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ХАВСРАЛТ 12. ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2006 ОНЫ 29 ТООТ ЗАХИРАМЖ, ХАЯГДАЛ УС ЗАЙЛУУЛАХ ТҮР
ЦЭГ БАЙГУУЛАХ ГАЗАР ТОГТООХ ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 13. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 43/11/07/02 ТООТ
ДҮГНЭЛТ, ХАЯГДАЛ УС ЗАЙЛУУЛАХ ТҮР ЦЭГИЙН ТУХАЙ
ХАВСРАЛТ 14. ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2007 ОНЫ 49 ТООТ ЗАХИРАМЖ, БОХИР УС ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛАМЖААС ГАРАХ ХАЯГДАЛ ЛАГИЙГ ЗАЙЛУУЛАХ ЦЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 15. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 43/434/04/202 ТООТ
ДҮГНЭЛТ, ХАЯГДАЛ ЛАГИЙГ ЗАЙЛУУЛАХ ЦЭГИЙН ТУХАЙ
ХАВСРАЛТ 16. УСНЫ ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН 2006 ОНЫ 4/220 ТООТ ДҮГНЭЛТ, ОЮУ ТОЛГОЙД УС АШИГЛУУЛАХ
ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 17. УСНЫ ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 3А/156 ТООТ, ЦЭВЭРШҮҮЛСЭН УСЫГ ДАХИН АШИГЛАХ
ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 18. УЛСЫН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 05/23/19 ТООТ ДҮГНЭЛТ, ЦЭВЭРШҮҮЛСЭН
УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮНГИЙН ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 19. ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2007 ОНЫ 11 ТООТ ЗАХИРАМЖ, ОЮУ ТОЛГОЙД УС АШИГЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 20. ОЮУ ТОЛГОЙД УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ, ДУГААР 11102/008
ХАВСРАЛТ 21. ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2007 ОНЫ 53 ТООТ ЗАХИРАМЖ, УСНЫ КЭМПЭД УС АШИГЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 22. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ АЛБАНЫ 2007 ОНЫ 46 ТООТ ДҮГНЭЛТ, УСНЫ КЭМПЭД
УС АШИГЛУУЛАХ ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 23. УСНЫ КЭМПЭД УС АШИГЛАХ ЭРХИЙН БИЧИГ, ДУГААР 11102/007
ХАВСРАЛТ 24. АММИ ХХК-ЫН 2007 ОНЫ 2293/9 ТООТ, УС АШИГЛАСАН ТУХАЙ ТАЙЛАН МЭДЭЭ ХҮРГҮҮЛЭХ
ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 25. ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 1/192 ТООТ ДҮГНЭЛТ, АММИ
ХХК-ЫН ЭЗЭМШИЖ БУЙ ТАЛБАЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛАГААНЫ ДҮГНЭЛТ
ХАВСРАЛТ 26. ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 1/485 ТООТ ДҮГНЭЛТ, 6709А
ЛИЦЕНЗИТ ТАЛБАЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН БАТАЛАГААНЫ ДҮГНЭЛТ
ХАВСРАЛТ 27. ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГЗҮЙН ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 1/665 ТООТ ДҮГНЭЛТ, ГҮНИЙ
ХООЛОЙГООС УС ТАТАХ БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ТАЛБАЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН ХЯНАН
БАТАЛАГААНЫ ДҮГНЭЛТ

ХАВСРАЛТ 28. УСНЫ ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН 2007 ОНЫ 3А/213 ТООТ, УНДАЙН ГОЛЫН ДАГУУД ХИЙХ
ГЕОТЕХНИКИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТУХАЙ

ХАВСРАЛТ 30. 2007 ОНД АММИ ХХК-ЫН ГАЗАР ЭДЭЛБЭРИЙН, УС, ЭЛС БА ХАЙРГА АВЧ АШИГЛАСНЫ
ТӨЛБӨРИЙН ДААЛГАВАРУУД

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-2007
ХАВСРАЛТ 31. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 2007 ӨРӨМДСӨН ЦООНОГУУД
ХАВСРАЛТ 32. АММИ ХХК-ЫН ГҮНИЙ ХООЛОЙД 2007 ОНД ХИЙСЭН УСНЫ НЭМЭЛТ ХАЙГУУЛЫН ҮЕД
ГАРГАСАН ТУРШИЛТ, АШИГЛАЛТЫН ЦООНОГУУД
ХАВСРАЛТ 33. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧИМД ЭЛСНИЙ ОРД ГАЗРЫН ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА ХИЙСЭН ГАЗРУУД
ХАВСРАЛТ 34. УНДАЙН ГОЛЫН САЙРЫН ДАГУУД ГЕОТЕХНИКИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ТАЛБАЙ
ХАВСРАЛТ 35. ДУГАТЫН ХЯРЫН ДАЙРГАНЫ ИЛ УУРХАЙ, БУТЛУУР БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ЦЕХИЙН БАЙРШЛЫН
ЗУРАГ

ХАВСРАЛТ 36. ОЮУ ТОЛГОЙ ДАХЬ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДЭД 2007 ОНД ХИЙСЭН БАКТЕРИОЛОГИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ХАВСРАЛТ 37 ОЮУ ТОЛГОЙ ДАХЬ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ.
ХАВСРАЛТ 38. ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХАШААН ДАХЬ ДЭД БҮТЦИЙН ЗУРАГ
ХАВСРАЛТ 39. БАРИЛГЫН КЭМПИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГ
ХАВСРАЛТ 40. ОЮУ ТОЛГОЙ ДАХЬ ХОГ ХАЯГДАЛ ЗАЙЛУУЛАХ ЦЭГИЙН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭ
ХАВСРАЛТ 41. ГҮНИЙ ХООЛОЙ ДАХЬ УСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ
ХАВСРАЛТ 42. ОЮУ ТОЛГОЙ ОРЧМЫН УСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ
ХАВСРАЛТ 43. УСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН УСНЫ ТҮВШИН ХЭМЖИЛТИЙН ГРАФИК-2007
ХАВСРАЛТ 44. УСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ХЭМЖИЛТҮҮДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ
ХАВСРАЛТ 45. ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫН МОНИТОРИНГИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ
ХАВСРАЛТ 46. ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫН МОНИТОРИНГИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ГРАФИК
ХАВСРАЛТ 47. ТООСНЫ МОНИТОРИНГИЙН ЦЭГИЙН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ
ХАВСРАЛТ 48. DUST TRAK БАГАЖААР ХИЙСЭН ТООСНЫ ХЭМЖИЛТИЙН ГРАФИК
ХАВСРАЛТ 49. УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ЦЭГҮҮДИЙН БАЙРШИЛ
ХАВСРАЛТ 50. УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭ

ОРШИЛ
Айвенхоу Майнз Монголиа Инк ХХК-ны Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт
хэрэгжүүлж байгаа Оюу толгой төсөл нь үйл ажиллагааныхаа цар хүрээгээрээ Монгол
улсын хэмжээнд нилээд томд тооцогдох төсөл юм.
Манай компанийн талаас энэхүү төслийн үйл ажиллагааг Монгол улсын хууль
тогтоомжийн хүрээнд, ямар нэг эрсдэл гаргахгүйгээр хэрэгжүүлэх чин эрмэлзэлтэй
ажиллаж байгаа болно.
Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаа нь байгаль орчин, уул уурхай, зам тээвэр, барилга,
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй зэрэг нийгмийн салбарын бүхий л
төрлийг хамарсан цогц хэлбэрээр явагдаж байгаа бөгөөд түүнтэй холбогдох олон
тооны хууль, журам, заавар, стандартуудыг мөрдөн ажиллаж байна.
Ашигт малтмалын шинэ хуулийн дагуу БОХ төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг БОЯнд хянуулж, цаашилбал олон нийтэд нээлттэй байлгах зорилгоор тус компанийн веб
сайтад байршуулдаг болно.
AММИ компанийн Байгаль орчны хэлтэс нь анх 2003 оны 5-р сард анх байгуулагдаж,
одоогоор байгаль орчны менежер 1, байгаль орчны ажилтан 4, байгаль орчны туслах
ажилтан 1, нийт 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Түүнчлэн
AММИ компанийн Байгаль орчны хэлтэст Австрали улсын “Sustainability Pty Ltd”
компани зөвлөхөөр ажилладаг бөгөөд Монгол улсын байгаль орчны үнэлгээний эрх
бүхий “Эко-Трейд” ХХК, ШУА-ийн хүрээлэн, их дээд сургуулиудтай идэвхитэй
хамтран ажилладаг.
Энэхүү тайлан нь 11 бүлэг, 53 хуудас, болон 50 хавсралтуудаас бүрдэнэ. Уг тайланд
Оюу Толгой төслийн хүрээнд байгаль орчны талаар хийгдсэн үйл ажиллагааг
дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн болно. Үүнд:


Байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд түүний
биелэлтийн тухай



Өнгөрсөн хугацаанд лицензийн талбайд явуулсан үйл ажиллагааны үр дүнд
эвдэгдсэн газрын хэмжээ



Эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээсэн байдал, биологийн нөхөн сэргээлтийн
туршилтууд



Ашигласан усны, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тооцоо



Газар ашиглалтын байдал



Хог хаягдлын менежмент



Орчны мониторингийн (ус, хөрс, ургамал, агаарын чанар) хөтөлбөрийн
хэрэгжилт



Түүх соёлын дурсгалт газруудын судалгааны тухай тус тус бичсэн болно



Байгаль орчны мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт.
Байгаль Орчны хэлтэс, АММИ ХХК
2007 оны 12 дугаар сарын 25.

i

1

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДСЭН ЧИГ ШУГАМ
1.1

ЗОРИЛГО

АММИ компанийн байгаль орчныг хамгаалах бодлогын гол зорилго нь тус улсад
явуулж буй хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол
улсын байгаль орчны холбогдох хууль, дүрэм болон компаниас баримталж буй
байгаль орчны менежментийн үндсэн бодлогын дагуу явуулахад оршино.
2007 онд 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 үргэлжлүүлэн хийхийн зэрэгцээ орон нутгийн байгаль орчны хяналтын
улсын байцаагчтай хамтран үзлэг шалгалтуудыг тогтмол хийж гүйцэтгэсэн болно.

1.2

БОДЛОГО

Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын тэнцвэрийг олох зарчмаар
Айвенхоу Майнз Монголиа Инк (АММИ) тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг
хүлээсэн билээ. Корпорацийн хариуцлагатай гишүүний хувьд АММИ нь үйл
ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн байгаль орчин болон уугуул оршин суугчдын
өмнө хүлээсэн өөрийн үүрэг хариуцлагаа байнга ухамсарладаг.
Байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаагаа үргэлж сайжруулж байхын тулд АММИ:


Байгаль орчны удирдлагын ISO 14000 олон улсын цуврал стандартуудад
нийцсэн байгаль орчны менежментийн системийг нэвтрүүлэн, үйл ажиллагааг
байнга хянаж сайжруулж байх нөхцөлөөр хангана;



Бохирдлоос сэргийлэх, нөөц баялгийг үр ашигтай зарцуулах зорилгоор байгаль
орчинд учрах нөлөөллийг тодорхойлж, үнэлж, бууруулж, зохицуулах арга
хэмжээ авна;



Байгаль орчны талаархи хууль тогтоомж болон бусад бүх шаардлагад
нийцүүлэх;



Хайгуул, бүтээн байгуулалт, ашиглалт, уурхай хаах зэрэг өөрийн бүх үйл
ажиллагааны явцад байгаль орчинд тавих анхаарлаа орхигдуулахгүй;



Байгаль орчны талаар хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд нь туслах
зорилгоор салбарын удирдлагуудад дэмжлэг үзүүлж, сургалт явуулна;



Байгаль орчинд учруулсан нөлөөлөлд тогтмол үнэлэлт өгч, хяналт тавьж
тайлагнана;



Компанийн ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, нутгийн иргэдтэй байгаль орчны
асуудлаар нээлттэй, шударга, ажил хэрэгч харилцаа хөгжүүлнэ;



Нутгийн ард иргэдийн уламжлагдаж ирсэн эрх, соёлын өвийг хүндэтгэж
хамгаална.



Холбогдох тогтолцоог компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, нөхцөл байдалд
зохицож байгаа эсэхийг АММИ тогтмол хянаж байна.
1

1.3

ТӨЛӨВЛӨЛТ

Байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл болон нийгмийн асуудлуудыг урьдчилан
төлөвлөн дараах байдлаар тусгаж байна. Үүнд:


Зам харилцаа шинээр үүсэх, замын сүлжээ



Ангиудын байршил болон уурхайн тосгон барих



Усны нөөц



Агаарын чанар



Ховор ургамлын нөөц, тархалт болон нүүлгэн шилжүүлэлт



Шатахуун түгээх болон шатах, тослох материалын газрууд



Хог 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
байна.
Мөн хайгуулын үйл ажиллагааны эхэн үед тухайн нутаг дэвсгэр дээр буй онцгой
анхаарал шаардагдах газруудыг тогтоож, анхааралдаа авсан болно. Тухайлбал:


Нөлөөлөлд амархан өртөж болзошгүй газрууд /булаг, шанд г.м/



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
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ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ
ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
2.1

ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ

АММИ компанийн Оюу толгой төсөл Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант
багийн нутагт 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.

2.2

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2007 онд АММИ компани нь хайгуул, уурхайн бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах
ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэж байна.
Үүнд:


Геологийн зураглал



Геодезийн хэмжилтүүд, топо зураглал



Геохимийн дээжлэлт



Геофизикийн судалгаа



Өрөмдлөг, Дээжлэлт



Босоо малталт №1, босоо малталт №2



Дайрганы уурхай, элс хайрганы карьер,



Хайгуулын ангиуд, тэдгээрийн өргөтгөл, барилгын ажил



Орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөөнд тусгагдсан бусад дэд бүтцийн
инженер техникийн судалгаа

2.3

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ

АММИ компани нь 2002 оны 7-р сараас Оюу Толгой Төслийн Байгаль Орчинд
Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээний (БОНБҮ) ажлыг төслийн талбайд эхлүүлсэн юм.
Энэхүү ажлын хүрээнд төслийн байгаль орчны суурь нөхцөл, төлөв байдал, онцлог
болон нийгэм-эдийн засгийн судалгаануудыг хамруулсан бөгөөд Монгол Улсын
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгаль орчны үнэлгээ хийх эрх бүхий “Эко
Трейд” ХХК гүйцэтгэсэн. Судалгааны ажилд Айвенхоу Майнз компанийн талаас олон
улсын байгаль орчны асуудлаар зөвлөгөө өгөх эрх бүхий Австрали Улсын
“Sustainability Pty Ltd” компани зөвлөхөөр оролцож, үнэлгээний тайлангуудыг олон
улсын эрх зүйн акт бичгүүдэд нийцүүлэн зохицуулах үүрэг гүйцэтгэж байна.
Байгаль орчны суурь судалгааны тайланг 2002 оны 10-р сард гүйцэтгэж Монгол
Улсын Байгаль Орчны Яаманд (БОЯ) хүргүүлсэн болно. БОЯ-ны мэргэжлийн багаас
бүрдсэн үнэлгээний комисс уг төсөлд БОНБ-ын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх
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шаардлагатай гэж үзээд 2003 оны 2-р сард нарийвчилсан үнэлгээ хийх удирдамжийг
тус компанид албан ёсоор ирүүлсэн юм.
Одоогоор төслийн БОНБНҮ-ний ажлууд дараах үе шатуудаар хийгдэж байна.





Зам ба Дэд Бүтцийн Зурвас
Уурхайн усан хангамж
Уурхайн олборлолт болон боловсруулалт
Цахилгаан станц

Дээрхи үе шатуудад одоогоор хийгдэж байгаа уурхайн төлөвлөлт, дэд бүтэц болон
бүтээн байгуулалтын ажлуудыг тусгаж өгсөн.
Зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБҮ-ний тайланг (I боть) 2004 оны 4 сард дуусгаж
2004 оны 5 сард БОЯ-аар батлуулсан. Оюу Толгой болон Гашуун Сухайтын хоорондох
замын чиглэлийн анхны хувилбарт өөрчлөлт оруулсан тул энэхүү батлуулсан БОНБҮний (I боть) замын хэсэгт нэмэлт тайлан бэлтгэх шаардлагатай болсон бөгөөд тус
нэмэлт тайланг 2006 оны 10 сард гүйцэтгэж, БОЯ-нд хүргүүлсэн бөгөөд 2007 оны 3
сард албан ёсоор батлуулсан байгаа.
Уурхайн усан хангамжид гүний усны ордыг ашиглах тухай БОНБҮ-ний тайланг
(IIботь) 2005 оны 6 сард БОЯ-нд танилцуулж, 2005 оны 9 сард батлуулсан.
Эко трейд ХХК-ны хийж гүйцэтгэсэн “Оюу толгой ордоос зэс, алт олборлох
боловсруулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний
тайлан”-д (IIIботь) БОЯ-ны сайдын 2006 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 250 тоот
тушаалаар байгуулагдсан шинжилгээний баг ажиллаж 2006 оны 9-р сарын 20-ны
өдрийн 7/2420 тоотоор дүгнэлтээ хийжээ. Дүгнэлтэнд заасан зарим шаардлагуудын
дагуу тус үнэлгээний тайланд нэмэлт, засвар, тодотголуудыг хийж 2006 оны 11-р
сарын 30-нд тус яаманд дахин өргөн барьсан билээ. Мөн уг дүгнэлтэнд энэхүү
үнэлгээг Оюу толгой ордын геологийн болон уурхайд ашиглах усны нөөцийг
батлагдсаны дараа албан ёсоор батлах тухай дурдсан байсан.
Ашигт Малтмал, Газрын тосны Хэрэг Эрхлэх Газрын даргын 2007 оны 7-р сарын 30ны өдрийн 264 тоот тушаалаар Оюу толгойн зэс-алтны үндсэн ордын ил аргаар
ашиглах Өмнөд Оюугийн орд (хэсэг)-ын нөөцийг 2006.01.25-ны байдлаар хүлээн авч
баттай болон бодитой нөөцийн ангиллаар бүртгэсэн нь дээрх дүгнэлтэнд дурдсан нэг
чухал нөхцөл болзлыг хангасан.
Мөн БОЯ –ны сайдын 2007 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн 18 тоот тушаалаар Усны
Хэрэг Эрхлэх Газрын дэргэдэх Усны салбарын ШУТ-ийн зөвлөлийн хуралдааны
тэмдэглэлийг үндэслэн “Оюу толгойн ордын үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн
зориулалтаар Гүний хоолой, Галбын говьд 2003-2004 онд АММИ компаниас хийж
гүйцэтгэсэн гидрогеологийн эрэл, хайгуулын судалгааны ажил”-ын үр дүнгээр Гүний
хоолойн хэсэгт тодорхойлогдсон 18144.0 м3/хон буюу (210.0 л/сек) ашиглалтын нөөц
баялгийг үйлдвэрлэлийн С1 зэргээр баталсан нь дээрх дүгнэлтэнд дурдсан хоёр дахь
чухал нөхцөл болзлыг хангасан гэж үзсэн.
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Ийнхүү шинжээчдийн багийн дүгнэлтэнд заасан нөхцлүүдийг хангасан тул БОЯ “Оюу
толгой ордоос зэс, алт олборлох боловсруулах төслийн БОНБНҮ –ний тайлан”-г
дахин хянан үзэж, 2007 оны 12-р сард албан ёсоор баталгаажуулсан болно.
Оюу Толгойн нислэгийн зурвасыг лицензийн талбайн гадна шилжүүлэн барих тухай
БОНБ-ын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 2007 оны 8-р сард БОЯ-нд хүргэгдэж, 10-р
сард батлагдсан.
Оюу толгой төслийн эрчим хүчний байнгын эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлэх
хүрээнд Оюу Толгойд нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц барих асуудлыг Монгол
улсын Засгийн Газартай тохиролцож байж шийдвэрлэхээр болсон байгаа.
Хэдийгээр Оюу Толгой Төслийн цахилгаан станцын төслийг түр хойшлуулсан ч гэсэн
өнөөдрийн байдлаар төслийн зарим зайлшгүй үйл ажиллагааг саадгүй явуулах болон
цаашид цахилгаан станц баригдаж ашиглалтанд орох хүртэлх хугацаанд эрчим хүчний
асуудлыг дизель станцаар хангах шаардлага байгаа тул дизель станцын БОНБНҮ
тайланг 2007 оны 8-р сард БОЯ-нд хүргүүлж, 10-р сард батлуулсан.
Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн хүрээнд дараах тайлангуудыг БОЯ-аар
батлуулсан байгаа бөгөөд тухайн үйл ажиллагаа эхлэх үед мөрдөн ажиллаж байна.
Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2004.04.
Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2005.06
Галбын говь - Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан. 2005.10
Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 2-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2006.11.
Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын зурвасын БОНБНҮ-ний тайланд
оруулах нэмэлт тодотгол үнэлгээний тайлан. 2006.10
Оюу Толгой дахь барилгын ажилчдын түр суурингийн бохир ус цэвэрлэх
байгууламжийн БОНБНҮ. 2007.05
Бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох, бетон цехийн үйлдвэрлэлийн БОНБНҮ.
2007.03
Оюу Толгойн онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх төслийн БОНБНҮ.
2007.06
Оюу Толгойд баригдах Дизель станцын БОНБНҮ. 2007.08

Мөн дор дурьдсан нэмэлт үнэлгээний ажлууд боловсруулах шатандаа явагдаж байна.
Үүнд:




Гүний хоолойгоос ус татах шугамын дагуух дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ
Цахилгаан станцын БОНБНҮ
Галбын говь - Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийн нэмэлт
судалгаагаар тогтоогдсон газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд ашиглах
төслийн БОНБНҮ-ний нэмэлт, тодотгол тайлан
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2.4

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай шинэчилсэн хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 1-д
заасны дагуу 2007 оны 02-р сард Оюу Толгой төслийн Байгаль Орчныг Хамгаалах
Төлөвлөгөөг боловсруулан БОЯаманд танилцуулж улмаар батлуулсан (Хавсралт 1).
Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагааны үед байгаль орчны болон нийгмийн
асуудлуудыг анхааран судалж, шаардлагатай төлөвлөлтийг нэмж гүйцэтгэдэг.
Тухайлбал 2007 онд дараах БОХТ-нүүдийг нэмж батлуулан, мөрдөж ажиллав: Үүнд:
Хойд Хюго ордын газрын гүнд нарийвчилсан хайгуул хийх зориулал бүхий 1, 2 дугаар
босоо ам нэвтрэх үеийн БОХТ, (Хавсралт 2)
Оюу Толгой дахь Дугатын хярын ордын дайрганы уурхай, бетон зуурмагийн цехийн
БОХТ, (Хавсралт 3)
Оюу Толгойн барилгын ажилчдын түр суурингийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн
БОХТ, (Хавсралт 4)
Оюу Толгой дахь Ундайн сайрын голдирлын дагуу геотехникийн судалгаа, элсний орд
газрын эрэл хайгуулын ажлын БОХТ, (Хавсралт 5)
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3

ТӨСЛИЙН ХАЙГУУЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

АММИ компани нь Оюу Толгой төслийн хүрээнд 2007 онд топо зураглалын ажил,
геохимийн дээжлэлт, геофизикийн болон өрөмдлөг хайгуул, уурхайн барилгажилтын
ажилд шаардагдах элсний нөөцийн хайгуул, болон Оюу Толгой ордын Хойд Хюго
хэсгийн газрын гүнд хийх хайгуулын ажлуудын бэлтгэл болох босоо нэвтрэлтүүд #1,
2-ыг тус тус үргэлжлүүлэн гүйцэтгэлээ.

3.1

ӨРӨМДЛӨГ, ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ

ОТ төслийн хайгуулын өрөмдлөгийн ажлыг 2007 онд Межер Дриллинг Монголия
өрөмдлөгийн компани дангаар гүйцэтгэсэн бөгөөд 6 ширхэг гүн өрмийн суурь машин
ажиллаж нийтдээ 52791.71 тууш метр, 100 цооног өрөмджээ. Тухайлбал энэ оны 12
сарын 01-ны өдрийн байдлаар Оюу толгойн ордын 6709А лицензийн талбайд 45
цооног, Оюу Толгой орчмын бусад компанитай хамтран эзэмшдэг талбай болох
Шивээ Толгой 3148Х талбайд 5 цооног, Жавхлант 3150Х талбайд 48 цооног тус тус
өрөмдсөн байна (Хавсралт 31).

Зураг 1. Алмазан өрмийн цооногт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал

Өрөмдлөгийн шингэнд голдуу Австрали улсад үйлдвэрлэсэн тус улсын Хөдөлмөр
хамгаалал нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах улсын комисс (NOHSC) –ын
стандарчлалын дагуу “аюулгүй” гэж ангилагдсан EP Bit Lube, Penetrol Xtra, Aus-Trol,
CR-650 зэрэг шавар уусмалыг холигч, зууралдуулагч, тосолгоо, өрөмдөх хурдыг
нэмэгч, штангны чичиргээг бууруулагч зэрэг бодисуудыг хэрэглэдэг бөгөөд эдгээр нь
бичил организмын нөлөөллөөр задардаг юм.
Өрөмдөж дууссаны дараа өрмийн цооногийн нүхийг PVC хоолой хийж нуралтаас
хамгаалах ба тусгай дугаар бүхий цементэн тагаар таглаж байна. Ингэснээр газрын гүн
дэх уст үе холилдох, бохирдохоос хамгаалагдана. Мөн өрмийн суурь машиныг
дараагийн байршилд зөвхөн дугуйт ачигчаар нүүлгэн шилжүүлдэг ба өрмийн зумпны
усыг соруулан авч дараагийн зумпэнд хийж, дахин ашигладаг.
Энэ онд хийж гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнд эвдэгдсэн газар буюу нийт 100
цооногийн 32400 м2 талбайд 12000 м3 зумпны нүхний техникийн нөхөн сэргээлтийг
Монгол улсын MNS 4915:2000 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэн Ханбогд сумын
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчаар газар дээр нь шалгуулж, дүгнэлт
гаргуулав (Хавсралт 7).
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3.2

БОСОО МАЛТАЛТУУД

Босоо ам №1
2007 оны жилийн эхэнд босоо амны нэвтрэлтийн гүн 673.7 м байв. Босоо амны
нэвтрэлтийн төлөвлөсөн эцсийн гүн 1350м байсан. Эцсийн гүн нэвтрэлтийн ажлын
явцад өөрчлөгдөж 1380м болсон бөгөөд нэвтрэлтийг 2007 онд гүйцэтгэж дуусгахаар
төлөвлөсөн боловч 2007 оны 12 сарын 13 ны өдрийн байдлаар 1320м байв. Босоо
амны 1300м-ын түвшинд босоо амнаас хойд болон зүүн зүгт чиглэсэн хоёр хэвтээ
малталтын ажил хийгдэж байна. 2007 оны 12 сарын 13ны өдрийн байдлаар хойд зүгт35м ба зүүн зүгт-31м хэвтээ нэвтрэлтийн ажил хийгдээд байна.

Зураг 2. Босоо ам №1-ээс гарсан чулуулгийн овоолго

Босоо амны нэвтрэлтийг өрөмдлөг тэсэлгээний аргаар үргэлжлүүлж байгаа бөгөөд
300мм (min) зузаантай бетон бэхэлгээ хийж байна. Босоо амны диаметр 6,7м, хэвтээ
малталтын өндөр 5м, өргөн нь 5м ба босоо амны нэвтрэлтийг анх эхлүүлснээс хойш
уулын цулаар 57355м3 чулуулаг гаргаад байна. Одоогийн байдлаар босоо амны
нэвтрэлтээс гарч буй чулуулгийг босоо амнаас урагш 200м зайд байрлах талбайд
тээвэрлэж овоолго хийж байгаа. Босоо амны малталтаас гарсан чулуулаг 39576 м2
талбайг хамарсан овоолго үүсгээд байгаа бөгөөд шүүрлийн ус болон хур тунадасны
үйлчлэлээр хүчиллэг уусмал үүсч орчинд тархахаас сэргийлэн нийтдээ 45300 м3
багтаамжтай 2 ширхэг тунаах даланг овоолгын зүүн ба баруун урд талд барьж
байгуулсан. Уг тунаах далангуудад хуримтлагдсан ус одоогоор байхгүй байгаа ба
босоо нэвтрэлтийн үед газрын доорхи усны шүүрэл одоогоор илрээгүй байна.
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Босоо ам №2
Хюго ордын бүтцийн тухай нарийвчилсан судалгаа, технологийн дээжлэлт хийх
цаашилбал далд аргаар хүдэр олборлох зорилготой босоо ам №2-ын газрын дээрх
барилга байгууламжийн суурийн газар шорооны ажлыг 2006 оны 07-р сараас
эхлүүлсэн боловч БОНБНҮ хийлгээгүй шалтгаанаар УМХГ-аас үйл ажиллагааг түр
зогсоосон болно. Босоо ам №2-ын БОНБНҮ-ний тайлан болон Байгаль орчныг
хамгаалах төлөвлөгөөг БОЯ-аар тус тус батлуулсны үндсэн дээр босоо амны цамхагын
суурийн ажлыг 2007 оны 3 сараас эхлүүлэн одоогийн байдлаар цамхагын ажил 7
хувьтай үргэлжлэн явагдаж байна.
Босоо ам №2-ын амсарын бэхэлгээний түвшин 39м-ийн гүнээс эхэлж хийгдсэн. Уг
ажилд нийт 30536 м2 талбайд 39м гүнтэй 260587м3 объем ухагдаж, 157513м2 талбайд
шороон овоолго хийжээ.

Зураг 3. Босоо ам 2-ын амсарын бэхэлгээний барилгын ажлын явц, шороон овоолго

3.3

ГҮНИЙ ХООЛОЙ ДАХЬ УСНЫ НЭМЭЛТ ХАЙГУУЛ

Оюу Толгойн хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн усан хангамжийн газрын доорхи усны
эх үүсвэрийг илрүүлэх усны хайгуулын судалгааг 2003-2004 оны явуулж Галбын говь,
Гүний хоолойн томоохон хотгоруудад их хэмжээний газрын доорхи усны нөөц
байгааг илрүүлэн тогтоосон. Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөц нь дээд
цэрдийн настай Баянширээгийн серийн тунамал хурдасны давхаргад агуулагдах ба уст
үеийн зузаан 120м, хамрах талбай 508,39 км2, 812л/с хэмжээтэйгээр 25 жил ашиглах
боломжтой, эрдэсжилт 2,8 г/л-ээс дээш тул хүн амын унд ахуйн хэрэгцээнд
тохиромжгүй гэж үнэлжээ. Үүнд үндэслэн Оюу Толгойн уурхайн төсөлд Гүний
хоолойн газрын доорхи усны ордыг хамгийн ихдээ 518 л/с хэмжээтэйгээр үндсэн эх
үүсвэр байдлаар ашиглахаар төлөвлөж байна.
Үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн нарийвчилсан нэмэлт судалгааг 2007 онд гүйцэтгэж,
усны хайгуулын түр кэмпийг Ханбогд сумын Баян багийн Өрөлбө ус хэмээх газарт
байгуулж ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд 2007 онд Гүний хоолойд ажиглалт,
туршилтын 48 цооног шинээр гаргасан байна. Тодруулбал шавар уусмалын угаалгатай
эргэлтэт өрөмдлөгөөний 1 ширхэг өрөмдлөгийн суурь машиныг ашиглаж, 300-400м
гүнтэй, туршилт-ашиглалтын 25 цооног, малчдын зарим худгийн дэргэд 5-50 м гүнтэй
ажиглалтын цооног 23-ыг тус тус гаргаж, 11988 м2 талбайд 2884 м3 техникийн нөхөн
сэргээлтийг хийв (Хавсралт 32)
9

Шинээр гаргасан цооногуудад болон түр кэмпийн байрлаж байсан газарт хийгдсэн
техникийн нөхөн сэргээлтийг Ханбогд сумын байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагчаар газар дээр нь очиж шалгуулсаны үндсэн дээр дүгнэлт гаргуулж, хүлээлгэн
өгөв (Хавсралт 8).

Зураг 4. Гүний хоолойд хийсэн усны нэмэлт хайгуулын цооногуудад хийсэн нөхөн сэргээлт

3.4

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХАЙГУУЛ СУДАЛГАА

Элсний орд газрын хайгуул судалгаа
Оюу Толгой төслийн хувьд өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмагийг дотооддоо бэлтгэж
ашигладаг бөгөөд уурхайн барилга байгууламж, шинэ онгоцны буудал барих, босоо
амуудын нэвтрэлт зэрэгт их хэмжээний бетон цутгалтын ажил шаардлагатай байгаа
юм. Иймд Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд нэн түрүүнд шаардагдах барилгын
элсний 500000м3 элсний нөөц бүхий ордыг илрүүлэх, тухайн ордын байршлын зүй
тогтол, шинж чанарыг судлан нөөцийг үйлдвэрлэлийн зэргээр тогтоох зорилготой
хайгуулын ажлыг геологи, хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг Жеолинк ХХК-иар 2007
оны 7, 8, 9 саруудад АММИ ХХК-ын эзэмшлийн 6709А лицензийн талбай, Энтри
гоулд ХХК-тай хамтран эзэмшдэг 3148Х, 3150Х лицензийн талбайд сонгосон 7 цэгт
амжилттай хэрэгжүүллээ.
Эрлийн малталтыг сонгосон 7 талбайн хэмжээнд 400 х 200м тороор 1.5 х 1.0м
хэмжээтэйгээр 1.5м хүртэл гүнтэйгээр гараар малтаж, физик механик шинж чанарын
хураангуй шинжилгээний дээж авсан бөгөөд шинжилгээний дүн болон эрлийн
малталтын ажилд үндэслэн сонгосон 2 талбайд нь уулын малталын ажлыг экскаватор
ашиглан хийлээ. Үүнд 1м өргөн, 3м урт, 6м хүртэл гүнтэйгээр 142 ш малталтыг хийж,
үржил шимт хөрсийг 0.2-0.4м зузаантайгаар хуулж, гүйцэтгэсэн малталтаас дээжлэлт,
бичиглэл хийсний дараа гаргасан хөрсийг дэс дараалалтайгаар буцаан булав.
Элсний хайгуулын төслийн хүрээнд уулын малталт болон туршилтын малталтыг
оролцуулан нийтдээ 200 орчим, 494.3 тууш метр хайгуулын малталт хийж, нийт
1572.6 м3 техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй
холбогдох стандарт, журмын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болохыг Ханбогд сумын байгаль
орчны улсын байцаагч газар дээр нь очиж шалган дүгнэлт гаргав (Хавсралт 7).
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Зураг 5. Элсний ордын хайгуулын уулын малталт, түүний техникийн нөхөн сэргээлт

Ундайн сайрын голдрилын дагуух геотехникийн судалгаа
Оюу Толгой төслийн барилгажилтын үеийн барилгын материалын хэрэгцээг хангах
элс, хайрга, дайрганы орд газрыг илрүүлэх зорилгоор Ундай голын хуурай сайрын
голдрилын дагууд 6 км урт 2 км өргөн талбайд 90 ширхэг малталтыг хийж,
геотехникийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэв.
Ундайн сайр нь ил уурхай байгуулахаар төлөвлөж байгаа хэсгийн баруун болон өмнөд
хэсгээр дайран өнгөрдөг. Голын сайр нь гадаргын урсацгүй ба гадаргын урсац нь
хүчтэй аадар бороо орсоны дараа түр хугацаанд бий болдог.
Судалгааны ажлын хүрээнд өөр хоорондоо 300-350м зайтай 90 цэгт 1м өргөн, 6м урт,
3-5м гүн зүсэлт хийж хөрсний давхаргын бичилт хийж, дээж авсан. Хөрсний зүсэлт
хийж, дээж авсаны даруйд тухайн нүхийг эргүүлэн булах, нөхөн сэргээх ажлыг
гүйцэтгэж байсан бөгөөд газрын доорхи бага гүний усыг ил гаргахгүй, сайрт ургах
хайлаас модыг хөндөхгүйгээр хайгуулын ажлыг гүйцэтгэсэн ба судалгааны ажлыг
дууссаны дараа хийсэн техникийн нөхөн сэргээлтийг Ханбогд сумын улсын
байцаагчид газар дээр нь шалгуулж, дүгнэлт гаргуулав (Хавсралт 7).

Зураг 6. Ундайн голын дагууд хийсэн геотехнкийн судалгааны малталтын нөхөн сэргээлт
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4

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН НӨӨЦ

Ашигт Малтмал, Газрын тосны Хэрэг Эрхлэх Газрын даргын 2007 оны 7-р сарын 30ны өдрийн 264 тоот тушаалаар Оюу толгойн зэс-алтны үндсэн ордын ил аргаар
ашиглах Өмнөд Оюугийн ордын зэс, алтны хүдрийн баттай (А) нөөцийг хүдрээр 127.0
сая т, зэсээр 0.658 сая т, алтаар 88.1 т; бодитой (В) нөөцийг хүдрээр 803.0 сая т, зэсээр
3.371 сая т, алтаар 148.3 т-оор (2006.01.25-ны байдлаар) хүлээн авч бүртгэсэн болно.
Одоогийн байдлаар Айвенхоу Майнз компанийн өрөмдлөг, хайгуулын ажлын үр дүнд
2007 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар Оюу Толгой орд нь Канадын нөөцийн хуулийн
журмын дагуу 987 тонн алт (31,6 сая унци), 32 гаруй сая тонн зэс (71 тэрбум фунт)ийн баталгаат, боломжит нөөцтэй гэдгийг тогтоогоод байна (зэсийн захын агуулга
0,60%).
Монгол улсын Засгийн газар болоод Айвенхоу Майнз компанийн хооронд байгуулах
Хөрөнгө оруулалтын гэрээг амжилттай баталж ойрын үед хэрэгжүүлбэл Айвенхоу
Майнз компани нь нэн тэргүүнд ил уурхай байгуулж боловсруулах үйлдвэрийг
барихад гурван триллион төгрөг буюу 2,7 тэрбум ам доллар зарцуулан, 2010 он гэхэд
Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлож эхлэхээр төлөвлөж байна.

4.1

ДУГАТЫН ХЯРЫН ДАЙРГАНЫ ИЛ УУРХАЙ

Оюу Толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын орд буюу
дайрганы 2-р орд нь 50 орчим га талбайг хамарсан 4435984 шоо метр нөөцтэй бөгөөд
олборлох үйл ажиллагааг 2006 оны 6-р сараас эхлүүлсэн. Дугатын хярын ордоос
дайрга олборлох, бутлуур бетон цехийн үйл ажиллагаанаас Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажлыг “Кондиц” ХХК-аар гүйцэтгүүлж Байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг БОЯамаар 2007 оны 4 сард батлуулан мөрдөж ажиллаж
байна.

Зураг 7. Дугатын хярын дайрганы ил уурхай
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Уулын ажил
Дугатын хярын дайрга олборлох ил уурхайгаас энэ онд 100000 м3 дайрга олборлохоор
төлөвлөсөн байснаас оны эцэст нийт 102447,3 тн дайрга олборлон хайгуулын босоо
ам, барилгын ажил зэрэг дотоодын хэрэгцээнд авч ашиглаад байна. Олборлолтын
ажлын дүнд нийтдээ 42266 м2 талбайн 136170 м3 газар ухагдаж, эвдэгдсэн байна
(Хавсралт 35).
Олборлолтыг өрөмдлөг тэсэлгээний аргаар үргэлжлүүлж байгаа бөгөөд нэг удаагийн
тэсэлгээний блок нь 10м орлын өргөнтэй, 10.5м доголын өндөртэй, дунджаар 2268
шоо метр багтаамжтай. Тэслэгдэж бутлагдсан дайргыг 1.9м3 шанагатай САТ-330 CL
экскаватор, 35 тн даацтай 17м3 багтаамж бүхий САТ-769D автосамосвал, САТ-D&R
булдозер, САТ-16Н автогрейдэр зэрэг тоног төхөөрөмжийг ашиглан бутлуур, бетон
зуурмагийн цехэд тээвэрлэж байна.
Уурхайн олборлолт явуулж буй талбай нь ерөнхийдөө хад, чулуурхаг гадаргуу бүхий
толгодтой тул үржил шимт хөрсний давхарга бараг үгүй, тусад нь хуулалт хийж
хадгалах шаардлага гараагүй. Мөн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ёсоор
уурхайн буюу техникийн нөхөн сэргээлтийг 2008 оноос хийж эхлэхээс тусгасан тул
2007 оны хувьд нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдээгүй болно.

Бутлуур
Бутлуурын цехэд DUILONG фирмийн ДЛ-2000 маркийн бутлах, шигших
төхөөрөмжийг ашигладаг бөгөөд хүчин чадал нь 100 тн/цаг байна. Энэ нь хацарт
бутлуур болон конусан бутлуур, шигшүүр, туузан дамжуулагч болон 500 кВт хүчин
чадал бүхий дизель станц зэргээс бүрдэнэ. Бутлуураас гарч буй материалын 60% нь
20мм, 20% нь 10мм, 20% нь 5мм хэмжээтэй гарах ба зуурмагийн үйлдвэрт 20мм-5мм
хэмжээтэй материалыг нийлүүлж, үлдэх хаягдал материалыг Оюу Толгой төслийн
талбайд явагдаж буй барилгын ажилд дүүргэлтийн материалд хэрэглэдэг.
Чулууны карьер, бутлуур ажиллах үед гарч буй тоосны хэмжээг багасгах зорилгоор
RP-6 маркийн тоос шүүгч аппаратыг ажлын талбай дээр суурилуулж 2006 оны 1
дүгээр сард ашиглалтад оруулсан. Энэхүү тоос шүүгч аппарат нь 55 кВ-н хүчин
чадалтай, 3300 Ра-н даралтаар цагт 36,0 мянган шоометр агаарыг 330 м2 талбай бүхий
шүүлтүүрээр 99,5% цэвэршүүлэх хүчин чадалтай юм.

Зураг 8. Оюу Толгой дахь бутлуурын машинд тоос сорогч суурилуулсан байдал
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Зуурмагийн цех
Зуурмагийн цехэд SKAKO фирмийн MOB-90 маркийн зуурмагийн машин ашигладаг
ба цагт 90 м3, жилд 60-70 мян.м3 бетон зуурмаг зуурах хүчин чадалтай. Бэлэн
зуурмагийг тусгай тоноглогдсон 8-9 м3 багтаамжтай тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж,
шаардлагатай газруудад хүргүүлж байна.

Бэлтгэсэн бетон зуурмаг

Шигшсэн элс, хайрга
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График 1. Бутлуур, бетон зуурмагийн цехийн 2007 онд гаргасан бүтээгдэхүүний хэмжээ
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Буталж бэлтгэсэн дайрга, тн

Бетон м3, шигшсэн элс хайрга, тн
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4.2

ЭЛС АВСАН ЦЭГҮҮД

АММИ ХХК 2007 онд бетон зуурмагийн цехэд шаардлагатай элсний нөөцийг
“Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах журам”-ын дагуу Ханбогд сумын Засаг
даргын 2007 оны 09 тоот захирамж (Хавсралт 9)-аар тогтоолгосон Дугатын сайрын
хойд хэсэгт байрлах 1.5 га тайлбайгаас олборлов. Энд элс авах цэгийн хэмжээ 1.5 га-д
хүрсэн тул олборлолтын ажлыг зогсоож, холбогдох журамд заасны дагуу техникийн
нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэн Ханбогд сумын Байгаль орчны Улсын
байцаагчтай хамтран шалгалт хийж, актаар хүлээлгэн өгсөн болно (Хавсралт 7).
Харин Гүний хоолой дахь усны нэмэлт хайгуулын ажлын хүрээнд шинээр өрөмдсөн
цооногуудын дүүргэлтийн материалд ашиглах элсийг Ханбогд сумын Баян багийн
нутаг дахь Цагаан магнай хэмээх газарт орших голын хуурай сайрт Ханбогд сумын
засаг даргын 2007 оны 20 тоот захирамж (Хавсралт 10)-аар тогтоолгосон цэгээс 558 тн
буюу 349 м3 элс шигшиж олборлон, хэрэгцээ бүрэн хангагдсан тул олборлолтын
ажлыг зогсоон, нөхөн сэргээлтийг хийж Ханбогд сумын байцаагчид хүлээлгэн өгөв.

А

Б

Зураг 9. 2007 онд элс авч ашигласан цэгүүдийн нөхөн сэргээлт. А-Дугат, Б-Цагаан магнай

Тус компани 2007 онд дээрхи цэгүүдээс нийтдээ 10480 шоо метр элс авч ашигласан ба
сайжруулсан шороон зам засварлах ажилд зориулан урьд өмнө нь цэг тогтоолгосон
цэгүүдээс элс, хайрга авч ашиглаагүй болно.
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5

ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН БАРИЛГАЖИЛТ
5.1

ХАЙГУУЛЫН АНГИУД

2007 онд ОТ төсөл хэрэгжиж буй лицензийн талбайд Оюу толгой, Барилгын, Ханбогд,
Межер, ТСС зэрэг нэртэй 5 кемп, Гүний хоолой дахь усны нэмэлт хайгуулын ажлын
хүрээнд байгуулагдсан Усны кэмп нийт 6 кэмп байгуулагдаж ажилласан. Оюу Толгой
дахь эдгээр кэмпээс Барилгын кемпэд төвлөрөл илүүтэй явагдаж, дэд бүтцийг
эрчимтэй хөгжүүлж байгаа бол Межерийн кэмпэд хайгуулын өрөмдлөгийн ажилчид
байрладаг. Харин бусад 3 кэмп одоогоор ажилчид байрлаагүй, ашиглагдаагүй байгаа
болно.
Барилгын кэмп нийтдээ 269 гэр, 47 нийтийн байр, ихэнх офисууд байрладаг бөгөөд
нэг удаа 1278 хүн байрлах хүчин чадалтай, 200 гаруй том хогийн савыг гадна орчинд
тавьж өгсөнөөс гадна бүх гэр, ажлын байруудыг хогийн саваар хангаж өгсөн. Бүх байр
офисийн барилгуудыг халуун, хүйтэн усны цэвэр бохир шугамд холбосон.
Ажилчдын хоолны газар нэг дор 1000 хүн хооллох хүчин чадалтай. Унд ахуйн усны
хэрэгцээг хангадаг худаг 5 бий, өдөрт 600м3 бохир ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай
бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжтай. Нийтийн байрууд, офисийн барилгуудын
халаалт, ахуйн хэрэгцээний халуун усны хэрэгцээг 700 кВт хүчин чадалтай бага
даралтын уурын зуух хангадаг.
Тус кэмпийн цахилгааны эх үүсвэрүүдийг олон тооны бага оврын дизель моторуудаар
хангадаг байсныг өөрчилж нийт 3МВт хүчин чадалтай генераторын цогцолборыг
барилгын кэмпийн хойд хэсэгт барьж 2007 оны 8 сараас ашиглалтад оруулаад байна.
Ажилчдын амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж 50 компютер
бүхий интернэт кафе, номын сан, бялдаржуулах танхим, ширээний теннисний зал
зэргийг хариуцсан эзэнтэйгээр ажиллуулж байна.

Зураг 10. Барилгын кэмпийн өргөтгөл, 2007 он
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Гүний хоолой дахь усны хайгуулын нэмэлт судалгаа хийх анги нь Ханбогд сумаас
зүүн тийш 45 км Өрөлбө ус хэмээх газарт байгуулагдан 2007 оны 2 сарын 1-нээс үйл
ажиллагаа явуулж эхлэсэн бөгөөд хайгуулын ажил 11 сард дуусч, хайгуулын кэмпийг
буулгасан. Усны кэмп нь байгуулагдан ашиглагдаж байх үед түүнээс гарах хатуу
шингэн хог хаягдлыг бүгдийг нь Оюу Толгойд тээвэрлэн ирж зөвшөөрөгдсөн цэгүүдэд
хаяж байсан болно. Уг кэмп нийт 22 гэртэй, дунджаар 50 орчим хүн байнга байрладаг
байсан бөгөөд кэмпийг буулгасаны дараа тухайн орчныг цэвэрлэж, муу усны ёмъкост
хогны контейнер байрлуулсан нүхийг эргүүлэн булж нөхөн сэргээж, Ханбогд сумын
байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчаар газар дээр нь шалгуулж, нөхөн
сэргээлтийг хүлээлгэн өгөв (Хавсралт 8).

Зураг 11. Усны хайгуулын түр кэмп, буулгасны дараах орчны нөхөн сэргээлт

5.2

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Хатуу хог хаягдлын цэг
АММИ компаний хүсэлтийн дагуу Ханбогд сумын Засаг дарга шинээр хог хаягдлын
цэг байгуулах газрын зөвшөөрлийг 2003 онд олгосон (Хавсралт 11).бөгөөд түүнийг
үндэслэн ОТ төслийн хэмжээнд нийт 4000 м2 талбайд хатуу хог хаягдлын нэгдсэн
цэгийг байгуулаад байна (Хавсралт 40).
АММИ ХХК-ны хог хаягдлыг багасгах, хөрсний бохирдлыг аль болох бууруулах
чиглэлээр багагүй ажлыг хийж ирсэн бөгөөд хог хаягдлыг аль болох бага үүсгэх,
үүссэн хог хаягдлын дахин ашиглах, дахин боловсруулах замаар бууруулах, үлдэх хог
хаягдлыг байгаль орчинд халгүй арга технологиор устгалд оруулах үндсэн зарчмыг
баримтлан ажилладаг.
Тус компанийн хайгуулын үйл ажиллагааны явцад одоогийн байдлаар нүх ухаж хог
хаягдлыг зайлуулах нь тохиромжтой хэлбэр болж байна. Одоогоор ашиглаж буй
хогийн цэгийг торон хашаагаар хамгаалж, тодорхой цагийн хувиараар ажиллуулж
байна. Нэгдсэн хогийн цэгт 2007 оны 11 сараас эхлэн Байгаль Орчны хэлтсийн шууд
удирдлаган дор сахиул томилон ажиллуулж байна. Хогийн цэгт ирсэн хогийг
бүртгэлжүүлэн, дахин ашиглагдах хогийг ангилан ялгаж, төрөлжүүлэн хаяж байгаа
бөгөөд ерөнхий хог хаягдлыг шатааж, нягтруулан булах аргаар устгалд оруулж байна.
Зарим аюултай хог хаягдал жишээлбэл дугуй, автомашины аккумлятор, батарей
зэргийг агуулахын хэсэгт тусгай зориулалтын талбайд, төмрийн хогийг Оюу Толгой
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кэмпийн зүүн талд тус тус түр хадгалах бөгөөд хатуу хог хаягдлын нэгдсэн цэгт цаас,
хуванцар, шил, мод, үнс, хоолны үлдэгдэл ба бусад ерөнхий хог хаягдлыг хүлээн авна.
2007 оны 11 сард хийсэн хогны бүртгэл, судалгаанаас үзэхэд Оюу Толгой төслийн үйл
ажиллагааны дүнд сард ойролцоогоор 1500 тн хатуу хог хаягдал үүсэн гарч, нэгдсэн
хогийн цэгт хүргэгдсэн байна. Эдгээрийн ихэнхийг буюу 960.1 тн (64%)-ийг нам
даралтын зуух, гэрүүдийн галлагаанаас үүсэн гарч буй үнс эзэлж байна. Энэхүү гарч
буй үнсний хэмжээ дулааны улиралд эрс буурах юм. Харин үлдэх 540 тн (34%) хог
хаягдлын ихэнхийг мод эзэлж байгаа бөгөөд эдгээр хаягдал модыг түлшинд ашиглах,
Ханбогд сумын амьжиргааны түвшин доогуур өрхүүдэд хүргэж өгөх зэргээр дахин
ашиглалтад оруулж ирсэн байна (График 2).
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График 2. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас гарч буй хог хаягдлын хэмжээ

Бохир ус хаях цэг
Хаягдал ус зайлуулах цэгийг Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 29 тоот
захирамжийн (Хавсралт 12) дагуу Оюу Толгой хайгуулын лицензийн талбай дотор
ажилчдын байрнаас зүүн урагш 5.8 км, уурхайн амнаас 2 км зайд тогтоосон. Уг
хаягдал усны далан нь хэмжээгээр 100м2, гүн нь 2,5м бөгөөд 25000м3 багтаамжтай.
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Сонгосон хэсэг нь ус үл нэвчүүлэх улаан шаварлаг хөрстэй, үерийн усны урсгал,
жалга судаа байхгүй, ховор ба нэн ховор ургамал бүртгэгдээгүй болохыг Өмнөговь
аймгийн МХГ-ын 2007 оны 43/11/07/02 тоот мэргэжлийн дүгнэлтэд дурьдсан байна
(Хавсралт13).
Оюу Толгой дахь бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжаас гарах лагийг зайлуулах цэгийг
төслийн хашаанаас урагш 1,5км зайд, өмнө нь хаягдал бохир ус зайлуулах цэгийн
зориулалтаар ашиглаж байсан талбайн 0,11 га хэсгийг ашиглаж байна. Тус цэгийг лаг
зайлуулах зорилгоор ашиглах зөвшөөрлийг Өмнөговь аймгийн МХГ-ын 2007 оны
43/434/04/202 тоот мэргэжлийн дүгнэлтэд (Хавсралт 15) үндэслэн Ханбогд сумын
2007 оны 49 тоот захирамжаар олгожээ (Хавсралт 14).
Дээрхи цэгүүдийг Байгаль орчны, Дэд бүтцийн, Эрүүл мэндийн сайдын 1995 оны
335/а/171 тоот тушаалаар батлагдсан хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох журмын 3
дугаар зүйлд заасан шаардлагын дагуу засч тохижуулах талаар хийх инженерийн
тооцоо, судалгааг гаргасан бөгөөд төлөвлөгөөний дагуу тохижуулах, уг цэгүүдээс
усны дээж авч шинжлүүлэх ажлууд хийгдэж байна.

Дахин ашиглагдах хогны менежмент
Хайгуулын ангиас гарч буй ахуйн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах ажлыг 2007 онд
үргэлжлүүлэн хийж ирлээ. Хогийг эх үүсвэр дээр нь дахин ашиглагдах байдлаар нь
ангилан ялгаж төрөл төрлөөр нь нэгдсэн хогийн цэгийн хажууд зориулалтын цэгт
төвлөрүүлж байна.
Үүнд:


хуванцар сав, шил, лааз



хаягдал төмөр



мод, модон материал

Хайгуулын ангид гарч буй бүх төрлийн хаягдал төмрийг Оюу Толгой кэмпийн зүүн
талын талбайд цуглуулж байгаа бол мод, модон материалын хаягдлыг Ханбогд сумын
амьжиргааны түвшин доогуур айл өрхүүдэд хүлээлгэн өгч байна.

Зураг 12. Дахин ашиглагдах хогийг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, хадгалдаг

19

Хуванцар хог хаягдлыг дахин ашиглах, дахин боловсруулах үйлдвэр, цехэд нийлүүлэх
талаар судалгаа хийж, орон нутгийн компанитай хамтран ажиллахад өндөр ач
холбогдол өгч байна.
АММИ ХХК нь Байгаль Орчны Менежментийн Системийг нэвтрүүлж, олон улсын
ISO 14001 чанарын стандартын шаардлагыг хангах ажлын хүрээнд Оюу Толгой
хайгуулын ангид баримтлах хог хаягдлын менежментийн бодлогод хамааралтай 10
гаруй журмыг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, журам стандартад
нийцүүлэн боловсруулж, төслийн ажилчдад танилцуулсан байна.

Аюултай хог хаягдлын менежмент
Зарим төрлийн аюултай, халдвартай хог хаягдал буюу Оюу Толгой дахь SOS
эмнэлгээс гарах хог хаягдал, шатах тослох материалын холбогдолтой автомашины
тосны шүүр, тос арчсан алчуур, техникийн тосоор бохирдсон хөрс зэрэг хогийг
шатааж, устгах зориулалтаар 1200оС хэмд цагт 10-30кг хог шатаах хүчин чадалтай
зуухыг 2006 оноос ашиглаж байна..

Зураг 13. Аюултай хортой хог хаягдлыг шатаах зуух

Бусад төрлийн зарим аюултай хог хаягдлыг тухайлбал магистрал шугамын гагнуурын
рентген хальс боловсруулсан угаадасыг төслийн талбайд зориулалтын талбайд,
зориулалтын саванд түр хадгалан хуримтлуулсны дараа саармагжуулах буюу устгалд
оруулахаар Улаанбаатар хот руу тээвэрлэн хүргэсэн байна.
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Хаягдал тосны менежмент
Тус компани уурхайн талбар дээр Тоёото Ланд Круйзер маркийн хөнгөн тэрэг
ихэвчлэн хэрэглэж байгаа ба зориулалтын засварын цехийг 2007 оны 3 сард
ашиглалтад оруулж, засвар үйлчилгээг “Хэт” ХХК гэрээгээр хариуцан ажиллаж байна.
Засварын цехээс үүсэн гарч буй техникийн хаягдал тосыг тус цехийн шатаах зуухны
түлшинд хэрэглэх замаар үүсч буй аюултай хогийг багасгах, засварын байрны
халаалтын систем зэргийг нэг дор шийдвэрлэсэн байна.

Зураг 14. Хэт засварын цехэд суурилуулсан хаягдал тосоор ажилладаг шатаах зуух

Уг зуух нь бүрэн хүчин чадлаар ажиллах үед цагт 200 л хаягдал тосыг түлшинд
хэрэглэх бөгөөд халуун болон хүйтнээр үлээж засварын цехийн доторхи температурыг
зохицуулдаг.
Оюу Толгой хайгуулын ангийн бусад машин механизм болон цахилгаан үүсгүүрийн
дизель генераторуудын засвар үйлчилгээнээс гарах техникийн хаягдал тосыг
“Петровис” ХХК-ны шатахуун түгээх станцын өргөтгөлийн хэсэгт байрлуулсан 25 тн
багтаамжтай ёмъкостод хуримтлуулж байна. 2007 оны туршид ойролцоогоор 35 орчим
тн техникийн хаягдал тосыг хуримтлуулан тусгай зөвшөөрөл бүхий этгээдэд
хүлээлгэн өгч төслийн талбайгаас зайлуулах арга хэмжээг авсан.

Зураг 15. Хаягдал тосыг хадгалах ёмькост
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Техникийн тос, шатахууны асгаралт гарсан тохиолдолд байгаль орчин, аюулгүй
ажиллагааны ажилтнууд асгаралтыг таслан зогсоох, асгарсан тосыг шингээж авах,
цаашилбал бохирдсон хөрсийг саармагжуулах буюу хоргүйжүүлэх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлдэг. Өрмийн бүх суурь машинуудын моторын дор хаягдал тосны
тосгууруудыг суурилуулсан бөгөөд машин механизм, түлш шатахуун хэрэглэдэг бүх
хэлтсүүд асгарсан тос, шатахууныг шингээгч хэрэгслэлүүдээр хангагдсан байдаг.

Зураг 16. Оюу Толгойд хэрэглэж буй тос шингээгч материалууд

5.3

ЦЭВЭР УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

АММИ компани нь өөрийн хөрөнгөөр тохижуулсан гүн өрмийн цооногт худгуудаас
хайгуулын төслийн усны хэрэгцээг хангаж байна. Нутгийн малчдын ахуйн
хэрэгцээндээ ашиглаж буй хөрсний усны худгийг хайгуулын үйлдвэрлэлийн
хэрэгцээнд ашигладаггүй болно.

Усны эх үүсвэр
OTRC-218, CC01, CC02, OTRC-1384, OTRC-1411, OTRC-1412 гэсэн 6 цооногийг
ахуйн усны хэрэгцээнд, OTRC-938, Camel well, EGRC-012 цооногуудыг
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байна. (Хавсралт 37). ОТ төслийн хэмжээнд
ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа цооногуудын
үзүүлэлтүүдийг 1 дүгээр хүснэгтээр үзүүллээ.
Хүснэгт 1. Төслийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа цооногууд
Тоног
төхөөрөмж
Координат Гүн Ундарга
Цооног
ийн хүчин
Зориулалт
Тайлбар
(UTM 48T) (м)
(л/с)
№
чадал
(м3/хоног)
OTRC
649905
Одоогоор ашиглахгүй
1
60
1.9
138
Унд, ахуй
218
4763401
байгаа
648003
Одоогоор ашиглахгүй
2
CC01
51
0.9
65
Унд, ахуй
4767444
байгаа
647786
Одоогоор ашиглахгүй
3
CC02
51
5.15
65
Унд, ахуй
4767639
байгаа
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4

OTRC
938

650087
4764473

60

1

148

Үйлдвэрлэл

Мейжор Дриллинг
компаний өрмийн усыг
авч ашигладаг

5

Camel
well

650713
4763095

74

5

65

Үйлдвэрлэл
болон унд
ахуйн

Зам талбайн усалгаа
ба бусад

6

EGRC012

652313
4768403

40

1.5

17

Үйлдвэрлэл

OTRC
1384
OTRC
1411
OTRC
1412

647690
4767947
647683
4767972
647609
4767825

73

2.45

8

Унд, ахуй

120

2.57

17

Унд, ахуй

120

5.12

17

Унд, ахуй

7
8
9

Бетон зуурмагийн
цехийн хэрэглээний
усыг авч ашигладаг
Унд ахуйн
зориулалтаар
Унд ахуйн
зориулалтаар
Унд ахуйн
зориулалтаар

Монгол улсын усны тухай хууль, Усны нөөцийг ашиглах, зөвшөөрөл олгох, усны
нөөцийн ашиглалтад хяналт тавих журмын дагуу Оюу Толгой ангийн унд ахуй,
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар усыг авч ашиглах талаар Усны Хэрэг Эрхлэх Газраас
2006 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн 4/220 тоот мэргэжлийн дүгнэлт (Хавсралт 16),
Ханбогд сумын Засаг даргын 2007 оны 11 тоот шийдвэр (Хавсралт 19)-ийг үндэслэн ус
ашиглах гэрээг Ханбогд сумын байгаль хамгаалагчтай 2007 онд шинэчлэн байгуулж,
ажиллаж байна. Түүнчлэн Усны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу Ус
ашиглах эрхийн бичгийг Ханбогд сумын байгаль хамгаалагчаас авч (Хавсралт 20), ус
ашигласны төлбөр хураамжийг цаг тухайд нь төлж барагдуулж ирлээ.

Усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос сэргийлэх ажлууд
Оюу Толгой ангийн унд ахуй, үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг хангаж буй худгуудыг 2007
онд бүрэн тоолууржуулж, 08 сараас эхлэн төлбөрийг тоолуурын заалтад үндэслэн
тооцож байна. Дээрхи худгууд дээр суурилуулсан тоолууруудыг Стандартчилал
Хэмжилзүйн үндэсний төвөөс 2 жилийн хугацаатай баталгаажуулжээ.

Зураг 17. Оюу Толгойн худгуудад суурилуулсан тоолуур

Оюу Толгой дахь барилгын кэмпэд барьж ашиглалтад оруулсан бохир ус цэвэршүүлэх
байгууламжаас гарч буй цэвэршүүлсэн усыг дахин ашиглах замаар усыг эргүүлэн
ашиглах, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх хүсэлт тавьсаны дагуу УХЭГ-ын 2007 оны 06-р
сарын 05-ны өдрийн 3а/156тоот мэргэжлийн дүгнэлт гарч цэвэршүүлсэн усыг замын
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усалгаа, хайгуулын өрөмдлөгөөний ажилд ашиглаж болох дүгнэлтийг хийжээ
(Хавсралт 17).
Оюу Толгой дахь Байгаль орчны ажлын хариуцах асуудлын нэг нь хайгуулын ангийн
ажилчдын унд ахуйн хэрэглээний усанд эрүүл ахуйн хяналт тавих явдал юм. Энэ
ажлын хүрээнд 2007 онд НЭМХ-ийн итгэмжлэгдсэн лаборатори, Эрүүл зүй
микробиологийн лабораторид Оюу толгой ангийн худаг, усан сангууд, бүх гал
тогооны угаалтуураас усны дээж авч, эрүүл ахуй бактериологийн шинжилгээ хийлгэх
ажлыг үргэлжлүүлэн хийж ирлээ. Энэхүү унд ахуйн усны бактериологийн дээжлэлт,
шинжилгээний ажлыг 9 цэгт 2 долоо хоног тутамд тогтмол гүйцэтгэж байгаа ба 2007
онд нийт 87 дээж авч шинжлүүлсэн. Үүнээс унд ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй
цэгүүдээс авсан дээжүүдэд эмгэг төрүүлэгч бичил биетэн огт илэрч байгаагүй боловч
ундны усанд тавигдах MNS 900:05 стандартад заасан 100 мл дахь нийт бичил биетний
тоо зарим дээжид 20-иос их байсан байна (Хавсралт 36).
Оюу Толгой лицензийн талбайд байгуулсан хаягдал ус зайлуулах цэгийг одоогоор
ашиглахгүй байгаа бөгөөд бүх усыг цэвэршүүлэн, дахин ашиглаж байна. Тус хаягдал
усны цэгийг зөвхөн бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн ажиллагаа доголдох, хүчин
чадлаас хэтэрсэн их хэмжээний бохир усыг үүсгэх зэрэг онцгой тохиолдолд
ашиглахаар төлөвлөж байна.

5.4

БУЦБ, УСНЫ ХЭМНЭЛТ

Оюу толгойн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг 2007 онд барьж
ашиглалтад оруулснаар өдөрт 600 м3 (1501 хүн/өдөр) бохир ус цэвэршүүлэх хүчин
чадалтай болсон. 2007 оны 2 сараас 11 сар хүртэл хугацаанд нийт 53294 шоо метр
усыг цэвэршүүлэн, Оюу толгой төслийн талбай дахь замын усалгаа, хайгуулын
өрөмдлөгөөний зумпны усны хэрэглээнд зориулсан байна.
График-3 т үзүүлснээр цэвэршүүлсэн усны хэмжээ 7 сараас эхлэн нэмэгдсэн харагдаж
байгаа нь Оюу Толгой дахь бохирын шугам сүлжээнд холбогдоогүй бусад цэгүүдээс
бохир усыг машинаар тээвэрлэж бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжид нийлүүлэх
болсонтой холбоотой. Өөрөөр хэлбэл одоогийн байдлаар Оюу Толгой хайгуулын
ангийн үйл ажиллагаанаас гарч буй бүх хаягдал усыг цэвэршүүлэн, дахин ашиглаж
байгаа ба энэ нь БУЦБ-ын бүрэн хүчин чадлын 40% орчимд хүрч байна.

24

Хоногийн дундаж

Цэвэршүүлсэн усны нийт хэмжээ, м3
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Хугацаа, сараар
График 3. 2007 онд цэвэршүүлсэн усны нийт хэмжээ

Цэвэршүүлэх байгууламжаас цэвэршүүлэн гаргаж буй уснаас тогтмол дээж авч,
Улаанбаатар хот дахь итгэмжлэгдсэн Эрүүл зүй лабораторид шинжлүүлж байна.
Тухайлбал БУЦБ-ийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллдаг “Хаанза” ХХК нь 2007 онд
нийт 8 удаа дээж авч, бактериологи химийн шинжилгээг хийлгэж ирсэн бөгөөд
чанарын стандартын шаардлага хангахгүй хариу ирсэн тохиолдолд цэвэршүүлсэн усыг
дахин ашиглахыг дараагийн шинжилгээгээр стандарт шаардлага хангасан хариу
гартал түр зогсоох арга хэмжээг авч ажилласан (Хүснэгт 2).
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рH

Тунгалаг /см/
MNS 3900-86

Ууссан хүчил төрөгч
(мг/л)
MNS ISO 4816-99

MNS ISO 10523-2001

Химийн хэрэгцээт
хүчил төрөгч (мг/л)
MNS ISO 6060-2001

Жигхэгдэгч бодис (мг/л)

Биохимийн хэрэгцээт
хүчил төрөгч (мг/л)
MNS ISO 5667-102001

Гэдэсний бүлгийн эмгэг
төрөгч

Коли индекс

Нянгын тоо

Коли Титр
MNS ISO 4891-99

Шинжилгээний
аргын стандарт

Шинжилсэн үзүүлэлт

Хүснэгт 2. БУЦБ-ийн цэвэршүүлсэн усанд хийсэн шинжилгээний хариу
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Оюу Толгойд барьж ашиглалтад оруулсан бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж нь 4
шатлал бүхий механик биологийн аргаар цэвэрлэдэг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь
цэвэршүүлэгдсэн ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг. Илүүдэл лагийг нэг удаагийн
цэвэршүүлэх мөчлөг бүрт реактороос автоматаар зориулалтын цистернд шахаж
зайлуулдаг. Илүүдэл лагийн хос цистернээс лагийг бохир усны тэргээр соруулж аван
лаг зайлуулах тусгай цэгт хаяж байна. 2007 оны 12 сарын 1-ны байдлаар нийт 2377,3
шоо метр лаг буюу өдөрт дундажаар 8,82 шоо метр лагийг лаг зайлуулах талбайд
тээвэрлэж хаясан (График 4). Тус цэгийг Өмнөговь аймгийн МХГ-ын 2007 оны
43/434/04/202 тоот мэргэжлийн дүгнэлт, Ханбогд сумын Засаг даргын 2007 оны 49
тоот захирамжид үндэслэн Оюу Толгой ангийн урд талд хуучин ашиглаж байсан
бохир усны цэгт байгуулжээ.

Нийт хэмж ээ

Хоногийн дундаж
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График 4. 2007 онд ялгасан лаг, хагшаасын нийт хэмжээ
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Sep
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Ялгасан лагийн хоногийн дундаж
хэмжээ, м3

11.89

400

5.5

ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ

2007 онд Оюу Толгой лицензийн талбай дотор шинээр 3.02 км зам баригдаж нийт
талбай доторхи автозамын сүлжээ 51.5 км болжээ. Хайгуулын ангийн ашиглаж байгаа
замуудыг засварлах, тэмдэгжүүлэх ажлыг 2007 онд үргэлжлүүлэн хийж, байгаль
орчныг хамгаалах талаар дараах арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлдэг. Үүнд:


Шаардлагагүй олон салаа замыг хааж хөрсний элэгдлийг багасгадаг



Замын арчилгаа, автогрейдэр ашиглах хусаж тэгшлэх ажлыг тогтмолжуулсан



Тоосжилтын бууруулах болон аюулгүй байдлын үүднээс хучилтгүй буюу
шороон зам дээр явах тээврийн хэрэгслийн дээд хурдыг 60 км/цаг-аар
хязгаарладаг



Төслийн талбайд ашигладаг гол төв замуудад буюу нийт 22 км урт замын
тоосжилтыг бууруулах зорилгоор зам дагуу шигшсэн хайрга асгах, усалгааг цаг
агаарын нөхцөл байдалд тохируулан тогтмол хийдэг.



Нийт 250 гаруй замын тэмдэг, тэмдэглэгээ болон 200 орчим цацруулагч бүхий
шонгуудыг Оюу Толгой дахь зам дагууд суурилуулсан

АММИ ХХК нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжуудын хүрээнд орон
нутгийн зам ашигласны төлбөрт 2002 оноос 2007 оны эхний хагас хүртэл хугацаанд
нийтдээ 7’137’580 төгрөгийг Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай болон Цогтцэций
суманд төлж барагдуулжээ.
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6

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Оюу Толгой төсөл одоогийн байдлаар уурхай байгуулах бэлтгэл үе шатандаа явж
байгаа бөгөөд ордын олборлолт эхлээгүй, төслийн талбайд голчлон уурхай байгуулах
ажилчдад зориулсан барилга байгууламжийг барих ажил хийгдэж байна. Өнгөрсөн
хугацаанд төслийн үйл ажиллагаанаас улбаалан эвдэгдэж, хөндөгдсөн газарт ихэвчлэн
техникийн нөхөн сэргээлтийг хийж байна. Техникийн нөхөн сэргээлтийг Монгол
улсын MNS 4917:2000; MNS 4919:2000; MNS 4920:2000 стандартын шаардлагын
дагуу хийж гүйцэтгэхийн сацуу сүүлийн жилүүдэд Оюу Толгой төслийн талбайд
хийсэн туршилтад үндэслэн техникийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ булж, тэгшлэхээс
гадна салхины чиглэлтэй перпендикуляр байдлаар ховил үүсгэж орхиж байна. Энэ нь
төсөл хэрэгжиж буй цөлийн бүсийн онцлогт тохирсон арга болох нь ажиглагдсан ба
эвдэрч, ухагдсан газрыг тэгшилж орхихыг бодвол ургамлын үр, ус чийг хуримтлагдах
нь илүү байж нөхөн сэргээлтийн үр дүнд эерэгээр нөлөөлж байна.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж, эвдэгдсэн газрыг ургамалжуулах, хөрсний
үржил шимийг дээшлүүлэхийн тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хийж, аль болох
тухайн нутгийн олон наст унаган ургамлыг тарьж ургуулах нь чухал юм. Ингэснээр
биологийн нөхөн сэргээлтийн чанар дээшилж, эвдэрсэн газар нутаг унаган төрхөндөө
ойртож очих болно. Иймд Оюу Толгой уурхай хаагдах үед болон явцын дунд хийх
биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хэрхэн, яаж зохион байгуулах нарийн төлөвлөгөө
гаргах үүднээс туршилт судалгаа, ургамлуудын үрийн нөөцийг бүрдүүлэж ажлыг 2007
онд үргэлжлүүлэн хийж ирлээ.

6.1

ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Оюу Толгой төслийн 2007 онд явуулсан үйл ажиллагааны талаар өмнөх бүлгүүдэд
дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байгаа. Энэхүү бүлэгт эдгээр үйл ажиллагааны улмаас эвдэгдсэн
газрын хэмжээ, түүнээс нөхөн сэргээлт хийгдсэн газрын хэмжээ зэргийн нэгтгэл,
дүгнэлтийг оруулав.
Хүснэгт 3.
хэмжээ

Төслийн үйл ажиллагааны улмаас 2007 онд эвдэрсэн газар, нөхөн сэргээлтийн

Төслийн үйл ажиллагаа

Эвдэгдсэн
газрын хэмжээ

техникийн нөхөн
сэргээлтийн
хэмжээ
м2
м3

Тайлбар

м2

м3

21488

2884

21488

2884

48 цооногийн талбай, +усны түр
кэмп

32400

12000

32400

12000

Алмазан өрмийн 100 цооног

966
25000

3192.6
25000

966
25000

3192.6
-

Дайрганы олборлолт

42266

136170

-

-

Босоо ам 2

30536

260587

-

-

Оюу Толгой лицензийн
талбайд барих барилгын
суурийг ухахад эвдэгдсэн
газрууд

1964294

0

-

-

142+90 малталтын ажил
Дугатын сайр + Цагаан магнай
БОХТ-нд тусгагдсаны дагуу
2007 онд хийгээгүй
Амсарын бэхэлгээны ажлыг
дуусгасаны дараа дүүргэлт,
тэгшлэлтийн ажил хийгдэнэ
Оюу Толгойн уурхайн хаалтын
үеэр, эсвэл тухайн барилга
байгууламжийг буулгах үед
нөхөн сэргээлт хийгдэнэ

Гүний хоолой дахь усны
нэмэлт хайгуулын ажил
Оюу Толгой төслийн
хүрээнд хийгдсэн
өрөмдлөг, хайгуул
Элсний нөөцийн хайгуул
Элс, хайрганы карьер

28

6.2

БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУРШИЛТ

Оюу Толгой уурхайн хаалт болон явцын дунд хийх биологийн нөхөн сэргээлтийн
ажлыг хэрхэн, яаж зохион байгуулах нарийн төлөвлөгөө гаргах үүднээс туршилт
судалгаа, нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг 2007 онд үргэлжлүүлэн
хийж ирлээ.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд 2006 оны намар хайлаасны 1-2 настай
329 суулгацыг хашааны зүүн хойд өнцөгт тарьснаас 86 нь ургаж 244 суулгац хатсан
байлаа. Энэ нь тусгайлан хашаа хамгаалалтгүй байснаас туулай ихээр хазаж гэмтээн
хатахад хүргэсэн. Харин 2007 оны хавар 300 хайлаасны мод авч тарьсны 20 нь хатаж,
93% буюу 280 мод нь ургасан (16-р зургийн а,б). Эдгээр суулгац, модыг бид Өмнөговь
аймгийн Ханхонгор сумын Бага Булаг дахь Бараадууз гуайн мод үржүүлгийн газраас
авсан бөгөөд өөрсдийн хүч бололцоог ашиглан төслийн талбайн урд талын Ундайн
сайрнаас 5 сард хайлаасны үрийг түүж хэд хэдэн удаа тарьж үзлээ. Эндээс 8-р сард
шуудуунд тарьсан үрнээс 156 ганц настай хайлаас ургасан. Харин 6, 7-р сард бортгонд
тарьсан үрнээс 90% нь ургаж чадаагүй.

а.

б.

г.

в.
Зураг 18. Нөхөн сэргээлтийн ажлын туршилт

Говь оффисийн хашаанд 2006 онд хайлаас, загийг мөн үрээр тарьсан бөгөөд 2007 оны
намрын байдлаар 46 хайлаас, 85 заг ургаж байна. Үрээр ургаж буй заг 30 гаран см
өндөртэй ургасан (16-р зургийн в,г) байлаа. Мөн 300 ш улиас, 300 ш саваа бургасыг
өнгөрсөн зун тарьсан боловч ургуулж чадаагүй.
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Иймд цөл, хээрийн бүсийн эвдэгсэн газрын биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг
хийхдээ эвдэгдсэн газрыг ургамалжуулах, хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэхийн
тулд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, аль болох тухайн нутгийн мод, сөөг, унаган
ургамлыг тарьж ургуулах нь чухал юм гэдгийг бидний хийж буй туршилтууд улам
баталгаажуулж байна. Тухайлбал, заг, хайлаас мэтийн энэ нутгийнх нь модыг тарих нь
зүйтэй гэж үзэхээр байна. Ингэснээр биологийн нөхөн сэргээлтийн чанар дээшилж,
эвдэрсэн газар нутаг унаган төрхөндөө ойртож очих болно.

6.3

ҮРИЙН НӨӨЦ

Нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх, дараа жилийн тариалалтанд ашиглах
зорилгоор доорх ургамлуудын үрийг түүж хадгалсан. Үүнд:
Хүснэгт 4. 2007 онд үрийг нь түүж цуглуулсан ургамлын зүйлүүд
№
Ургамлын нэр
Хаанаас түүсэн
1.
Haloxylon ammodendron
Дайчингийн заг
2.
Eleaegnus moorcroftii
Баянтоорой
3.
Amygdalus pedunculata
Ханбогд
4.
Caryopteris mongolica
Барилгын кэмпийн баруун сайр
5.
Asterathamnus centraliasiatica
Барилгын кэмпийн баруун сайр
6.
Reaumuria soongorica
Бутлуурын цех орчмоос
7.
Oxytropis Grubovii
Барилгын кэмпийн араас
8.
Kalidium foliatum
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
9.
Anabasis brevifolia
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
10.
Salsola passerina
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
11.
Zygophyllum xantaxylon
Баян Овоо застав
12.
Artemisia anetifolia
Shaft 1
13.
A. annua
Хүнхэрийн тойром
14.
A. scoparia
Бутлуурын цех орчмоос
15.
Arystida heymannii
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
16.
Atriphlex sibirica
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
17.
Bassia dasyphylla
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
18.
Chloris virgata
Дайчингийн заг
19.
Halogeton glomeratus
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
20.
Seuada corniculata
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
21.
S. salsa
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс
22.
Salsola pestifera
Мод тарьж буй хашааны б.х өнцөгөөс

Хэмжээ
Шуудай
Хүүдий
Хүүдий
Хүүдий
Хүүдий
Уут
Хүүдий
Уут
Уут
Уут
Хүүдий
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут
Уут

Үүнээс гадна Оюу Толгой орчимд ургаж байгаа ургамлын үрийн соёололтын байдлыг
судлах зорилгоор 45 зүйл ургамлын үрийг бор цаасан уутанд түүсэн.
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7

ГАЗАР АШИГЛАЛТ, ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛ
7.1

ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 10 тоот захирамжийг үндэслэн 6709А Оюу
толгой лицензийн талбайн газар ашиглах гэрээг 5 жилийн хугацаатайгаар 2006 оны 3
сард Ханбогд сумтай шинэчлэн байгуулсан. Уг гэрээнд заасны дагуу нийт 2508.74 га
талбайн 53.03 га талбай нь барилга байгууламжийн доорхи, 2455.69 га талбайг
уурхайн эдэлбэр газрын зориулалтаар эзэмшихээр заажээ. 2007 оны 12 сарын байдлаар
газар ашиглалт дараах байдалтай байна (Хүснэгт 5).
Хүснэгт 5. Оюу Толгой лицензийн талбай дахь газар ашиглалтын байдал
ТАЛБАЙ,
ТАЛБАЙ,
ЗОРИУЛАЛТ
м2
га
Кэмп ба оффис
636951.1
63.70
Барилгын кэмп
496610.4
49.66
Межер кэмп
11980.2
1.20
Ханбогд кэмп
34211.7
3.42
Оюу Толгой кэмп
36094.4
3.61
ТСС кэмп
33900.6
3.39
Говь оффис
9146.7
0.91
Мэжер оффис
15007.1
1.50
Засвар, үйлчилгээ
174365.2
17.44
Засварын хэлтэс
3117.0
0.31
Тоёото засварын цех
9016.9
0.90
Петровис ШТС
20511.1
2.05
Агуулах
141720.3
14.17
Уулын ажил
1417994.6
141.80
Босоо ам 1
42497.1
4.25
Босоо ам 1-с гарах хаягдал чулуулгийн овоолго
39575.6
3.96
Хаягдал чулуулгийн овоолгын шүүрлийн усны
зумп
7212.7
0.72
Босоо ам 1-ын хөрсний овоолго
12521.4
1.25
Босоо ам 1-ын тунаах далан
15127.1
1.51
Босоо Ам 2-ын амсарын байгууламж
319661.1
31.97
Босоо ам 2-ын шороо овоолго
157513.6
15.75
Баяжуулах үйлдвэрийн суурийн ухсан хэсэг
346251.8
34.63
Баяжуулах үйлдвэрийн суурийн тэгшилсэн хэсэг
175966.9
17.60
Дайрганы уурхайн олборлолт хийгдсэн талбай
33066.2
3.31
Бутлуур бетон уурмагийн цех
215701.8
21.57
Тэсрэх бодисын үйлдвэр
36187.4
3.62
Тэсрэх бодисын агуулах
16712.0
1.67
Хогийн цэг
46754.2
4.68
Хатуу хог хаягдлын цэг
5200.0
0.52
Бохир усны далан
41554.2
4.16
Замын сүлжээ
588620.7
264.05
Авто замын сүлжээ
268109.7
232.00
Нисэх буудлын зурвас
320511.0
32.05

НИЙТ ДҮН

2864685.8

31

491.66

Орон нутгийн захиргаа болон нутгийн иргэдтэй АММИ ХХК харилцан тохиролцсоны
үндсэн дээр Оюу Толгойн уурхайн эргэн тойрны 10 орчим км нутагт дэвсгэрт төслийн
нөлөөллийн бүсийг тогтоон, тэнд нутагладаг байсан уугуул иргэдийг уг бүсээс гадагш
нүүлгэн шилжүүлэх гэрээг 2005 онд байгуулж амжилттай ажилласан болно.
Оюу Толгой 6709А тоот ашиглалтын лицензийн талбайн хэмжээнд Монгол улсын
Газрын тухай хуулийн 58-р зүйл, Засгийн Газрын 2003 оны 28-р тогтоолын дагуу
ашиглалтын өмнөх газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны дүгнэлтийг
Газрын Харилцаа, Геодези Зураг Зүйн Газрын даргын 2007 оны 7-р сарын 4-ны өдрийн
1/485 тоотоор гаргуулсан болно.
Мөн Оюу Толгойн эзэмшиж буй нийт 2508.7 га хашаалсан газрын төлөв байдал,
чанарын хянан баталгааг “Газар дэлхий” мэргэжлийн ХХК-иар хийлгэж, улмаар
Газрын харилцаа, Геодези зурагзүйн газрын 2007оны 03-р сарын 16 ны өдрийн 1/192
тоот албан дүгнэлтийг гаргуулан авсан байна. Уг дүгнэлтэд заасны дагуу ашигт
малтмалыг эрж хайх, олборлох явцад эвдэрсэн газрыг хожим нь нөхөн сэргээж
ургамалжуулан, газрын төлөв байдал, чанарын өмнө байснаас бууруулахгүй байх тал
дээр анхаарч ажиллахыг зөвлөсөн байна (Хавсралт 25).
Түүнчлэн Газрын харилцаа, Геодези зурагзүйн газраас Гүний хоолойн газрын доорх
усны нөөцөөс ус татах, хадгалах иж бүрэн байгууламжийн нийт 1030 га зурвас газарт
2007 оны 09-р сарын 26-ны өдрийн 1/665 тоот албан дүгнэлтээр тус тус газрын
ашиглалтын өмнөх төлөв байдал, чанарын хянан баталгааг гаргаж өгчээ (Хавсралт 27).

7.2

ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛ

Оюу Толгой орчмын археологийн дурсгал бүхий газруудын судалгааны ажлыг Монгол
улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй хамтран 2001 оноос хойш хийж ирлээ.
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй ихэнх газруудад урьд өмнө хээрийн
хайгуул судалгааг хийсэн тул 2007 онд археологийн судалгааны экспедици томилж
ажиллуулаагүй, түүнчлэн газар шорооны ажлын үеэр археологи, палеонтологийн ямар
нэгэн олдвор шинээр илрээгүй байна.
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Зураг 19. “Оюу Толгой”- Хүрлийн үеийн эртний ухмал

Хүснэгт 6. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явагдах газруудад нээж илрүүлсэн археологи,
палеонтологийн олдвор
Илрүүлсэн
№
Илрүүлсэн олдвор
Байршил
Ишлэл
огноо
1
АММИ ХХК-ын хайгуул,
Нийт 60 ширхэг чулуун
Оюу Толгой
ашиглалтын лиценцтэй талбайд
зэвсэг бүхий эртний
2002
лицензийн талбай
хийсэн археологийн малтлага,
ухмал 4 ширхэг
судалгааны ажлын тайлан, ШУА
2
Эртний хүний тахьлын
АММИ ХХК-ын хайгуул,
байгууламж байж
Оюу Толгой
ашиглалтын лиценцтэй талбайд
2002
болзошгүй чулуун
лицензийн талбайд
хийсэн археологийн малтлага,
байгууламж 2 ширхэг
судалгааны ажлын тайлан, ШУА
3
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
Оюу Толгойгоос
Чулуун зэвсгийн үеийн
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
Гашуун сухайт
2003
2 суурин газар
археологийн малтлага, судалгааны
орох замын дагууд
ажлын тайлан, ШУА
4
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
Хүрэл, төмөр зэвсгийн
Оюу Толгойгоос
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
түрүү үед хамаарах
Гашуун сухайт
2003
археологийн малтлага, судалгааны
булш 50 ш
орох замын дагууд
ажлын тайлан, ШУА
5
Хүрлийн үед хамаарах
дөрвөлжин булш 3,
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
Оюу Толгойгоос
хэлбэрт булш 4,
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
Гашуун сухайт
2005
хиргэсүүрт холбогдох
археологийн малтлага, судалгааны
орох замын дагууд
байгууламж 2,
ажлын тайлан, ШУА
дөрвөлжин хашлагат
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6

өвөрмөц булш 2,
хэлбэр тодорхойгүй
байгууламж 2
Дундад зууны үеийн
булш 2, ямар үед
холбогдох нь
тодорхойгүй чулуун
байгууламж 2 ширхэг

7
500 гаруй хадны сүг
зураг
8

9

10

11

Цэрдийн үеийн хурдаст
давхаргад агуулагдаж
байсан нь илэрсэн 20
гаруй ширхэг үлэг
гүрвэлийн өндөг
Хүннү гүрний үед
хамаарах суурин,
Түрэгийн хаант улсын
үед хамаарах чулуун
байгууламж, ба булш

Оюу Толгой
уурхайн усан
хангамжийг хангах
Гүний хоолой
ордын талбай
Жавхлант хайрхан,
Далайн дуулга уул,
Шийр уул, Цагаан
хадны орчимд
Оюу Толгой
лицензийн
талбайд, Босоо
ам1, Босоо ам 2-ын
талбайд
Оюу Толгойд
шинээр тавигдах
ус татах шугамын
дагууд

Чулуун зэвсэгийн
үеийн залтас, зэвсгийн
төрлийн зүйлс, 13-15-р
зууны үед хамаарах эд
өлгийн зүйлс

Оюу Толгойгоос
Гашуун сухайт
орох замын
шинэчилсэн
хувилбарын
дагууд

13-15-р зууны үед
хамаарах эд өлгийн
зүйлс

Шинээр баригдах
нисэх онгоцны
буудлын талбайд

2005

2005

Оюу Толгой уурхайн усан
хангамжийг хангах Гүний хоолой
ордын талбайд хийсэн археологийн
малтлага, судалгааны ажлын тайлан,
ШУА
Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
боомт хүртэл зам дагууд хийсэн
археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

2005

Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан2005. АММИ

2006

Оюу Толгойд шинээр тавигдах ус
татах шугамын дагууд хийсэн
археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

2006

Оюу Толгойгоос Гашуун сухайтын
хилийн боомт хүртэл шинээр
тавигдах автозамын дагууд хийсэн
археологийн малтлага, судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

2006

Оюу Толгойд шинээр баригдах нисэх
онгоцны буудлын талбайд хийсэн
археологийн хайгуул судалгааны
ажлын тайлан, ШУА

Монгол улсын ШУА-ын Археологийн Хүрээлэнгээс ирүүлсэн мэдээ тайлан, албан
захидал зэргээс үзэхэд дээрхи олдвор илэрсэн газруудад Оюу Толгой төслийн
холбогдолтой аливаа үйл ажиллагаа явуулахад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй бөгөөд,
Соёлын өвийг хамгаалах хуулийн дагуу авч хэрэгжүүлэх шаардлагтай ажлыг ШУА
гүйцэтгэж, зарим нэгэн зөвлөмжийг АММИ ХХК-д өгчээ.
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8

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
8.1

УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

2007 онд Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны алба,
Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар зэрэг төрийн байгууллагаас Оюу толгой
төслийн үйл ажиллагаанд нийт 6 удаагийн хяналт шалгалт хийсэн. Хяналт шалгалтаар
Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний
тухай, Ашигт малтмалын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Газрын тухай, Усны тухай,
тухай, Химийн хорт бодисоос хамгаалах тухай, Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хог
хаягдлын тухай, Геодези зурагзүйн тухай, Кадастрын зураглал, газрын кадастрын
тухай болон бусад Монгол улсын хуулиуд болон холбогдох журам, стандартын
хэрэгжилтийн байдалд шалгалт хийж дүгнэлт, зөвлөмж өгсөн байна.

Зураг 20. Өмнөговь аймгийн МХГ-ын улсын байцаагчид, шалгалт хийж байгаа нь

Байгаль орчны хууль тогтоомжийн биелэлтийн талаар Өмнөговь аймгийн МХГ,
Ханбогд сумыаас хийсэн хяналт шалгалтын дүнд АММИ ХХК-ний Оюу Толгой
төслийн үйл ажиллагаанд ноцтой дутагдал илрээгүй тул албан шаардлага, зөрчлийг
арилгуулах акт өгөөгүй байна.
Хүснэгт 7. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанд 2007 онд хийсэн хяналт, шалгалт

1

Хяналт шалгалт
хийсэн
байгууллага
Өмнөговь МХГ

2

Өмнөговь МХГ

№

Шалгалтын зорилго
Байгаль орчны хууль тогтоомжуудийн
биелэлтэд хяналт тавих
Оюу Толгой ангийн хэмжээнд гэдэсний
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Огноо
1 сар
4 сар

Үр дүн
Дүгнэлт,
танилцуулга
Зөвлөмж

3

4

5

6

Өмнөговь МХГ,
Байгаль Орчны
Алба
Ханбогд сумын
байгаль
хамгаалагч,
малын эмч
Ханбогд сумын
Байгаль орчны
хяналтын улсын
байцаагч,
Байгаль
хамгаалагч

Ханбогд сумын
БОХУБ, БХ, ба
газрын даамал

халдварт өвчин гарч 10 гаруй хүн
өвдсөнтэй холбоотой шалтгааныг
тодруулах, өвчний тархалтыг зогсоох
Химийн бодисын ашиглалт, аюултай
хортой хог хаягдлын улсын үзлэг,
тооллого хийх
Оюу Толгой төслийн талбайд шувуу
үхсэн явдалтай холбогдуулан,
шалтгааныг тодруулах
Байгаль орчны хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг
шалгах, “Геодези зураг зүйн тухай”
“Кадастрын зураглал ба газрын
кадастрын тухай” хуулиуд тэдгээрт
нийцэх бусад хууль тогтоомж, бүх
нийтээр дагаж мөрдөх техникийн
баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас
эвдэгдсэн газар, техникийн нөхөн
сэргээлтийн ажил хийгдсэн байдалд
хяналт тавих

7 сар

Танилцуулга

10 сар

Зөвлөмж

12 сар

Танилцуулга

12 сар

Нөхөн сэргээлийг
хүлээн авсан акт,
дүгнэлт

Харин тус компаний УБ хотоос тээвэр хийх үйл ажиллагааны улмаас Манлай сумын
нутагт олон салаа зам үүсч, Газрын тухай хуулын холбогдох зарим заалтуудыг
зөрчсөн учраас Манлай сумын ЗДТГ, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн
ирүүлсэн 2006 оны 01 тоот албан шаардлагын дагуу Оюу Толгойгоос Манлай сум
орох 110 км замыг тэмдэгжүүлэх, тус замаар зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг
жолооч нар, гэрээт компаний удирдлагуудад автомашин явах замын маршрутыг
нарийвчлан тогтоож, байгаль орчинд аль болох бага нөлөө үзүүлэх талаар заавар өгч
ажиллав. Цаашид тус замыг засч сайжруулах, шаардлагагүй замуудыг ашиглахыг
хязгаарлах, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх боломжийг судлаж байна.
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8.2

ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Оюу толгой төслийн байгаль орчны ажилтнууд хайгуул болон барилгын ажлын
талбайд хяналт, шалгалтыг тогтмол гүйцэтгэж гарсан зөрчил, дутагдлыг арилгах
заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч зөрчил, ослын тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлдөг.
4

Байгаль орчны хууль
тогтоомжийг зөрчсөн
үйлдэл

8
1

Оюу Толгойд мөрдөх
Байгаль орчны журмыг
зөрчсөн үйлдэл
Шатах, тослох
материалын асгаралт

Амьтны аймагт сөргөөр
нөлөөлсөн үйлдэл

Осолд дөхсөн тохиолдол

1

14

График 5. 2007 онд Оюу Толгойд гарсан байгаль орчны осол, зөрчил

Байгаль орчны осол, зөрчил 2007 онд нийт 28 удаа тохиолдсон ба эдгээрийн ихэнх нь
буюу 50 хувийг шатах тослох материал, техникийн тосны асгаралт эзлэж байна. Иймд
асгаралт үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, асгаралт нэгэнт үүссэн тохиолдолд газар
авхуулалгүй хурдан хугацаанд таслан зогсоох, аюулгүй болгох арга хэмжээ авахад
төслийн ажилчдыг сургах, шатах тослох материал, цаашид техникийн тосоор
бохирлогдсон хөрсийг саармагжуулах тусгай цэгийг Оюу Толгой зөвшөөрлийн
талбайд байгуулан, холбогдох зөвшөөрлийг авч ажиллах тал дээр анхаарч ажиллаж
байна.

Зураг 21. Техникийн тосны асгаралтыг шингээгч материал, тосгуур ашиглаж байгаа байдал
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9

ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ

АММИ ХХК нь Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчныг хамгаалах
тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Газрын тухай, Газрын
төлбөрийн тухай, Усны тухай, Ус рашаан ашигласны төлбөрийн тухай хуулиуд болон
бусад хууль, журмын дагуу төлбөр хураамжуудыг төлж ирсэн байна.

9.1

БОХТ-НИЙ БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ

Оюу толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах 2007 оны төлөвлөгөөнд тусгасанаар
байгаль орчныг хамгаалах зардалд 10’000’000 төгрөг, байгалийн нөөц баялаг
ашигласны төлбөрт 264’687’000 төгрөгийг тус тус төлөвлөж, Сангийн Яамны Төрийн
санд нээсэн 900096177 дугаартай дансанд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
үүргээ биелүүлэх баталгааны мөнгөн хөрөнгийн 50% болох 7’100’000 төгрөгийг
байршуулав. Түүнчлэн төслийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан Байгаль орчныг
хамгаалах нэмэлт төлөвлөгөө батлагдах бүрт барьцаа хөрөнгийг дээрхи дансанд нэмж
байршуулж байна (Хавсралт 6).

9.2

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР

АММИ ХХК нь Оюу Толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнүүд,
Газар эзэмших, Ус ашиглах гэрээ болон Монгол улсын холбогдох хууль, журмын
дагуу 2007 онд газар эзэмшлийн төлбөр, ус, хайрга, дайрга, элс, орон нутгийн зам
ашигласны төлбөрийг төсөл хэрэгжиж буй орон нутгийн захиргаатай гүйцэтгэлээр
улирал, сар тутамд тооцож төлбөрийг барагдуулж ирсэн.
Оюу Толгойн төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй 2508,7 га талбайг хашаажуулсан
бөгөөд, Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 10 тоот шийдвэрийг үндэслэн газар
эзэмших гэрээг 2006 онд шинэчлэн байгуулан, газар эзэмших эрхийн 000 4155 тоот
гэрчилгээг 5 жилийн хугацаатай олгосон. Энэхүү гэрээнд тусгасаны дагуу 53,04 га
үйлчилгээний барилга байгууламжийн зориулалтаар ашиглан га тутамд 5 төгрөг,
үлдэх 2455,6 га талбайг уурхайн эдэлбэр газрын зориулалтаар ашиглаж га тутамд 10
төгрөгөөр тооцож төлбөрийг хийж байна. 2007 онд Оюу Толгойн төслийн талбайн
газар ашигласан төлбөрт зориулан нийт 248,221,500 төгрөгийг төлсөн байна.
Ханбогд сумын захиргаатай Ус ашиглах гэрээг 2007 онд шинэчлэн байгуулсан бөгөөд
гэрээнд зааснаар Оюу Толгойд байрлах 9 цооногийг тоолууржуулж, 8 сараас эхлэн
тоолуурын заалтад үндэслэн төлбөрийг тооцож байна. Энэ онд Оюу Толгойд ус
ашигласны төлбөрт 3,132,550 төгрөгийг Ханбогд суманд төлсөн.
Хайгуулын аливаа нэмэлт ажил эхлэх бүрт хэрэглэх үйлдвэрлэлийн усны
зарцуулалтыг тооцож нэхэмжлэлээр төлбөр тооцож байх гэрээний заалтын дагуу
Ханбогд сумын Баян багийн нутагт хийх газрын доорхи усны нөөцийн нэмэлт хайгуул
судалгаанд ашиглах усны гэрээг Ханбогд сумын захиргаатай байгуулан ус ашигласны
төлбөрт 754,380 төгрөгийг төлсөн байна.
Ханбогд сумын Засаг Даргын 2003 оны 11 тоот захирамжид зааснаар түгээмэл
тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хэмжээг орон нутагт тогтоосноор 1м3
элсийг 100 төгрөг, 1м3 хайргыг 50 төгрөг, 1тн магмын чулуулгийг 100 төгрөгөөр тус
тус тооцон улирал тутамд нэхэмжлэхээр төлж байна. Түгээмэл тархацтай ашигт
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малтмал ашигласны төлбөрт 2007 онд нийт 10,781,500 төгрөг буюу элс авч ашигласны
төлбөрт 1,048,000 төгрөг, хайрга авч ашигласны төлбөрт 9,733,500 төгрөгийг тус тус
орон нутгийн дансанд шилжүүлсэн байна.
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10 ОРЧНЫ МОНИТОРИНГ
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнээс гарсан зөвлөмж, орчны
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийн дагуу 2006 оны туршид Оюу толгой орчмын
ус, ургамал, хөрс, агаар орчинд хяналт шинжилгээний ажлуудыг үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэсээр ирлээ.

10.1 УСНЫ МОНИТОРИНГ
Усны мониторингийн ажлыг ОТ ордын эргэн тойронд 100 км радиусын талбай дахь
Гүний Хоолой, Оюу Толгой орчимд 92 цооног, Галбын говь, Гүний хоолой, Оюу
Толгой орчмын 91 гар худаг, 6 булаг задгай ус, нийт 189 цэгт 2007 оны “Гүний усны
хяналт шинжилгээний хөтөлбөр”-ийн дагуу усны мониторингид хамрагдсан болно.
Галбын говийн цоонгуудын хувьд усны түвшиний хэлбэлзэл ихээхэн бага, урьд
жилүүдийн хэмжилтийн үр дүнг үндэслэн “Гүний усны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөр”-өөс хасагдсан болно.
Хүснэгт 8. Усны мониторингийн цэгүүдийн тоо
№

2007 он

Байршил

Цооног

Гар худаг

Булаг

1.

Оюу Толгой

44

4

4

2.

Гүний Хоолой

48

60

2

3.

Галбын говь

Хасагдсан

27

*

*

Нийт

92

91

6

*

Бүгд

*

*
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Өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн ажиглалтын үр дүнгээр тоймлон авч үзвэл Оюу толгойн
хэсэгт газрын доорх усны эвдэрсэн-эвдрээгүй буюу хагас эвдэрсэн горим, бусад хэсэгт
эвдрээгүй горим ажиглагдаж байна. 2007 оны гүний усны мониторингийн хэмжилтийн
үр дүнг Хавсралт 44-өөс үзнэ үү.
Оюу толгой: 2007 онд Оюу толгой орчимын ажиглалтанд хамрагдсан цооногуудын
усны түвшиний хэлбэлзэл урьд жилүүдтэй харицуулбал харицангүй тогтворжиж
цооногуудад усны түвшин 0,07÷1,27 м хэмжээнд хэлбэлзсэн үзүүлэлт ажиглагдаж
байна.
Тухайлбал: OTRC-120, OTRC-121 цооногууд хамгийн бага хэлбэлзэл буюу ±0.07м,
OTRC-311 цооног хамгийн их буюу ±1,27м хэлбэлзэл ажиглагдсан байна. Энэ нь
дээрхи талбайд байрласан OTRC-047 цооног 2006 онд ашиглалтаас хасагдсан, OTRC218 цооног ашиглагдаагүйтэй холбоотой. 2005 онд технологийн дээж авах зорилгоор
зэргэлдээх талбайд хүдрийн багц дээж авах зорилгоор нэвтэрсэн жижиг босоо амыг
худаг болгон тоноглосон (Camel Well)-ийг 2006 оны байдлаар хоногт тасралттай
горимоор 108,5 м3 ус авч ашигласан бол 2007 онд хоногт тасралттай горимоор 60 м3
болж авсан усны хэрэглээ буурсантай холбоотой болно.
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Гүний хоолой : 2007 онд ордын талбайд байрлах 24 ажиглалтын тулгуур цэгийн нийт
48 цэг дээр хэмжилт хийгдсэн. Ордын энэ хэсгээр байрлах цооногуудад усны түвшин
0,1÷3.21 м хэмжээнд хэлбэлзжээ. Ордын талбайн жигүүр хэсгээр байрлах ихэнх
цооногт түвшний хэлбэлзлэлийн зайц харьцангуй өндөр байв. Тухайлбал: 2007 онд
хийгдсэн ажиглалтаар GHW-5х1 цооногт 1,2,3 саруудад усны түвшин тогтвортой
56,80÷56,86 метрийн гүнд, 5-11 саруудад түрэлт үүсч 55,50÷46,23 м гүний заагт
тогтворжжээ. GH15x6 цооногт усны түвшний хэлбэлзлийн зай хамгийн их ± 19.4 м 1-4
саруудад түвшин тогтвортой байсан бол 5-11 саруудад түвшний бууралт ажиглагдаж
84.33÷94.39 метрийн гүнд тогтворжсон үзүүлэлэт ажиглагдаж байна.
Гар худгууд: Ажиглалтанд хамрагдсан гар худгууд нь Ханбогд уул түүний жигүүрийн
томоохон хотгоруудаар жигд тархан байрладаг. Нийт 90 гаруй худаг ажиглалтанд
хамрагдсан. Гар худгууд нь түвшний ихээхэн хэлбэлзэлтэй байдаг. Байнгын болон
улирлын байдалтай ашиглагддаг эдгээр худагт хийгдсэн хэмжилтийн үр дүн
байгалийн усны түвшний хэлбэлзлэлийг төдийлөн илэрхийлж чадахгүй. Гар худгууд
дээр усны хэрэглээ хоног, улирлын байдалтай тасралттай горимоор явагдах тул усны
түвшний хэлбэлзэл харилцан адилгүй, тухайн уст цэгийн орчим хязгаарлагдмал буурц
үүсч, цэг хоорондын зай хол, хэрэглээ бага, түүнчлэн усан солилцооны эрчим өндөр
зэргээс шалтгаалан харилцан адилгүй хугацаанд нөхөгдөх байдал тодорхой
ажиглагдана. Ихэнх гар худгууд аль ч улиралд ашиглагдах тул зөвхөн суурь мэдээлэл
авах ажиглалтууд хийгддэг болно.
Булгууд: Булгуудын горим хур тунадаснаас ихээхэн шалтгаалдаг бөгөөд хур
тунадасны дараа ундарга нь өсөх, халуун дулаан үед хатаж ширгэх, өвөл хөлдөж
халиа дошин үүсгэх нь түгээмэл байдаг.
Тухайн дэвсгэр нутагт байгалийн уст цэг ховор. Ихэнх илрэл тогтвортой биш
горимтой ба тэдгээрийн төлөөлөл болгон Цагаан толгой, Бага булаг, Бор Овоо, Хөх
Хад, Мааньт, Бууралын булгуудад дээр зөвхөн усны чанарын хэмжилтүүд хийгдсэн.
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10.2 УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ
Хайгуул болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас ургамлан нөмрөгт үзүүлэх нөлөөг
хянах зорилгоор ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааг 2007 онд нийт 26 талбай
дээр хийлээ. Үүнд: лицензийн талбайн ойр 7, лицензийн талбайгаас алсын зайд 11,
тоосны мониторингийн ойролцоох 3 (давхардсан тоогоор 5), Гүний хоолойгоос
ашиглах усны сувгийн дагуух 5 талбайд тус тус ургамлан нөмрөгийн хээрийн
бичиглэл хийсэн (Хавсралт 49).
Мониторингийн цэгүүдэд үзүүлэх шууд нөлөөлөл хэдийгээр бага байгаа боловч
лицензийн талбай доторх кэмпүүд (ялангуяа барилгын кэмп), уурхайн ам, онцгой
обьектын, баяжуулах үйлдвэрийн суурь гэх мэт газар машин техникийн нөлөөллөөр
өнгөн хөрсийг нь хуулан ургамлан бүрхэвчгүй болгосон, шугам хоолойн зориулалтаар
эвдэгдсэн газрын эзлэх талбай харьцангуйгаар нэмэгдсэн байна (7-р бүлгийг үзнэ үү).
Судалгааны материал
Ургамалжил зүйн ойллого буюу бичиглэл хийдэг уламжлалт арга зүйгээр бичиглэлийг
хийсэн. Ер нь судалгааны явцад арга зүйгээ солиход алдаа, зөрүү их гардаг тул арга
зүйгээ солихын оронд боловсронгуй болгох нь илүү оновчтой байдаг. Бид судалгааг
аль болохоор тоон үзүүлэлтээр баяжуулахыг эрмэлзлээ. Мөн яг өнгөрсөн жилүүдэд
хийсэн газраа судалгаагаа хийхийг эрхэм болгосон. Гэхдээ энэ жилийн хувьд тоосны
мониторингийн ойролцоох болон Гүний хоолойгоос ашиглах усны сувгийн дагуух 10
талбайг шинээр сонгон авсан.

Зураг 22. Мониторингийн цэгт ургамлын бичиглэл хийж байгаа байдал

Сонгосон 25х25 м-ийн талбайд хэдэн зүйл ургамал ургаж буй, ургамлан бүлгэмдэл
хэдэн хувийг эзэлдэг, ургаж буй орчин болон тухайн жилд ажиглагдаж буй онцлог
зүйл гэх мэт тэмдэглэгээг хийдэг. Мониторингийн цэг бүрийн талбайн зүүн хойд
өнцөгт 10х10 м талбайд сөөг, сөөгөнцөр болон овор ихтэй (дэрс мэт) ургамлын
бодгалийн тооллогыг хийдэг. Мөн санамсаргүй сонгосон 1х1 м талбайд өвслөг
ургамлын тоог, бусдыг нь бүрхэцээр авдаг, ганц настан болон цухуйцын тооллогыг
20х20 см-ийн хэд хэдэн талбайд тоолдог.
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Оюу Толгой орчимд 2007 онд хур тунадас харьцангуй багатай байлаа. Тухайлбал 7
сарын дундаас хойш тодорхой хэмжээний бороо орсон бөгөөд мониторингийн
судалгааг 9 сарын дундуур хийсэн (Хавсралт 50).
Энэ жилийн мониторингийн судалгаанаас харахад ерөнхийдөө борооны дараа сул
орон зайг сайн эзлэн ургаж чаддаг ганц настан ургамал болох Halogeton glomerata,
Chloris virgata, Aristida heymannii, Artemisia anethifolia, Erogrostis minor зэрэг ганц
настангууд синузи үүсгэн сайн ургасан байв. Харин бусад олон зүйл ургамлын өсөлт
хөгжилт нь хур бороо хүлээж, оройтсоноос хангалттай хэмжээндээ хүрч чадахгүй
байгаа явдал ажиглагдлаа.

Зураг 23. Нэг наст ургамлын синузи
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10.3 ГҮНИЙ ХООЛОЙН ХӨРСНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫН МОНИТОРИНГ
Оюу Толгойн уурхайн усны хэрэгцээг Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны
нөөцөөс авч ашиглахаар төлөвлөж буй бөгөөд ус татах байгууламж нь 48 худгаас
бүрдэнэ. Ус татах ган хоолой нь хөрсөнд 2.2 метрийн гүнд байрлана. Ус татах шугам
хоолойн инженер техникийн тооцоо хийх зорилгоор хөрсний температурын
мониторингийн ажлыг анх 2006 оны 11 сараас эхлүүлсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд 7
хоногт нэг удаа хэмжилтийг хийж, нийт 54 удаа 270 хэмжилтийг хийсэн (Хавсралт
45).

Зураг 24. Хөрсний температурын хэмжилт хийж байгаа байдал

Хэмжилтийн дүнгээс харахад хөрсний температур 0,25м –ийн гүнд хэлбэлзэл ихтэй,
тухайн үеийн цаг агаарын байдлаас ихээхэн хамааралтай байдаг байна. Энд хөрсний
хамгийн бага температур -10оС 1-р сард тохиож, хамгийн өндөр температур нь 7-8
сард +25- 27оС байна. Температурын зөрөө жилд 35 орчим хэмээр хэлбэлзэнэ.
Жилийн температурын хэлбэлзэл гадаргуугаас доошлох тусам багасч 1,25м гүнд 20
орчим хэм, 2,25м гүнд ойролцоогоор 12-14 хэм, 3,25м гүнд ойролцоогоор 8-10 хэм тус
тус байна. Хөрсний өдрийн хэлбэлзэл гадаргууд хамгийн их, харин гүн рүү шилжих
тусам бараг үгүй болдог ерөнхий зүй тогтол хадгалагдаж байна. Түүнчлэн хөрсний
хэм гүн рүү шилжих тусам хамгийн бага ба хамгийн их утга нь гадаргуугийн хэмээс
хоцорч байна. Тодруулбал 3,25м гүнд хөрсний хамгийн бага хэм 3-4 сард +6оС орчим
байхад, хамгийн их утга нь 9-10 сард +14 -15оС хэм байна.
Хөрсний хөлдөх гүн Гүний хоолойн хэмжээнд тухайн хөрсний хэв шинжээс хамаарч
1,25м – 1,5м гүнд хэлбэлзэж байна. Хөрсний температурын улирлын болоод хоногийн
хэлбэлзэл хамгийн ихтэй цэг нь Ханбогд сумын төвөөс хойд зүгт 15км зайд байрлах
хуурай голын сайрын эрэг дээрхи харлаг дэнж бүхий газарт байна. Холбогдох график
болон хэмжилтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт бүлгээс үзнэ үү.
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10.4 ТООСНЫ МОНИТОРИНГ
Уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх үеийн хүрээлэн буй орчноос үүсч байгаа
тоосжилт, тоосны тархалтыг хэмжиж суурь мэдээлэл үүсгэх зорилгоор тоосны
мониторингийн хэмжилтийг Dust TrakTM Aerosol Monitor (Model-8520), Dust
deposition gauge гэсэн 2 багажийг ашиглан лицензийн талбайн гадна сонгосон 5 цэг
дээр хийлээ (Хавсралт 12).
Хүснэгт 9. Тоосны мониторингийн цэгүүдийн байршил

Уртраг

Өргөрөг

1.

Тоосны
мониторингий
н цэгүүд
DMP 1

647596

4767983

Northwest

Байршил
Хөрсний зүсэлт
хийн дээж
Уртраг
Өргөрөг
авсан цэгүүд
0
DMP 1
106 48’29” 43002’58”

2.

DMP 2

657245

4763349

East

DMP 2

106055’41” 43000’30”

3.

DMP 3

655696

4758786

Southeast

DMP 3

106054’45” 42058’02”

4.

DMP 4

647169

4757121

Southwest

DMP 4

106048’17” 42057’18”

5.

DMP 5

645913

4782275

North

DMP 5

106047’38” 43010’53”

№

UTM 48 T

Dust deposition gauge буюу тоосны уналтын багажнаас 30 хоногт 1 удаа дээжийг авч
Газарзүйн хүрээлэнгийн хөрс судлалын секторт шинжилгээнд өгдөг. 2007 онд
мониторингийн 5 цэгээс нийт 37 дээж авч шинжилгээнд өгөөд байна.

Агаар мандал дахь тоосны ширхэгийн
хэмжээ хэдхэн нанометрээс хэдэн зуун
микрометрийн
хэмжээтэй
байдаг
бөгөөд бид Dust TrakTM Aerosol
Monitor багажны PM10, PM2.5 гэсэн 2
үзүүлэлтээр өдөрт 10 цагийн (минутын
зайцтай) хугацаатайгаар 2007 оны 6
сараас хэмжилтийг хийж эхэлсэн.

Зураг 25. Dust Trak, Dust deposition gauge багажаар хэмжилт хийж байгаа байдал

PM10 нь 0,01 мм (10 μm) ба түүнээс бага хэмжээтэй, PM2.5 нь 0,0025 мм (2,5 μm) ба
түүнээс бага хэмжээний тоосны ширхэгийг хэмждэг. Тоосны мониторингийн 5 цэг
дээр Dust TrakTM Aerosol Monitor багажаар нийт 44 удаагийн хэмжилт хийснээс PM10аар 23 удаа, PM2.5-аар 21 удаагийн хэмжилтийг хийсэн.
Dust Trak, Dust Deposition gauge багажаар хэмжсэн тоосны хэмжилтэнд Орчны
судалгаа мэдээллийн төв боловсруулалт хийж байна. Мониторингийн цэг тус бүрт
хийгдсэн хэмжилтүүдийг Хавсралт 48-аас үзнэ үү.
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Тоосны мониторингийн ажлын хүрээнд тоосжилтыг хэмжихээс гадна тоосжилтод
нөлөөлөх хүчин зүйл болох орчны ургамлан бүрхэвч, хөрсөн бүрхэвч, физик-химийн
шинж чанар, механик бүтцийг тодорхойлох зорилгоор мониторингийн цэгүүдээс
баруун хойш (зонхилох салхины дээд талд) 200-300 м-ийн зайд хөрсний зүсэлт хийн

морфологийн бичиглэл үйлдэж, лабораторийн шинжилгээнд нийт 24 дээж авч
Газарзүйн хүрээлэнгийн хөрс судлалын секторт шинжилгээнд өгсөн.
График 6. Хөрсний чулууны агууламж, %

Говийн бүсийн хөрс ургамлан бүлгэмдлээр нэн ядмаг учраас элэгдэл эвдрэлд орох нь
хялбархан байдаг онцлогтой. Хөрсний зүсэлт хийсэн талбайнуудад ургамлан
бүрхэвчийн бичиглэлийг 2007 оны 9-р сард хийсэн бөгөөд DMP-1 цэг дээр 1%-ийн,
DMP-4 цэг дээр 5%-ийн ургамлан бүрхэвчтэй, бусад цэгүүдэд 12-13%-ийн ургамлан
бүрхэвчтэй байна.

График 7. Хөрсний өнгөн хэсгийн элс, тоос, шаврын фракци %
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Оюу Толгой орчмын нутаг нь хөрс газарзүйн мужлалтаар хөрс био-уур амьсгалын
өргөргийн бүсчлэл бүхий Говийн мужийн Цөлийн бор саарал хөрс бүхий 12-р тойрогт
багтдаг. Мониторингийн цэгийн орчимд хайргархаг, элсэнцэр, мараалаг, хужирлаг,
сайргархаг цөлийн бор саарал хөрс тархсан байна.
Цөлийн бор саарал хөрс нь гадарга дээр хайрга чулуун хучаастай, доод хэсэгтээ 2-3 см
орчим зузаан шавранцар өнгөртэй, 3-5 см-д сийрэгдүү шавранцар доод үетэй байдаг.
Хөрсний өнгөн хэсгийн энэ үеүүд нь хөрсийг элэгдэл эвдрэлээс хамгаалдаг гол хэсэг
болох бөгөөд эвдэлж гэмтээсэн тохиолдолд сийрэг нунтаг шавранцар болж тоосны эх
үүсвэр болно.
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10.5

ЧУЛУУЛГИЙН ХҮЧИЛ ҮҮСГЭЛТИЙН ТУРШИЛТ

Аливаа уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад газрын гүнээс гарсан хаягдал чулуулгийг
байгаль дээр ил гарган овоолго үүсгэдэг бөгөөд энэ үед бороо, усны болон нарны
нөлөөгөөр чулуулаг дахь элементүүд химийн урвалд орж өөрчлөгддөг. Хэрвээ энэхүү
чулуулаг нь сульфид буюу хүхэрт нэгдэл агуулсан байвал байгаль дээр исэлдэх
процесс явагдаж овоолгоос шүүрэх уусмалын найрлагыг хүчиллэг шинж чанартай
болгодог байна. Үүнийг чулуулгийн хүчил үүсгэлтийн процесс гэдэг. Хаягдал
чулуулгаас бохирдсон энэ ус нь хөрс болон гүний усыг бохирдуулж улмаар хүн,
хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэг.
Иймд чухам ямар төрлийн чулуулаг хүчлийг ихээр үүсгэж буйг судлах зорилгоор
чулуулгийн хүчил үүсгэлтийн туршилтыг Улаанбаатар дахь Металлургийн
лабораторид 2004 оны 5 дугаар сарын 31-ээс эхлэн Австрали улсын Environmental
Geochemical International (EGi) компаниийн тусламжтайгаар эхлүүлсэн.
Туршилтанд хүдрийн болон хоосон чулуулгийн янз бүрийн төрлүүдийг төлөөлж
чадахуйц нийт 22 дээж авсан. Эдгээр дээжүүдийг сонгож авах гол шалгуур нь:
 Хүчил үүсгэдэггүй ангилалд хамаарагдах хоосон чулуулгийн дээжинд
явуулсан 9 колонкийн туршилтаар энэ ангиллын хоосон чулуулгууд нь
байгаль орчинд хор нөлөө үзүүлэх ямар нэгэн элемент буюу хүчил
ялгаруулдаггүй гэдгийг нь баталгаажуулах,
 Хүдрийн чулуулгийн дээжүүдэд хийсэн 11 колонкийн туршилтаар хүчил
үүсэх болон хүчлийг саармагжуулах урвалын хурдыг тогтоож, байгаль
орчинд хор хөнөөл бүхий үзүүлэлтүүдийг нь тодорхойлох,
 Зэс агуулсан исэлдсэн бүсийн хаягдал чулуулгийн металл уусгалтын
чадавхийг нь тодорхойлох зорилготой юм.
Дээжний чулуулгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг 11 дугаар хүснэгтээс үзнэ үү.

Зураг 26.
2007 оны 12-р сарын
байдлаар ARD туршилт үргэлжилж буй
дээжнүүд
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Хүснэгт . Колонкийн уусгалтын туршилтын дээжүүдийн тодорхойлолт
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Туршилт УБ дахь EGi дахь
эхэлсэн
дээжний дээжний
өдөр
код
код
31/ 5/ 2004
CO-43
26798
CO-59
26814
31/ 5/ 2004
27010
31/ 5/ 2004 SW-107
18/ 6/ 2004
SW-86
26989
CO-61
26816
31/ 5/ 2004
CO-48
26803
31/ 5/ 2004
FN-09
26887
31/ 5/ 2004
FN-32
26910
31/ 5/ 2004

Төв Оюу
Төв Оюу
Баруун өмнөд Оюу
Баруун өмнөд Оюу
Төв Оюу
Төв Оюу
Хюго Даммет
Хюго Даммет

УБ
УБ
УБ
EGi
УБ
УБ
УБ
УБ

OTD416
OTD501
OTD482A
OTD466
OTD502
OTD416
OTD359
OTD423

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

31/ 5/ 2004
31/ 5/ 2004
31/ 5/ 2004
31/ 5/ 2004
18/ 6/ 2004
31/ 5/ 2004
18/ 6/ 2004
31/ 5/ 2004
31/ 5/ 2004
31/ 5/ 2004
31/ 5/ 2004
12/ 12/ 2004

26851
26855
26958
26837
26859
26969
26928
27014
26978
26812
26892
27240

Төв Оюу
Төв Оюу
Баруун өмнөд Оюу
Төв Оюу
Төв Оюу
Баруун өмнөд Оюу
Хюго Даммет
Баруун өмнөд Оюу
Баруун өмнөд Оюу
Төв Оюу
Хюго Даммет
Төв Оюу

УБ
УБ
УБ
УБ/EGi
EGi
УБ
EGi
УБ
УБ
УБ
УБ
EGi

OTD568
OTD575
OTD368
OTD546
OTD578
OTD380
OTD448
OTD483
OTD454
OTD492
OTD359
OTD552

21.

23/ 8/ 2004

27239

Баруун өмнөд Оюу

УБ

OTD767

CO-95
CO-99
SW-55
CO-81
CO-103
SW-66
FN-50
SW-111
SW-75
CO-57
FN-14
OTD552
OTD767

Эрдэсжлийн бүс

Колонкийн Цооногийн
байршил
дугаар

Цооногоос Чулуулгийн
Чулуулгийн нэр
дээж авсан
код
гүн, м
4-14 Qco
Цэрдийн тунамал
40-50 Sst-Slt
Элсэн чулуу - алевролит
240-250 Cong
Конгломерат
242-252 HbBiAnd
Андезит
30-40 Ba
Базальт
230-240 Ba
Базальт
70-80 BiGd
Биотиттэй гранодиорит
40-50 L
Базальтын найрлагатай
вулканоген тунамал
90-100 Rhy
Реолит
30-40 Qmd
Кварцтай монцодеорит
400-410 Qmd
Кварцтай монцодеорит
120-130 Qmd
Кварцтай монцодеорит
140-150 Qmd
Кварцтай монцодеорит
404-414 Va
Авгиттай базальт
540-550 Va
Авгиттай базальт
80-90 Va
Авгиттай базальт
50-56 Va
Авгиттай базальт
136-146 Ign
Игнимбрет
290-300 Ign
Игнимбрет
30-40 Qmd
Кварц монцодиорит дэх
зэс агуулсан исэлдсэн бүс
20-30 Va
Авгиттай базальт дахь зэс
агуулсан исэлдсэн бүс

Түлхүүр үгс:
УБ = АММИ-ийн Металлургийн лабораторид туршилт явагдаж байгаа
EGi = EGi –ийн лабораторид туршилт явагдаж байгаа
УБ/EGi = АММИ, Egi-д хоёуланд нь тавигдсан колонк
АММИ-ийн Металлургийн лабораторид туршилт нь үргэлжлэн явагдаж байгаа
ANC = Хүчил саармагжуулах чадвар (H2SO4 кг/т)
NAF-Lower ANC = Хүчил үүсгэдэггүй – ХСЧ багатай
NAF-High ANC = Хүчил үүсгэдэггүй – ХЧС ихтэй
NAF-High FOS = Хүчил үүсгэдэггүй – Байгаль орчинд хоргүй
UC (NAF) = Тодорхой бус боловч хүчил үүсгэдэггүй байх боломжтой
PAF-HC = өндөр чадвар бүхий хүчил үүсгэх потенциалтай – цэвэр хүчил үүсгэх потенциал нь ≥10 кг H2SO4/т
NAPP = Цэвэр хүчил үүсгэх чадвар (кг H2SO4/т) = mХҮП (max хүчил үүсгэх потенциал) – ХСЧ (хүчил саармагжуулах чадвар)
MPA = Нийт хүхрийн агууламжаар тооцсон max хүчил үүсгэх потенциал (H2SO4 кг/т)
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Өгөршсөн
байдал

Чулуулгийн төрөл

Хүчтэй
Хүчтэй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Хүчтэй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Бага

Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг
Хүдрийн чулуулаг

Өгөршөөгүй
Хүчтэй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Өгөршөөгүй
Хүчтэй

Хүдрийн чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг
Хоосон чулуулаг

Хүчтэй

Хоосон чулуулаг

Туршилт
Чулуулгийн
хүчил үүсгэлтийн үргэлжилсэн
хугацаа, 7 хоног
ангилал
NAF-Lower ANC
40
NAF-Lower ANC
44
NAF-Lower ANC
128

NAF-Lower ANC
UC(NAF)
NAF-Lower ANC
NAF-Lower ANC
NAF-High ANC
NAF-Lower ANC
UC (NAF)
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
PAF-HC
NAF-High FOS
PAF-HC

44
44
44
44
үргэлж. байгаа
44
үргэлж. байгаа
167
үргэлж. байгаа
128
128
44
үргэлж. байгаа

PAF-HC
NAF-High FOS
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АММИ болон EGi дахь колонкийн туршилтыг “Оюу Толгой ордын хаягдал чулуулгийн
колонкийн уусгалтын туршилтыг явуулах аргачлал” (#8550/633 Egi Pty.Ltd. 2004.6) –
ийг баримтлан явуулдаг бөгөөд дараах схемээр тоймлон харуулав.
FLOW SHEET SUMMARISING COLUMN WEEKLY AND MONTHLY OPERATION CYCLES

From Collection Cycle 1

Collection Cycle 2
Monday
Week 1
Leachate
Collection

Collect leachate
from previous
collection

Heat lamps

Heat lamps on
Approx 8 hours

Tuesday

Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps on
Approx 8 hours

Water column at
rate of 100
ml/kg

Watering

Week 2

Monday

Tuesday

Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Heat lamps

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps on
Approx 8 hours

Water column at
rate of 100
ml/kg

Watering

Week 3

Monday

Tuesday

Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Heat lamps

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps on
Approx 8 hours

Water column at
rate of 100
ml/kg

Watering

Week 4

Monday

Tuesday

Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Heat lamps

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps on
Approx 8 hours

Weighing

Weigh Column
(Funnel+Sample
) before

Watering

Water column at
rate of 400
ml/kg

Collection Cycle 3
Monday
Week 1
Leachate
Collection

Collect leachate
from previous
collection

Heat lamps

Heat lamps on
Approx 8 hours

Tuesday

Wednesday Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps on
Approx 8 hours

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Heat lamps Off

Saturday

Sunday

Heat lamps on
Approx 8 hours

Water column at
rate of 100
ml/kg

Watering

Week 2

Monday

Tuesday

Wednesday Thursday

ETC
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Friday

Дээрхи схемээс харахад сарын эхний гурван долоо хоногийн туршид ижил циклээр
туршилт явагддаг байна. Үүнд: даваагаас пүрэв гаригт халуун нартай өдрийг
төлөөлүүлж угсраа байрласан чийдэнгүүдээр дээрээс нь халааж өгөх бөгөөд баасан
гаригт бороотой өдөртэй дүйцүүлэн лабораторийн нөхцөлд 1 кг дээжинд 100 мл
нэрмэл ус хийж өгнө. Колонк бүрт 2 кг дээж байгаа тул 200 мл усыг хийнэ. Ингээд
бямба, ням гаригт бүрхэг өдөр байхаар чийдэнг асаахгүй өнжөөнө.
Дээжинд ус нэмсний дараагаар дээжийг хатаах зорилгоор чийдэнг ашигладаг бөгөөд
энэ нь дээжин дэх исэлдэлтийн процессийг бүхий л хугацааны туршид идэвхижүүлж
өгдөг байна.
3 долоо хоногийн туршид дээрх циклээр туршилт явагдаж, 4 дэх долоо хоногийн
баасан гаригт аадар бороо (өөрөөр хэлбэл сард 1 удаа) орж байна хэмээн дээжинд 400
мл/кг (колонк бүрт 800 мл) нэрмэл ус нэмж өгнө. 4 дэх долоо хоногт нэрмэл усыг
нэмэхээсээ өмнө дээжний жинг авна. Колонкоос шүүрч саванд цугларч байгаа
уусмалыг 5 дахь долоо хоногийн эхний өдөр (29 дэх өдөр) авч лабораторийн
шинжилгээ хийнэ.
EGi, АММИ-ийн Металлургийн лабораториудад химийн шинжилгээг явуулдаг ба
үүний үр дүнд уусмалын эзэлхүүнийг хэмжиж, pH, EC, хүчиллэг/шүлтлэг чанарыг тус
тус тодорхойлдог. Харин бусад элементүүдийн шинжилгээ нь Perth дэх SGS Pty Ltd
(IMMI), Genalysis Pty Ltd (EGi) лабораториудад хийгддэг.
УБ дахь Металлургийн лабораторид 2007 оны туршид 5 дээжний туршилт үргэлжилж
байснаас CO-81 дээжний туршилт 12-р сарын 17-с зогссон. Одоогийн байдлаар CO-95,
FN-14, SWO55, SWO-66 гэсэн 5 дээжинд туршилт үргэлжлэн явагдаж байна.
Туршилт нь зогссон колонкийн дээжүүдийг гэрлийн доор хатааж шаардлагатай үед
шинжилгээ хийхэд зориулж хадгалдаг. Мөн колонкийг ачаалах үед илүү гарч үлдсэн
анхдагч дээжүүдэд 2007 оны 11 сараас чулуулгийн ширхэгийн шинжилгээг /Particle
size analysis/ хийж байна.
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11 БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН
11.1 ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
АММИ компаний Газарзүйн Мэдээллийн Систем (ГМС)-ийн бааз нь геологи, байгаль
орчин, дэд бүтэц гэх мэт олон төрлийн мэдээллийг агуулж байдаг бөгөөд эдгээрийг
агуулж, хэрэглэгчид түгээх газрын зургийн веб программ Geosamba-г Байгаль орчны
хэлтэс хариуцан ажиллуулж байна.
Тус программд АММИ компаний дотоод сүлжээнд холбогдсон аль ч компютерээс
http://aditya/oyutolgoigis хаягаар хандаж мэдээлэл авч ашиглах, өөрийн хүссэн
мэдээллийг нэгтгэн хэвлэх боломжтой. ГМС-ийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулж,
боловсруулан Geosamba дээр гаргаж тавьж байгааг дараах зурагт харуулжээ.

Зураг 27. Geosamba программын ажиллах зарчим

Оюу Толгой төслийн ГМС-ийн бүхий л мэдээлэл, өгөгдөл, болон зургийг найдвартай
хадгалж байх сервер компютерийг хөргөлттэй, тоос шорооноос хамгаалагдсан орчинд
ажиллуулж, цахилгааны нэмэлт тэжээлд холбосон ба.уг сервер дээрх зөвхөн
мэдээллийн сангийн багтаамж нь гэхэд 22.7 GB хэмжээтэй байна. Үүнээс 2007 оны
байдлаар ГМС-д 7GB мэдээлэл, өгөгдөл цуглуулсаны 3GB мэдээллийг Geosamba
программ дээр гарган үзүүлсэн байна.
Оюу Толгой дахь Geosamba программ нь 4 бүлэг хэсгээс тогтох бөгөөд үүнд уг
программыг хэрхэн ашиглах дэлгэрэнгүй зааварчилгаа, Оюу толгойн геологийн
тогтоц, байгаль орчны мэдээллийн сан, Оюу Толгойн дэд бүтэц гэсэн хэсгүүд орно.
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11.2 ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ЦАХИМ ХУУДАС
Шинэчлэн найруулсан Ашигт малтмалын тухай хуульд заасны дагуу АММИ ХХК нь
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,
тайлан, байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлж болзошгүй
химийн хорт болон бусад бодисын хэрэглээний талаархи мэдээллийг байгаль орчны
болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад
болон нийтэд нээлттэй болгож, тухайн мэдээллийг цахим хэлбэрээр түгээж байна.
Тухайлбал АММИ компаний албан ёсны вебсайтад байгаль орчны баримтлах бодлого,
үйл ажиллагааны үндсэн зорилго чиглэл, Оюу Толгойд хийгдэж буй байгаль орчны
ажлууд, нөхөн сэргээлтийн тухай болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээнүүдийн танилцуулга, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөөгөөний биелэлтийн
тайлангуудыг бүрэн эхээр нь байршуулж олон нийтэд нээлттэй болголоо. Энэхүү
сайтыг хүссэн хүн бүр www.ot.mn хаягаар орж үзэж танилцах боломжтой.

Зураг 28. АММИ компаний албан ёсны цахим хуудас

Түүнчлэн АММИ компаний орон нутгийн харилцааны хэлтсээс эрхлэн гаргадаг сар
тутмын “Оюу Толгойн мэдээ” сонинд байгаль орчны асуудлыг хөндсөн эсвэл
компаний зүгээс байгаль орчныг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээнээс тогтмол нийтэлж үнэ төлбөргүй тараахаас гадна компаний цахим хуудас
байршуулсан байна.
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