2004 онд уурхайн шинэ ангийн 16 000м2 талбайг нэмж эзэмшсэн бөгөөд одоо нийт
346500м2 талбайг ахуйн зориулалтаар эзэмшиж байна. Мөн хайгуулын анги тус бүр
хаягдал ус зайлуулах тусгай нүх ашиглаж байна.
Хаягдал ус зайлуулах эдгээр нүхний дотоод зохион байгуулалтын талаар 2003 оны БО-ны
тайланд дэлгэрэнгүй тайлбарласан бөгөөд ийм зохион байгуулалттайгаар үргэлжлүүлэн
хийж байна.
6.1. ХАЯГДЛЫГ ДАХИН АШИГЛАХ
Хайгуулын ангиас гарч буй зарим ахуйн хог хаягдлыг орон нутгийн оршин суугчид,
малчид дахин ашиглах боломжтой юм. Тухайлбал: мод, төмрийн хог хаягдлыг
төрөлжүүлэн тусгай цэгт байрлуулдаг.
Мөн пиво ундааны сав, шил гэх мэт хаягдлуудыг оршин суугчид түүж авсаар байна.
6.2. ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ САВ
ОТ төслийн хэмжээнд ажиллаж буй нийт ажиллагсад нь хог хаягдлаа хаях уут саваар бүрэн
хангагдсан байдаг. Алслагдмал ажлын байруудад ч гэсэн хогны уутыг өргөн хэмжээгээр
ашигладаг бөгөөд хог хаягдлыг машинаар зөөвөрлөн нэгдсэн цэгт зайлуулж байна.
7. ХОГ ХАЯГДЛЫН ЦЭГ
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Сүүлийн үед хайгуулын ангиудаас гарах ахуйн хог хаягдал болон үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаанаас үүсэх хогийг зайлуулах хог хаягдлын байгууламж барих шаардлага эрс
ихэсч байна.
Тус компаний хайгуулын үйл ажиллагааны явцад одоогийн байдлаар нүх ухаж хог
хаягдлыг зайлуулах нь тохиромжтой хэлбэр болж байна.
7.1. ХОГИЙН ХУУЧИН ЦЭГИЙГ БУЛАХ
Хог хаягдлын хуучин 2 дахь цэгийг энэ оны 06-р сарын 06-нд актаар хааж, 240 м3 хог
хаягдлыг дарж булуулсан бөгөөд 2 га орчим газрын хогийг түүлгэж цэвэрлэсэн.
7.2. ХОГ ЗАЙЛУУЛАХ ШИНЭ ЦЭГ
АММИ компаний хүсэлтийн дагуу Ханбогд сумын засаг дарга шинээр хог хаягдлын цэг
байгуулах газрын зөвшөөрлийг 2003 онд олгосон бөгөөд түүнийг үндэслэн ОТ төслийн
хэмжээнд нийт 4000 м2 талбайд хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг байгуулаад байна.
Шинэ хог хаягдлын цэгт хогийг төрөлжүүлэн хаяж байгаа ба шингэн хаягдлыг зайлуулах
шуудуу, хатуу хог хаягдал хийх нүх ухсан ба техникийн хаягдал тос зайлуулах бункер
зэргийг байрлуулаад байна. Хогийн цэг нь:








ОТ хайгуулын ангиас зүүн урагш 3.4 км зайд байрлана
Умдайн голоос зүүн тийш 4 км зайд хол оршдог
Түүх соёлын дурсгалт газраас хол
Малчдын худаг ус, өвөлжөөнөөс хол
Салхины голлох чиглэлийг хааж хойд талаар нь шороон далангаар нөмөрлөн хаалт
хийж өгсөн
Хүн амьтан орохоос урьдчилан сэргийлж хашаа, далангаар хамгаалалт хийсэн
Алсдаа энэхүү хогийн цэгийн талбай нь баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын талбай
байгуулах газар болох юм.
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Зураг 10. Шингэн хог хаягдлын шуудуу: 200м урт, 20м өргөн, 1м гүнтэй. (баруун тал)
70м урт, 20м өргөн, 1м гүнтэй. (зүүн тал). Өдөрт 25-30 т бохир ус хаяж байна.
7.2.1 ТЕХНИКИЙН ХАЯГДАЛ ТОС ЗАЙЛУУЛАХ ЦЭГ
2002-2004 онуудад техникийн хаягдал тосыг Межер Понтил өрмийн компаний механикийн
цехийн хашаанд байрлах 25т багтаамжтай ёмкостонд хурааж зайлуулж байсан. Энэ оны
10-р сараас эхлэн шинэ ШТС-ын ойролцоо тус бүр нь 10т багтаамжтай ёмкость байрлуулан
ашиглаж эхлээд байна. Хайгуулын анги сард 500-600л техникийн хаягдал тосыг зайлуулж
байгаа.

Зураг 11. а.Межер Понтилийн хашаанд байгаа б.шинээр байрлуулсан техникийн хаягдал
тосны ёмкостууд
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8. УСНЫ НӨӨЦ
АММИ компани нь уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө тухайн орчны усан сангийн
нөөцөд ноцтой өөрчлөлт үзүүлэхгүйгээр цооногуудыг ашиглан хайгуулын төслийн усны
хэрэгцээг хангаж байна.
Нутгийн малчдын ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй хөрсний усны худгийг хайгуулын
үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашигладаггүй болно.
2004 онд OTRC 218, 047, 148, 086 зэрэг цооногуудыг ашиглан ахуйн болон үйлдвэрлэлийн
усны хэрэгцээг хангаж байна. (Хүснэгт 8.1.1-ээс үзнэ үү)

Зураг 12. Цооног дээр худаг байгуулан ангиудын ахуйн усны хэрэгцээг хангаж байна
Оюу толгой төслийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг
хангаж байгаа цооногууд
Хүснэгт 8.1.1
Цооног
Координат Гүн (метр) Өдөрт м3/өдөр Хангамж
OTRC 218
OTRC 086
OTRC 047
OTRC 148

649905
4763401
651423
4764681
650822
4763994
651328
4762688

60
110
88
114

138 Кемпийн болон өрмийн усны
69 Өрмийн усны
69 Эвдэрсэн. Цооног бөглөрсөн
138 Өрмийн усны

Хайгуулын ангиудын ундны усны хэрэгцээнд зөвхөн савтай цэвэр ус хэрэглэдэг. Үүнд:
1. 1 савтай цэвэр ус (0.35 л) х 1 хүнд 6 ширхэг/өдөр х 494 хүн (2004.12.03 байдлаар
ОТ-д нийт ажиллаж буй хүний тоо) х 365 өдөр = 478.6м3/жилд савтай цэвэр ус
хэрэглэжээ.
2. 2004 онд ахуйн хэрэгцээнд нийт 40 500м3, үйлдвэрлэлд 119 735м3 нийт 160 235м3
ус ашиглажээ.
3. Хүснэгт 8.1.2-д ахуйн усанд хийсэн усны шинжилгээний дүнг үзүүлэв.
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Оюу Толгой төслийн кемпуудын гал тогооны ахуйн усны шинжилгээний дүн***
Шижилгээг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын Улсын итгэмжлэгдсэн лабораторид
хийв.
Хүснэгт 8.1.2
2004.08.16
Дээжлэлт хийсэн газрууд
Стандарт
Үзүүлэлтүү
д

1

2

3

ОТ кемп
гал тогоо

Межер
Понтил
гал тогоо

Кан-Ази
кемп гал
тогоо

7.6

8.2

7.0

7.0

7.4

6.0-9.0

Нэгж

pH

4
OTRC 218
(баруун
ёмкост)

5
OTRC 218
(Зүүн
ёмкост)

MNS900-92*

Австралийн
ундны усны
зааварчилгаа
6.5 – 8.5

Хатуулаг

мгэкв/л

1.0

1.0

1.1

1.0

1.0

<7.0

Үнэр

Балл

0

0

0

0

0

<2

Өнгө

градус

5

5

5

5

5

<20

Амт

Балл

0

0

0

0

0

<2

Хуурай
үлдэгдэл

мг/л

357

572

387

355

356

1000

NaCl

%

0.3

0.6

0.4

0.3

0.3

Иод

мг/л

0.01

0.05

0.02

0

0.1

Cl-

мг/л

50.9

61.5

53.5

64.2

69.0

350

250

F-

мг/л

1.31

1.01

1.26

0.41

0.56

0.7 – 1.5

1.5

Нитрит NO2-

мг/л

0.005

0.006

0.008

0.01

0.04

Нитрат NO3-

мг/л

2.5

2.7

2.6

4.0

4.0

10

SO4

мг/л

63

71

62

69

67

500

Ca

мг/л

8.0

16.0

6.0

16.0

8.0

100

Mg

мг/л

7.3

2.4

9.7

2.4

7.3

30

NH4

мг/л

0.02

0.01

0.01

0.06

0.03

Fe

мг/л

Cu

мг/л

0

0

0

0

0

Br

мг/л

0.01

0.03

0.01

0

0

Хүчиллэг

мг/л

0.2

0.4

0.3

0.3

0.4

Шүлтлэг

мг/л

3.8

4.0

3.0

3.0

3.9

Цах.дам.чадв
ар

mS/см

714

1143

787

714

754

0.1

3.0
50
500
250

0.5
0.3
1.0

0.3
2.0
1.0

* Монгол улсын стандарт. Ундны ус
** Австрали улсын ундны усны зааварчилгаа
*** Ундны усанд зөвхөн савтай цэвэр ус хэрэгдэдэг
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9.ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦ
Оюу толгойд ашиглаж байсан хуучин шатахуун түгээх станцыг татан буулгаж 2004 оны
09-р сард Петровис ХХК нь ШТС-ыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан болно.
Энэхүү ШТС нь монгол улсад мөрдөж буй ШТС –д тавигдах шаардлагын дагуу баригдсан
бөгөөд 350м3 шатахуун, түлш агуулах багтаамжтай болно.

Зураг 13. Шинэ ШТС-ын байдал

10. ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийгдсэний дүнд боловсруулан гаргадаг
Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (БОХШХ) нь Оюу толгойн зэс-алтны орд
газрыг ашиглах төсөл хэрэгжүүлж буй АММИ компаний үйл ажиллагааг байгаль орчин
болон хүний амьдрах орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа, үзүүлж буй нөлөөлөл нь түүний
зөвшөөрөгдөх хязгаарт байгаа эсэхийг хянах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, хэмжих,
шинжлэх арга, стандарт, хяналт хийх байршил, давтамж зэргийг бүхэлд нь тусгасан нэг
чухал баримт бичиг юм.
2004 оны турш Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний зөвлөмжиийн дагуу
Оюу толгой орчмын ус, хөрс, ургамал, агаар орчинд хяналт шинжилгээний ажлуудыг
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэсээр ирлээ.
10.1. УСНЫ МОНИТОРИНГ
Сар тутам хийх усны мониторинг усны үнэр, өнгө, амтыг тодорхойлж, тодорхой цэг дэх
гүн болон цооногийн усны түвшнийг хэмжиж байна. Улирал тутамд усны химийн
шинжилгээг авч байгаа бөгөөд 2004 онд 3, 6, 12-р саруудад усны химийн шинжилгээг
хийсэн болно.
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Хүснэгт 10.1.1-д усны хяналт хийх цэгүүдийн нэрс, байршил болон физик, химийн
шинэжилгээ хийх үзүүлэлтүүдийг харуулсан. Мөн фото зургийн хяналтыг хийж байна.

Оюу Толгой орчмын задгай усуудад мониторинг хийх цэгүүд
Хүснэгт 10.1.1
Мониторинг хийх

Байрлал

Мониторинг хийх үзүүлэлтүүд

цэгүүд
Бор овоо булаг

650569, 4761727

Улирал тутам:

Хөх хадны булаг

653128, 4757124

pH, TDS (grav), TSS, хатуулаг (CaCO3),

Бууралын булаг/задгай

659748, 4751517

Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4,

Маанын булаг

660542, 4750617

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,
Сар тутам:
Тодорхой цэгээс усны гүнийг хэмжих

Хэрсийн худаг

648167, 4764452

Улирал тутам:

Улаан толгойн худаг

643670, 4759400

pH, TDS (grav), хатуулаг (CaCO3)

Хөх хадны худаг

653779, 4756656

Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, NH4,

Хоёр модны худаг

655201, 4765095

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,
Амт, үнэр, өнгө
Сар тутам:
Усны түвшин хэмжих

Цооног

Улирал тутам:
650821, 4763994

pH, TDS (grav), хатуулаг (CaCO3)

OTRC 068

650526, 4763593

Ca, Mg, Na, K, SO4,

OTRC 081

650014, 4762272

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni,

OTRC 133

652023, 4762576

Амт, үнэр, өнгө

OTRC 104

651881, 4764683

Сар тутам:

OTRC 218

649907, 4763397

OTRC 047

Усны түвшин хэмжих

20

2003.06 сар

2003.09 сар

2003.10 сар

2004.08 сар

2004.06 сар

2004.11 сар

Зураг 14. Бор овоогийн задгайд/булаг дээр хийсэн фото мониторингийн жишээ
10.2. АГААРЫН МОНИТОРИНГ
Оюу толгой орчимд 2002 оны 7-р сараас 2004 оны 6 сар хүртэл хугацаанд нийт 21 цэг дээр
4 удаагийн орчны тоосжилтийн хэмжилтийг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Эдгээр
хэмжилтийн үр дүнг нэгтгэн Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй орчны агаарын чанарын
үзүүлэлтийн загварчлалыг гаргасан байна.
Хүснэгт 10.2.1-д Оюу Толгой орчмын агаарын чанарын мониторинг хийсэн цэгүүд,
холбогдох тайлангуудыг харуулав.
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Оюу Толгой орчмын агаарын чанарын мониторинг хийсэн цэгүүд
Хүснэгт 10.2.1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Хэмжилтийн
цэгийн
координат
650990 / 4765357
650842 / 4764801
650860 / 4764118
650351 / 4763164
651280 / 4762876
650220 / 4763397
648981 / 4765216
651000 / 4767000
654000 / 4764000
651000 / 4760000
648000 / 4764000
648066 / 4764388
650630 / 4767015
654112 / 4764175
652649 / 4759876
650144 / 4763595
648058 / 4765657
652610 / 4766652
654162 / 4762088
650700 / 4760869
650108/ 4764097

Хамарсан газар

Он сар өдөр

Тайлан

Зүүн Оюу
ОТ орчмын агаарын
чанарын анализийн үр
Хойд Оюу
дүн. 2002.07
Төв Оюу
Баруун өмнөд Оюу
2002.07-08 сар
Өмнөд Оюу
ОТ кемпийн орчим
Онгоцны буудал
ОТ кемпээс хойш 3км
Тоосжилтын хэмжилт.
2003.07
ОТ кемпээс зүүн 3км
2003.06.10-28
ОТ кемпээс урагш 4км
ОТ кемпээс баруун 3км
ОТ кемпээс баруун
ОТ орчмын
тоосжилтын
ОТ кемпээс хойш
хэмжилтийн завсрын
ОТ кемпээс зүүн
2004.04.16-21
тайлан.
ОТ кемпээс урагш
ОТ кемпийн орчим
Баруун хойд
ОТ орчмын
тоосжилтын
Зүүн хойд
2004.06.26хэмжилтийн дүн.
Зүүн өмнөд
2004.07.09
2004.06
Баруун өмнөд
Цаг уурын станц
Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй орчны агаарын чанарын үзүүлэлтийн загварчлал
2004.

10.3. ХӨРС БОЛОН УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ
ОТ орчмын нутагт 6 сар тутам буюу зун, намрын улиралд хөрс болон ургамлын
мониторинг хийх бөгөөд ургамлын төрөл зүйл, бүрхэвч, эзлэх хувь, хөрсний бүтэц, элэгдэл
зэргийг тодорхойлон тэмдэглэнэ.
2003 оны 5-р сард хөрс болон ургамлын мониторинг хийх 25х25м талбайтай нийт 13
талбайг байгаль орчны нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу сонгож,
ургамлын төрөл зүйл, бүрхэвчийн бичлэг хийж, зураг авч баримтжуулсан болно. 2004 онд
экспертүүдийн зөвлөмжийн дагуу дээрхи талбайнуудаас 5 талбайг сонгон авч цаашид
үргэлжлүүлэн мониторинг хийлээ.
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Оюу Толгой орчмын хөрс ба ургамлын мониторинг
Universal Transverse Mercator (WGS84) system (UTM Zone 48, Northern Hemisphere)
Хүснэгт 10.3.1.
Плот
lat

4768004
4768030
4768026
4768001
4759615
4759628
4759637
4759613
4767018
4767037
4767053
4767029
4767038
4767012
4767011
4767037
4758952
4758926
4758957
4758933

Плот 4

lon

654014
654015
654039
654037
647504
647501
647525
647531
648165
648153
648174
648185
654987
654990
655017
655013
655988
655979
655962
655955

25mx25m

2004.02.25-28

2004.07.13-30

Plot 4

Nitraria Sibirica + Salsola
passerina

Salsola passerina+ Reamauria
songorica+Nitraria sibirica

Plot 9

Nitraria sibirica + Salsola
passerina

Kalidium faliofum+(Salsola
passerina+Reamauria
songorica)+Nitraria sibirica

Plot 12

Nitraria Sibirica + Anabasis
brevifolia

Anabasis brevifolia +Salsola
passerina+Reamauria
songorica+Nitraria sibirica

Plot 14

Salsola passerina+ Anabasis
brevifolia + Allium poly

Plot 15

Simpegma Regili + Salsola
Passerina + Anabasis
brevifolia + Reamuria
Songorica

Salsola passerina+ Anabasis
brevifolia

Anabasis brevifolia +Salsola
passerina+Reamauria songorica

Плот 9
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Плот 12

Плот 14

Плот 15
Зураг 15. Мониторингийн талбайнууд
11. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУРШИЛТУУД
Оюу толгойн орчимд хайгуулын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж нөхөн сэргээгдсэн
болон талхлагдсан газарт байгалийн аясаар ургамал ургах боломжийг судлах зорилгоор
зарим газруудыг зориуд бэлтгэн туршилт тавилаа. Үүнд:
1. Далд уурхайн амны (Box cut) овоолгын хойд болон өмнөд хэсэгт тус бүр 30м урт,
4м өргөнтэй 2 талбай
2. Өрөмдлөгийн талбайд 4м урт, 2м өргөнтэй 1 талбай
Хүснэгт 11.1.
Байрлал

Box cut
Хойд

Box cut
Өмнөд
Өрмийн
талбай

Координат
652367
4765421
652451
4765303
650976
4763845

652383
4765416
652454
4765305
650977
4763843

06.20
Фото
мониторинг
Фото
мониторинг

Мониторинг хийсэн өдрүүд
08.01
09.20
11.02
Фото
Фото
Фото
мониторинг мониторинг мониторинг
Фото
мониторинг
Фото
мониторинг

Фото
мониторинг

Фото
мониторинг
Фото
мониторинг
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Зураг 16. Далд уурхайн амны (Box cut) овоолгын хойд болон өмнөд талбайнууд.
Туршилтын дүнгээс харахад хойд талбайд ургамлын үр салхиар зөөгдөн ирж ургасан
байхад өмнөд талбайд үр тогтох боломж муу байлаа.

Хойд талбай. 2004.08.01

Хойд талбай. 2004.09.20

Хойд талбай. 2004.09.20

Өмнөд талбай. 2004.09.20

Өмнөд талбай. 2004.11.02
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Зураг 17. Өрөмдлөг хийж талхлагдсан газарт бэлтгэсэн талбай. Туршилтын дүнгээс
харахад энэ талбайд ургамлын үр салхиар зөөгдөн ирж ургасан байна.

Өрөмдлөгийн талбай. 2004.08.14

2004.11.02

2004.11.02
Үүнээс гадна өнгөрсөн хугацаанд нөхөн сэргээлт хийгдсэн хайгуулын өрөмдлөгийн
талбайд хийж байсан мониторингийн дүнд жилийн дараагаар байгалийн аясаар ургамал
ургадаг болохыг ажигласан билээ. Гэхдээ үүнд тухайн жилийн зуншлага, хур тунадас
ихээхэн нөлөөлнө. Жил өнгөрөх тусам өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа явагдаж байсан ихэнхи
газрууд сайхан эдгэрч буцаад унаган төрхөндөө орсон байх нь олонтаа тааралддаг юм.
12.ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД
Оюу Толгой орчмын археологийн дурсгал бүхий газруудын судалгааг ШУА-ийн
Археологийн хүрээлэн 2002 онд гүйцэтгэн түүх соёлын холбогдол бүхий газруудын
судалгааг хийн тайлан боловсруулжээ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд энэхүү тайланг
баримтлан ажиллаж байна.
13. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТУУД
2004 оны турш төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас Оюу толгой төслийн хайгуулын
үйл ажиллагаанд Монгол улсад мөрдөгдөж буй Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Газрын
хэвлийн тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох
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дүрэм журам, стандартуудын хэрэгжилтийг тогтмол шалган удаа дараа хяналт,
шалгалтуудыг хийж байсан.
Мөн АММИ компани нь байгаль орчны болон ашигт малтмалын тухай хуулиудын
холбогдох заалтуудыг биелүүлж, ажиллах үүргийнхээ дагуу тухайн сум, орон нутгийн
байгаль орчны улсын хяналтын байцаагчтай тогтмол хамтран ажилласаар ирлээ.
Хүснэгт 13.1.1.–д дээрхи хяналт шалгалтуудын тухай үзүүлэв.
Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтууд
Хүснэгт 13.1.1.
№ Он сар өдөр
Хаанаас
Шалгалт
1
2004.01.25
ҮХЯ ба Улсын Мэргэжлийн
ОТ төслийн ү.а
Хяналтын Албанаас 6 хүнтэй
Усны төслийн ү.а
2
2004.04.18
Улсын Мэргэжлийн Хяналтын
ОТ төслийн ү.а
Алба, аймгийн МХА-аас 8
танилцах
хүнтэй
3
2004.04.25
Аймгийн МХА-аас 3 хүнтэй
ОТ орчмын нөхөн
сэргээлтийн ажил
4
2004.06.11
Аймгийн МХА-аас 3 хүнтэй
ОТ орчмын нөхөн
сэргээлтийн ажил болон
ШТС-ийн үзлэг
5
2004.07.30
ХБ сумын БОУБ, хамтарсан
Зумфны ойролцоо үхсэн
үзлэг
малын акт
6
2004.07.23
Номгон сумын БОУБ,
Нүүрсний хайгуулын
хамтарсан үзлэг
төслийн нөхөн сэргээх
ажлын тухай акт
7
2004.08.14
Аймгийн МХА-аас 6 хүнтэй
ОТ төслийн ү.а

8

2004.08.23

ХБ сумын БОУБ, хамтарсан
үзлэг

9

2004.09.11

10

2004.09.15

11

2004.09.22

Улсын Мэргэжлийн Хяналтын
Албанаас 4 хүнтэй
Улсын Мэргэжлийн Хяналтын
Албан дээр дуудагдсан
ОТ байгаль орчны ажилтнууд

12
13

2004.10.11
2004.10.11

БО-ны шинжилгээний төв лаб
Номгон сумын БОУБ,
хамтарсан үзлэг

14

2004.11.01

Аймгийн МХА дээр уулзалт

15

2004.11.01

16

2004.12.29

Улсын Мэргэжлийн Хяналтын
Албанд
ХБ сумын БОУБ

Усны хайгуулын төслийн
нөхөн сэргээх ажлын
тухай акт
ОТ төслийн ү.а
өрмийн ү.а
Шаардлагатай тайлбар
өрмийн шингэнээс дээж
авсан
Шинжилгээний хариу
Нүүрсний хайгуулын
ангийн талбайд нөхөн
сэргээх ажлын тухай акт
ОТ төслийн бүх ү.а тухай
Даалгаварын хариу бичиг
ОТ хайгуулын төслийн
нөхөн сэргээх ажлын
тухай акт

Үр дүн
сайн
сайн
танилцуулга

сайн
Албан
шаардлага
43/11
сайн
Албан
шаардлага
даалгавар
Албан тоот
1221
2004/31
Хүлээлгэн
өгсөн тухай
акт
А. шаардлага
43/11-ны
хариу1381/01
хариу1544/01
Акт тавьсан
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Хавсралт 1
ОТ хайгуулын ангид байгаа шаардлагатай бичиг баримтуудын жагсаалт
1. АММИ компанийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн сертификат
2. Хайгуулын босоо малталт нэвтрэх Рэдпаф Монголия компанийн гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгжийн сертификат
3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийж буй Эко-трейд
ХХК-ийн гэрчилгээ
4. АММИ компанийн ашиглалтын лицензүүд 6710а, 6711а, 6709а, 6708а
5. Хайгуулын ажлын үед баримтлах байгаль орчныг хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөө
6. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2004
7. Хайгуулын босоо малталтын БОХ нэмэлт төлөвлөгөө-2004
8. Хайгуулын босоо малталт хийх зөвшөөрлийн бичиг. АМХЭГ-ын 4-7339 тоот бичиг
9. Хайгуулын босоо малталт дээр тэсэлгээ хийх зөвшөөрлийн бичиг 97/04
10. Ханбогд сум АММИ компаний хооронд хийсэн газар ашиглалтын гэрээ
11. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид газар ашиглуулах тухай Ханбогд
сумын засаг даргын захирамж. 2002.12.28
12. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай АММИ ХХК-ийн газар ашиглалтын гэрээнд
өөрчлөлт оруулах тухай Ханбогд сумын засаг даргын захирамж. 2004.07.02
13. Аж ахуйн нэгжид газар ашиглуулах гэрчилгээ. Дугаар 15110012
14. Нисэхийн цаг уурын станц. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар. Хэмжил зүйн
лабораторийн гэрчилгээ. Дугаар 04/001. 2005.10.11 хүртэл
15. Ханбогд сумын засаг даргатай хийсэн Ус ашиглалтын гэрээ-2004
16. Ус ашиглуулах тухай Ханбогд сумын засаг даргын зөвшөөрөл
17. Зам засварын ажил зохион байгуулах тухай ХБ сумын ЗД-ын захирамж
18. Ханбогд сумын засаг даргын хог хаядлын цэг байгуулахыг зөвшөөрсөн бичиг
19. Оюу толгой нисэх буудлын зөвшөөрөл
20. Оюу толгой дахь ШТС-ийн зөвшөөрлийн бичиг баримтууд
21. Шинэ суурингийн инженерийн шугам сүлжээний угсарсан, сорилтоор шалгасан
актууд
22. ОТ төслийн байгаль орчны суурь судалгааны тайлан-2002.10
23. ОТ төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт. БОЯны 2003.02.13-ны өдрийн 4/213 тоот бичиг
24. Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2003.04.
25. БОХ төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан-2003
26. ОТ төслийн өрөмдлөгийн ажилд ашиглаж буй бодисуудын аюулгүй байдлын
мэдээллийн хуудсууд
27. Өрөмдөж дууссан талбайд хийсэн шалгалтын материалууд
28. Зөрчлийг арилгуулах үйл ажиллагааны маягтууд
29. ОТ төслийн хүрээнд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлуудыг сум, орон
нутагт үзлэг, шалгалтаар хүлээлгэн өгсөн тухай акт, протоколууд
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N
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

Хавсралт 2
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД -2004
Байгаль орчныг хамгаалах ажлууд
Тоо хэмжээ
Эзэлхүүн
8 810 800 төг
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрүүд
БОХ нэмэлт төлөвлөгөө: Нүүрсний хайгуул, Босоо ам
2 төлөвлөгөө
Хайгуулын төслүүдийн хэмжээнд
Нөхөн сэргээсэн зумф
676
11 197 м3
Нөхөн сэргээсэн суваг
31
27 150 м3
Нөхөн сэргээлтийн туршилт
Box cut –ийн овоолго дээр
400 м2
Өрмийн талбайд
8 м2
Босоо ам нээх орчинд
Малталтын амсараас 15 м зайтай тойруулан хашаагаар
94 м хашаа
хамгаалж, тэмдэгжүүлэх
Багц дээжний овоолгын талбай
805м2
Тоосжилтыг бууруулах
Үйлдвэрлэлийн хаягдал ус болон уурхайгаас шүүрэх
усыг эргүүлэн ашиглаж тоосжилтыг бууруулах
Зам дээр MgCl2 ба CaCl2 найрлагатай усаар шүрших 1.4 км орчим зам
туршилт
10 944 м2
Анги хоорондын замуудын уулзваруудын хусаж 13
км
замыг
тэгшлэн, тэмдэгжүүлэх
сайжруулан
зассан
Хайгуулын ангиудын хэмжээнд
Хуучин хогийн2-р цэгийн дарж булах
120 м2
240 м3
2
Шингэн хог хаягдлын цэгийг томсгосон
1400 м
1400 м3
2
Хатуу хогийн цэг байгуулах
120 м
240 м3
2
Хаягдал тосны цэг
400 м
Хаягдлын цэгүүдийг хашаагаар хамгаалж, тэмдэгжүүлэх
Орчмын цэвэрлэгээ
Бохир усны нүх ухаж бэлтгэх
Мониторингийн ажлууд
Ундны усны шинжилгээ
Усны мониторинг
Ургамал ба хөрсний мониторинг
Агаарын чанарын мониторинг
Хяналт шалгалтууд
Төрийн захиргааны байгууллагуудаас хийсэн шалгалт
Байгаль орчин, аюулгүй байдлын шалгалт
Эрүүл ахуйн шалгалтууд

60 м
Байнга
2400 м3
2 удаа
Сар, улирал тутам
2 удаа
2 удаа
15 удаа
35 удаа
30 удаа

Талхагдал болон бага зэргийн эвдрэлд орсон ОТ орчмын газар
Далд уурхайн малталт – 5.27 га
Ахуйн зориулалтаар ашиглагдаж буй газар 33.5 га
Тэсэлгээний агуулах -0.5 га
Өрөмдлөг явагдаж буй талбай -2.81га
2
Уурхайн шинэ тосгон – 16.0 га
966300 м
Босоо малталт – 2.0 га
Суваг шуудуу ухаж булсан газар- 2.0 га
Замын сүлжээ-25 га
Нийт 96.63 га
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АЙВЕНХОУ МАЙНЗ МОНГОЛИЯ ИНК КОМПАНИ

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЭЛТЭС

2004 ОН
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