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УДИРТГАЛ 
 
Оюу Толгой ХХК нь (ОТ ХХК) Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу Толгой (ОТ) 

ордоос зэс-алт олборлох төсөл хэрэгжүүлж байна. Тус компани Монгол Улсын холбогдох 

хуулийн дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-г төслийн 

бүхий л үе шатанд мэргэжлийн байгууллагаар дэс дараатай хийлгэж, түүний зөвлөмж, заалтын 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тухайн оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ба БОНБНҮ-ний 

тайлангуудад үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө (БОХТ)-г боловсруулан Байгаль 
Орчин Ногоон Хөгжлийн Яам (БОНХЯ)-аар батлуулсан ба энэхүү байгаль орчныг хамгаалах 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан (БОХТХТ)-г БОHXЯ-нд хүлээлгэн өгсөний дараа 
компанийн албан ёсны веб сайтад байршуулна.   
 

Оюу Толгой ХХК байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын тэнцвэрийг олох 

зарчмаар тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг хүлээсэн билээ. Тус компани үйл ажиллагаа явуулж 

буй орон нутгийн байгаль орчин болон иргэдийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа өндрөөр 

ухамсарладаг.  
Байгаль орчны талаархи үйл ажиллагааг цаг үргэлж  сайжруулж байхын тулд Оюу Толгой ХХК 

дараах үүрэг хүлээж, хэрэгжилтийг хангахын тулд ажилладаг.  
Үүнд: 

• Байгаль орчны удирдлагын ISO 14001 стандартад нийцсэн байгаль орчны удирдлагын 

тогтолцоог нэвтрүүлэн үйл ажиллагааны байнгын хяналт, ахиц дэвшлийг хангах; 

• Байгаль орчны бохирдолоос сэргийлэх, байгалийн нөөц баялгийг зүй зохистой ашиглах 

зорилгоор байгаль орчинд учрах нөлөөллийг тодорхойлж, бодитоор үнэлж, бохирдлыг 
бууруулж, арилгах арга хэмжээ авах; 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, бусад холбогдох дүрэм, журмыг сахин 

биелүүлэх; 

• Ашигт малтмалын хайгуул хийх, барилга байгууламж барих, уурхайн олборлолт ба 
уурхайн хаалт зэрэг үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд байгаль орчны асуудлыг тусган 

хэрэгжүүлэх; 

• Байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд туслах зорилгоор 

ажилчдад сургалт зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх; 
• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, хянах, хэрэгжилтийг тайлагнах үйл ажиллагааг 

тогтмол сайжруулах;  

• Компанийн ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, нутгийн иргэдтэй байгаль орчны асуудлаар 

нээлттэй, шударга, эргэх холбоо бүхий ажил хэрэгч харилцааг буй болгох; 

• Нутгийн ард иргэдийн уламжлал, соёлыг хүндэтгэж хамгаалах; 

• Оюу Толгой ХХК өөрийн үйл ажиллагаа болоод төслийн цар хүрээ, нөхцөл байдал 

хоорондын бодит уялдаа холбоог хангах үүднээс үйл ажиллагааны тогтолцоонд тодорхой 

хугацаанд хяналт тавих. 
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1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 
 
Оюу Толгой компани нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой ордоос 
зэс-алт олборлох төсөл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2009 оны 10 дугаар сард Монгол Улсын 

Засгийн Газар, Айвенхоу Майнз түүний стратегийн түнш болох Рио Тинто компанийн хооронд 

байгуулагдсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу уурхайн олборлолтыг 2012 оны 3 дугаар 

улирлаас эхлүүлэхээр төлөвлөн одоогоор барилгын ажлын үе шатандаа явж байна. 

Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт Улаанбаатар 

хотоос урагш 640 км, Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км, Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км 

зайд байрладаг Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна (Зураг 1). 

 

 
Зураг 1. Оюу толгой төслийн газарзүйн байршил 

1.1 Түүхэн товчоон 

Оюу толгой (хуучнаар Айванхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) компани нь Монгол улсад 1996 

оноос хойш нийтдээ16 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2011-2012 он нь төслийн 

барилгын ажлын үе шат байх юм. 2009 оны 10 дугаар сард Айвенхоу Майнз, Оюу Толгой, Рио 

Тинто компаниуд нь Монгол Улсын Засгийн газартай Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ (ХөОГ) -г 
байгуулсан ба Оюу Толгой ХХК-ийн нийт хувьцааны 34%-ийг Монгол улсын төрийн өмчит 
Эрдэнэс Монгол ХХК, үлдэх 66%-ийг Айвехоу Майнз болон Рио Тинто компаниуд тус тус 
эзэмшиж байна. ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын хувьд 30 жилийн 

турш тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын одоогийн мөрдөж буй “Ашигт 
малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир ХөОГ-ний хугацааг дахин 20 жил болгон 

сунгах хувилбар байгааг “Айвенхоу Майнз” болон Монгол Улсын Засгийн газар харилцан 

зөвшөөрсөн байна. 

1.2 Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц 

Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний сайдын 2007 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 167 

тоот тушаалаар Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудыг Монгол улсын ашигт малтмалын 

нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан. Оюу Толгойн зэс-алтны орд нь дараахи гурван 
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үндсэн хэсгээс бүрдэж байна. Үүнд: Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв 

Оюу, холбоос) Хюго Дамметын бүлэг орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго), Херуга орд. Оюу Толгойн 
бүлэг ордын геологийн нийт ашигтай хүдрийн нөөц нь 2’675’617’000 тн, үүнээс зэс 25’368’000 

тн, алт 1’028 тн, молибден 81’600 тн, мөнгө 6’144 тн бөгөөд энэхүү ашигтай нөөцөд үндэслэн 

Оюу Толгой ордыг ашиглах техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. 

Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн уурхайн барилга, дэд бүтцийг барьж байгуулах бүтээн 

байгуулалтын ажил өрнөж байгаа бөгөөд 2013 онд дараах ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийх мөн 

шинээр эхлүүлэхээр төлөвлөсөн. Үүнд: 

2012 онд дууссан барилгын ажлууд: 

• Гүний хоолойн шугам хоолой; 

• БНХАУ-аас татах 220 кВт-ын цахилгаан шугамын өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 

шугам; 

• Баяжуулах цогцолбор үйлдвэрийн барилга; 
• Хүнд даацын машин механизмын засвар үйлчилгээний цогцолбор; 

• Нэгдсэн дулааны уурын зуух; 

• Босоо ам-1 хөндлөн ухалт; 
• Босоо ам-2 өргөлтийн цамхаг; 
• Захиргааны барилга; 
• Ажилчдын спорт заал; 
• Ил уурхайн хөрс хуулалт; 
• Анхдагч бутлуур;  

• Төвийн дулааны станц; 

• Ханбогд сум руу 35 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам; 

• Хог хаягдлын менежментийн төв; 
• Төслийн уурхайн талбайг лицензийн хилээр нь бүрэн хашаажуулах. 

2012 оны 3 дугаар улирлаас Оюу Толгой төслийн барилгын 2 дугаар үе шат эхэлсэн бөгөөд 

энэхүү ажлын хүрээнд дараах барилгуудын барилгын ажлууд үргэлжлэн хийгдэх буюу 
эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна. Үүнд: 

• Онгоцны буудал (барилгын ажил дуусч байгаа); 
• Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын чиглэлийн засмал зам(барилгын ажил үргэлжилж байна); 
• Босоо ам - 3, 4, 5; 

• Босоо ам-2-ийн газрын гүн рүү чиглэсэн ухалт; 
• Цахилгаан станц; 

• Ханбогд – Оюу Толгойн чиглэлд хатуу хучилттай зам; 

• Хаягдал хадгалах байгууламж /Tailing storage facility/; 

• Ундай голын голдиролыг өөрчлөх төсөл; 

1.3 Дэд бүтэц, зам харилцаа 

Оюу толгойн орд газар нь БНХАУ-ын хилээс 80 км, түүний төмөр замын сүлжээнээс  хамгийн 

дөт чиглэлээр 300 км-ын зайтай оршдог. Тус бүс нутаг нь орон нутгийн замын сүлжээгээр бусад 

сум болон аймгийн төвүүдтэй холбогддог. 

1.4 Байгаль орчны төлөв байдал 

Газарзүйн бүсчлэл: Oюу Толгой төсөл нь байгалийн бүс бүслүүрийн ангиллаар заримдаг цөлийн 

бүсийн хээржүү цөлийн бүслүүрт, физик газарзүйн мужлалаар Дорнод говийн мужийн умард 

говийн ухаа толгодот талын тойрогт оршино. 
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Цаг уур, уур амьсгал: Уур амьсгалын хувьд гандуу дулаан зун, хүйтэн өвөлтэй мужид багтана. 

Агаарын температурын жилийн дундаж 7.4 
0С, жилд 80-95 мм хур тунадас унадаг. Салхины дундаж 

хурд 4.2 м/с, хавар хүчтэй салхи, шороон шуурга ихтэй. 

Гадаргын болон газрын доорхи ус: ОТ төслийн орчимд гадаргын тогтмол урсацгүй. Ханбогд, 

Жавхлант зэрэг уулсаас буух түр зуурын урсгал зун, намар эрчимтэй орсон борооны усаар 
гадаргын урсац бий болдог. Тухайлбал, Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхант, Элгэн, Ногоон 

довын булаг гэх мэт. Үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцөөс 
авч ашиглахаар төлөвлөн БОНБНҮ-ий тайланг боловсруулан БОАЖЯ-аар батлуулаад байна. 
Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөц дээд цэрдийн настай Баянширээгийн серийн тунамал 

хурдасны давхаргад агуулагддаг. Ус агуулагч давхаргууд нь сул барьцалдсан хайргархаг чулуу, 

хайргаас тогтсон ба түүний зузаан нь 120 м, хамрах талбай нь 508.39 кв.км байна. Гүний хоолойн 
газрын доорхи усны нөөц нь Галбын говийн газрын доорхи усны нөөцтэй харьцуулахад 

харьцангуй бага талбайд тархаж, их зузаантай, гүнд орших давхаргад агуулагдсан байна. 

Хөрс: Хөрс нь цөлөрхөг хээрийн цайвар бор, бор саарал хөрс зонхилох боловч нуур тойром 

хотгор газраар цөлөрхөг хээрийн нугат бор хөрс алаг цоог байдлаар, шал хөрс нилээд их тархсан. 

Ургамалжилт: Төслийн байрлаж байгаа хөндийд цөлийн болон цөлөрхөг хээрт ургадаг бутлаг 
болон өвслөг ургамлуудаас гадна хармаг, хайлаас, заг, буйлс, сухай гэх мэт модлог ургамал 

ургана. 

Амьтны аймаг: Төслийн талбай орчимд янз бүрийн амьтан, ялангуяа хөрсөнд амьдрагч амьтад 

амьдрахад тохиромжтой нутаг юм. Амьтны аймгийн бүрэлдэхүүний үндсэн хэсгийг нь говь 

цөлийн бүсийн амьтад бүрдүүлж байна. Нийт 378 зүйл амьтан бүртгэгдсэнээс Монгол улсын 
улаан номонд орсон 19 зүйл, ховор болон ховордсон амьтан, ургамлыг олон улсын хэмжээнд 

худалдаалах конвенцед (CITES) орсон 12 зүйл амьтан байна. Мөн 1963 оноос хойш шинжлэх 

ухаанд шинээр нээгдсэн 90 зүйл сээр нуруугүйтэн байна. 

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО  

Байгаль орчныг хамгаалах тэргүүн туршлага болох олон улсын ISO 14001 стандартад нийцсэн 

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог (БОУТ) амжилттай хэрэгжүүлснээр Оюу Толгой компани 

нь өөрийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны (ЭМААБО) бодлогод хүлээсэн үүрэг 
амлалтуудаа биелүүлж байгаагийн томоохон илэрхийлэл болох юм. 2012 онд тавьсан зорилго 

зорилтууд, ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг 1 дүгээр хүснэгтэнд тайлагнасан болно.  

Хүснэгт 1. Олон улсын ISO 14001 стандартын шаардлагын дагуу хийгдсэн ажлын товчоон 

№ Нэр Тайлбар Гүйцэтгэл, % 

1 
Байгаль орчны 
бодлого 

Рио Тинто компанийн байгаль орчны 

бодлого, стандартуудыг батлах.  

Рио Тинто компанийн нийт 28  ЭМААБО-
ны стандартыг Оюу Толгой ХХК мөрдөх 
болсон. 

100 

Оюу Толгой ХХК-ийн ЭМААБО-ны 

бодлого ба бусад холбогдох 
бодлогуудыг оролцогч талуудад 

мэдээлэх, танилцуулах.  

Компанийн ЭМААБО-ны бодлогыг 
компанийн цахим хуудас, мэдээллийн 

самбаруудаар байрлуулсан, сургалтууддаа 
тусгаж оруулах зэрэг ажлуудыг 
гүйцэтгэсэн.  

100 

2 

Хууль, эрх зүйн 
болон бусад 
шаардлагын 

хэрэгжилтийг 
хангах 

Хууль, эрх зүйн болон бусад 
шаардлагуудын дотоодын аудитыг 
зохион байгуулах.  Аудитын үр дүнгээс 
засч залруулах, сэргийлэх арга хэмжээг 
авах.  

2-р сард хөндлөнгийн хууль, эрх зүйн 
компани болон байгаль орчны зөвлөх 
компаниуудаар эрхзүйн болон бусад 
шаардлагын дотоодын аудитыг тус тус 
зохион байгуулсан. 

100 

3 

Аюулыг 
тодорхойлох, 

эрсдлийг хянах  

Үнэлгээ хийгээгүй ажлын талбар дахь 
байгаль орчны эрсдлийг үнэлэх 
семинар зохион байгуулах.  

Байгаль орчны эрсдлийн үнэлгээг 
хийгээгүй талбарууд дээр хийж гүйцэтгсэн, 

тухайлбал ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр, 
80 
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Семинарт тодорхойлсон эрсдлүүдийг 
Рио Тинто Бизнес Шийдэлд оруулах.  

үйлдвэрийн хаягдлын сан, ус хангамжийн 

шугам хоолой зэргийн байгаль орчны 
эрсдлийг үнэлж, эрсдлийг бууруулах арга 
хэмжээг тодорхойлсон. 

4 

ЭМААБО-ны 
хяналтыг 
сайжруулах 
төлөвлөгөө 
боловсруулах 

2012 оны ЭМААБОУТ-ны үйл 
ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө 
батлах, түүний хэрэгжилтийг тогтмол 

хянах.  

1-р сард ЭМААБО-ны стратегийг дээд 
удирдлага баталсан бөгөөд уг стратеги 
2012/2013 оны зорилго зорилтууд, үйл 
ажиллагааг сайжруулахад авах 
шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлсон 

болно. Стратегийн хэрэгжилтийг тогтмол 
хянаж байна. 

100 

5 

Байгууллагын 
нөөц, үүрэг 
хариуцлага, эрх 
мэдлийг 
тогтоох 

Компанийн бүтэц болон ЭМААБО-ны 

үүрэг хариуцлалын зохион 
байгуулалтад орсон өөрчлөлтийг 
холбогдох журамд тусгах, журмыг 
шинэчлэх.  

1-р улиралд компанийн дээд удирдлага 
ЭМААБО-ны үүрэг хариуцлагын шинэ 
тогтолцоог баталж, нэтврүүлсэн.  

100 

6 

Ур чадвар, 
сургалт, 
мэрэгшил 
дээшлүүлэх 

Шинэчилсэн байгаль  орчны  ерөнхий 
сургалт болон давтан сэргээх 
сургалтуудыг үндсэн ба гэрээт 
ажиллагсдад хүргэх. Байгаль орчны 
тусгай сургалтуудыг хобогдох 

ажиллагсдын хооронд явуулах.   

2012 оны сургалтуудыг хуваарийн дагуу 
явуулсан бөгөөд байгаль орчны шинэ 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж 12-р 
сараас эхлэн эдгээр сургалтуудыг бүх 
үндсэн болон гэрээт ажиллагсдад хүргэх 
болно. 

100 

Оюу Толгой ХХК-ийн 2012 оны 3-р сард 

нийт гурван, 9-р сард хоёр ЭМААБО-ны 
ажиллагсад Рио Тинто компанийн Австраль 
улс дахь уурхайн үйл ажиллагаатай 
танилцах аялалд хамрагдсан.  

 

7 

Ханган 
нийлүүлэгч ба 
Гэрээт 
байгууллагын 

менежментийг 
сайжруулах 

Оюу Толгох ХХК-ийн ЭМААБО-ны 

стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд өөрийн ханган 

нийлүүлэгч, гэрээт байгууллагуудын 
менежментийг сайжруулах, тэдний  
ЭМААБО-д оруулах хувь нэмрийг 
нэмэгдүүлэх.  

Ханган нийлүүлэгч, гэрээт компаниуудад 
зориулсан шинэ ЭМААБО-ны баримт 
бичгүүдийг нэвтрүүлсэн, тухайлбал 
ЭМААБО-ны эрсдлийг үнэлэх хуудас, 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах 
заавар зэрэг.  

80 

8 

Баримтжуулах 
үйл явц, бичиг 
баримтийн 
хяналт 

ЭМААБО-ны бичиг баримтын 
хяналтыг зохицуулах журам 

нэвтрүүлэх. Бусад шаардлаганд 
заасанчилан бичиг баримт 
боловсруулах.   

Бичиг баримтын хяналтын тогтолцоог бий 
болгож ЭМААБО-ны Бичиг баримтын 

хяналт хариуцсан хоёр шинэ ажлын байрыг 
бий болгосон. 

100 

9 

Харилцаа 
мэдээлэл өгөх, 
зөвлөмж, 
зөвөлгөө авах 

Харилцаа мэдээллийн солилцоо 
явуулах, зөвлөмж, зөвөлгөө авах тухай 
журмыг хэрэгжүүлэх. 

Журмыг боловсруулж ЭМААБО-ны нийт 
зургаан хорооны үйл ажиллагааны чиглэл, 
хамрах хүрээг тодорхойлсон.  

100 

10 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийг 
хангах 

Рио Тинто компанийн байгаль орны 

гүйцэтгэлийн стандартууд болон 
санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 

байгаль орчны шаардлага хангах 
зорилгоор одоо хэрэгжүүлж байгаа 
хяналт, зохицуулалтыг дахин үнэлэх, 

менежментийн төлөвлөгөө, журмуудыг 
шаардлагын дагуу шинэчлэх.  

Гүйцэтгэлийн стандарт тус бүрт журам 

эсвэл менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулж ажиллагсдад танилцуулах, 

хэрэгжилтийг хангах ажлуудыг 
гүйцэтгэсэн. 

80 

11 

Өөрчлөлтийг 
хянан 
зохицуулах 

Өөрчлөлтийг хянан удирдах журмыг 
ажиллагсдад танилцуулах, талуудад 

түгээх. 

Өөрчлөлтийг таних бөгөөд өөрчлөлт 
оруулахад авах шаардлагатай зөвшөөрлийн 
тухай сургалтуудыг бүх ажиллагсдад 

явуулсан. 

100 

12 

Бизнесийн 

тогтвортой үйл 

ажиллагааг 
хангах, сэргээн 
босгох 

Гарч болзошгүй байгалийн гамшиг 
болон байгальд сөрөгөөр нөлөөлөх 
боломжтой онцгой байдлуудыг авь 
үзэх, үнэлэх ба шаардлагатай хяналт, 
зохицуулалт бий болгох.   

Бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагааг 
хангах, сэргээн босгох төлөвлөгөөг 
боловсруулж байна. 

50 

13 
Хяналт тавих, 
хэмжилт хийх 

Байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэгт 
хяналт тавих болон хэмжилт хийхэд 

БОХТ, ОХШХ-ийн дагуу байгаль орчны 
хяналт мониторингийн ажлуудыг 

100 
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зааварчилгаа өгсөн цуврал журмуудыг 
боловсруулж дуусгах, ажиллагсдад 
танилцуулах. 

гүйцэтгэсэн. 

14 

Үл-тохирох, 
осол зөрчлийн 

үед хариу арга 
хэмжээ авах 

Үл-тохирох, осол зөрчлийн үед авах 
хариу арга хэмжээний журмыг үндэсан 

ба гэрээт ажиллагсдад танилцуулах, 
хэрэгжүүлэх. 

Компанийн журмыг үндсэн ба гэрээт 
ажиллагсдад танилцуулсан. ЭМААБО-ны 
осол зөрчлийн бүртгэл сайжирч байгаа 
бөгөөд ажиллагсад уг сиситемийг ашиглах 
бүрэн чадвартай болсон. Бүртгэлд орсон 
осол зөрчлийн тойм, авсан хариу арга 
хэмжээг  долоо хоногийн дээд удирдлагын 
хурлуудаар хэлэлцэж байна. 

100 

15 

Тоо баримт, 
бүртгэлийг 
хянах 

Тоо баримт, бүртгэлийг хяналтыг 
хангах  журам нэвтрүүлэх. 

Тоо баримт, бүртгэлийн журмыг 
хэрэгжүүлж байна. 100 

16 

Ажлын 
гүйцэтгэл, үр 
дүнг үнэлэх, 
хянах  

Компанийн ажиллагсдыг дотоод 
аудиторын сургалтанд хамруулах.  

2012 оны 9-р сард Рио Тинто компанийн 

ЭМААБО-ны аудиторын сургалтыг Оюу 
Толгойн уурхайд  зохион байгуулж 

ашиглалтын бүх хэлтсүүдийг төлөөлсөн 
нийт 35-н ЭМААБО-ны мэргэжилтнүүдийг 
хамруулсан.  

9-р сард дотоодын аудитыг амжилттай 
зохон байгуулсан. 

100 

11-р сарын 30-аас 12-р сарын 6-ны хооронд 

олон улсын ISO14001, OHSAS18001 
гэрчилгээг баталгаажуулах хөндлөнгийн 

аудит болон Рио Тинто компанийн 
Байгууллагын ЭМААБО-ны нийцтэй 

байдлыг хянах аудитыг давхар зохион 

байгуулж нийт 12 аудиторыг хүлээж авсан. 
Аудитын үр дүнгээс БОУТ-г амжилттай 

хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд гэрчилгээг 
ойрын хугацаанд баталгаажуулах бүрэн 
боломжтой дүгнэлтийг авсан. Мөн Байгаль 
орчны хамтын оролцоот мониторингийн 
хөтөлбөр нь олон улсын шилдэг туршлага 
болох сайшаалыг аудитын баг онцолсон 
болно. 

 

17 

Удирдлагын 

дүн 
шинжилгээг 
явуулах 

БОУТ-ны дүн шинжилгээг компанийн 
удирдлага хийх. 

УТ-ны  дүн шинжилгээг  2013 оны 1-р 
улиралд зохион байгуулна.  

 

Оюу Толгой ХХК нь 2012 онд тавьсан БОУТ-г хэрэгжүүлэх, сайжруулах зорилго зорилтуудыг 
бүрэн биелүүлсэн бөгөөд 12-р сард олон улсын ISO14001, OHSAS 18001 стандартуудын 

шаардлагад нийцсэн ЭМААБО-ны цогц удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилтийг баталгаажуулах 

аудитыг зохион байгуулж, гэрчилгээг ойрын хугацаанд баталгаажуулах бүрэн боломжтой 

дүгнэлтийг авсан. 
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3. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОЛБОГДОЛТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Энэ жилийн хувьд гол анхаарал хандуулсан ажлууд нь төслийн үйл ажиллагааны явцад 

шаардлагатай болсон Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-г цаг 
тухайд нь боловсруулж, батлуулах, шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг авах мөн  Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулах болон хууль тогтоомжуудын шаардлагуудын 

биелүүлэлтэнд хяналт тавих явдал байлаа. Зорилтот ажлуудаа хийж гүйцэтгэхийн тулд төрийн 

болон мэргэжлийн байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж шаардлагатай хурал, уулзалтуудад 

оролцох мөн төслийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн гадны буюу төр засгийн, мэргэжлийн 

байгууллагуудын түүнчлэн дотооддоо явуулдаг аливаа шалгалт, аудит болон айлчлалуудад 

хэлтсээ төлөөлөн оролцож байна (Хүснэгт 2).  

Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ-нүүдийг эрх бүхий мэргэжлийн байгуулгууд хийж гүйцэтгэдэг ба  
Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хариуцсан баг тэдэнтэй байнга хамтран ажиллаж 

шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангаж ажилладаг.  
 
Хүснэгт 2. 2012 онд батлагдсан БОНБНҮ 

   
# Нэр Боловсруулсан 

компани 

Товч танилцуулга 

 

Батлагдсан 

огноо 

1 “Шивээ толгой” 

лицензийн талбайд 
баригдах дэд 
бүтцийн барилга 
байгууламжийн  
БОНБНҮ-ий нэмэлт 

Натур Фрейндли 

ХХК 

Шивээ Толгой лицензийн талбай нь Оюу Толгой 

төслийн талбайн хойд хэсгээр хиллэн оршдог ба 
Оонтре Гоүлд ХХКтай хамран ажиллах гэрээ 
байгуулсны үндсэн дээр энэхүү лицензийн талбайг 
ашиглах бүрэн эрх бүрдсэн. Оюу Толгой уурхайн 
баяжуулах үйлдвэрийн хойд харалдаа байгуулахаар 
төлөвлөж байгаа ачих, буулгах цэг бүхий дэд бүтэц 
байгуулахтай холбогдуулан БОНБНҮ хийлгүүлсэн 
болно.  

2012 оны 9 

дүгээр сар 

2 Ундай голыг 
хамгаалах, голын 
голдиролд 

хэсэгчилсэн 
тохируулга хийх 
БОНБНҮ 

Натур Фрейндли 

ХХК 

Ундай голын голдирол Оюу Толгой төслийн Ил 
уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгод  маш 
ойрхон дайрч өнгөрч байгаагаас голын хөрсний 
урсац ил уурхайн тогооруу алдагдах, үерийн үед бий 
болдог гадаргын урсац боогдох зэрэг сөрөг нөлөө 
учирч болзошгүйг харгалзан үзэж голыг 
хамгаалахын тулд голдрилыг хэсэгчлэн хааж 
инженерийн байгууламж байгуулан тохируулга 
хийхтэй холбогдуулж тусгайлан БОНБНҮ хийлгэж 

батлуулав.  

2012 оны 10 

дугаар сар 

3 Үйл ажиллагааны 
үеийн БОНБНҮ-ний 

тодотгол  

“ИСиЭнЖи” ХХК Төслийн талбайд байрлаж байгаа том жижиг бүх 
байгууламжуудын байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөлөл, нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг 
БОНБНҮ-ний тодотголд тусгасан.  

2012 оны 10 
дугаар сар 

4 Химийн бодисын 
БОНБНҮ-ний 

тодотгол  

ЭмЖиИЭс 
Консалтант ХХК 

Баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал өсөн нэмэгдэж 
байгаатай уялдан шинээр хэрэглэгдэх химийн 

бодисийг энэхүү үнэлгээнд хамруулав.  

2012 оны 6 
дугаар сар 

5 Оюу Толгой Гашуун 

Сухайтын дэд 
бүтцийн коридорын 

БОНБНҮ-ний 
тодотгол  

Натур Фрейндли 

ХХК 

Ханбогд сум болон Хил хамгаалах газраас ирүүлсэн 

саналын дагуу Оюу Толгой Гашуун Сухайтын 
замын чиглэл өөрчлөгдсөн тул БОНБНҮ-нд 

тодотгол хийлгэж батлуулав.  

2012 оны 5 

дугаар сар 

6 Оюу Толгойн усан 
хангамж Гүний 

Хоолойн ус 
дамжуулах шугам 
хоолойн БОНБНҮ-

ний тодотгол  

Натур Фрейндли 
ХХК 

Гүний Хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн 
барилгын ажлын явцад 1 дүгээр Цацрагийн орчимд 

заган төгөл илрүүлсэн ба палеонтолгийн арвин 
олдвор байгаа нь тогтоогдсон юм. Эдгээр илэрсэн 
зүйлсийг хамгаалах зорилгоор ус дамжуулах 

шугамын чиглэлийг өөрчлөхөөр БОНБНҮ-ний 

тодотгол хийлгэж батлуулав.  

2012 оны 5 
дугаар сар 
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 Боловсруулагдаж байгаа БОНБНҮ 

1 Ханбогд сумын 
төвийн эрчим хүчний 
шугамын БОНБНҮ 

ЭмЖиИЭс 
Консалтант ХХК 

Оюу Толгой төслийн талбайгаас Ханбогд сумын 
төвийг эрчим хүчээр хангах шугам баригдаж байгаа 
ба энэ шугамын БОНБНҮ хийгдэж байна.   

Хяналтанд 

2 Оюу Толгой Гашуун 

Сухайтын дэд 
бүтцийн коридорын 
БОНБНҮ-ний 

тодотгол 

Натур Фрейндли 

ХХК 

Оюу Толгой Гашуун Сухайтын замын 3 дугаар хэсэг 
Говийн Дархан Цаазат газар нутгийг дайран өнгөрч 
байгаа болон Энержи Ресоорс ХХК-ны  нүүрсний 
замтай огтолцох байдал өөрчлөгдсөн зэргээс 
хамааран БОНБНҮ-д тодотгол хийлгэж байна. 

Хяналтанд 

3 Ханбогд сумын төв 
байгуулахаар 
төлөвлөж буй хотын 

ерөнхий  

Натур Фрейндли 

ХХК 

Ханбогд сумын төвийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөний 

дагуу хот байгуулалтын суурь судалгааны  БОНБНҮ 
хийлгэж байна. 

Хяналтанд 

Тайлант хугацаанд ус ашиглах, цооног өрөмдөх, химийн бодис ашиглах, импортлох 

зөвшөөрлүүдийг холбогдох журмын дагуу авсан (Хүснэгт 3).  

Хүснэгт 3. Авсан зөвшөөрлүүд 

# Зөвшөөрлийн нэр Олгосон газар Огноо  

 Ус 
1 2012 оны төслийн ус ашиглах зөвшөөрөл  Усны газар, Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, 

Ханбогд сумын ЗД 
2012оны 5 сар 

2 Мод үржүүлгийн газрын ус ашиглах зөвшөөрөл  Ханбогд сумын ЗД 2012 оны 5 сар 

 Өрөмдлөг 
1 Гүний хоолойн ай савын нэмэлт хайгуул, 

судалгааны өрөмдлөгийн зөвшөөрөл 
Усны газар, Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, 
Ханбогд сумын ЗД 

2012 оны 8 сар 

2 Оюу Толгой орчмын  усны нэмэлт хайгуул, 

судалгааны өрөмдлөгийн зөвшөөрөл 
Усны газар, Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, 

Ханбогд сумын ЗД 
2012 оны 8 сар 

 Ханбогд сумын төвийн усны нөөцийн хайгуулын 
өрөмдлөгийн зөвшөөрөл 

Усны газар, Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, 
Ханбогд сумын ЗД 

2012 оны 9 сар 

 Химийн бодис 
1 Химийн бодис импортлох болон ашиглах 

зөвшөөрөл дугаар  2012/E-048 

БОАЖЯ  2012 оны 3 сар 

2 Химийн бодис импортлох болон ашиглах 
зөвшөөрөл дугаар  2012/E-073 

БОАЖЯ 2012 оны 4 сар 

3 Химийн бодис импортлох болон ашиглах 
зөвшөөрөл дугаар  2012/E-103 

БОАЖЯ 2012 оны 5 сар 

4 Химийн бодис импортлох болон ашиглах 
зөвшөөрөл дугаар  2012/E-132 

БОАЖЯ 2012 оны 6 сар 

5 Химийн бодис ашиглах зөвшөөрөл 2012/Б-002 БОНХЯ 2012 оны 10 сар 

 Нөхөн сэргээлтийн акт 

1 Нөхөн сэргээлтийн акт 43/48/01 Ханбогд 2012 оны 4 сар 

2 Нөхөн сэргээлтийн акт  43/48/02 Ханбогд 2012 оны 4 сар 

3 Нөхөн сэргээлтийн акт 324/01 Ханбогд 2012 оны 9 сар 

4 Нөхөн сэргээлтийн акт 16/04/324/02 Ханбогд 2012 оны 10 сар 

5 Нөхөн сэргээлтийн акт 16/04/324/04 Ханбогд 2012 оны 10 сар 

Шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг авахын тулд төр засгийн байгууллагуудтай аливаа түвшинд 

хамтран ажиллаж хурал, уулзалтуудад оролцон санал солилцох, хүсэлт болон санал гаргах 

зэргийг бичиг, захидал солилцон шийдэж байна.  

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар шинэчлэн 

батлагдсан Байгаль орчны багц хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудын 

хэрэгжилтийг хангах зорилгоор бид доор Хүснэгт 4-д  дурдсан бүртгэлүүдийг хөтөлж байна.    
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Хүснэгт 4. Хэлтсийн хэмжээнд хөтөлдөг бүртгэлүүдийн жагсаалт 

 Бүртгэлийн нэр Бүртгэлийн тоо 

1 Монгол Улсын холбогдох  хуулийн бүртгэл Шинэчилж байгаа 

2 Монгол Улсын холбогдох стандартын бүртгэл  

3 Монгол Улсын Засгийн Газрын холбогдох тогтоолын бүртгэл Шинэчилж байгаа 

4 БОНБНҮ-ний бүртгэл 33 

5 БОНБНҮ-гээр хүлээсэн үүргийн бүртгэл 25 

6 Хүлээн авсан болон илгээсэн захидлын бүртгэл 243 

7 Авсан зөвшөөрлүүдийн бүртгэл 15 

8 Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн бүртгэл 24 

9 Мөрдөгдөж байгаа журмын бүртгэл 36 

10 Бусад хууль тогтоомжуудын бүртгэл Шинэчилж байгаа 

3.1 Гадаад хяналт шалгалт 

Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам, Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газар (МХЕГ), 

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар, 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээний ажлын хэсэг зэрэг төрийн байгууллагууд Оюу толгой төслийн үйл 

ажиллагаанд нийтдээ 5 удаагийн хөндлөнгийн хяналт шалгалтыг 2012 онд хийсэн. Эдгээр 

шалгалтуудаас томоохон нь 2012 оны 4 дүгээр сард МХЕГ-ын Дэд бүтцийн хяналтын газрын 

дарга Д.Жаргалаар ахлуулсан 20 гаруй улсын байцаагч нарын бүрэлдэхүүнтэй баг Оюу Толгой 

төслийн үйл ажиллагааны бүхий л салбар нэгжийг хамарсан нэгдсэн шалгалтыг хийсэн. Төслийн 

талбайд ажилласан ажлын хэсгүүдийн айлчлалын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 5-аас 
харна уу. 

Төслийн барилга бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа эрчимтэй өрнөж байгаатай холбогдуулан 

барилга байгууламжуудыг ашиглалтад хүлээн авах зорилгоор улсын комиссын үзлэг шалгалт 
хийгдэж байгаа бөгөөд байгаль орчны холбогдолтой дүгнэлт, санал, шаардлагыг тухай бүр нь 

засаж, залруулах  шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. 

Хүснэгт 5. Төслийн талбай дахь айлчлал 

№ Байгууллага Зорилго Хугацаа 

1 БОНХЯ (БОАЖЯ) 
Байгаль орчны сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг төслийн 

усны хэрэглээний байдалтай танилцав.   
2012.03.25 

2 МХЕГ Нэгдсэн аудит 2012.04.06-11 

3 Усны газар (хуучин нэрээр) 

Оюу Толгой ХХК-ын Газрын доорхи усны хяналт-
шинжилгээний сүлжээнд хяналт хийх, Гүний хоолойн 

газрын доорхи усны ордод экологийн үнэлгээ хийх, ус 
ашиглалтын байдалтай танилцах. 

2012.04.19-20 

4 БОАЖЯ Усны хэргэлээ ба ус ашигласны төлбөрийн байдал 2012.05.02 
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5 

Б.Пүрэвдорж Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public 

Health 

Өмнөгөвь аймгийн ундны усны хүнцэлийн судалгаа 2012.05 

6 Улсын комисс 
Автомашин засварын гара,, газар дээрх туузан 

дамжуулагч, анхдагч бутлуур зэрэг 7 барилга 
байгууламж хүлээн авах  

2012.07.05-06 

7 Улсын комисс Ил уурхай  2012.07.16-17 

8 Улсын комисс Баяжуулах үйлдвэрийн бусад барилга байгууламжууд  2012.08. 20-21 

9 SMEC LLC зөвлөх компани  
Оюу Толгой төслийн бохир ус цэвэрлэх байгууламын 

үнэлгээ  

2012.08.22-25 

 

10 

Өмнөговь аймгийн татварын 

газар, Мэргэжлийн хяналтын 

газар, Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газар, Стандарт 
хэмжил зүйн хэлтсийн 

хамтарсан ажлын хэсэг. 

Усны тухай хуулийн хэрэгжилт, усны тоолуурын 

хэрэглээ, төлбөрийн ноогдуулалтын байдалтай 

танилцах. 

2012.09.19-20 

11 
Өмнөговь аймгийн татварын 

хэлтэс  
Усны төлбөр 2012.09.19 

12 Эрүүл Зүй ХХК  

Унд ахуйн усны хяналт шинжилгээний цэгүүдийг 
шинчлэн тогтоох, Ус цэвэршүүлэх ба савлах 
үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцах. 

2012.10.19-22 

 

13 

Байгаль орчин ногоон 

хөгжлийн яам, Бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах 

газар  

Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу 
толгой төсөлд ашиглах үйл ажиллагаа буюу тухайн 

ордын гүний усны нөөц, түвшинд хөндлөнгийн хяналт 
шинжилгээ хийх зорилгоор өрөмдсөн хяналтын 

цоонгуудыг хүлээн авах. 

2012.10.23 

14 ХОГ-ний ажлын хэсэг  Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилт  2012.11.22 

15 

Улаанбаатар хотын ус 
сувгийн удирдах газар, 
Сургалтын төв  

Оюу Толгой төслийн ус хангамж, ариутгах татуургын 

системд нэвтрүүлсэн шинэ техник, технологи мөн 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагаатай танилцах 

2012.12.13-15 

3.2 БОХ, ОХШ-д төлөвлөсөн хөрөнгийн зарцуулалт 

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангахад 2012 онд нийт 745,8 сая төгрөг (долоон зуун дөчин таван сая найман зуун мянган) 

төгрөг төсөвлөж, батлуулсан ба энэхүү арга хэмжээ нь төслийн талбай, түүний дэд бүтцүүд, 

төслийн гаднах дэд бүтцүүд, хээрийн түр ангиудыг хамарсан. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 

38 дугаар зүйлийн 1.8 дахь заалт, мөн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн 3-д заасны дагуу Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд шаардагдах 
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зардлын 50 хувь болох 372,9 сая төгрөгийг Төрийн сан банкны 900096177 дугаартай дансанд 

байршуулсан. Оюу Толгой ХХК нь Газар эзэмших, Ус ашиглах гэрээг Монгол Улсад хүчин 
төгөлдөр үйлчилж байгаа холбогдох хууль журмын дагуу хийж байгаа бөгөөд тухайн төлбөрийг 
төсөл хэрэгжиж байгаа орон нутгийн захиргаатай гүйцэтгэлээр улирал, сар тутамд тооцож 

төлбөрийг барагдуулж ирсэн. Тухайлбал, 2012 оны 1 дүгээр сараас 11 дүгээр сар хүртэл ус 
ашигласны төлбөрт нийт 24,919 сая төгрөгийг Ханбогд сумын төсөвт төлсөн байна. Дэлгэрэнгүй 

задаргааг Хүснэгт 6-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 6. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулсан зардал 

№ Төслийн нэр Байгаль орчны бүрдэл хэсэг Зарцуулалт, мян.төг 

 

1. Уурхайн эдэлбэр газар (6709А), 

Жавхлант, Шивээ Толгой 

2. Гүний хоолойн шугам хоолой татах 
төсөл 

3. Гашуун сухайтын хатуу хучилттай 

замын төсөл 
4. Хээрийн түр ангиуд 

Агаарын чанар 5,400.0 

Гадаргын болон гүний ус 61,109,4 

Хөрсөн бүрхэвч 10,937.0 

Ургамлан бүрхэвч 
377,793 

Амьтны аймаг 

Техникийн нөхөн сэргээлт 191,150 

Биологийн нөхөн сэргээлт 204,720 

 Нийт (мян.төг)  790,000 
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4. ХИМИЙН БОДИСИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

4.1 Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт  

Оюу Толгой төслийн хүрээнд хэрэглэгдэж байгаа химийн бодисууд Хүснэгт 7-д харуулсан 

агуулахуудад хадгалагддаг. Химийн бодисын хадгаалалтанд МУ-н хууль, дүрэм журмууд болон 

олон улсын стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам болох Барилгажилтын үеийн химийн 

бодисын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьдаг. Химийн бодисын ашиглалтын мэдээг 
Хавсралт хүснэгт 21-т дэлгэрэнгүй харуулав.  

Хүснэгт 7. Химийн бодисын агуулахууд 

№ Химийн бодисын агуулах 

Х
ад
га
ла

гд
аж

 б
ай

га
а 

бо
ди

сы
н 
то

о 

Х
ий

 

Ш
и
н
гэ
н

, 
уу
см

ал
 

Х
уу
р
ай

, 
ха
ту

у 

Т
ос

, 
то
со
л
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ы
 

м
ат
ер

и
ал

 

Б
уд
аг

 

Ш
ат

ах
уу
н

, 
ш
ат
да

г 
хи

й
 

Б
ус
ад

 

1 Мажор өрөмдлөгийн компанийн агуулах 30 
 

� � � 
   

2 Maxam тэсрэх бодисын агуулах 15 
 

� � 
    

3 Зуурмагны үйлдвэрийн агуулах 15 
 

� � 
    

4 Ус савлах үйлдвэр агуулах 4 
 

� � 
    

5 Үйлдвэрлэлийн агуулах  - дэд бүтэц 108 � � � � � 
 

� 

6 Үйлдвэрлэлийн агуулах  - Босоо ам & Төв агуулах 57 � � � � � 
 

� 

7 Үйлдвэрлэлийн агуулах  - Ил уурхай 43 � 
  

� 
  

� 

8 Үйлдвэрлэлийн агуулах  - Засвар 5 
   

� 
   

9 Барилгын төв агуулах 91 � � � � � 
  

10 Түлшний агуулах 3 
     

� 
 

11 Хийн Түлшний агуулах 1 
     

� 
 

12 Баяжуулах үйлдвэрийн агуулах 10 
 

� � 
    

13 Баяжуулах үйлдвэрийн лаборатори 83  � �     

 Нийт 463        

Ихэнхи тос тосолгооны материал, бетон зуурмагийн нэмэгдэл бодисын агуулах, савыг асгарч 

гоожих тохиолдолд хөрсөнд нэвчиж бохирдуулахас сэргийлэхийн тулд зузаан шавар давхарга 
дэвсэж асфальтан хучлагатай талбай дээр хадгалдаг (Хавсралт зураг 1, 2, 3, 4). 

Тодорхой төрлийн аюултай, ууршимтгай бодисыг тусгайлан давхар дулаалгаар доторлосон,  

агааржуулалтын cистем суурилуулсан чингэлэгт хадгалдаг (Хавсралт зураг 5).  

4.2 Химийн бодисын хог хаягдал  

Төслийн талбайд гарч байгаа химийн бодисын хог хаягдал болон сав баглаа боодлыг хогийн цэг 
дээр тусад нь цуглуулж аюулгүйжүүлэх, саармагжуулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. Хүснэгт 8-д гарч байгаа химийн 

хаягдлыг харуулав.  
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Хүснэгт 8. Химийн бодисын хаягдал 

№ Нэр  Тайлбар  

Химийн бодисын сав баглаа боодол  

1 
1 тонын цагаан сав, 
Цэнхэр хуванцар торх 

Цементний нэмэлт бодисууд нь жижиг саваар биш том танкаар ирдэг 
болсон. 

Зарим төрлийн ш 

атах тослох материал  1 тонын савлагаатай ирдэг. Тэдгээрийн савыг гал 

тогооноос гарах хаягдал тос цуглуулахад ашигладаг.  

2 Поошиг Хоосон төмөр торхыг пресслэж хаягдал төмөрлүү нийлүүлдэг. 

3 Будагны сав-лааз  
Лаазыг төмрийн хог дээр цуглуулж төмрийн гэрээт компани устгалд 

оруулдаг. 

4 Хуванцар сав 
Хуванцар канистрыг хогийн цэг дээр тусад нь хураадаг. Аюултай хог 
хаягдал шатаадаг зууханд шатаах болно. 

5 Шуудай  
Аюултай хог хаягдал шатаадаг зууханд шатаах зорилгоор тусад нь 
хадгалж байна. 

Химийн бодисын хаягдал үлдэгдэл 

1 Аммиакийн шүү 
Ирэх жилүүдэд хийгдэх нөхөн сэргээлтэнд ашиглахаар хадгалагдаж 

байгаа. 

2 Будаг 
Хатсан болон илүүдэл будгийг аюултай хог хаягдал шатаадаг зууханд 

шатаахаар тусад нь цуглуулж байгаа.  
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5. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ  

Оюу Толгой төсөл аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах 
замаар гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 

аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан хог хаягдлыг зүй зохистой удирдан 

зохицуулахыг зорьж ажилладаг (Зураг 2). Хог хаягдлыг удирдан зохицуулах төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх нь хог хаягдал үүсгэгч этгээдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж хог хаягдлыг удирдан 

зохицуулах үйл ажиллагааг сайжруулдаг.  
 

 

Зураг 2. Хог хаягдлын менежментийн шатлал 

Энэхүү  шатлал нь хог хаягдлыг тогтвортой удирдан зохицуулах талаар зөв сонголт хийхэд тус 
дөхөм болдог. Хог хаягдлыг удирдан зохицуулах сонголт хийхэд ач холбогдлын дараахь дэс 
дарааллыг баримталж ажиллана. 

• Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь арилгах эсвэл бууруулах 

• Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах (хэрэв шаардлагатай бол сэргээн зассаны 

дараа) 
• Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах  

• Зөвхөн үүний дараа хог хаягдлыг устгах. 

Хог хаягдлыг боловсруулах эхний үе шат нь ангилан ялгалт юм. Одоогоор ангилан ялгагдаж 

байгаа хогийн жагсаалтыг Хүснэгт 9-д харуулав. Ангилан ялгаж байгаагийн давуу тал нь дахин 

ялгах шаардлагагүйгээр даруй дахин боловсруулах боломжтой болж байгаа явдал юм. Ингэж 

ангилан ялгахын тулд хог хаягдал гарах цэг бүрд тохирох төрлийн хогийн савнуудыг байрлуулж 

бүх ажилчдад хог хаягдлын менежментийн талаар байнга зааварчилгаа өгдөг. 

Хүснэгт 9-дэх зарим нэр төрлийн хог хаягдлыг ялангуяа аюултай хог хаягдлыг боловсруулах 

болон саармагжуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж орон нутаг болон Монгол улсын 

хэмжээнд хангалттай байдаггүй тул зарим нэг төрлийн хаягдлыг хогийн цэг дээр 

боловсруулах/саармагжуулах боломж гартал түр хадгалж байна. Хүснэгт 10-д дахин хэрэглэгдсэн 

болон боловсруулагдсан хог хаягдлын төрөл хэмжээг харуулав.  

• Хоолоо идэх хэм-
жээгээрээ авах

• Дахин цэнэглэдэг 
зай хэрэглэх

Сэргийлэх - Reduce

•Хаягдал мод, төмрөөр эд 

зүйл хийх
•Агаар шүүгчээр хогийн сав 
хийх

Дахин хэрэглэх - Reuse

• Хаягдал тос, модыг түлэхДахин сэргээх-
Recovery

• Хуванцар, гялгар уутыг дахин 
боловсруулах

• Хаягдал тосыг дахин нэрэх

Дахин 
ашиглах -

recycle

• Булах
• Тусгай зууханд шатаах

Устгах -
Dispose
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Хүснэгт 9. Хог хаягдлын ангилал 

№ Хог хаягдлын төрөл Түр хадгалах газар 

1 
А
ху
йн

 х
ая
гд
ал

 
хоолны хаягдал • хогийн цэг дээрх хоолны хаягдлын нүх 

2 хуванцар, гялгар уут 
• цэнхэр хогийн сав 
• УБ, Сан Оргуй ХХК,  

3 принтерийн хор 
• Байгаль орчны хэлтэс эсвэл хогийн цэг дээр тусгай 

чингэлэг 
4 тамхины иш • тамхины ишний сав 

5 үлдэгдэл хог • ногоон хогийн сав 
үлдэгдэл хогийн нүх 

6 шил лааз 
• улаан хогийн сав 

УБ, Сан Оргуй ХХК 

7 хүнсний хаягдал тос • Хогийн цэг дээр тусгай талбай.  

8 цаасан хайрцаг • Орон нутагт хаягдал цаас боловруулах үйлдвэр байхгүй 

байгаа. 
• Цаасны хаягдлаа бууруулахыг уриалдаг,  9 бичгийн цаас 

10 Эмнэлгийн хог хаягдал • засварын цех, шатаах зуух.   

11 

Ү
йл
дв
эр
лэ
ли
йн

 х
ая
гд
ал

 

мод  • орон нутгийн харилцааны талбай 

12 төмөр • хогийн цэг дээр тусгай талбай 

13 хаягдал тос 
• Петровис шатахуун түгээх төв дээрх хаягдал тосны танк 
• HBOil ХХК-д дахин нэрдэг (Хавсралт зураг 6) 

14 тосоор бохирдсон материал • засварын цех, шатаах зуух 

15 тосоор бохирдсон хөрс • Хогийн цэг дээр тусгай талбай 

16 аккумлятор • Хогийн цэг дээр тусгай чингэлэг.  
17 химийн бодисын лааз • Хогийн цэг дээр тусгай талбай.  

18 
химийн бодисын хуванцар сав, 
канистр • Хогийн цэг дээр тусгай талбай.  

19 химийн бодисын шуудай • Хогийн цэг дээр тусгай талбай.  

20 химийн бодисын цагаан сав • Хогийн цэг дээр тусгай талбай.  

21 поошиг 
• Хогийн цэг дээр тусгай талбай 

• Пресслэгдээд төмрийн хаягдалд хаягдана.  

22 дугуй 
• Хогийн цэг дээр тусгай талбай 

• Суудлын машины дугуй малын хороо барихад 
ашиглагдана.  

23 барилгын хог: цементын үлдэгдэл • үйлдвэрлэлийн хогийн цэг 
24 бетоны угаадас • үйлдвэрлэлийн хогийн цэг 
25 цементний шуудай • үйлдвэрлэлийн хогийн цэг 

26 агаар шүүгч 
• Хогийн цэг дээр тусгай талбай 

• Агаар шүүгчээр хогийн сав хийж ашиглаж байна.  
27 кабел • Хогийн цэг дээр тусгай талбай 

28 тос, түлшний шүүгч 
• Засварын цех, шатаах зуух 

• -Төмрийн хаягдалд хаягдана. 

 

Хүснэгт 9-дэх зарим нэр төрлийн хог хаягдлыг ялангуяа аюултай хог хаягдлыг боловсруулах 

болон саармагжуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж орон нутаг болон Монгол улсын 

хэмжээнд хангалттай байдаггүй тул зарим нэг төрлийн хаягдлыг хогийн цэг дээр 
боловсруулах/саармагжуулах боломж гартал түр хадгалж байна. Хүснэгт 10-д дахин хэрэглэгдсэн 

болон боловсруулагдсан хог хаягдлын төрөл хэмжээг харуулав.  

Аюултай хог хаягдал болох ашигласан тосны алдагдлыг бууруулахын тулд машин механизмын 

засвар үйлчилгээг зөвхөн тусгайлан бэлтгэсэн талбайд хийдэг. 2012 онд хүнд машин механизмын 

засварын төв ашиглалтанд орлоо. Тус байгууламж нь 8 машинд зэрэг засвар үйлчилгээ хийх 

боломжтой, 400 тон хаягдал тос, 50 тон хаягдал хөлддөггүй шингэн хадгалах зориулалтын савтай 

(Хавсралт зураг 6).  
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Хүснэгт 10. Нийт хог хаягдлын төрөл, тэдгээрийн хэмжээ 

№ Хогны төрөл 
Хэмжээ 

(2012.01.01 – 2012.11.15) 
Тайлбар 

Дахин ашиглагдах хог хаягдал (Reusable waste) 

1 Мод 1513 тэвш 

Барилгын ажлын явцад гарсан модны хогийг тусад нь 
цуглуулдаг. Үүнээс орон нутгийн иргэд авч хувийн 

хэрэгцээндээ ашигладаг. 
2 Сэндвичэн хавтан 50 тэвш  

3 Дугуй 10 тэвш  

Дахин боловсруулагдах хог хаягдал (Recyclable waste) 

3 
Хуванцар сав, 
гялгар уут 

2800 уут буюу нийт 
пластик савны 33% 

Дархан хот дахь хуванцар дахин боловсруулдаг Сан Оргуй 

ХХК-д төслийн нийт хуванцар хог хаягдлыг ялгаж 
нийлүүлдэг. Бүх орон сууц, албан байр, ажлын байрны гадна 
байгаа цэнхэр өнгийн хогийн саванд хуванцар лонхыг хийх 
зориулалттай. Хогийн цэгт хуванцар лонхыг түр хурааж 

Улаанбаатар хот руу тээвэрлэхэд хялбар болгож 1м3 
хэмжээстэй шуудайнд савладаг юм. Сан Оргуй ХХК 
хуванцар лонхыг дахин боловсруулж сандал, хуванцар хайс, 
траншейны таглаа гэх мэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. 

4 Төмөр 1826 тонн 

Төслийн талбайд гарч байгаа нийт хаягдал төмрийг тусгай 
талбайд цуглуулан гэрээт компаниар Дарханы болон УБ-ын 

хаягдал төмөр хайлуулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг. Энэ жил 
гэрээт компаниар Үүр-Тээл компани ажиллаж байгаа. Энэ 
компани нь өөрсдийн жижиг оврын  хаягдал төмөр 
хайлуулах, жижиж төмөр бэлдэц хийдэг цехтэй. 

5 
Хаягдал тос 
 

614 тонн 
Хаягдал тосыг HBOil компанийн хаягдал тос боловсруулах 

үйлдвэрт нийлүүлдэг. 

407 тонн Хаягдал тосоор ажилладаг зууханд хэрэглэгдсэн хэмжээ. 

Устгагдаж буюу булшлагдаж байгаа хог хаягдал  

7 
Хоолны хаягдал, 
үлдэгдэл хог 

Үлдэгдэл хог - 24 000 м3 

буюу 2000 тонн 
Хоолны хаягдал – 2800 
тонн 

Хоолны үлдэгдэл болон бусад ахуйн хог хаягдлыг 2006 
оноос хойш ашиглаж байгаа хамгаалалтын хашаа бүхий 
хогийн цэгт булшилдаг. Ирэх онд ашиглалтанд орох тусгай 

технологийн дагуу хог булшлах (landfill) төврүү одоогийн 
байгаа талбайд бүлагдсан бүх хогийг зөөвөрлөх юм. 

8 
Эмнэлгийн хог 
хаягдал 

685 кг Засварын цехэд байрлах өндөр температурт шатаагч зууханд 
шатаадаг. 

   

ОТ төслийн талбай дээр хүнд машин механизмын засварын газраас гадна доорхи 3 цэгт хаягдал 

тос, нүүрсустөрөгч шингэнийг хүлээн авдаг.  

- Тоёота автомашин засварын цех – хөдөлгүүрийн болон хүч дамжуулах ангийн тосыг 
цуглуулан өвлийн улиралд тусгай зориулалтын зууханд шатааж цехээ халаадаг. 

- Засвар үйлчилгээний цех - 25 тоннын багтаамжтай 3 цистернийг суурилуулсан. Эдгээрт 
цугласан хөдөлгүүрийн болон хүч дамжуулах ангийн тосыг хүйтний улиралд цехийг 
халаахад зориулан тусгай уурын зууханд шатаадаг. 

- Петровис компанийн хаягдал тосны цистерн - хаягдал тос, нүүрсустөрөгчтэй шингэнийг 
хүлээн авч дахин боловсруулах үйлдвэрлүү шилжүүлэх хүртэл түр хадгалдаг. Түр 

хадгалах цистернийг цахилгаан шахуурга, бохирын цооног гэх мэт шаардлагатай 

тоноглолтой бетон далангаар хамгаалсан.  
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Хэрэгцээнээс илүү гарсан хаягдал тосыг гэрээт Эйч-Би Ойл ХХК-д нийлүүлдэг. Тус компани 

хаягдал тосыг дахин нэрж суурь тос, товуд тос үйлдвэрлэдэг. Тээвэрлэлтийг Петровис 
компанитай гэрээ хийн гүйцэтгүүлдэг.  

Хог хаягдлын нэгдсэн төв: Олон улсын стандартын шаардлага хангасан хог хаягдлын 

технологийн дагуу булшлах төв болон аюултай хог хаягдлыг шатаах зуух баригдаж дуусаад 

ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна.  

Шатаах зуух нь (Зураг 3 болон Зураг 4): 

• Өдөрт ~ 0.6 тонн хаягдал шатаах хүчин чадалтай. 

• Ялгаруулах утаан дахь хорт хийн агууламж нь Европын холбооны стандартыг хангасан. 

 

 
Зураг 3. Аюултай хаягдал шатаах зуух 

   
Зураг 4. Зуухнаас гарах хийн цэвэрлэх болон шатаах зуухыг тэжээх төхөөрөмж 

Хог булшлах байгууламж (Зураг 5) нь нийт  21000 м2
 талбай, 190 000 м3

 эзлэхүүнтэй.  Хог 
булшлах байгууламжийн суурь дараах үе давхрагуудаас бүрдэнэ: 

• Нягтаршуулсан шавар – 600 мм 

• 1.5 мм зузаантай HDPE геомембран 
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• Хамгаалагч давхрага – geotextile 

• Ялгарах шингэнийг цуглуулах давхрага 
• Шингэнийг шүүх хайрган давхрага. 

Хог булшлах үед ялгарах шингэн нь тусгай хоолойгоор ууршуулах санд хураагдана. Ууршуулах 

сан нь мөн нягтаршуулсан шавар – 600 мм болон 1.5 мм зузаантай HDPE геомембран (үл 

нэвчүүлэх) давхаргаар тусгаарлагдсан (Зураг 6).  

 
Зураг 5. Хог булшлах байгууламж 

 
Зураг 6. Шингэн хаягдал ууршуулах сан 
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6. УУР АМЬСГАЛ, агаарын чанарын менежмент 

6.1. Уур амьсгал 

6.1.1. Оюу Толгой төслийн талбай орчмын уур амьсгал 

Цаг уурын мэдээг уурхайн  лицензийн талбайн хойд талд,  хашаан дотор  суурилуулсан Campbell 

scientific маркийн автомат цаг уурын станцаас авдаг (Зураг 7). Энэхүү автомат цаг уурын станц нь 

агаарын даралт, агаарын температур, харьцангуй чийгшил, салхины хурд, салхины давтамж, 

салхины чиглэл, хур тунадас гэх мэтчилэн цаг уурын 10 гаруй үзүүлэлтийг цаг тутамд тасралтгүй 

хэмжиж, мэдээг цуглуулдаг. Цаг уурын станцын хэмжих хэрэгслийг Байгаль Орчин Хэмжилзүйн 

төв лабораториор жил бүр баталгаажуулан ажиллаж байна. 

Тус тайланд тус автомат цаг уурын станцын 2011 оны XI сарын 1-ээс 2012 оны X сарын 30 

хүртэлх нийт 366 хоногийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж тайлагнасан болно. 

 

Зураг 7. Оюу Толгой төслийн суурин дахь автомат цаг уурын станц 

Агаарын температур: Агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр 

(≥75 
0С) бөгөөд өвлийн хамгийн бага агаарын температур -34 

0С, зуны хамгийн их агаарын 

температур +43 
0С хүрдэг байна. Агаарын температур олон жилийн дундаж1 (ОЖД)-аар 7.3 

0С 
орчим байдаг. Тухайн жилийн уур амьсгалын ерөнхий “төрх байдал”-ыг тодорхойлдог нийтлэг 
арга болон климдиаграммыг сарын дундаж агаарын температур (СДАТ) болон сарын нийлбэр хур 

тунадас (СНХТ)-ыг 1:2 харьцаагаар жишиж, ОЖД-тай нь харьцуулан байгуулав (Зураг 8).  

Климадиаграммаас харвал энэ нутаг хуурай дулаан зунтай, хүйтэн өвөлтэй болох нь тодорхой 

байна. Агаарын температур болон хур тунадасны тархалтын хувьд 2012 оны уур амьсгал ОЖД-

аас харьцангуй өөр “дүр төрх”-ийг үзүүлж байна. Тухайлбал өвлийн болон хаврын эхэн саруудад 

агаарын дундаж температур ОЖД-аас хүйтэн, зөвхөн VIII сард л ОЖД-аас 3.3 0С-ээр дулаан 

байжээ. ОЖД-аар VIII сард хамгийн их хур тунадас буудаг бол энэ жилийн хувьд VII, IX сард  

хамгийн их хур тунадас буусан байна. Климадиаграммын зурганд хур тунадасны хэмжээ агаарын 

температураас давсан байвал тухайн үеийг уур амьсгалын хувьд “таатай нөхцөл”-тэй байсан гэж 

тайлж уншдаг. Үүгээр аваад үзвэл өнгөрөгч оны уур амьсгалын хамгийн “таатай нөхцөл” IX сард 

л бүрдсэн гэж хэлж болохоор байна (Зураг 8). Өнгөрсөн жилийн хугацаан дахь хоногийн дундаж 

                                                        
1
- Олон жилийн дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2008 оныг хүртэлх 32 жилийн цаг уурын дундаж үзүүлэлтээр 

тооцов. 
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агаарын температурын (ДАТ) мэдээнд 5 
0
C  интервалтайгаар хоногийн давтамжийн гистограмм 

байгуулсныг Зураг 9-д үзүүлэв.   

 

 
Зураг 8. Оюу Толгой орчмын уур амьсгалын климадиаграмм 

 
Зураг 9. Хоногийн давтамжийн гистограмм 

(хоногийн дундаж агаарын температурын үзүүлэлтийг шалгуур болгосон) 

Дээрх зургаас харахад өнгөрсөн жил хоногийн дундаж агаарын температур (ДАТ) +10 
0С-аас 

дулаан байсан 167 хоног, -10 
0С-ээс хүйтэн байсан 84 хоног тус тус тохиолджээ. Жилийн нийт 

хоногийн 64 орчим хувьд ДАТ 0 
0С-аас их байв. Жилийн дундаж агаарын температур 5.78 

0С 

байсан нь ОЖД-аас 1.5 0С –аар хүйтэн жил болсныг илтгэж байна. Хамгийн дулаан өдрийн ДАТ 

29.13 
0С, харин хамгийн хүйтэн өдрийн ДАТ -21.57 

0С байв. Өнгөрсөн жилийн агаарын 

температурын хэлбэлзлийг доорхи Зураг 10-д үзүүлэв. 
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Зураг 10. Агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл 

Агаарын температурыг олон жилийн дундаж (ОЖДСДАТ)-тай нь сар тус бүрээр харьцуулахад 

2011 оны XI, 2012 оны IV, V, VI саруудад олон жилийн дундаж орчимд байв. Харин 2011 оны XII 

(3.5 
0С-ээр), 2012 оны I (3.7 

0С-ээр), II (3.9 
0С-ээр), III (2.9 

0С-ээр), VII (1.2 
0С-ээр), IX (1.5 

0С-ээр), 

Х (2.2 
0С-ээр) саруудад ОЖД-аас хүйтэн, зөвхөн VIII сард ОЖД-аас 3.3 

0С-ээр дулаан байв. 
Өөрөөр хэлбэл, өнгөрөгч жилийн агаарын температурыг ОЖД-тай харьцуулахад харьцангуй 

сэрүүн жил байжээ. Хамгийн бага агаарын температур (ХБАТ) I сарын сүүлийн хагаст 
тэмдэглэгдсэн (-26.0 0С) бол хамгийн их агаарын температур (ХИАТ) VII сарын сүүлчээр (36.2 0С) 

тохиолджээ. Мөн ХИАТ 30 
0С давж халсан өдөр 28, ХБАТ -20 

0С-ээс бага өдөр 33 байв. Оюу 
Толгой нь уур амьсгалын хуурай бүсэд оршдог учир жилийн нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 80-90 

мм орчим байдаг. Үүний 90 хувь нь дулаан улиралд хур бороо хэлбэрээр, үлдсэн 10 хувь нь 

өвлийн улиралд цас хэлбэрээр буудаг байна.  

Хур тунадас: Жилийн нийлбэр хур тунадасны хэмжээ ОЖД-аас 20-30 мм их буюу 112.3 мм болж 

байна. Гэвч харгалзах хугацааны хувьд хур тунадасны тархалт ОЖД-аас ялгаатай байна. ОЖД-

ийн ерөнхий төрхийг ажиглавал бүх саруудад (ОЖДСНХТ) тодорхой хэмжээний хур тунадас 
буудаг бөгөөд түүний тархалт дулааны улиралд илүү, сэрүүсэх тусам хур тунадасны хэмжээ 
буурдаг нь тодорхой байна. Гэтэл өнгөрсөн оны XI, мөн энэ оны IV сард бүхэлдээ хур 

тунадасгүй; V, VI, VIII саруудад ОЖД-аас бага хур тунадастай харин 2011 оны XII сар, энэ оны 

III, VII, IX, X сард ОЖД-аас ахиу хур тунадас буужээ. I, II сард буусан хур тунадасны (СНХТ) 

хэмжээ ОЖД-тай ижилхэн байв. Эдгээрээс IХ сард буусан хур тунадасны хэмжээ ОЖД-аас 4.5 

дахин их байв (Зураг 11).  

Ууршилт: Эх газрын хуурай гандуу бүс нутгийн уур амьсгалын гол хүчин зүйл, усны эргэлтийн 

нэгээхэн хэсэг бол ууршилт юм. Ууршилтыг гадаргын ууршилт буюу эвопораци, ургамлын 

амьсгалаар агаарт алдагдах транспираци гэж хоёр ангилж, нийтэд нь эвопотрансипираци гэж 

нэрлэдэг. Нэгэнт бидэнд транспирацийг хэмжих техникийн боломж бага тул зөвхөн гадаргын 

ууршилтыг хэмждэг. Оюу Толгойд гадаргуугын ууршилтын хэмжилтийг энэ төрлийн судалгаанд 

өргөн хэрэглэгддэг 2 төрлийн стандарт сав ашиглаж гүйцэтгэдэг. Аргазүйн хувьд  хүйтний 

улиралд мөсний жин (0.2 м радиустай сав), дулааны улиралд (1.2 м радиустай сав) саванд нэмж 

хийсэн усны эзэлхүүнийг өдөр тутам тогтмол цагт хэмжиж математик тооцоо хийдэг. Түүнчлэн 

стандарт савны аргаар хэмжсэн мэдээг автомат цаг уурын станцын ууршилтын мэдээтэй 

харьцуулах замаар үр дүнгээ хянадаг. Гадаргуугийн ууршилтын жилийн динамикийг Зураг 13-д 

үзүүлэв. 
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Зураг 11. Хур тунадас 

 

Зураг 12. Агаарын харьцангуй чийгшил 

 

 
Зураг 13.  Гадаргуугийн ууршилтын жилийн хэлбэлзэл 
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Жилийн нийлбэр ууршилт энэ нутагт 2800-3000 мм орчим байдаг. Хамгийн их ууршилт энэ оны 

VII сарын дунд үед 25.14 мм гэж тэмдэглэгдэв. Хавар, зуны хуурай, дулаан улиралд сарын 
дундаж ууршилтын (СДУ) хэмжээ 10 мм-ээс их байдаг бөгөөд VI сард СДУ хамгийн өндөр буюу 
14.4 мм байв. Ууршилтанд агаарын температур (r=0.792; p=0.000), салхины хурд хамгийн чухал 

нөлөө үзүүлж байв. Гэхдээ агаарын харьцангуй чийгшил (r=-0.542; p=0.000) өндөр байвал 

ууршилтын хэмжээ буурдаг. 

Салхи: Оюу Толгой төслийн талбайн ургамалжилт, агаарын чанарт жинтэй нөлөө үзүүлэх цаг 
уурын нөхцөл бол яахын аргагүй салхины горим билээ. Тус төслийн байгаль орчны хяналт 
шинжилгээ (тоос, ууршилт гэх мэт)-ний үр дүнг боловсруулахад салхины хурд, давтамжийн 

мэдээ гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Оюу Толгой орчимд салхины дундаж хурд ОЖД-аар 4.2 м/с байх ба 
хамгийн хүчтэй салхи 2007 оны 6 сард 49.9 м/с хурдтайгаар бүртгэгдсэн байна. Өнгөрсөн жилийн 

салхиний хурдны хэлбэлзлийг Зураг 14-д үзүүлэв.   

 
Зураг 14. Салхины хурд 

Оюу Толгой орчимд хоногийн дундаж салхины хурд (ДСХ) 2-12 м/с хурдтайгаар байдаг. Сарын 

дундаж салхины хурд (СДСХ)-ыг ОЖД-тай нь харьцуулж үзвэл IV сард 1.4 м/с-ээр, VI сард 1.7 

м/с-ээр, VII сард 1.3 м/с-ээр, X сард 1.0 м/с-ээр тус тус илүү хурдтай салхилсан байна. Харин 

бусад саруудад салхины хурд ОЖД орчимд байв. Салхины хурдыг жилийн дундаж утгаар нь авч 
үзвэл ОЖД-ын орчимд буюу 4.9 м/с байсан. Салхийг хурдаас нь хамааруулж ангилах жишиг 
стандарт хэд хэд байдгаас бид дараах ангиллыг ашигладаг (Хүснэгт 11). 

Хүснэгт 11. Салхины ангилал 

№ Салхины хүч Тэмдэглэгээ Салхины хурд [м/с] 

1. Зөөлөн N 0-1 

2. Тогтуун L 1-5.99 

3. Сэрүүн M 6-11.99 

4. Хүчтэй GM 12-19.99 

5. Ширүүн S 20-27.99 

6. Догшин H >28 

Өнгөрсөн жилийн салхийг дээрх ангиллаар ялгасныг Зураг 15-д үзүүлэв. Оюу Толгой орчмын 

салхины 90-98 (жилийн нийлбэрээр 96.6 хувь) хувийг тогтуун болон сэрүүн салхи бүрдүүлдэг бол 

2-8 хувийг (жилийн нийлбэрээр 1.5 хувь) нь хүчтэй салхи эзэлдэг. Ялангуяа хаврын улиралд 
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хүчтэй салхины эзлэх хувь 5-10 орчим болж нэмэгддэг байна. Харин нийт салхины 1-5 хувийг 
(жилийн нийлбэрээр 1.9 хувь) зөөлөн салхи эзэлдэг. Үлдсэн ширүүн болон догшин салхи энэ 
нутагт маш ховор тохиолддог. Оюу Толгой төслийн талбайд тохиолдсон нийт салхины зүг чигийн 

давтамжийг Зураг 16-д тус тус үзүүлэв.  

 

Зураг 15. Салхины төрөл 

    

 

Зураг 16. Салхины чиглэлийн давтамж (а-СДХ, б-ХИСХ) 
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Баруун зүгийн салхи зонхилон тохиолдсноос ББХ (13.3хувь) зүгийн салхи давамгайлж байв. Нийт 
салхины 50 хувь орчим нь ББХ, БХ, ХБХ, Х, ХЗХ зүгийн салхи байв. Салхины дундаж хурдаар нь 
авч үзвэл 8 м/с хүртэлх хурдтай салхи бүх зүгээс салхилсан байна. Харин зүүн З-ээс ӨЗӨ зүг 
хүртэлх чиглэлээс 10 м/с-ээс дээш хурдтай салхи огт тохиолдоогүй болно. Хамгийн хүчтэй салхи 

болох ширүүн болон догшин салхи ББӨ зүгээс хойд зүг хүртэлх 112.5 хэмийн өргөн зовхисоос 
тохиолдсон байна. Салхины чиглэлийн давтамж сар бүрээр хоорондоо харилцан адилгүй байв 

(Хавсралт зураг 7). 

Оюу Толгой орчмын цаг уурын үзүүлэлтүүд хоорондын харилцан хамаарал: Цаг уурын 

үзүүлэлт хоорондын харилцан хамаарлыг Пирсоны корреляцийн аргаар тооцоолсныг дараах 

хүснэгтэнд үзүүлэв. Үзүүлэлт хоорондын харгалзах нүдэнд корреляцийн утгыг үзүүлснийг 
үнэмшлийн 95 хувиас дээш утга бүхий эерэг эсвэл сөрөг хамаарал оршиж байна гэж үзнэ 
(Хүснэгт 12).   

Хүснэгт 12. Цаг уурын үзүүлэлтүүд хоорондын харилцан хамаарал 

 
ДАТ ХурТ ДАХЧ НарЦ Ууршилт ДАД ДСХ 

ДАТ 0 
      

ХурТ - 0 
     

ДАХЧ r=0.442 r=0.362 0 
    

НарЦ r=0.592 - r=-0.551 0 
   

Ууршилт r=0.792 - r=-0.542 r=0.550 0 
  

ДАД r=-0.621 - r=0.26 r=-0.404 r=-0.527 0 
 

ДСХ - - - - - r=-0.131 0 

Агаарын температур (ДАТ) болон агаарын харьцангуй чийгшил (ДАХЧ) нь цаг уурын бусад 

үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог гол хүчин зүйл болох нь тодорхой байна. Тухайлбал, ДАТ 

нэмэгдэхэд ууршилтын хэмжээ нэмэгдэж, харин ДАХЧ болон дундаж агаарын даралт (ДАД) 

буурч байна. ДАХЧ нэмэгдэхийн хэрээр ууршилтын хэмжээ буурч байна. Мөн ДАД болон 

салхины хурд (СДХ)-ны хооронд сул сөрөг хамаарал илэрч байна. 

6.1.2.  Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагууд хэмжсэн цаг уурын үзүүлэлтүүд 

Ус татах шугам хоолойн дагууд хэмжсэн цаг уурын үзүүлэлтүүд: Гүний хоолойн газрын 

доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 
тусгагдсаны дагуу усны шугам хоолойн дагууд сонгосон хяналт шинжилгээний нэгдсэн 7 цэгт цаг 
уурын мэдээ авагч Кестрел гар багажаар сар бүр хэмжилт хийж байна. Энэхүү хэмжилтүүд нь 

зөвхөн өдрийн 09:00-16:00 хооронд хийсэн хэмжилт болно. Үр дүнг  

Зураг 17-д нэгтгэн харуулав. Хэмжилт хийсэн хугацааны турш дахь зонхилох салхины чиглэл 

УБУ-ХЗХ зүгээс байв.  

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн цаг уурын үзүүлэлтүүд: Цаашлаад 

энэхүү хяналт шинжилгээг Галбын говьд байрлах хяналт шинжилгээний нэгдсэн 4 цэгт сар бүр 

явуулж байна. Энэ ажил нь ямар нэгэн БОНБНҮ-нд тусгагдаагүй ч, нийт хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрийн нэгдмэл цогц байдлыг хангахын тулд тогтмол хугацаанд хийж байна. Үр дүнг 
доорхи Зураг 18-д нэгтгэн үзүүлэв. Хэмжилт хийсэн хугацааны турш зонхилох салхины чиглэл 
УБУ-ХЗХ зүгээс байв. 
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Зураг 17. Гүний хоолой дахь ус татах шугамын дагуух цэгүүдэд хэмжисэн цаг уурын зарим 

үзүүлэлтүүд 
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Зураг 18. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух цэгүүдэд хэмжисэн цаг уурын зарим 
үзүүлэлтүүд 
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6.2. Агаарын чанар 

Оюу Толгой төслийн талбай, түүнийг дагасан дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт явагдаж буй 

газруудад агаарын тоосжилтын, агаар дахь хорт хийн, агаарт тархах дуу шуугианы гэсэн агаарын 

чанарын 3 бүлэг хяналт шинжилгээний ажлыг явуулж байна. Эдгээр хяналт шинжилгээний 

ажлын хамрах хүрээ, үр дүнг энэ бүлгийн дэд хэсгүүдэд тус бүрээр нь хэлэлцүүлсэн болно.  

6.2.1. Агаарын тоосжилтын хяналт шинжилгээ  

Оюу Толгой төслийн талбай орчмын агаарын чанар: Хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 

хүрээнд тоосны эх үүсвэрүүдийг нарийвчлан тогтоож, төслийн талбайн болон төслийн үйл 

ажиллагаа явагддаг байгууламжуудын орчимд унасан тоосонд дүн шинжилгээ хийж байна. 
Уурхайн талбай орчимд хяналт шинжилгээний анхны цэгүүдийг сонгохдоо салхины зонхилох 

чиглэл болон нөлөөллийн төвшнийг чухалчилж үзэн дараах 5 цэгийг сонгосон. DMP-LA01 цэг нь 

Оюу Толгойн уурхайн хашаан дотор баруун хойд талд, DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04 

цэгүүд ОТ-н уурхайн талбайгаас ирэх зонхилох салхины доод талд лицензийн талбайн хилийн 

дагуу зүүн, зүүн урд, урд талуудад байрладаг. Харин Оюу Толгойн уурхайн талбайгаас хойд зүгт 
15 км-ийн зайд байрлах DMP-LA05 цэгийг хяналтын цэгээр сонгон авсан нь үр дүнг бусад хяналт 
шинжилгээний цэгтэй харьцуулан нэгтгэн дүгнэхэд ихээхэн дөхөмтэй байна. DMP-AP06 цэгийг 
2010 оны VIII сард шинээр сонгон авсан бөгөөд энэ нь орон нутгийн түр онгоцны буудлын 

талбайд байрлана (Хавсралт зураг 8). Эдгээрээс гадна өнгөрсөн оны II улирлаас явагдаж эхэлсэн 

бүтээн байгуулалтын ажлуудтай холбоотойгоор шинээр ил уурхайн өнгөн хөрсний хуулалт 
явагдаж буй талбайн орчимд (DMP-BoOT10), орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудлын 

барилгын ажлын талбайд (DMP-PAP01) тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийг шинээр нэмсэн. 

Мөн Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох төслийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд 

заагдсан цэгүүдэд тухайлбал, уурхайн талбайд байрлах Петровис дизель түгээгүүрийн орчимд 

(DMP-PDS01), тэсрэх бодисын үйлдвэрийн орчимд (DMP-EP01), хайрганы үйлдвэрийн орчимд 

(DMP-QrBP), халивийн  элсний орд (DMP-Khaliv) орчимд, Хаягдал боловсруулах төв (DMP-

WMC)-д тус тус хяналт шинжилгээ явуулж байна. Дээр дурьдсан цэг тус бүрийн газарзүйн 

байршлын солбицлуудыг Хүснэгт 13-д харуулав. 

Хүснэгт 13. Тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын GPS солбицол 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд Солбицол (UTM 48T) 

Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

DMP-LA01 647596 4767983 

DMP-LA02 657245 4763349 

DMP-LA03 655696 4758786 

DMP-LA04 647169 4757121 

DMP-LA05 (Хяналтын цэг) 644554 4777622 

DMP-AP06 651561 4774430 

DMP-PAP01 650095 4777375 

DMP-QrBP 650908 4767735 

DMP-PDS01 648369 4767154 

DMP-EP01 653145 4765290 

DMP-O.pit 650362 4763465 

DMP-Khaliv 654100 4766889 

DMP-WMC 645050 4767866 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 41 

 

Тоосны хяналт шинжилгээ хийхэд Dust TrakTM Aerosol Monitor (Загвар-8520, 8533) багаж 

ашиглаж байна (Зураг 19).  

  

Зураг 19. Тоос уналтыг хэмжих багаж 

Уурхайн талбай орчимд байрлах тоосны уналтыг хэмжих багажинд хуримтлагдсан тоосыг тоосны 

хяналт шинжилгээний цэг бүрээс сард нэг удаа авч, Шинжлэх ухааны академийн харъяа 
Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторид шинжлүүлдэг. Оюу Толгойд хэмжсэн нийт 
тоосны үр дүнг Зураг 20-д харуулав. Манай улсын агаарын чанарын стандартад НЖБ-ийн 

тодорхой агаарын эзэлхүүн дэх зөвшөөрөгдөх хэмжээг тусгасан байдаг боловч манай одоогийн 

хэрэглэж буй аргазүйд тохирсон стандарт хараахан байхгүй байна. Иймээс бид олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн Австрали, Шинэ Зеландын агаарын чанарын стандартыг энэхүү хяналт 
шинжилгээндээ мөрдлөг болгон ажиллаж байна.   

 
Зураг 20. Нийт жинлэгдэгч бодис (НЖБ)-ийн агууламж 

Дээрхи зургаас үзэхэд нийт тоосны хэмжээ тус орон нутагт улирлын чанартай өсч, буурдаг чиг 
хандлагатай байна. Гэвч ил уурхайн болон хаягдлын далангийн өнгөн хөрсний хуулалт, орон 
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нутгийн байнгын нисэх буудлын зурвасын барилгын ажил зэрэг уурхайн бүтээн байгуулалт 
эрчимтэй өрнөж эхэлсэн 2011 оны IV сараас эхлэн тус уурхайн ойр орчмын талбайд нийт тоос 
(НЖБ)-ны хэмжээ эрс нэмэгдсэнийг харж болохоор байна. Өнгөрсөн 2010 оныг хүртэл нийт 
тоосны агууламж стандарт хэмжээнээс “хэт” ихэссэн тохиолдол цөөн байсан бөгөөд энэ нь зөвхөн 

хавар зуны хуурай улиралд тохиолддог, улирлын шинж чанартай байжээ.    

Оюу Толгой орчмын агаар дахь НЖБ-ийн хэмжилтийн сүүлийн 5 жилийн мэдээнд үндэслэн, 

түүнийг бүрдүүлэгч жижиг хэсгүүдийн жинг хувьд шилжүүлэн харьцуулсныг  Зураг 21-д үзүүлэв. 
Үр дүнгээс харахад, агаар дахь НЖБ-ийн 95 дээш хувийг  <1-100 микрон хүртэлх хэмжээтэй 

тоосны ширхэгүүд бүрдүүлдэг. Тэр дундаа 50 микрон хүртэлх нарийн ширхэглэгтэй тоосны 

агууламж 90 хувь хүртэл агуулагдаж байна.         

Хүснэгт 14-д үзүүлсэн статистик үр дүн Оюу Толгой төслийн талбай орчмын агаар дахь 

тоосжилтын эх үүсвэр, түүний төлөв байдлын талаар ихээхэн ач холбогдол бүхий ойлголтыг 
бидэнд өгч байна. Практикаар тоосжилт нь ихэвчлэн орчны салхины горим, агаарын чийгшилт, 
хөрсний физик шинж чанар зэрэг байгалийн хүчин зүйлүүдээс шууд хамаарч өөрчлөгддөг. Тийм 

ч учраас ижил цаг хугацаанд хэмжсэн тоосны үзүүлэлтүүдийг хооронд нь харьцуулахдаа дээр 

дурьдсан хүчин зүйлүүдийг хамтад нь тооцож үнэлэх нь учир шалтгааныг бүрэн илрүүлэх 

боломжийг олгодог. Тус дүн шинжилгээг хийхдээ дараах урьдчилсан нөхцлүүдийг дэвшүүлсэн. 

Нэгд, уурхайн талбайг тойрсон 4 цэг болон хяналтын цэгүүд хоорондоо 5-15 км зайтайгаар 

байрлах учир уур амьсгалын буюу салхины горим, агаарын чийгшилтийн ялгаа бараг байхгүй гэж 
үзэв. Хэрвээ аль ч цэгт үүссэн тоос салхины горим болон агаарын чийгшилтээс хамаарч байвал 

тэнд тоос байгалийн аясаар зохицуулагдан үүсч байгааг гэрчлэх болно. Хоёрт, элэгдэл эвдрэлгүй 

хөрс тоосрох нь ховор байдаг. Хэрвээ хөрсний физик шинж чанараас, ялангуяа түүний механик 

бүрэлдэхүүнээс нийт тоосыг бүрдүүлж байгаа жижиг хэсгүүдийн хувь шууд хамаарч байвал тэнд 

элэгдэл эвдрэлийн цар хүрээ их бөгөөд тухайн газартаа үүсч байгаа тоосны эх үүсвэр мөн гэж 

үзэх бүрэн үндэслэлтэй.   

  
Зураг 21. НЖБ-ийг бүрдүүлэгч хэсгүүдийн жинг хувиар харьцуулсан байдал 

 

 

 

Хүснэгт 14. Нийт жинлэгдэгч бодис (НЖБ)-ийн хэмжээ цаг уурын үзүүлэлтүүдээс хамаарах нь  
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(2006-2011 оны хоорондох 42 сарын мэдээнд хийсэн дүн шинжилгээ) 
 

  
LA01 LA02 LA03 LA04 LA05 

 
N 42 41 42 42 42 

Сарын дундаж агаарын r -0.173 0.00731 -0.128 -0.133 -0.305 

Харьцангуй чийгшил (СДАХЧ) p 0.408 0.964 0.42 0.4 0.05 

Сарын дундаж салхины хурд r 0.173 0.135 0.135 0.0922 0.349 

(СДСХ) p 0.408 0.402 0.392 0.562 0.02 

Хүснэгтэнд үзүүлснээр, уурхайн талбайг тойрсон 4 талбайд үүссэн тоосны хэмжээнд салхины 

горим болон агаарын чийгшлийн төлөвөөс үл хамаарсан (p>0.39) буюу эдгээр хүчин зүйлс нь 

үүссэн шалтгааны багахан хувийг эзэлдэг байна. Гэтэл уурхайн нөлөөлөл байхгүй хяналтын 

талбай (LA05)-д үүссэн тоосны хэмжээ агаарын харьцангуй чийгшилтэй урвуу сул (r=-0.305; 

p=0.05), салхины хурдаас шууд сул (r=0.349; p=0.02) хамааралтайгаар өөрчлөгдөж байв.  

Тус 5 талбайд үүссэн тоосны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хувийг уурхайн талбай орчмын хөрсний 

механик бүрэлдэхүүнтэй харьцуулав. Уурхай тойрсон 4 цэгт тоосны хяналт шинжилгээг явуулж 

эхэлснээс хойшхи 42 сарын мэдээний 5-25 хувь нь хөрсний механик бүрэлдэхүүнтэйгээ яв цав 

тохирч байв (р<0.05). Харин хяналтын талбай дахь тоосны 42 сарын мэдээний зөвхөн 1.8 хувь нь 

тухайн талбайнхаа хөрсний механик бүрэлдэхүүнтэй тохирч байна (р<0.05).    

Дээрх хоёр үр дүнг нэгтгэж дүгнэвэл хяналтын талбай орчмын агаарт агуулагдаж байгаа тоос нь 

хөрснийхөө шинж чанараас үл хамаарсан байгалийн жамаараа үүсч байгаа тоосжилт бөгөөд 

түүний хэмжээ агаар хэт хуурай, хүчтэй салхитай хавар, зуны улиралд нэмэгдэж, агаарын 

чийгшил харьцангуй нэмэгдсэн, салхины хүч багатай намар, өвлийн улиралд буурдаг байна. 
Гэтэл уурхайн талбайг тойрон хүрээлсэн 4 талбайд үүссэн тоосжилтыг байгалийн жамаар үүссэн 

тоос, мөн уурхайн аливаа үйл ажиллагаа тухайлбал, ухалт, автомашины олон сүлжээ зам,  
тэсэлгээ, өрөмдлөг зэргээс үүдсэн элэгдэл эвдрэл бүхий хөрснөөс үүссэн тоос бүрдүүлж байна. 

Уурхайн талбай орчмын тоосны тархалтын зургийг сар тус бүрээр нь Хавсралт зураг 9-д нэгтгэн 

үзүүлэв. Энэхүү зургуудыг геостатистикийн Kriging загварчлалын аргаар ARCGIS программ дээр 
үйлдэв. 

Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаан дахь сар бүрийн нийт тоосжилтийн зургаас харахад 2011 оны XII 

сар, 2012 оны III сараас бусад бүх саруудад лицензийн талбайн зарим хэсэгт эсвэл бүхэлдээ, мөн 
лицензийн талбайн ойр орчмын нутгийн агаарт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тоосжилт 
тархсан байна. 

Агаар дахь нарийн ширхэглэгт тоосонцрын хяналт шинжилгээ: Нарийн ширхэглэгт 2.5 микрон ба 
10 микрон хэмжээтэй тоосны агуулгыг хянахад Dust TrakTM8533 (Хавсралт зураг 10) зөөврийн 

багажийг ашиглаж байна. Хэмжилтээс гарсан үр дүнг Монгол улсын стандарт MNS4585:20072-

тaй харьцуулан дүгнэдэг. Уг стандартын дагуу тоосон дахь 2.5 микрон ба 10 микрон хэмжээтэй 

хэсгүүдийн агаарт байх хоногийн дундаж концентраци нь харгалзан 0.05 мг/м3 ба 0.1 мг/м3-аас 
хэтрэхгүй байх ёстой. 

Dust TrakTM багажаар тоосны хяналт шинжилгээний цэг бүр дээр сард нэг удаа 24 цагийн турш 
хэмжилт хийж, мэдээллийг TrakPro программыг ашиглан боловсруулалт хийдэг.   

Агаар дахь 2.5 микрон хэмжээтэй тоосны агууламж төслийн талбай болон түүний ойр орчмын 

нутгуудад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс энэ оны I сараас III сарын хооронд 2-4 дахин, IV сараас 
эхлэн X сар хүртэлх хугацаанд 1-60 дахин өндөр агууламжтай болсон байна. Эдгээрээс хайрганы 

                                                        
2
 Монгол улсын стандарт MNS4585:2007. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага 
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үйлдвэр орчим (QrBP), ил уурхай (O.pit), байнгын нисэх онгоцны буудал барилгын талбай (РАР), 

түр нисэх онгоцны буудал (АР01), халивын элсний орд (Khal) болон петровис (PDS01) хамгийн 
өндөр тоосжилт үүсгэж байв. 2.5 микрон хэмжээтэй тоосны эх үүсвэр, түүний тархалтын талаар 

тодорхой ойлголтыг Хавсралт зураг 11-аас харж болно. 

Агаар дахь 10 микрон хэмжээтэй тоосны агууламжийг Хавсралт зураг 12-д үзүүлэв. Агаар дахь 10 
микрон хэмжээтэй тоосны агууламж 2011 оны XI, XII саруудад төслийн талбай болон түүний ойр 

орчмын нутгуудад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 10-2 дахин бага агууламжтай байв. Харин он 

гарсанаар зарим талбай болон төслийн талбайд бүхэлдээ агаар дахь тоосны хэмжээ нэмэгдэж 

эхэлсэн байна. Тухайлбал энэ оны I сараас III сарын хооронд агаар дахь тоосжилт түр болон 

байнгын нисэх онгоцны буудал, петровис, тэсрэх бодисын үйлдвэр, ил уурхай орчмоор 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1-3 давсан үзүүлэлттэй байв. Агаар дахь 10 микрон хэмжээтэй тоосны 

агууламж IV сараас эхлэн X сар хүртэлх хугацаанд төслийн талбай болон түүний ойр орчмын 

нутгуудад зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1-30 дахин өндөр агууламжтай болсон байна. Эдгээрээс 
хайрганы үйлдвэр орчим (QrBP), ил уурхай (O.pit), байнгын нисэх онгоцны буудал барилгын 

талбай (РАР), түр нисэх онгоцны буудал (АР01), халивын элсний орд (Khal) болон петровис 
(PDS01) хамгийн өндөр тоосжилт үүсгэж байв (Хавсралт зураг 14).  

Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт шинжилгээ: Гүний хоолойн 

ус татах шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт шинжилгээ: Гүний хоолойн газрын доорхи 

усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу усны шугам хоолойн дагуу 5 цэгт (DMP-PL01, PL02, 

PL03, PL04, PL05) мөн түүний нөлөөлөлд өртөж болзошгүй алсын цэгүүд болох Амтгайн тойром 

(DMP-AmTo), Шар тохой (DMP-ShTo) зэрэг газруудад тоосны хяналт шинжилгээг явуулж байна 
(Хүснэгт 15). 

Хүснэгт 15. Гүний хоолой дахь хяналт шинжилгээний нэгдсэн цэгүүдийн GPS солбилцол 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд 
Солбицол (UTM 48T) 

Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

DMP-PL01 681820 4802267 

DMP-PL02 684799 4804989 

DMP-PL03  692583 4810268 

DMP-PL04 698938 4812614 

DMP-PL05  701865 4811786 

DMP-AmTo 742262 4827239 

DMP-ShTo 731763 4790814 

Гүний хоолойд зам тавих, усны шугам хоолой татах болон худаг барих ажил 2011 оны IV сараас 
2012 оны VII сар хүртэл хугацаанд үргэлжилсэн. Зураг 22 болон Зураг 23-д ус татах шугам 

хоолойн дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнг үзүүлэв.  
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Зураг 22. Гүний хоолойн шугам хоолойн дагуу хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосонцорын үзүүлэлт 

 

Зураг 23. Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүн 

Гүний хоолойн агаар дахь тоосжилтын төлөв байдал 2011 оны XI сараас 2012 оны II сар хүртэлх 

өвлийн саруудад стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 4-10 дахин бага агууламжтай 

байв. Харин энэ оны III сараас эхлэн тоожилт нэмэгдсэн байна. III сард PL01, 02, 05 орчимд, IV 

сард PL 01, 03, 05 орчимд, V сард PL01, 03, 04, 05 орчимд, VI сард бүх талбайд агаар дахь тоосны 

агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 1-30 дахин өндөр байв. VII, VIII сард агаар дахь тоосжилт 
эргэн буурсан хэдий ч PL 02, 05–д хэвээр хадгалагдсаар улмаар IX сард гүний хоолой бүхэлдээ 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 2.5-50 давсан тоосжилттой болсон байна. Гүний хоолойн алсын цэгүүд 

болох Амтгайн тойром болон Шар тохойд VI, IX сард тоосжилт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 
2.5-10 дахин өндөр байсан бол бусад үед хэвийн байв.  

Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн тоосны үзүүлэлтүүд: Оюу Толгой-Гашуун 

сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн БОНБНҮ-ий хяналт шинжилгээний  хөтөлбөрт 
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заагдснаар замын дагуу байрлах Бөгтөр хөөвөр (DMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (DMP-DoTe), 

Хонгор овоо (DMP-KhO), Цагаан хад (DMP-TsKh) зэрэг газруудад тоосны хяналт шинжилгээг 
явуулж байна (Хүснэгт 16). Энд замын ажил одоог хүртэл явагдсаар байгаа билээ.  

Хүснэгт 16. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний нэгдсэн цэгүүдийн 

GPS солбилцол 

Хяналт шинжилгээний цэгүүд 
Солбицол (UTM 48T) 

Зүүн уртраг Хойд өргөрөг 

DMP-BuKh 681672 4746609 

DMP-DoTe 700474 4732081 

DMP-KhO 702726 4729300 

DMP-TsKh 708742 4719132 

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух тоосжилт 2011 оны XI сард Бөгтөр хөөвөр, XII сард 

Хонгор овоо орчимд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс бага, харин бусад талбайд 1-3 дахин өндөр 

агууламжтай байв. I, II, III саруудад агаар тоосжилт багатай байсан бол IV сараас эхлэн тоосжилт 
нэмэгдэж эхэлсэн байна. Тухайлбал, V сард Хонгор овоо, Цагаан хад орчим, VI сард бүхэлдээ 
тоосжилт ихтэй байсан бол VII, VIII сард тоосжилт эрс буурч зөвшөөрөгдөх хэмжээний орчим 

болж ирсэн. Гэтэл IX болон X сард тоосжилт эргэн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 2.5-7 дахин 

өндөр болж ихэссэн байна (Зураг 24 болон Зураг 25).  

 

 
 

Зураг 24. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүн 
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Зураг 25. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны 

хэмжилтийн үр дүн 

 

6.2.2.  Агаар дахь хорт хийн хяналт шинжилгээ 

Уул уурхайн аливаа үйл ажиллагааны улмаас агаарт төрөл бүрийн хий ялгарч байдаг. Ялгарч буй 

хийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгааг хянах, бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулахын тулд байнгын хяналт шинжилгээг хийх нь чухал юм. Иймээс уг хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг 2010 оны намраас эхлэн хэрэгжүүлж байна.    

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээг Dragger X@m 5000 загварын зөөврийн багажийг ашиглан 

(Зураг 17) нийт 36 цэг (Хавсралт зураг 16) дээр хэмжилт хийж гүйцэтгэв. Тус зөөврийн багажаар 

агаар дахь хүчил төрөгч (O2), нүүрстөрөгчийн дан болон давхар ислүүд (CO, СО2), метан (CH4), 

азотын давхар исэл (NO2), хүхэрлэг хий (SO2), аммони (NH3) зэрэг хийнүүдийг хэмжиж, агаарын 

чанарын MNS4585:2007стандартын үзүүлэлттэй харьцуулдаг (Зураг 26). 

 

Зураг 26. Агаарын чанарын хэмжилт хийдэг зөөврийн Dragger багаж 
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Хүснэгт 17.  MNS4585:2007 стандартад заагдсан гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн 
хүлцэх агууламж 

Үзүүлэлтийн нэр Хэмжилтийн хугацаа Хүлцэх агууламж [мг/м3
] 

Нүүрс төрөгчийн дутуу исэл (CO) 30 минутын дундаж 60 

Азотын давхар исэл (NO2) 10 минутын дундаж 0.085 

Хүхэрлэг хий (SO2) 20 минутын дундаж 0.5 

Төслийн талбай ба түүний ойр орчмын хүлэмжийн хийн агууламж: Уг хяналт шинжилгээгээр 

агаар дахь метан (CH4) төслийн талбай орчмоос илрээгүй. Харин бусад хийн агаар дахь агууламж 

дараах байдалтай байв. Хүйтний улиралд буюу энэ оны I-III сарын байдлаар нүүрстөрөгчийн 

дутуу исэл (CO) төслийн лицензийн талбайн баруун хойд хэсэгт байрлах Барилгын суурин, ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, болон Босоо ам 1-ийн орчимд 3-10 мкг/м3

 хэмжээтэйгээр тархжээ. Энэ 
нь МNS4585:2007 стандартын хэмжээнээс даруй 10-25 дахин бага болно. Харин VIII-X сарын 

байдлаар 1-5 мкг/м3
 орчим болж буурсан.  

Нүүрс хүчлийн (СО2) хийн хувьд энэ оны IV тэсрэх бодисийн үйлдвэрийн орчмын агаарт, VII 

сард Барилгын суурингийн дулааны уурын зуух, хог хаягдлын газар, босоо ам 1 болон 2, дизель 

цахилгаан станц, агуулах орчмын агаарт, IX сард Оюут түр нисэх онгоцны буудал орчмын агаарт 
нүүрс хүчлийн (СО2) хийн агууламж хэвийн хэмжээнээс ойролцоогоор 3-10 дахин өндөр байв. 
Энэ хийн агаар мандал дахь хэвийн агууламж 0.039% байдаг.       

Азотын давхар исэл (NO2)-ийн агаар дахь агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
0.085мг/м3

-ээс хэтэрсэн тохиолдлуудыг дурьдвал IV сард хогийн цэг, агуулах, тэсрэх бодисын 

үйлдвэр орчмын агаарт 2-4.7 дахин их, V сард ус цэвэршүүлэх байгууламж, петровис, тоосны 

хяналт шинжилгээний 2, 4 ,5-р цэг орчмын  орчмын агаарт 4.7-7.1 дахин их, VI сард дизель 
цахилгаан станц, дугатын хайрганы үйлдвэр, агуулах, хогийн цэг, тэсрэх бодисын үйлдвэр, ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, барилгын суурин, зуурмагын үйлдвэр, 1-р босоо ам, засвар 

үйлчилгээний цэгийн орчимд 4.7-14.3 дахин их, VII тоосны хянал шинжилгээний 1, 2, 3, 4-р 

цэгүүд, дизель цахилгаан станц, дугатын хайрганы үйлдвэр, агуулах, хогийн цэг, петровис, 1, 2-р 

босоо ам, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, агуулах, засварын үйлчилгээний газар орчмын 

агаарт 4.7-26 дахин их, VIII сард тоосны 1-р цэг, хойд хаалганы дизель генератор, дугатын 

хайрганы үйлдвэр, хогийн цэг, петровис, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж орчмын агаарт 2-19 

дахин их, X сард Ханбумбат нисэх онгоцны буудал, петровис, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, 

бетон зуурмагын үйлдвэр, засвар үйлчилгээний төв орчмын агаарт 4.7 дахин их  агууламжтай 

байв. Харин бусад саруудад агаарт азотын давхар исэл илрээгүй.     

Агаар дахь хүхэрлэг хийн (SO2) агууламж IV сард барилгын суурин, Петровисийн шатахуун 

түгээх станц, агуулах, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, дизель цахилгаан станц орчимд, V сард  

агуулах, дизель цахилгаан станц, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, Дугатын хайрганы үйлдвэр, 

тоосны хяналт шинжилгээний 3-р цэг орчимд, VI сард барилгын суурин, дизель цахилгаан станц, 

Дугатын хайрганы үйлдвэр, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж орчимд, VII сард Оюут нисэх 

онгоцны буудал, агуулах орчимд, VIII сард хогийн цэг болон 1-р босоо амны орчимд, IX сард 

хогийн цэг орчимд тус тус зохих стандартын хүлцэх агууламж 0.5мг/м3
 –ээс бага буюу түүнтэй 

ижил агууламжтайгаар тархаж байв. Энэхүү хийн стандартад заасан хүлцэх агууламжаас давсан 

тохиолдлуудыг дурьдвал IV сард Засварын газрын уурын зуух болон шатаах зуухны орчимд 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.6 дахин өндөр, V сард агуулах, хогийн цэг, барилгын суурин, 

баяжуулах үйлдвэр, 1-р босоо ам, засварын төв орчимд 0.85-1.41мг/м3 агууламжтай байсан нь  

1.6-2.8 дахин өндөр агууламжтай байв. 

Аммони (NH3)-ий хий IX сарын хэмжилтээр хог хаягдлын цэг болон нэгдсэн завсар үйлчилгээний 

уурын зуух орчмын агаарт, X сард тэсрэх бодисын үйлдвэр орчмын агаарт 1-5 мг/м3
 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 49 

 

агууламжтайгаар илрэв. Агаарын найрлага дахь хүчилтөрөгч (O2)-ийн хэмжээ тогтмол 20.9%-тай 

байв. Дээрх үр дүнгээс харахад барилгын суурин, Петровисын шатахуун түгээх станцууд нь 
бохирдуулагч хийн эх үүсвэртэй болохыг харуулж байна. Түүнчлэн, уурхайн талбай дахь 

суудлын автомашин, хүнд даацын ачааны машин, өөрөө явагч машин механизм, уурын зуух 

дизель генератор, өндөр хэмийн шатаах зуух, хогийн цэг зэрэг нь бохирдуулагч хий ялгаруулах эх 

үүсвэрүүд болох юм. Эдгээр нь ашиглалт, бусад хүчин зүйлээс шалтгаалан үзүүлэх нөлөөлөл нь 

түр зуурын болон улирлын шинж чанартай байх бөгөөд үндсэн эх үүсвэр нь уурын зуух болон 

дизель генераторууд юм. Генераторуудын яндангаас гарч буй утааны хэмжилтийг хэмжсэн тухай 

дараагийн бүлэгт өгүүлнэ. 

Дизель генераторын яндангаас гарах утааны хэмжилт: Оюу Толгой төслийн хэмжээнд нийт 
75 дизель генератор ажиллаж байна. Байршлаар нь ангиллаж үзвэл Оюу Толгой төслийн талбайд 

38 генератор, Ханбогд суманд байрлах гэрээт ажилчдын кемпэд 5 генератор,  Өмнөд кемпэд 4 

генератор, Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагууд 28 (ус татах худаг тус бүрд нэг нэг 
генератор) генератор тус тус байдаг. Эдгээр дизель генераторуудаас 29-35 нь 2012 онд түр болон 

байнга ажилласан байна. Бусад нь хүлээлгийн горимонд байсан (Хүснэгт 18). 

Өнгөрсөн оны XII сард Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах Дизель цахилгаан станцын 22 

генератораас Sunfold фермийн 4 дизель генераторыг түүврийн аргаар сонгон авч яндангаас гарах 

утааг Testo 350 багажаар хэмжисэн. Хэмжилтийг хийхдээ янданд 2 см хэмжээтэй нүх гаргаж 

түүндээ Testo 350 багажийн мэдрэгчтэй хошууг хийн хэмжилтийг 15 минутын турш хийж 
гүйцэтгэсэн (Зураг 27). 

 

а)  б)   

Зураг 27. Агаарын чанарыг хэмжигч Testo 350 багаж 

Хүснэгт 18. Оюу Толгой төслийн дизель генераторуудын 2012 оны хэрэглээ ба цаашдын стратеги 

Байршил 
Дизель 

генераторын тоо 

2012 оны нөхцөл 

байдал 
Хэрэглээ 

Оюу Толгой 

төслийн талбай 

Дизель цахилгаан 
станц 

22 
10-16 генератор 
ажиллаж байсан 

Онцгой байдлын үед 
ажиллуулна 

Барилгын кемп 1 Тодорхойгүй 
Онцгой байдлын үед 
ажиллуулна 

Засварын хэлтэс 1 
Хүлээлгийн 
горимонд байсан 

Онцгой байдлын үед 

ажиллуулна 

Петровис түлшний 

агуулах  
1 

Хүлээлгийн 
горимонд байсан 

Онцгой байдлын үед 

ажиллуулна 

Босоо ам 1-ны 

хашаанд  
8 Бүгд ажилласан 

Онцгой байдлын үед 

ажиллуулна 
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СиАйЭс рестораны 
орчимд 

2 Бүгд ажилласан Тодорхойгүй 

Хойд хаалганы орчим 3   
Онцгой байдлын үед 

ажиллуулна 

Ханбогд сумын 
төвд 

Зуны кемп 2 Бүгд ажилласан Бүгд ажиллана 

СиАйЭс кемп 3 Бүгд ажилласан Бүгд ажиллана 

Өмнөд кемп Өмнөд кемп 4 Бүгд ажилласан Бүгд ажиллана 

Гүний хоолойн ус 
цуглуулах шугам 
хоолойн дагуу 

Ус цуглуулах шугам 

хоолойн дагуу 
28 

Хүлээлгийн 
горимонд байсан 

Хүлээлгийн горимонд байна. 
Онцгой байдлын үед 
ажиллуулна. 

Нийт дизель генераторын тоо 75 29-35 орчим 75  

Тус ажлыг Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны хэлтэст зөвлөхөөр ажиллаж байгаа Арабын 

Нэгдсэн улсын Вард Карлсон зөвлөх компаны мэргэжилтэн ирж явуулсан. Тус судалгааны үр дүнг 

Хүснэгт 19-д үзүүлэв. Харамсалтай нь эдгээр үр дүнг жишиж харьцуулах Монгол улсын стандарт 
хараахан байхгүй байна. 

Хүснэгт 19. Генераторуудын яндангаас гарах утаанд агуулагдах зарим хийн агууламж 

Хэмжилт хийсэн Утаанд агуулагдах зарим хийн хэмжээ 

Генераторын дугаар Яндангийн байршил 
CO, 

мг/м3 
CO2, % 

NO, 

мг/м3 

NO2, 

мг/м3 

SO2, 

мг/м3 
H2, мг/м

3 

SFGEN004 

 

Баруун 
145.4 5.7 1696 180 310.3 1.01 

Зүүн 
198.3 4.9 1905 102 758.8 9.70 

SFGEN007 
 

Баруун 
126.4 4.7 1537 79.8 71.9 8.59 

Зүүн 
42.8 2.1 653.8 28.2 116 4.98 

SFGEN008 

 

Баруун 
99.0 4.1 1461 291.1 456.9 12.4 

Зүүн 
244.0 4.6 1307 147 256 21.0 

SFGEN009 

 

Баруун 
176.4 4.7 1777 93.0 248 20.3 

Зүүн 
193.6 4.6 1428 59.6 53.6 12.4 

Оюу Толгой орчмын озоны хяналт шинжилгээ: Озон (O3) нь дэлхийн агаар мандлын дээд 

давхарга3д болон газар орчим4д хоёуланд нь байдаг. Газар орчимд байх озон нь онцгой хортой 

агаарын бохирдуулагч юм. Ийм ч учраас газрын гадарга орчмын агаар дахь озоны судалгааг Оюу 

Толгой төслийн талбайн эргэн тойронд байрлах тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүд дээр 2012 

оны III сарын 29-өөс IV сарын 28 хүртэл хугацаанд явуулав. Энэ хугацаанд нийт 10 удаагийн 

агаарын сорьц авав. Сорьцыг Огова идэвхигүй дээж авагч (Ogowa passive sampler)-д үйлдвэрээсээ 
тодорхой хэмжээний азотын давхар исэл (NO2) агуулсан филтерийг 24 цагийн турш байрлуулж 

дээж авсан (Зураг 28).  

                                                        
3
 Агаар мандлын дээд давхаргад буюу газрын гадаргаас дээш 30-50км-т, нарны хортой хэт ягаан туяанаас биднийг хамгаалах озоны 
давхарга байна. Харамсалтай нь энэхүү “ашигтай” озон маань сvvлийн жилvvдэд химийн бодисын нөлөөгөөр нимгэрч, хойд болон 

өмнөд туйлд "озоны цоорхой" гэж нэрлэгдэх озоны ихээхэн хомсдолийг үүсгэх болсон. 
4 Агаар мандлын доод давхарга буюу газрын гадарга орчимд автомашин, цахилгаан станц, уурын зуух зэрэг эх vvсвэрээс ялгардаг 
бохирдуулах бодисууд дулаан, нарлаг өдөр урвалд орж озоныг vvсгэдэг. Газрын гадарга орчмын энэ озон нь хортой бохирдуулагч юм.  
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Зураг 28. Озоны Огова загварын дээж авагч (Ogowa passive sampler)-ийг байрлуулсан байдал 

Азотын давхар исэл (NO2) нь озонд тун мэдрэг учир түүнтэй маш хурдан урвалд орж нитрат 
(NO3)-ийг үүсгэдэг. Энэхүү үүссэн нитрат (NO3)-ийн хэмжээг лабораторид тодорхойлж, түүнээсээ 
озоны хэмжээг тооцоолон гаргадаг. Сорьцийг Америкийн нэгдсэн улсын Research Triangle 

Institute-д шилжүүлэн шинжлүүлсэн. Монгол улсын агаарын чанарын стандарт5ад 1 куб метр 

агаарт агуулагдах озоны хэмжээ 8 цагийн дунджаар 100мкг/кг байх ёстой гэж үздэг. Харин 

бидний дээж авсан аргазүйгээр бол 24 цагийн турш хуримтлагдсан озоны хэмжээг илрүүлэх 

боломжтой байсан билээ. Иймээс тус судалгааны үр дүнг Монгол улсын агаарын чанарын 

стандарттай харьцуулах боломжгүй болж байна. Судалгааны үр дүнг Зураг 29-д үзүүлэв. Оюу 

Толгой орчмын агаар дахь 24 цагийн турш хуримтлагдсан озоны агууламж 0.5-2.2мкг/м3
 байв.  

 

Зураг 29. Агаарт агуулагдах озоны агууламж, 24 цагийн дунджаар 

Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух агаарын хорт хийн агууламж: Гүний хоолойн ус татах 

шугам хоолойн дагуу болон Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуу тус бүрийн байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу агаар дахь хорт хийн хяналт шинжилгээг 
явуулж байна. Ус татах шугам хоолойн дагууд агаарт IV, VI, VII сард хүхрийн давхар исэл (SO2) 

0.26-1.05мг/м3 хэмжээтэй, азотын давхар исэл (NO2) 0.38-1.13 мг/м3
 агууламжтай илэрсэн. 

Харгалзах стандарт хэмжээтэй харьцуулахад хүхэрлэг хийн агаар дахь агууламж PL03, 04 орчимд 

стандарт хэмжээнд PL01, 02 орчимд 2 дахин давсан үзүүлэлттэй илэрсэн байна. Харин азотын 

                                                        
5 Монгол улсын стандарт MNS4585:2007. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улаанбаатар 
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давхар исэлийн агууламж зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 4-13 дахин өндөр агууламжтай байв. 
Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд IV сард Дөрвөлжин тээг орчимд хүхэрлэг хий (SO2) 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 2 дахин бага буюу 0.26 мг/м3 хэмжээтэй илэрсэн. Харин VII бүх 

талбайд азотын давхар исэл (NO2) 0.52-0.79мг/м3 хэмжээтэйгээр илэрсэн нь зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнээс даруй 6-9 дахин өндөр агууламжтай байв. Эдгээр болон бусад хорт хийнүүд агаар 

дахиж илрээгүй байна.  

6.3. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээ 

Дуу шуугиан гэдэг нь орчинд тархаж байгаа механик 

хэлбэлзэх хөдөлгөөн бөгөөд түүний давтамжийг герц (Гц)-ээр, 

үзүүлэх хүчний төвшинг нь децибиль (дБ)-ээр хэмждэг. 
Хүний чих 15-20000 Гц-ийн хоорондох дууг сонсож чаддаг. 
Хүрээлэн буй орчинд үүсч буй дуу шуугианы төвшин 

тодорхой хэмжээнээс давсан тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд 

муугаар нөлөөлж болзошгүй тул үүнтэй холбогдуулан хяналт 
шинжилгээг явуулж, Монгол Улсын Агаарын чанар, 

техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2007 стандартад 

заасан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулдаг.  

Тус хяналт шинжилгээний ажилд орчны дуу шуугианы 

хэмжилтийн 2238 медиатор нэртэй зөөврийн багаж (Зураг 30) 

-ыг ашиглан өдрийн болон шөнийн цагаар хэмжилтийг 
хийсэн. Дуу шуугианы хэмжилтийг хийж байх хугацаанд 

хэмжилтэнд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй бусад хүчин 

зүйлүүдийг бүртгэж байв. 

Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүд нь лицензийн 

талбайг тойрон ойрын (NMP-LA01-04) болон холын (NMP-

LA05-10) хүрээ үүсгэн байрлах бөгөөд уурхайн суурингаас 
хамгийн ойр нь 4.0 км (NMP-LA01), хамгийн хол нь 53 км (NMP-LA11) -т орших нийт 11 цэг 
байна (Хавсралт зураг 14).  

6.3.1. Төслийн талбайн дуу шуугиан 

Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд улирал тутамд өдрийн болон шөнийн цагаар хийсэн дуу 

шуугианы хяналт шинжилгээний үр дүнг Хавсралт зураг 15 болон 16-т үзүүлэв. Тархалтын 

зургийг геостатистикийн Kriging аргазүйгээр ArcGIS программаар боловсруулав.  

Улирлын хэмжилтээр өдрийн цагт агаарт тархах дуу шуугианы хэмжээ MNS4585:2007 стандартад 

заагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээ болох 60дБ-ээс хэтрээгүй байна. Хэдийгээр зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнд хүрээгүй ч түүнд ойрхон дуу шуугианыг онгоцны буудлуудын орчимд, Гүний хоолойд, 

Таван толгойн нүүрсний замын дагууд тэмдэглэсэн. Салхины хурднаас дуу шуугианы төвшин 

шууд хамааралтайгаар өсөж буурч буйг дээрх зургаас харж болно.  

2011 оны XI сард болон энэ оны XIII сард хэмжсэн шөнийн дуу шуугиан стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 45 дБ-ээс доогуур байв. Харин II сарын хэмжилтээр орон 

нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудлын барилгын талбайд дуу шуугианы төвшин зөвшөөрөгдөх 

дээд хэмжээнээс хэтэрч, 56 дб хүрч байв. Энэ үед бусад цэгүүдэд хэмжисэн хэмжилтийн үр дүн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур буюу хэвийн байв. V сард орон нутгийн байнгын нисэх 

онгоцны буудлуудын барилгын талбай орчимд болон лицензийн талбайн хойд тал, зүүн талд 

болон урд талд дуу шуугианы төвшин MNS4585:2007 стандартад заагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээ 

 
 

Зураг 30. Дуу шуугианы түвшин 

хэмжигч - 2238 Медиатор 
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болох 45дБ-ээс давж, 56дб-д хүрч байв. Гүний хоолойд байрлах NMP-LA11 цэгт хийсэн шөнийн 

хэмжилтүүдээр дуу шуугианы төвшин 45дб-ээс бага буюу хэвийн хэмжээнд байсан.  

6.3.2.  Түр болон байнгын нисэх онгоцны буудлууд орчмын дуу шуугиан 

Орон нутгийн түр нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үүсгэж буй 

дуу шуугианыг хянах зорилгоор 6 цэг, орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудлын барилгын 

явцад үүсэх дуу шуугианыг хянах зорилгоор 6 цэгт өдрийн цагаар сар бүр хэмжилт хийж байна. 
Үр дүнг Хавсралт зураг 17-д үзүүлэв. 

Орон нутгийн түр онгоцны буудал орчмын болон байнгын нисэх онгоцны буудлын дуу шуугианы 

төвшин өнгөрсөн оны турш стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс зарим нэг цөөн 

тохиолдлоос бусад тохиолдолд ямагт доогуур үзүүлэлттэй байв. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
давсан цөөн тохиолдлыг дурьдвал I сард РА04 цэгт, VI сард РА03 цэгт, VII сард РА05 цэгт дуу 

шуугианы төвшин стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 0.5-4.5дБ-ээр давсан байна. 
Эдгээр хэмжилт явагдаж байх үед түр нисэх онгоцны буудал дээр Улаанбаатар-Оюу Толгойн 

нислэг явагдаж байсан нь ийнхүү стандартаас хэтрэх шалтгаан болсон байна. Мөн X сард АР01 

цэгт дуу шуугианы төвшин 60 дБ-ээс давсан. Энэ үед хэмжилтэнд нөлөөлөх гадны дуу шуугианы 

үүсгүүр байгаагүй харин салхины хурд 8 м/с-ээс илүү хурдтай байсан нь зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнээс давсан дуу шуугианыг үүсгэсэн байна. Дуу шуугианы төвшинд хүрээлэн буй орчны 

бусад хүчин зүйлс нөлөөлж буй эсэхэд статистик анализ хийж үзэхэд салхины хурдаас шууд 

хамааралтай байв (r=0.813; p=0.00; Зураг 24). Оюу Толгойд хийгдэж буй дуу шуугианы 

хэмжилтийн үр дүн дээрх хамаарлыг батлан салхитай саруудад дуу шуугианы төвшин өндөр, 

салхи багатай саруудад бага байв. 

 

Зураг 31. Дуу шуугианы төвшинд үзүүлэх цаг уурын хүчин зүйл 

Ерөнхийдөө тус хяналт шинжилгээний үр дүнгээс харахад Оюу Толгойгоос үүссэн физик дуу 

шуугиан хол тархахгүй байна гэж үзэж болохоор байна. 

6.4. Доргио чичиргээ 

Оюу Толгой уурхай болон түүний ойр орчмын нутагт хийгдэх ёстой байгаль орчны үнэлгээний 

нэг хэсэг нь доргио чичирхийллийг үнэлэх ажил юм. Энэ ажлыг Одон орон геофизикийн 

судалгааны төвийн  (ООГФСТ) Газар хөдлөлт сектороос томилогдсон судалгааны багаар 2011 
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оны XI сарын 25-аас 30-ны хугацаанд хийж гүйцэтгүүлсэн. Хөрсний сейсмик шуугианы төвшинг 
тогтоох, өөрчлөлтийг үнэлэх ажлыг хийхэд судалгааны талбайд Guralp компаний бүтээгдэхүүн 
болох 60 секундын хувийн давтамжтай, өргөн зурвасын CMG-3ESPC сейсмометр болон Reftech  

компаний 130В төрлийн тоон хөрвүүлэгчтэй (digitizer) дөрвөн ширхэг газар хөдлөлт бүртгэх 

нүүдлийн станцыг суурилуулан хэмжилтийг гүйцэтгэсэн болно. Оюу Толгой уурхайн бүтээн 

байгуулалтын үеийн үйлдвэрийн болон энэ үеийн тэсэлгээнээс үүдэх сейсмик шуугианы төвшинг 
тогтоох ажлыг уурхайн талбайд болон түүнээс ойролцоогоор 20 км тойрогт багтах хүн ам 

суурьшсан талбайд (Хавсралт зураг 18). Хөрсний чичирхийллийн судалгаа явуулсан цэгүүд), 

давтамжийг 100 Гц-ээр сонгож аван гүйцэтгэсэн. Давтамжийн ийм мужийг сонгон авснаар 50 Гц 

хүртэлх давтамжтай сейсмик шуугианы анализ хийх боломжтой. 

ООГФСТ-өөс гаргасан зөөврийн станцыг суурилуулахад тавигдах шаардлагад нийцүүлэн газар 

хөдлөлт бүртгэх станцын суурилуулалтыг хийж гүйцэтгэн хэмжилт хийв. Салхины үүсгэх 

шуугианаас сэргийлж станц тус бүрийг газарт булж суурилуулав (Зураг 32).  

    

Зураг 32. Станцыг хээрийн нөхцөлд суурилуулсан нь 

Цэгүүд дээр нь станцуудыг хамгийн багадаа 12 цагийн турш ажиллуулж хэмжилтийг хийж 

гүйцэтгэв (Хүснэгт 20).  

Хүснэгт 20. Сонгож авсан цэгүүд дээр хийсэн хэмжилтүүдийн хугацаа болон холбогдох мэдээлэл 

Талбайн 
нэр 

Станцын 
нэр 

Өргөрөг Уртраг 
Эхэлсэн 
хугацаа 

Зогссон  
хугацаа 

Тайлбар 

ОюуС-1 ОЮУ2 43.24232 107.18121 
333 дахь 
өдөр-07 цаг 

334 дахь 
өдөр-08 цаг 

Элсэрхэг хөрстэй. ОТ кэмпээс зүүн хойд зүгт 
36 км, Ханбогд сумаас баруун хойд зүгт 5.5 
км зайд оршино. Станц суурилуулалтын үед 
салхигүй байв. 

ОюуС-2 ОЮУ1 43.0454 106.82247 
332 дахь 
өдөр-06 цаг 

333 дахь 
өдөр-00 цаг 

Хадан хөрстэй газар. Барилгын кэмп болон 
гэрээт ажилчдын кемпийн хооронд 
байрлалтай. Төв замаас 40 метр, Мобикомын 
антеннаас 100 метр зайтай. Суурилуулалтын 

үед салхигүй байв. 

ОюуС-3 ОЮУ1 43.01153 106.83553 
332 дэх 

өдөр-08 цаг 
333 дахь 
өдөр-05 цаг 

Станц суурилуулах үед салхигүй байв. Хүнд 
машин механизм ажиллаж буй уурхайн 

талбайгаас 1 км зайтай. Хадархаг хөрстэй. 
Ханбогд кемпээс урагш 200 метр, төв замаас 
20 метрийн зайтай. Кемп дотор байнгын 

ажиллагаатай цахилгаан үүсгүүр байна. 

ОюуС-4 ОЮУ2 43.18214 106.97504 
333 дахь 
өдөр-02 цаг 

334 дахь 
өдөр-08 цаг 

Элсэрхэг хөрстэй. Суурилуулалтын үед 
салхигүй байсан. ОТ-оос 18 км, малчин 
айлаас 8 км зайд байрлана. 

ОюуС-5 ОЮУ1 43.00074 106.97479 
332 дахь 
өдөр-09 цаг 

334 дахь 
өдөр-02 цаг 

Элсэрхэг хөрстэй, хуурай сайр. Суурилуулах 

үед салхигүй байв. 

ОюуС-6 ОЮУ2 43.07311 106.78938 
333 дахь 
өдөр-01 цаг 

334 дахь 
өдөр-03 цаг 

ОТ-оос баруун хойд зүгт 4км зайд оршино. 
Тус цэгээс 1 км зайд малчин айл байв. 
Салхигүй байсан. 
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Шуугианы спектр анализ: Орчны сейсмек шуугианы үүсгүүр, түүний төвшин болон 

өөрчлөлтийг үнэлэх болон хянах үр дүнтэй арга бол сейсмик шуугианы спектрийн нягтын чадлыг 
тодорхойлох явдал юм. Өөрөөр хэлбэл спектрийн  нягтын чадлын функц нь ямар давтамжуудын 

хувьд хүчтэй, ямар давтамжуудын хувьд сул байгааг үзүүлдэг. Сейсмик шуугиан нь дэлхийн 

хаана ч оршин байдаг зүйл юм. Сейсмик шуугиан нь ихэвчлэн салхи болон далайн давалгаагаар 

үүсгэгдэж байдаг. Үүнээс гадна аж үйлдвэр, автомашин, галт тэрэгний хөдөлгөөн гэх мэт хүний 

үйл ажиллагаанаа өндөр давтамжтай, хурдан сарнидаг сейсмик шуугиан үүсдэг. Сейсмик 

шуугианыг ерөнхийд нь доорх байдлаар ангилж болно.  

Хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй сейсмик шуугиан - Аж үйлдвэр, хүнд машин механизмийн 

ажиллагаа, галт тэрэг гэх мэт хүний үйл ажиллагаанаас сийсмик шуугиан үүсдэг бөгөөд долгионы 

давтамж нь өндөр (>1Гр), долгионы тархалт нь амархан сарнидаг (метрээс хэдэн километр зайд) 

онцлогтой. Цаг хугацааны хувьд энэ төрлийн шуугиан нь өдөр шөнийн хувьд ялгаа ихтэй байдаг 
бөгөөд шуугианы ерөнхий төвшн өндөр байдаг. 

Салхиар үүсгэгддэг сейсмик шуугиан - Газар дээрх аливаа биетүүд агаарын урсгалын нөлөөнд 

байнга ордог учраас тэдгээрийн нүдэнд үл үзэгдэм савлалтуу нь газрын чичирхийлэлийг байнга 
үүсгэж байдаг. Энэ төрлийн сейсмик шуугиан нь мөн өндөр давтамжай байдаг.  

Далайн гаралтай сейсмик шуугиан - Энэ төрлийн сейсмик шуугиан нь дэлхийн гадаргуугын хаана 
ч оршин байдаг бөгөөд ерөнхийд нь микросейсмик гэж нэрлэдэг.  

Талбай ОюуС-1: Тус хэмжилтийн цэг нь Оюу Толгой кемпээс зүүн хойд зүгт 36 км, Ханбогд 
сумаас баруун хойш 5.5 км зайд оршино. Тус цэгийн хөрс нь элсэрхэг бөгөөд гол замаас хол 

орших хэдий ч сумаас хойш чиглэсэн орон нутгийн замын дэргэд байрлана. Энэ замаар зорчиж 

буй тээврийн хэрэгслүүд шуугианы үүсгүүр болох магадлалтай. Хавсралт зураг 19-д тус талбайд 

хэмжигдсэн өдрийн болон шөнийн шуугианы спектрийг үзүүллээ.  

Спектрийн нягтын чадлын зургаас үзэхэд шуугианы өдөр болон шөнийн төвшингийн хооронд 

20Дб байна. Өнгөрсөн жилийн орчны шуугианы төвшинтэй харьцуулахад шуугиан ижил төвшинд 

байна. 

Талбай ОюуС-2: Тус цэг нь Оюу Толгой төслийн талбай дотор байрлана. Өнгөрсөн жилийн 

хэмжилт хийсэн цэг дээр барилгын ажил явагдаж байсан тул тус цэгийг үндсэн цэгийн байрлалаас 
өөрчилсөн.  

Сонгосон цэгийн орчим дахь 2 гол замаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгсэл болон барилгын ажил 

хамгийн ойрын сейсмик шуугианы үүсгүүрүүд болж байв.  

Хавсралт зураг 20-аас үзэхэд тус цэг дээрх орчны шуугианы өдөр, шөнийн ялгаа нь 20Дб орчим 

байна. Өнгөрсөн жилийн шуугианы төвшинтэй харьцуулахад 20Дб-ээр их байгаа боловч энэ 
өөрчлөлт салхины нөлөөлөлтэй холбоотой. 

Талбай ОюуС-3: Энэ талбай нь Ханбогд кемпээс урагш 200м зайд оршино. Кемп доторх байнгын 

ажиллагаатай цахилгаан үүсгүүр тус цэгийн хувьд сейсмик шуугианы үүсгүүр болно. 

Сейсмик шуугианы өдөр болон шөнийн төвшин бараг ижил байгаа нь цахилгаан үүсгүүртэй 

холбоотой бөгөөд өнгөрсөн жилийн шуугианы төвшингөөс 20Дб-ээр доогуур байна. Энэ ялгаа нь 

өнгөрсөн жилийн энэ цэг дээрх хэмжилтийн үед салхины хүч их байсантай холбоотой (Хавсралт 
зураг 21).  

Талбай ОюуС-4: Тус сонгосон талбай нь Оюу Толгой уурхай болон ОТ кемпээс 18 км зайд 

орших ОюуС-1 талбай хооронд оршино. Станцыг элсэхэг хөрсөнд суурилуулсан. 

Спектрийн нягтын зургаас үзэхэд өдөр шөнийн хувьд орчны шуугианы төвшинд ялгаа 
харагдахгүй байна. Өнгөрсөн жилийн шуугианы төвшинтэй харьцуулахад шөнийн 

хэмжилтүүдийн хооронд зөрөө ажиглагдахгүй байна. Харин орчны шуугианы өдрийн 

хэмжилтүүдийн хувьд 20Дб-ийн зөрөө ажилгагдсан нь өнгөсөн жилийн хэмжилтийн үе дэх 
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салхины хүчтэй холбоотой. Өнгөрсөн жилийн өдрийн шуугианы төвшин 170-180 Дб байсан 

бөгөөд шөнийн цагаар шуугианы төвшин Петерсоны гаргасан бага шуугианы загвартай 
харьцуулж болох төвшинд хүрч байв (Хавсралт зураг 22). 

Талбай ОюуС-5: Энэ цэг нь Оюу Толгойгоос зүүн өмнө зүгт 14 км зайд оршино. Станц 

суурилуулсан цэгээс 800 м зайд нутгийн малчин айл байна. Станцыг хуурай сайрны элсэрхэг 
хөрстэй эрэгт суурилуулсан.  

Спектрийн нягтийн зургаас харахад орчны шуугианы өдөр болон шөнийн төвшингийн хоорон 

ялгаа харагдахгүй байна. Өмнөх тохиолдлуудын адил шуугианы төвшин нь өнгөрсөн жилийн 

хэмжилтээс 20-30Дб-ээр бага байв. Энэхүү ялгаа нь мөн тухайн цэг дээрх өнгөрсөн жилийн 

хэмжилтийн үе дэх салхины хүчтэй холбоотой (Хавсралт зураг 23). 

Талбай OюуС-6: Тус цэг нь Оюу Толгойгоос баруун хойд зүгт 4 километрт оршино. Станцыг 
хадан хөрсөн дээр суурилуулсан болно. Тус цэг дээр орчны сейсмик шуугианы спектрийн нягтын 

чадлын зургаас үзэхэд өдөр болон шөнийн түвшин хооронд зөрөө ажиглагдахгүй байна (Хавсралт 
зураг 24). 

Дүгнэлт 

Спектрийн нягтын чадлын зургуудаас үзэхэд Оюу Толгой орчмын сейсмик шуугианы ерөнхий 

төвшин 180-210 Дб хооронд байна.  Зургууд дээр 1 Гр-ээс дээш зарим пикүүд ажиглагдаж байгаа 
нь Оюу Толгой уурхайн үйл ажиллагаа, түүний эргэн тойрон дахь бүтээн байгуулалт, хүнд машин 

механизмийн үйл ажиллагаанаас үүссэн сейсмик шуугиан юм. 

Энэ жилийн хэмжилтээр тогтоогдсон орчны сейсмик төвшинг өнгөрсөн жилийн үр дүнтэй 

харьцуулахад зарим цэгүүд дээр 20-30 Дб-ийн зөрөө ажиглагдаж байна. Өнгөрсөн жилд орчны 

сейсмик шуугианыг хэмжих үед салхи ихтэй байсан. Агаарын хүчтэй урсгал, салхи шуурга нь 

харьцангуй өндөр давтамжтай сейсмик шуугиан үүсгэдэг. Энэ жилийн хэмжилтийн үед цаг агаар 

тогтуун байсан бөгөөд дээр дурьдсан зөрөө нь салхитай холбоотой. 

Судалгааны үр дүнг дүгнэж хэлэхэд Оюу Толгой төслийн талбай, түүний орчим дахь сейсмик 

шуугианы төвшин нь стандарт төвшинд байгаа бөгөөд давтамжийн янз бүрийн мужуудад өдөр 

болон шөнийн хэмжилт хооронд гойд ялгаа ажиглагдсангүй. Тус уурхайн үйл ажиллагаа болон 

түүний орчим дахь барилгын бүтээн байгуулалтын ажил байнга явагдаж байгаа учир тус орчны 

сейсмик шуугианы спектр дотор өндөр давтамжтай сейсмик шуугиан байнга ажиглагдаж байгаа 
бөгөөд цаашид ч мөн ажиглагдах болно. 
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7. УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

7.1 Усны нөөц  

Оюу Толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн хайгуул судалгааны ажлыг 
2003–2007 онд хэрэгжүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны 

Газрын дэргэдэх Усны салбарын шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн 2008 оны 11 дүгээр 

сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордыг (Зураг 
33) гидродинамикийн болон балансын аргаар, үйлдвэрлэлийн зэрэглэлээр үнэлсэн 870,0 л/сек 

буюу 75168 м3/хоног ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах тухай шийдвэр гаргажээ. Уг шийдвэрийг 
үндэслэн Монгол Улсын БОАЖ-ын сайдын 2009 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 22 тоот 
тушаалаар уг нөөцийг баталгаажуулсан байна.  

2012 онд Гүний хоолойн газрын доорхи усны ордын залгаа орших талбайд гадаргын геофизикийн 

болон гидрогеологийн хайгуулын ажил явуулж, Оюу Толгойн үйлдвэрийн усны нөөцийг 
нэмэгдүүлэх ирээдүй бүхий талбайг олж илрүүлэх, ордын хил хязгаарыг нарийвчлан тогтоож 

загварт өөрчлөлт оруулах, мониторингийн сүлжээг өргөтгөх зорилгоор хээрийн хайгуул 

судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийг барьж байгуулах 

ажил, Oюу толгойн орд Гашуун сухайтын хооронд баригдаж буй хатуу хучилттай замын 

барилгын ажил, Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал байгуулах төслийн барилгын ажилд 

шаардагдах усны хэрэгцээг  Оюу Толгой ХХК нь өөрийн хөрөнгөөр өрөмдсөн цооногуудаа худаг 
болгон тоноглон ашиглах замаар хангаж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 33. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын ул чулуулгийн гадарга 

Гүний хоолойн ус татах байгууламж нь хоногт 77760 шоо.м ус олборлох хүчин чадалтай. 28 
худаг, 5 ус өргөх станц, 1 тасалдалттай ус өргөх станцтай, нэг бүр нь 200,000 шоо.м багтаамжтай 

2 ширхэг ус хуримтлуулах цөөрөмтэй, 88км DICL, 65 км HDPE ус дамжуулах яндан хоолойтой 

байгууламж юм (Хавсралт зураг 25, 26).  
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7.1.1.  Усны хэрэглээ  

Оюу толгой төслийн хүрээнд 2012 онд нийт 49 цооногийг төслийн унд ахуй, зам, барилга, 
баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлын хэрэгцээнд ашиглахаар 2012 оны 04 сарын 30 өдөр 

Ханбогд сумын байгаль хамгаалагчтай ус ашиглах гэрээ байгуулсан. Оюу толгой уурхайн талбай 

болон хойд суурингийн усны хэрэгцээнд 35 цооног, Оюу толгойгоос Гашуун сухайтын хооронд 
баригдаж буй замын барилгын ажилд 11, нисэх онгоцны буудлын барилгын ажилд 3, цооногоос 
ус ашиглахаар тус тус гэрээ байгуулсан.  

 
Зураг 34.GH05_PB01, GH05_PB02, GH05_PB03 худгууд 

 
Зураг 35. GH05_PB05, GH05_PB06 худгууд 

 
Зураг 36. GH05_PB05 худгийн зохион байгуулалт ( усны тоолуур, хянах самбар) 

Эдгээрээс 2012 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 24 цооногийг худаг болгон тоноглон төслийн усны 

хэрэгцээгээ хангаж  байна. Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт 2011 оны 8 дугаар сараас эхэлсэн 

бөгөөд одоогийн байдлаар 5 дугаар багцын  GH05_PB01, GH05_PB02, GH05_PB03, GH05_PB05, 

GH05_PB06 худгууд 4 дүгээр багцын GH04-PB01, GH04-PB03, GH04-PB04, GH04-PB05, GH04-

PB06 худгууд 3 дугаар багцын GH03_PB01, GH03_PB02, GH03_PB03, GH03_PB04, GH03_PB05, 

GH03_PB06, худгуудыг Оюу толгой төслийн Ус цэвэршүүлэх ба савлах байгууламж, ус 
хуримтлуулах цөөрөм, барилгын ажлын усны хэрэгцээнд ашиглаж эхлээд байна (Зураг 34, Зураг 
35 болон Зураг 36). Барилгын ажлын үйл явц идэвхижсэнтэй холбоотойгоор усны хэрэглээ 2012 

онд тогтмол өссөөр ирсэн ба 10 дугаар сарын байдлаар нийт 1540003.5 м3
 усыг төслийн унд ахуй, 

үйлдвэрлэл, барилгын ажлын хэрэгцээнд, ус хуримтлуулах цөөрөмд ус хадгалах зорилгоор 
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ашигласан бөгөөд өмнөх 2011 онд ашигласан усны хэмжээнээс даруй 4 дахин их байна (Зураг 37 

болон Зураг 38).  

Оюу толгой төслийн хэмжээнд ахуйн болон барилгын ажилд шаардагдах усны хэрэгцээг хангаж 

байгаа цооног (худаг)-уудын үзүүлэлтийг Хавсралт Хүснэгт 1-д үзүүллээ. Нутгийн малчдын 

ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй хөрсний бага гүний уст гар худгууд булаг, задгай ус зэргийг 
төслийн унд ахуй, хайгуулын болон үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашигладаггүй болно. 

Оюу толгой төслийн барилгажилтын үеийн бетон зуурмагийн хэрэгцээг нийт 3 зуурмагийн 

үйлдвэрээс хангаж байна. 2012 оны 10 дугаар сарын байдлаар эдгээр үйлдвэрүүд нь 159331 шоо.м 

бетон зуурмаг үйлдвэрлэж үүнд 23945 шоо.м ус зарцуулаад байна. Энэ нь 1 шоо.м бетон зуурмаг 
үйлдвэрлэхэд дунджаар 150 литр ус зарцуулсан байна (Зураг 39).  

 

Зураг 37. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээ 2012 оны 10 дугаар сарын байдлаар 
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Зураг 38. 2012 оны 10 дугаар сарын байдлаар Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээ  
 

 
Зураг 39. Оюу толгой төслийн үйлдвэрлэсэн бетон зуурмаг, ашигласан усны хэмжээ 

 

7.1.2.  Ус ашиглах гэрээ, төлбөр 

Монгол улсын “Усны тухай” хуулийн 16.1.8, 23, 27 дугаар зүйл, Усны Газрын 2012 оны 04 дүгээр 
сарын 18-ны 4/431 тоот мэргэжлийн дүгнэлт, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын 

2012 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 50 тоот шийдвэрийг үндэслэн Ханбогд сумын Засаг 
дарга болон Оюу Толгой ХХК-ий хооронд ус ашиглах гэрээг 2012 оны 04 дүгээр сарын 30-ны 

өдөр нэг жилийн хугацаатай байгуулсан. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 
21-т үзүүлэв.  

Монгол улсын Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас 2012 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр 

7/666 тоот албан бичгийг үндэслэн тус компани ус ашигласны төлбөрийг “Ус ашигласны 

төлбөрийн  хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 2009 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн  351 

тоот тогтоолын дагуу тооцон барагдуулж байна.  

Хүснэгт 21. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Гэрээний 
дугаар 

Хугацаа Эхлэх Дуусах Ус ашиглах зориулалт 

01 

 

1 жил 
 

2012/04/30 

 

2013/04/30 

 

Гүний хоолойн ордоос ус татах шугам хоолой, Оюу 
Толгойгоос Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэл 
тавигдах хатуу хучилттай авто зам, Хан бумбат нисэх 
онгоцны буудлын барилгын ажил, мөн барилгын 

ажилчдын Өмнөд Хойт түр суурингийн хэрэгцээнд 
шаардлагатай ахуйн болон үйлдвэрлэлд ашиглах ус.  

Ус ашигласны төлбөрийн хэмжээг усны эх үүсвэр дээр (худагт) байрлуулсан усны тоолуурын 

заалтын зөрүүг үндэслэн баталгаажуулж тухайн сарын сүүлийн долоо хоногт Ханбогд сумын 

байгаль хамгаалагч, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нарт хянуулдаг. Хайгуулын өрөмдлөг 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 61 

 

болон замын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор замын усалгаанд бохир ус цэвэрлэх 

байгууламжаар цэвэрлэгдээд гарсан усыг дахин ашиглаж байна. 2012 оны 11 дүгээр сарын 
байдлаар Оюу толгой төслийн хэмжээнд ус ашигласны төлбөрт нийт  76 965 575.5  төгрөгийг 
Ханбогд сумын төсөвт төлөөд байна (Зураг 40). 

 

Зураг 40. Ханбогд суманд төлсөн усны төлбөрийн хэмжээ 

Оюу Толгой төслийн хүрээнд ашиглаж буй худгууд, усны эх үүсвэрүүдэд Монгол Улсад 

ашиглахыг зөвшөөрсөн  ХБНГУ-ын “ABB” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбарт 
үйлдвэрлэсэн “Process Master FEP 311” маягийн зарцуулалтын цахилгаан соронзон тоолуур мөн 

ХБНГУ-ын “Zenner international” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбар “Zenner Meters” 

компанид үйлдвэрлэсэн “Zenner Minomess” DN (13÷15); “Zenner” DN (20÷15) маягийн халуун, 

хүйтэн усны тоолуурыг ашиглаж байна. Усны тоолуурын  баталгаажуулалт хийсэн талаар 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт хүснэгт 2-т үзүүлэв. 

7.2 Хэрэглээний усны чанарын хяналт шинжилгээ  

7.2.1 Ундны усны эрүүл ахуйн хяналт 

Оюу Толгой төслийн талбайд ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдыг эрүүл, аюулгүй орчинд 

ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс усны эх үүсвэрүүдэд  эрүүл ахуйн хяналтыг 
тогтмол тавин ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд 2012 онд “Эрүүл зүй” микробиологийн 

итгэмжлэгдсэн лабораторид Оюу Толгой төслийн ашиглалтын худаг, усан сангууд, бүх гал 
тогооны угаалтуур болон нэгдсэн шугам сүлжээнд холбогдоогүй хэсгүүд, ажилчдын амьдарч буй 

байрнуудын угаалтуураас усны дээж авч, эрүүл ахуй бактериологийн шинжилгээг тогтмол 

хийлгэж байна  

Унд ахуйн усны бактериологийн дээжлэлт, шинжилгээний ажлыг цэвэр усны эх үүсвэрийн 

цэгүүдэд 2 долоо хоног тутамд, цэвэр усны хэрэглэгч болон Оюу толгой төслийн талбайгаас 
гадна орших кемпүүдээс 1 сарын давтамжтай тогтмол хийж байгаа ба 2012 оны 11 дүгээр сарын 

байдлаар нийт 34 удаа дээж авч шинжлүүлсэн байна. Бактериологийн дээж авах аргачлалын дагуу 
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нийт усны дээжийг авч, хөргөгч саванд хийн (Хавсралт. А) Цэвэр усны бактериологийн дээж 

илгээх мөс бүхий хөргөгч сав, Б) Усны дээж авах ариутгасан, зориулалтын гялгар уут.). 24 цагийн 
дотор “Эрүүл зүй” итгэмжлэгдсэн лабораторид  илгээж, 1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоо, 

100 мл усан дахь E-coli-ийн тоо болон гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян зэрэг 3 үзүүлэлтээр 

шинжлүүлж, гарсан үр дүнг  MNS 900:2005 Ундны усны стандартын үзүүлэллтэй харьцуулдаг. 
2012 онд хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээс харахад нийт авсан дээжүүдэд 100 мл усан дахь 

гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрээгүй байна. 1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоог 
Хавсралт зураг 27, 28-д үзүүлэв.  

 

Зураг 41. А)Цэвэр усны бактериологийн дээж илгээх мөс бүхий хөргөгч сав 

                                            Б)Усны дээж авах ариутгасан, зориулалтын гялгар уут.  

Цэвэр усны эх үүсвэр болон хэрэглэгчийн цэгүүдээс авсан усны дээжинд хийгдсэн нийт бичил 

биетний тоо стандарт үзүүлэлтээс давсан тохиолдлыг доорхи Хүснэгт 22-д нэгтгэн харуулав. 
Нийт бичил биетний тоо их байх нь усны бохирдлыг шууд илэрхийлэхгүй юм. Учир нь хэвийн 

нөхцөлд усанд байдаггүй, харин хүн болон амьтны ялгадас, ургамлын ялзмаг зэргийн нөлөөгөөр 

усанд орж байгаа бичил биетэнг хоёрдогч бичил биетэн гэнэ. Эмгэг төрөгч буюу хүн, амьтанд 

өвчин үүсгэгч бичил биетний байнга амьдрах орчин нь ус биш юм.  

Хүснэгт 22.  Усны эх үүсвэр болон хэрэглэгчийн цэгүүдээс авсан усны дээжинд хийсэн 

микробиологийн шинжилгээ стандарт үзүүлэлтээс давсан тохиолдлууд 

Дээжлэлт хийсэн цаг Огноо 
Нийт нянгийн тоо 

(1 мл усанд) 
Давтамж 

Ус савлах үйлдвэрийн түүхий усны шугам 1/29/2012 120 

5 
Ус савлах үйлдвэрийн түүхий усны шугам 1/29/2012 120 

Ус савлах үйлдвэрийн түүхий усны шугам 4/6/2012 110 

Ус савлах үйлдвэрийн түүхий усны шугам 4/8/2012 130 

Ус савлах үйлдвэрийн түүхий усны шугам 7/29/2012 140 

Хойт кемп гал зуух 6/11/2012 140 
2 

Хойт кемп гал зуух 7/8/2012 150 

Хойт кемп гал зуух фильтрийн гоожуур 6/11/2012 120 1 

Б кемпийн аяга таваг угаагуур 6/11/2012 180 1 

СС-01 усан сан 4/8/2012 120 1 

Өмнөд кемп фильтрийн гоожуур 8/5/2012 120 1 

Босоо ам -1 шинэ жорлон угаалтуур 1/9/2012 120 1 

Ахуйн усны шугам 7/29/2012 160 1 

SS-10 блок 7/8/2012 135 1 

CC-03 2/26/2012 120 1 

VIP блок 3 7/8/2012 120 1 
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Ус боловсруулан савлах үйлдвэрийн (УБСҮ) түүхий усны шугамнаас авсан дээжинд 5 удаагийн 

тохиолдолд нийт бичил биетний тоо стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдол гарсан. Ус 
боловсруулан савлах үйлдвэрийн түүхий усны шугам нь Гүний хоолойн усны ордоос шууд ирж 

байгаа ус бөгөөд нийт бичил биетний тоо стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн бохирдол нь ус шугам 

хоолойнд удах, байгалийн өөрийн бохирдлоос шалтгаалсан байж болно. УБСҮ-ийн 

боловсруулсан ус болох Танк 422-оос авсан бүх дээжинд нийт бичил биетний тоо стандарт 
хэмжээнд гарсан бөгөөд энэ нь Ус боловсруулан савлах үйлдвэрийн ариутгалийн хүчин чадал 

сайн байгааг харуулж байна.  Энэ оны 6 дугаар сард хийгдсэн хяналт шинжилгээгээр өмнөд кемп, 

хойт кемпийн болон Б кемпийн гал тогооны усны дээжинд нийт бичил биетний тоо стандарт 
хэмжээнээс хэтэрсэн үзүүлэлт гарсан. Тус кемпүүдийн нөөцлүүр (танк)-ийг цэвэрлэж ариутгах 

арга хэмжээ даруй авсан болно. СС-01 усан сан, Босоо ам-1 шинэ жорлон угаалтуур, ахуйн усны 

шугам, SS-10 блок, CC-03 ба VIP блок 3-д хийсэн бактериологийн шинжилгээгээр бичил биетний 

тоо стандартад заасан хэмжээнээс давсан байна. Ус олон шалтгаанаас бохирдож болох бөгөөд 

үүнд усны өөрийн бохирдол мөн дээж авах үйл ажиллагааны явцад бохирдсон байх боломжтой.  

Оюу толгой төслийн Байгаль орчны хэлтсийн хүсэлтээр “Эрүүл зүй” ХХК-ийн орчны эрүүл ахуйч 

Д.Хандаа, лабораторийн тэргүүлэх эмч, нян судлаач О.Мөнхтуяа нар 2012 оны 10 дугаар 

сарын19- 22-ны өдрүүдэд усны бактериологийн мониторинг хяналтын цэгүүдээс унд ахуйн 

мониторинг хяналтын үйл ажиллагаа явуулахгүй болсноос зарим цэгүүдийг хасах, зарим 

цэгүүдийг хяналтанд нэмж оруулах зэргээр хяналтын цэгүүдийг тогтоох болон хойд кемп дэхь 

бохир ус цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэгдэж гарсан цэвэршүүлсэн бохир усыг хаяж байсан 

цөөрмийн байдалтай газар дээр нь танилцав. Ус боловсруулах ба савлах үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаатай танилцав. Мөн түүнчлэн унд ахуй, хэрэглээний усны эрүүл ахуйн шаардлага, 
аюулгүй байдлын талаарх мэргэжлийн зөвлөмж гаргасан. 

7.2.2 Хэрэглээний усны химийн шинж чанар  

Оюу толгой төслийн талбайд усны чанарын шаардлагыг тогтмол хангах, усны чанар өөрчлөгдөх 

тухай бүрт авах арга хэмжээг хурдан шуурхай зохион байгуулах үүднээс усны чанарын 

мониторингийг долоо хоногт нэг удаа хийж байна. Усны дээжийг шугам сүлжээний ус,  шүүсэн 

ус болон цэвэршүүлсэн бохир усны тогтмол цэгүүдээс авч pH, нийт ууссан хатуу нэгдэл (НУХН), 

цахилгаан дамжуулах чадвар болон хлоридын агууламжийг долоо хоног бүр шууд газар дээр нь 

тодорхойлж байна (Зураг 42). Гарсан үр дүнг графикаар илэрхийлэн холбогдох албан 

тушаалтнуудад илгээж шаардлагатай арга хэмжээг авч байна.  

 

Зураг 42 А) pH хэмжигч, НУХН хэмжигч, Цахилгаан дамжуулах чадвар хэмжигч  

            Б) Усан дахь хлоридын агууламжийг титрийн аргаар хэмжигч   

Шугам сүлжээний ус: Төслийн хэрэглээнд зориулан Гүний хоолойн усны ордоос шугам 

хоолойгоор дамжуулан ус татаж нийт 400 000 тонны багтаамжтай усны хоёр нөөцлүүрт 
хуримтлуулах бөгөөд  Түүхий ус нь нөөцлүүрээс УБСҮ-т түүхий усны шугамаар дамжин орж  

элсэн болон нүүрсэн шүүлтүүрээр шүүгдэн хатуу хольц (элс, шавар гэх мэт) болон органик 

бодисоосоо зайлуулагдах ба шүүгдсэн ус нь Оюу толгой төслийн талбар даяар түгээгддэг.  
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Бетон зуурмагийн цех-2-т шугам сүлжээний усыг урвуу осмосын төхөөрөмжөөр шүүсэн устай 

холин, эрдэсжилт харьцангүй багатай усаар бетон зуурмаг үйлдвэрлэдэг. Ийнхүү шугам 
сүлжээний усыг урвуу осмосын төхөөрөмжөөр шүүсэн цэвэр устай янз бүрийн харьцаатай 

хольсноор Бетон зуурмагийн цех-2-ийн усны НУХН-ийн түвшин байнга өөрчлөгдөж ирсэн 

(Хавсралт зураг 29).  

Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын худгуудыг өрөмдөж дуусах тухай бүрт усны дээж авч 

Ус сувгийн удирдах газрын итгэмжлэгдсэн лабораторид химийн бүрэн шинжилгээ хийлгэсэн 

бөгөөд шинжилгээний хариуг Хавсралт хүснэгт 3-д үзүүлэв. Хүснэгтэнд Гүний хоолойн газар 

доорхи усны ордын цооногуудын усны чанарыг ундны усны стандарт MNS900:2005-тай 

харьцуулж үзүүлэв. Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд хатуулаг өндөртэй, маш хатуу ангиллын ус 
давамгайлж  байна. Графикаас үзэхэд анионы хувьд хлорид, сульфат давамгайлсан, катионы 

хувьд кальци болон натри давамгайлсан ус байна. Хүнд металлын үзүүлэлт болох стронций 15 

дээжинд тодорхойлсон ба тэдгээрээс 12 сорьцонд 2-3 дахин их, селени мөн 15 дээжинд 

тодорхойлсон бөгөөд 13 сорьцонд 1-11 дахин их тус тус гарсан байна. Тус худгуудыг анх 

өрөмдөж дуусан шавхалт 10 хоног хийж усны чанар тогтворжих үед усны дээж авсан бөгөөд 

дээрхи хүнд металлууд нь байгалийн гаралтай байх бүрэн боломжтой. Гүний хоолойн газар 

доорхи усны ордын цооногуудыг голчлон үйлдвэрлэлийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах 

бөгөөд унд, ахуйн усны зориулалтаар ашиглахдаа Ус боловсруулан савлах үйлдвэрт (УБСҮ) 

шүүж цэвэршүүлэн хэрэглэж байна.   

Шүүсэн ус: Ус боловсруулан савлах үйлдвэр (УБСҮ) нь барилгын кемпийн талбайн төв хэсэгт 
байрлах ба Гүний хоолойн газар доорхи усны ордоос шугам хоолойгоор ирэх боловсруулаагүй 

усыг цэвэршүүлэн нийлүүлж байна.  

Ус савлах үйлдвэрээс  гарах савласан ус нь Монгол улсын стандартууд болон ундны усны эрүүл 

ахуйн чанарын стандартын шаардлагыг хангаж байгаа бөгөөд хэрэглэгчдэд түгээгдэхээс өмнө 

хэмжээт хуваарилалт, олон шүүлтүүрт ба үйрмэг идэвхижүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүр, урвуу осмос, 
хэт ягаан туяаны ариутгал, озонон халдваргүйжүүлэлт зэрэг цэвэрлэгээ, ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлтийн дамжлагуудаар дамжин 20 литрийн хуванцар саванд савлагдан түгээгдэнэ.  

Чанарын хяналт тавих зорилгоор түүхий ус, ахуйн ус, танк-422 болон савласан уснаас  сар бүр 

химийн бүрэн шинжилгээ, долоо хоног бүр үндсэн үзүүлэлт, эрүүл ахуйн хяналт тавих зорилгоор 

хоёр долоо хоног тутамд бактериологийн дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээж байна. 

Ус боловсруулан савлах үйлдвэр (УБСҮ) нь хоёр үндсэн танхимтай бөгөөд тэдгээрийн нэг 
танхимд боловсруулаагүй усны болон гал унтраах ус агуулах усан сангууд, ахуйн хэрэглээний 

хоёр усан сан, гал унтраах усны шахуургат станц мөн ахуйн хэрэглээний усны шахуургат 
станцууд байрлана. Харин хоёр дахь танхим нь ахуйн хэрэглээний ус цэвэршүүлэх болон ус 
савлах систем, савласан усны агуулах, лаборатори/албан тасалгаа, тоног төхөөрөөмжийн агуулах, 

химийн бодисын агуулах зэрэг өрөөнүүдтэй. УБСҮ-ээс гарсан хаягдал  усыг энэхүү танхимын 

суурийн давхарт байрлах бохир усны шахуургат станцын тусламжтайгаар автоматаар бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламжийн шугам хоолой руу тогтмол суллан зайлуулна.  

Гүний хоолойн ордын ус нь өндөр эрдэсжилттэй, химийн найрлага, чанарын хувьд унд ахуйн 

усны стандартын шаардлагыг бүрэн хангадаггүй учир орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох 

урвуу осмосын /RO/ мембраны технологийг сонгон авч, суурилуулан  ашиглалтанд оруулан 

ажиллуулж байна. Урвуу осмосын төхөөрөмжийг Ус боловсруулан савлах үйлдвэр (Зураг 43-А), 

Дулааны станц (Зураг 43-Б) болон CCC кемпийн уурын зууханд (Зураг 43-В) суурилуулсан.   
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Зураг 43. А) Ус Боловсруулан Савлах Үйлдвэр, Б) Дулааны станц, В) CCC кемпийн уурын зуух  

CCC кемпийн (Consolidated Construction Camp буюу хятад ажилчдын байрлах кемп) уурын 

зууханд өндөр эрдэсжилттэй усыг урвуу осмосын төхөөрөмжөөр шүүн ариутгаад мөн адил CCC 

кемпийн гал тогоо, угаалтуурт унд ахуйн зориулалтаар ашиглаж байна. Шүүсэн усны НУХН-ийн 

графикаас харахад УБСҮ-т шүүсэн усны (УБСҮ-ийн Танк 422) нийт ууссан хатуу нэгдэл 5 дугаар 

сараас эхлэн үл ялиг өсөж ирсэн бөгөөд урвуу осмосын төхөөрөмжийн шүүлтүүрийг сольсны 

дараа НУХН-ийн хэмжээ эргэж буурсан (Хавсралт зураг 30).  

Ус сувгийн удирдах газрын лабораторид хийлгэсэн химийн бүрэн шинжилгээний дүнг  Хавсралт 
хүснэгт 4 болон 5-д  үзүүлэв. Ус Боловсруулан Савлах Үйлдвэрийн урвуу осмосын төхөөрөмжөөр 

шүүсэн усны чанарын үзүүлэлтийг Монгол Улсад мөрдөж буй ундны усны стандарттай 

харьцуулан хүснэгтэнд үзүүлэв. Түүхий усны шугамнаас авсан усны дээжийг бүдэг хараар 

тодруулсан ба шүүсэн усны чанартай харьцуулан үзэж УБСҮ-ийн урвуу осмосын төхөөрөмжийн 

ус шүүх хүчин чадлыг үнэлж болно.  

Шүүсэн усны дээжинд хийсэн хүнд металын шинжилгээний дүнгээс үзэхэд хүнд металл Бор 

болон Селени-ээс бусад хүнд металлын агууламж ундны усны стандартад нийцсэн дүн гарсан 

байна. Шүүсэн усны нийт 9 дээж авсанаас 7 дээжинд Бор, 3 дээжинд селений агууламж Монгол 

улсын ундны усны стандартаас өндөр гарсан байна.   

Бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас гарч буй ус: Оюу толгойн барилгын суурингийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийг 2007 онд барьж ашиглалтад оруулснаар өдөрт 600 м3

 (4000 

хүн/өдөр) бохир ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай болсон.  2012 онд төслийн талбайд нийт гурван 
бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглаж байгаа бөгөөд үүнээс 2 нь Хятад ажилчдын сууринд 

байрлах ба нийт хүчин чадал нь 600 м3
 (4800 хүн/өдөр) (Зураг 44). Бохир ус цэвэршүүлэх 

байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин дунджаар 98.2 хувь байна. 2012 оны 1 дүгээр сараас 10 

дугаар сард эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нийт 396977 шоометр бохир усыг 
цэвэрлэсэн байна.  
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 4 шатлал бүхий механик, биологийн аргаар цэвэрлэдэг 
бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь цэвэршүүлсэн ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг (Зураг 45 болон 

Зураг 46). Илүүдэл лагийг нэг удаагийн цэвэрлэх мөчлөг бүрт реактороос автоматаар 

зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж зайлуулдаг. Илүүдэл лагийн хос цистернээс лагийг 
бохир усны тэргээр соруулж аван лаг зайлуулах тусгай цэгт хаяж байна. 2012 оны 10 дугаар 

сарын байдлаар нийт 30300 шоометр лагийг лаг зайлуулах талбайд тээвэрлэж хаясан. 
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БУЦБ-1 Барилгын суурин                  БУЦБ-2 Хятад ажилчдын суурин 

 
  БУЦБ-3 Хятад ажилчдын суурин 

Зураг 44. Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж 

 

 
Зураг 45. БУЦБ-д нийлүүлсэн нийт бохир ус ба гаргасан лагийн хэмжээ 
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Зураг 46. Цэвэрлэсэн бохир усны хэмжээ 

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн хэвийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор төслийн талбайд 

байрлах гурван Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн дээжүүдэд долоо хоног бүр pH, EC, НУХН 

болон хлорид ионы хэмжээг газар дээр нь тодорхойлж мөн цэвэршүүлсэн бохир усны дээжийг 
химийн бүрэн шинжилгээнд сар бүр УСУГ итгэмжлэглсэн лабораторид илгээж байна.  БУЦБ-ууд 

нь 24 цагийн  тогтмол үйл ажиллагаатай ба барилгын кемпийн ахуйн бохир ус нь төв 

цэвэршүүлэх байгууламж (Хаанзаа)-д, ССС кемпийн ахуйн бохир ус ССС-1 болон ССС-2  БУЦБ-

уудад бохир усны шугамаар урсан очих бөгөөд  механик шүүлтүүрээр орж механик хольцоос 
салгагдсаны дараа нөөцлүүрт хадгалан тохиромжтой нөхцөлд (температур, агааржуулалт) 
биологийн цэвэрлэгээнд орон, хэт ягаан туяа, элсэн шүүлтүүрээр дамжин хлороор 

ариутгагдсанаар цэвэршүүлэлт явагдаж дуусдаг.  
Ус боловсруулан савлах үйлдвэр нь Гүний хоолойгоос ирэх түүхий усыг шүүн цэвэршүүлэх 

технологийн явцад өндөр эрдэсжилттэй хаягдал ус гардаг бөгөөд шугам хоолойгор дамжин 

БУЦБ-д очдог. Усны эргэлтэнд УБСҮ-ийн хаягдал усны нөлөөллийг хянах зорилгоор чанарын 

мониторинг хийсэн ба доорх графикаас харахад БУЦБ-ийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа 
нь харагдаж байна (Зураг 47).  

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжаас цэвэрлэгдэн гарч буй цэвэршүүлсэн бохир уснаас тогтмол 

дээж авч Ус сувгийн удирдах газрын лаборатори болон МХЕГ-ын лабораториудад химийн бүрэн 

шинжилгээнд явуулж байна. Хавсралт хүснэгт 6 болон 7-д шинжилгээний дүнг нэгтгэн харуулав. 

Шүүсэн усны дээжийн химийн үндсэн үзүүлэлтээс үзэхэд тус шүүсэн ус нь Монгол улсад 

мөрдөгдөх ундны усны стандартад (MNS 900:2005)  нийцэж байна. Дунджаар авч үзэхэд түүхий 

усны  нийт ууссан хатуу үлдэгдэл буюу эрдэсжилт нь 1818 мг/л-ээс шүүсэн усанд  91,7 мг/л 

болтол буурсан байна. Энэ нь эрдэсжилтийг 95%-иар бууруулж байна. Хяналт шинжилгээний үр 

дүнг Хөрсөнд хаяж болох хаягдал усанд тавих шаардлага MNS4943:2000 стандарттай харьцуулж 

үзэхэд умбуур бодис, химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч болон аммонийн үзүүлэлт голчлон стандарт 
үзүүлэлтээс хэтэрсэн байлаа. 
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Зураг 47.  БУЦБ-ийн цэвэршүүлсэн ус болон УБСҮ-ийн хаягдал усанд хийсэн чанарын мониторинг 

 

7.3 Усны түвшний хяналт шинжилгээ  

7.3.1 Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгуудын усны түвшний хяналт  

Оюу Толгой төслийн талбайн ус авч ашиглаж буй цооногуудын усны түвшин, хэрэглээг нь  долоо 

хоногт 1 удаа, харин Гүний хоолойн худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь өдөр бүр худагт 
суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр хэмжиж байна. Цооногийн усны түвшин 

зөвшөөрөгдөх хязгаарт ойртон буурсан тохиолдолд усны хөдөлгөөнт түвшинг зохих хэмжээнд 

хүрч сэргэтэл хугацаанд ашиглалтыг түр зогсоох арга хэмжээ авдаг. Цооногийн усны түвшний 

бууралтын  зөвшөөрөгдөх хязгаар гэдэг нь гидрогеологийн шавхалт туршилтын  ажлын үр дүнд  

үндэслэн тухайн цооногоос тогтвортой ус ашиглаж болох хамгийн дээд хэмжээ буюу хязгаарыг 
тогтоож өгсөн гүнийг хэлнэ.  

Газрын доорхи усны нөөц нь тэжээгдлийн эрчим, ашиглалтын үеийн ундарга зэргээс шалтгаалан 

ашиглалтын явцад усны түвшин тодорхой хэмжээгээр буурч байдаг. Иймд тухайн экосистемд 

үлдээх ёстой усны хэмжээг  энэхүү түвшний зөвшөөрөгдөх  бууралтаар хязгаарлаж төслийн усны 

хэрэглээг зохицуулж байна. Нэгэнт дээрхи худгуудыг байнгын идэвхитэй ашиглалтанд хамруулж 

байгаагаас цооногийн усны хөдөлгөөнт (динамик) түвшнийг хэмжиж тэрхүү үзүүлэлтээр 

ашиглалтын байдлаас хамаарсан түвшний бууралтын хэлбэлзлийг хянаж, цооногуудыг сэлгэн 

ашиглах замаар зохицуулалт хийж байна. Зөвшөөрөгдөх түвшний хязгаараас давсан бууралт 
одоогийн байдлаар ажиглагдаагүй байна. Усны түвшний графикуудаас харна уу (Хавсралт зураг 
31-52). 

7.3.2 Хяналтын цооног, худгийн усны түвшний хяналт  

Оюу толгой төсөл усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 2004 оноос эхлэн хэрэгжүүлсэн 

бөгөөд 2008 оноос шинэчилсэн төлөвлөгөө боловсруулан усны хяналт шинжилгээг хийж байна. 
Мөн төслийн үйл ажиллагаа, хамрах талбайн хүрээнээс шалтгаалан байгаль орчинд нөлөөлөх 
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байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан уст цэгүүдийг 
хяналт шинжилгээндээ хамруулж байна. Усны хяналт шинжилгээг Оюу Толгой, Гүний хоолой, 
Галбын говь-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвас болон Ундайн сайр гэсэн үндсэн 4-н талбайд 

газар доорхи болон гадаргын цөөвтөр уст цэгүүдийг хамруулан явуулж байна (Хавсралт зураг 53). 

Газрын доорхи усны (ГДУ) хяналт шинжилгээний үндсэн зорилго нь газар доорхи усны нөөц, 
чанар, байгалийн нөхцөлийг судлах мөн байгалийн горимд төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх 

нөлөөллийн цар хүрээг тогтоох ба сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах, ГДУ-ны 

ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулахад оршино.  

Газар доорхи усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу бүх цооног, худгуудад усны 

түвшний хэмжилтийг цахилгаан түвшин хэмжигч (Solinst 101 Water level meter) багажаар хийх ба 
зарим цооногуудад автоматаар өөрөө түвшин, температур, агаарын даралт хэмжигч багаж 

суурилуулан ажиллаж байна. Цооногт суурилуулсан (Model 3001 Levelogger Gold) багаж нь 

сонгосон минутын интервалаар усны түвшин, агаарын даралт, температурыг сар, жилийн турш 

хэмжин өгөгдлийг санах ойдоо хадгалдаг (Зураг 48). 

 
Зураг 48. Түвшин хэмжигч (Solinst 101 Water level meter) цахилгаан багаж, автомат түвшин хэмжигч 

(Levelogger Gold) багаж 

Усны мониторингийн судалгаагаар цуглуулсан олон жилийн мэдээллийг нэгтгэн мэдээллийн сан 

бүрдүүлж буй нь газар доорхи усны тэжээгдэл, байгалийн горим болон уст давхаргуудын 

харилцан холбоо гэх мэт олон асуудлуудыг нарийвчлан судлах  мэдээллийн үндсэн суурь болж 

байгаа юм. Мэдээллийн сангийн найдвартай байдал болон мэдээний чанар зэргийг хангах үүднээс 
Datasight программийг ашигладаг бөгөөд энэ программ нь мэдээ хадгалалт болон 

боловсруулалтын хувьд олон давуу талуудтай программ юм (Зураг 49). 

 

 

Зураг 49. Datasigth программийн харагдах байдал 

Оюу Толгой төслийн талбай: Оюу толгойн ордын талбай нь говийн хуурай, дулаан цаг уурын 

бүсэд байрладаг, гадаргын усны тархалт бага, хур бороо ихтэй улиралд түр зуурын урсгалтай 

болдог сайруудтай, газар доорхи ус талбайн хэмжээнд жигд бус алаг цоог тархалттай, 

гидрогеологийн нийлмэл нөхцөлтэй талбайд оршдог. Талбайн хэмжээнд гидрогеологийн 

нөхцөлийн хувьд орчин үеийн дөрөвдөгчийн настай, аллювийн гаралтай сэвсгэр хурдас дахь 

багаас дундаж ундаргатай Ундайн сайр болон Хоёр мод, Духтын сайрыг дагаж тархсан элс, 
хайргархаг хурдсанд агуулагдах 4-6 м зузаан уст үе, мөн девон болон карбоны настай талбайн 
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хэмжээнд алаг цоог тархалттай, интрүзив, тунамал-бялхмал чулуулгийн өгөршлийн бүс, хагарал 

дагасан ан цавд агуулагдах чөлөөт гадаргат болон бага түрлэгтэй уст үе болон мөн ус агуулаагүй 
ус үл нэвтрүүлэх Дээд цэрдийн настай шавар, шаварлаг элсжин зэрэг давхраалаг, үелэг хурдас нь 

2-40 м зузаантайгаар талбайн төв болон зүүн хэсэгт хаягдлын далангийн талбайгаар нилээд өргөн  

тархсан байна.  

Мөн уурхайн олон жилийн ашиглалтын үед тогтвортой ажиллах мониторингийн сүлжээ 
байгуулах болон ордын гидрогеологийн нөхцөлийг нарийвчлан судлах зорилгоор “Оюу толгойн 

гидрогеологийн хайгуул судалгааны нэмэлт ажил”-ыг 2012 онд хийж дуусгалаа. Шинэ 
мониторингийн сүлжээг байгуулснаар:  

• газар доорхи усны мониторингийн сүлжээг өргөтгөх, одоогийн байгаа сүлжээний дутуу 

зүйлийг гүйцээн нөхөн хийж уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнөх байдал болон 

байгаль орчны мониторингийн судалгааг улам илүү болгох,  

• уурхайн орчмын талбайн түр урсгалтай голын голдирлын орчны нөлөөллийг тодорхойлох, 

Ундай голын аллювийн сэвсгэр хурдас болон газар доорхи усны болон голын голдирол 

өөрчлөх хаалт далан байгуулах хэсгийн талбайг судлах,  

• газар доорхи болон хөрсний усны урсац, уурхайн талбай орчмын ус хуримтлалын талбай 

дахь үерийн ус түүний өнгөрөлт тоо хэмжээг тодорхойлсноор газар доорхи усны 

загварчлалд гарах, орох урсац үнэн зөв болох шаардлагыг хангах,  

• гидрогеологийн стратиграфийн нэгж болон газар доорхи усны урсацыг судлахад хамаарах 

үзүүлэлтүүд, гидрогеологийн нөхцлийн онцлог шинж, багахан талбайн түрэлттэй уст 
давхаргатай талбайн зүй тогтол болон гидрохимийн шинж чанаруудыг судлах зэрэг ач 

холбогдолтой юм. 

Энэ ажлын хүрээнд уурхайн орчимд нийт 39 цооног өрөмдөж, 57 пьезометр  болгон тоноглосон 
ба зарим нэг талбайд 2 цооног өрөмдөн нэг цооногт нь хос пьезометр суулган тоноглосон. Энэ нь 

нэг талбайд гурван гидрогеологийн нэгжийг тухайлбал аллювийн сэвсгэр хурдас, үндсэн 

чулуулгийн өгөршлийн бүс болон ул чулуулгийн усжилтийг судлах зорилготой юм.  

Цооногийн диаметрээс хамаараад суулгах пьезометрүүдийн хуванцар (PVC) яндангийн диаметр 

32 мм  эсвэл 50 мм байна. Хайргыг суулгалтын яндангийн гадуур хийхдээ шүүрээс дээш 2 метр 

хүртэл хийсэн. Шүүрийн янданг 1 мм диаметртэй нүхэлсэн байна. Гидрогеологийн янз бүрийн 

бүрдэлтэй уст үе давхаргуудыг хооронд нь холихгүйн тулд бентонит болон цементэн 

тампонажийг  хайрганаас дээш хийж өгнө. Цооногийн амсрыг үерийн уснаас хамгаалах хайрцаг  
ба цоож цуургатай таг хийж өгсөн. Сонгон авсан цооногуудыг автомат түвшин хэмжигчээр 

тоноглосноор цогц судалгаа хийх болон тэжээгдэл, газар доорхи ус зэргэлдээх үе давхаргад 

шурган нэвтрэх талаар дүн шинжилгээ хийх боломжтой болох юм (Зураг 50). 

2012 оны байдлаар Оюу толгойн ордын лицензийн талбайн хүрээнд ил уурхай, хаягдлын далан, 

Ундайн гол гэсэн хэсгүүдэд нийт 209 уст цэгт усны мониторингийн судалгаа хийж байна. Оюу 
толгойн орд орчмын газар доорхи усны мониторингийн  судалгааг дараах үндсэн чиглэлээр 

явуулж байна. Үүнд: 

• Хүдрийн талбайн гидрогеологийн нөхцөлийг судлан ил, далд уурхайн байгууламжаас 
зайлуулах усны судалгааны зорилгоор өрөмдсөн цооногуудын усны түвшний болон 

чанарын хяналт ажиглалт. 
• Хаягдлын далангийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл, ус нэвчүүлэлтийг судлах зорилгоор 

өрөмдсөн пьезометрийн цооногуудын  усны түвшний болон чанарын хяналт ажиглалт. 
• Ундайн сайрын гольдрол өөрчлөх, ус ашиглалт болон уурхайн нөлөөлөл зэргийг ажиглах 

зорилгоор Ундайн гол дээрхи ажиглалтын цооногуудын усны түвшин ба хяналт ажиглалт 
гэсэн чиглэлүүдтэй. 
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Зураг 50. Шинэ мониторингийн цооногийн хийцийн бүдүүвч болон зураг 

Энэ оны хувьд ил уурхайн нэвтрэлтийн ажил идэвхитэй явагдаж, уурхайн талбай тэлэхийн хэрээр 

мониторингийн зарим цэгүүд уулын ажлын талбайд орж устах болон цаашид хэмжих боломжгүй 

болох тохиолдол их байна. Мөн ил уурхайн малталт гүнзгийрсэнтэй уялдан уурхайд орж ирсэн 

усыг зайлуулах ажил эхэлсэн ба үүнээс хамааран уурхайн талбайд усны түвшний хэсэгчилсэн 

бууралт ажиглагдаж байна. 

    

Зураг 51. Ил уурхайн ус шүүрч байгаа хэсгийн зураг 

 

 

Цоожтой таг 

Цементэн суурь (0,5х1,1м) 

Цемент  

ГГ  

3м ган чиглгглэгч яндан (200мм ) 

  Битүү яндан ( PVC 32/50мм) 

  Газрын газраг хүртэл цемент 

  Бинтонит 

Хайрга 

 Шүүрийн яндан 

 (PVC 32/50мм) 

  Бинтонит 

 Шүүрийн яндан 

 (PVC 32/50мм) 
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Ил уурхайд 2 цэгт ахуй хэмжээний ус орж ирж байгаа ба баруун урд болон зүүн хойд талд 

хагарлын бүсийн дагуу газар доорхи ус шүүрч орж байна (Зураг 51). Мөн энэ хагарлын дагуу ил 
уурхай болон Ундайн голын хэсгээр газар доорхи усны бууралт үүсч байгаа ба гидроизогипсийн 

зургаас харахад Ундайн голын энэ хэсгээр газар доорхи усны урсгалын чиглэл ил уурхай руу 

чиглэж гарч байна (Хавсралт зураг 54).  

 

Зураг 52. Ил уурхайн орчмын ус ашиглаж байсан цооногуудын усны түвшин 

Дээрхи графикт өмнө нь ус ашиглаж байсан худгуудын усны түвшинг харуулсан ба 2010-2011 

оны 9 сар хүртэл усыг эрчимтэй ашиглаж байсан нь харагдаж байгаа бөгөөд ашиглалтын үеийн 

усны түвшний хэлбэлзэл өндөр байна. Мөн ашиглалт зогссоноос хойш усны түвшин харьцангуй 

сэргэж байсан боловч ил уурхайн үйл ажиллагаа өргөжиж ил уурхайгаас ус зайлуулж эхэлсэнтэй 

уялдан түвшин тогтмол буурах хандлага ажиглагдаж байна (Зураг 52). Эдгээр худгууд нь ил 

уурхай талбайн баруун хэсэгт Ундайн голын зүүн эрэг дугуу байрлалтай худгууд юм. Мөн 

Ундайн гол дагуу ил уурхай зүүн хэсэгт орших мониторингийн цооногуудад дээрхи хэлбэлзэл 
ижил байгаа нь Ундайн голын энэ хэсгийн ус ан цавын уст үетэйгээ гидравлик холбоотой ба 
Ундайн голын ус ил уурхай руу шүүрч байна гэж үзэж байна. 

 

Зураг 53. Ил уурхайн баруун талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 
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Дээрхи графикаас харахад ил уурхайн талбайд хамгийн ойр байрлах ажиглалтын  OTD195, 

OHLGBH-40 цооногуудын хувьд 2010 оны 10-р сарын байдлаар бууралт хамгийн их 2-3 м орчим 
бууралттай байгаа ба эдгээр цооног ойролцоо болон ил уурхайг дайрсан баруун-өмнөөс зүүн-

хойш чиглэлтэй “Солонго” хагарал байгаатай давхар холбоотой гэж үзэж байна (Зураг 53).  

 

Зураг 54. Ил уурхайн хойд хэсэгт орших ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

Дээрхи цооногуудын хэмжилтээс харахад ил уурхайтай ойр орших цооног болох OTRC131, 

OTRC047 цооногуудад усны түвшин аажим буурсан ба энэ жилийн хувьд 3 м орчим бууралт 
ажиглагдаж байгаа. Харин бусад цооногуудын хувьд усны түвшин харьцангуй тогтвортой байгаа 
ба ил уурхайн зүүн талын цооногуудтай харьцуулахад зүүн тийш хаягдлын далангийн талбай 

орчимд ГДУ-ны түвшин харьцангуй тогтвортой байна (Зураг 54). Мөн ил уурхайн талбай дахь 

цооногуудад суулгасан VWP-ийн автомат хэмжилтийн үр дүнг харахад усны түвшний  мөн адил 

бууралт ажиглагдаж байгаа юм. VWP  буюу Vibrating Wire Piezometers нь чичирхийлэл үүсгэгч 

зонд болон термометрийг тодорхой гүнд суурилуулах ба чичирхийллийн хэлбэлзэл, 
температурыг хэмжинэ. Чичирхийллийн хэлбэлзэл, температурын өгөгдлийг ашиглан газар 

доорхи усны түвшинг тооцооны аргаар тодорхойлно. 

VWP-г ажиглалтын цооногт 3 өөр гүнд өөр өөр ус агуулагч хурдсуудад өгөршлийн бүс ан цавийн 

бүсүүдэд суулгасан ба хэмжилтийн үр дүнгээс харахад эдгээр уст үеүүд нь хоорондоо гидравлик 

холбоотой байгаа нь харагдаж байна (Зураг 55).  

Хаягдлын далангийн талбайд түвшний хэлбэлзэл бага ажиглагдаж байна. Хаягдлын далан нь 

төслийн талбайн зүүн зах буюу Халивын голын сайр болон Дугатын сайр орчмын талбайг хамран 

байрладаг. 2012 оны байдлаар хаягдлын далангийн нэгдүгээр ээлжийн ажил эрчимтэй явагдаж 

байгаа ба  үүнтэй холбоотой зарим нэг ажиглалтын цооног дарагдаж устсан байна. Хаягдлын 

далангийн талбайн хувьд цэрдийн шаварлаг хурдсаар хучигдсан ба хур тунадасны уснаас шууд 

хамаарах хамаарал бага байна. Мөн энэ оны байдлаар хаягдлын далангийн талбайн баруун өмнөд 

хэсгийн цооногуудын хувьд усны түвшин нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь энэ хэсэгт шаварлаг 
хурдас тархаагүйтэй холбоотой гэж үзэж байна. Харин төв болон хойд хэсгийн цооногуудын 

хувьд бага зэрэг бууралт ажиглагдаж байна (Зураг 56). 
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Зураг 55. VWP-тай ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

 

Зураг 56. Хаягдлын далангийн тайлбайн мониторингийн цооногуудын усны түвшин 

Лицензийн талбайн хүрээнд Дугт, Хоёр мод, Хажуу хөөвөр гэсэн гурван гар худаг 
мониторингийн судалгаанд  хамрагдаж байна. Хажуу хөөвөр худгийн хувьд өвлийн саруудад 

амаараа халин хөлддөг зуны улиралд хур борооны хэмжээнээс хамаарч хэлбэлздэг (Зураг 57). 

Харин хоёр модны худгийн хувьд лицензийн талбайн хашаанд орсон, ашиглалт явагдахгүй байгаа 
ба ерөнхийдөө эдгээр худгуудийн хувьд ноцтой түвшний бууралт ажиглагдахгүй байна. 
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Зураг 57. Оюу толгойн лицензийн талбай орчмын гар худгуудын усны түвшин 

Гүний Хоолой: Гүний хоолойн газар доорхи усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт ордын 

талбай болон тэжээмжийн мужийн хүрээнд орших хайгуул-ашиглалтын цооног, ажиглалтын 

цооног болон малчдын гар худгуудыг хамруулан мониторингийн судалгааг явуулж байна. ГДУ-

ны мониторингийн ажлын зорилго нь ашиглалт эхлэхийн өмнөх үеийн газар доорхи усны 

байгалийн горим, тэжээгдлийн нөхцөл, уст давхаргуудын хоорондын гидравлик холбоо болон 

ашиглалтын үеийн түвшний бууралт, газрын доорхи усны нөөцийг ашигласнаас байгаль орчинд 

учрах нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах  болон Гүний хоолойн газар доорхи усны 

ордын ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулахад оршино.  

 

Зураг 58. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн хэсэг 

2012 оны байдлаар Гүний хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд одоогоор 86 

цооног, 65 гар худаг, 2 булаг мониторингийн судалгаанд хамрагдаж байгаа (Хавсралт зураг 55). 

Цооногуудын усны түвшинг улиралд нэг удаа хэмждэг ба  ашиглалт эхлэж байгаатай 

холбогдуулан ашиглалтын худаг болон зарим мониторингийн цооногуудад усны түвшин хэмжигч 
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автомат багаж суулган өдөр дутам хэмжихээр тохируулсан. Мөн малчдын гар худгуудын усны 

түвшинг сард нэг удаа хэмжиж  байна. Энэ оны хувьд Гүний хоолойн ордоос ус татах шугам 
хоолойн барилга угсралтын ажил дуусч бүрэн хэмжээгээр ашиглахад бэлэн болсон бөгөөд 

одоогийн  байдлаар Оюу толгой кемпийн ус хангамжинд зориулж ашиглаж байна. 

Ордын баруун хэсэгт байрлах мониторингийн цооногуудын ажиглалтаас харахад 2011 оны 9-р 
сард ус ашиглаж эхлэснээс усны түвшин буурч эхлэсэн ба ашиглалт эхлээгүй байх үеийн 

түвшнээс ойролцоогоор 5-10 м орчим буурсан байна (Зураг 59).  

 

Зураг 59. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын баруун хэсгийн гүний цооногуудын усны түвшин 

Дээрхи цооногууд нь ордын баруун хэсэгт байрлах бөгөөд ус татах шугам хоолойн 5 ба 4-р 

цуглуулах багцын эргэн тойронд ордын талбайн баруун хэсэгт байрлаж байгаа цооногууд юм. 

Эдгээр цооногуудын бууралт нь ус цуглуулах 5-р багцын худгуудыг голчлон ашигласантай 

холбоотой гэж үзэж байна (Зураг 60). Харин GH4x2 цооногийн хувьд 5-р цуглуулах багцын 

төвөөс Баруун хойш 10 км орчим зайд ордын нөөц бодсон талбайн гадна байгаа ба 0,80 м бууралт 
ажиглагдаж байна.  

Харин ордын энэ хэсэгт өрөмдсөн бага гүнтэй цооногуудын хувьд ашиглалтаас болсон бууралт 
гэхээр зүйл ажиглагдахгүй өмнөх жилүүдийн ерөнхий горимтойгоо ойролцоо байгаа нь 

ажиглагдаж байна. Энэ нь үндсэн уст давхарга болон бага гүний уст үе хоёрын хооронд 

гидравлик холбоо  байхгүй байгааг харуулж байна (Зураг 61). 
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Зураг 60. 5-р цацрагийн ашиглалтын худгуудын усны түвшин 

 

Зураг 61. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын баруун хэсгийн бага гүний цооногуудын усны 

түвшин 

Дээрхи цооногууд нь 30м хүртлэх гүнтэй, голын хөндий орчимд, ордын нөөц бодсон талбайн 

баруун хэсэгт өрөмдсөн хайгуулын бүлэг цооногуудын бага гүнтэй цооногууд ба усны түвшний 

хувьд ± 0,05-0,5 м хэлбэлзэлтэй байгаа ба энэ нь улиралын хур тунадаснаас хамааралтай гэж үзэж 

байна.  
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Зураг 62. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордын зарим цооногуудын усны түвшин 

Дээрх цооногууд нь ордын баруун хэсэгт байрлах ажиглалтын цооногууд бөгөөд 2011 оны сүүлч 

2012 оны эхээр усны түвшний бууралт ажиглагдаж байгаа нь энэ үеэр явагдаж байсан 

ашиглалтын худгуудын шавхалт түршилтын ажилтай холбоотой (Зураг 62). Энэ оны хувьд ордын 

баруун хэсгээс ус ашиглаагүй ба шугам хоолойг хүлээж авах шалгах зорилтоор бага хэмжээгээр 

ажиллуулсан. Ордын энэ хэсгийн усны түвшний хувьд өнгөрсөн оны мөн үетэй харцуулахад 0,2-

0,7 м орчим бууралттай байна.  

Гүний хоолойн  гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, хайргархаг сэвсгэр хурдсанд голын 

гольдрол (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал тархацтай, хур тунадасны усаар тэжээгддэг, бага гүний 

уст үе, давхрага дээр гаргасан байдаг. Гүний хоолойн гар худгуудын хувьд хэрэглээний байдал 

/малчид малаа услах/ болон хур тунадасны хэмжээнээс хамаарч усны түвшний хэлбэлзэл нилээд 

их байдаг. Ихэнхи гар худгууд нь ордын баруун урд хэсгээр дайрч гардаг Халивын гол болон 

түүний цутгал салаа сайрууд дээр гаргасан худгууд байдаг.  

Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгууд нь нэг голын сайр дагасан нэг уст үе, давхрага 
дээр гаргасан худгууд учир усны түвшний ерөнхий хөдлөл зүй нь ойролцоо ба хур тунадастай 

хамааралтай нь харагдаж байна. Мөн зарим үед малчдын хэрэглээний хэмжээ зэргээс хамаарч 

өөрчлөлттэй байдаг. Энэ жилийн байдлаар ихэнх худгуудын 4, 5 дугаар саруудад усны түвшин нь 

хамгийн бага байсан ба зун намрын хур бороо элбэгтэй үеэр усны түвшин дээшилсэн харагдаж 

байна (Зураг 63). Дунд халив худгийн хувьд олон жилийн ажиглалтаас харахад усны түвшний 

хэлбэлзэл ихтэй байдаг нь уг худгийг анх гаргахдаа хөрсний уст үеэс хэтрүүлэн ухаж кольцонууд 

суулгасан, удаан хугацааны  ашиглалтын явцад уст үе (худгийн ханын хэсэг) нарийн ширхэгтэй 

шаварлаг материал (лай)-аар дүүрч ус шүүрүүлэх чадвар муудсанаас үүдэлтэйгээр уст үеэс доош 

суулгасан кольцонууд зөвхөн усны “Сав” мэт болсонтой холбоотой гэж үзэж байна. Мөн 

Халивын голын дунд хэсэг нь Гүний хоолойн нөөц бодсон талбайн баруун-урд захаар дайран 

өнгөрдөг бөгөөд  энэ хэсэгт байгаа 3 гар худгуудын хувьд гүний ус ашиглалттай холбоотой огцом 

бууралт гэхээр зүйл ажиглагдахгүй байна. Харин олон жилийн хэрэглээнээс хамаарч худагт лай 

дүүрсэн, худгийн хананы ус нэвтрүүлэх чадвар муудсан зэргээс урт хугацаанд аажим бууралт 
Овоо цав худаг дээр ажиглагдаж байна. Сухай худгийн хувьд 2011 оны 10 дугаар сард эргүүлэн 

хашсан ба хашсанаас хойш усны түвшин сэргэж харьцангуй тогтвортой болсон нь харагдаж 
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байгаа нь худгуудын олон жилийн хэрэглээнээс хамаарч ундрага, түвшин буурах хандлагатай 

байна гэж үзэж байна (Зураг 64).  

 

Зураг 63. Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин 

 

Зураг 64. Халивийн голын дунд хэсэг, Гүний хоолойн нөөц бодсон талбайд орших худгуудын усны 

түвшин 

Мөн бусад мониторингийн худгуудын хувьд хур тунадас болон малчдын хэрэглээнээс хамаарсан 

хэлбэлзэлээс өөр хэт их болон багассан түвшний хэлбэлзэл ажиглагдаагүй байна (Зураг 65). 
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Зураг 65. Халивийн голын адаг хэсгийн худгуудын усны түвшин 

2011 он сүүлээс Оюу толгой ХХК нь орон нутгийн иргэдэд төслийн байгаль орчны үйл 

ажиллагааг таниулах, татан оролцуулах зорилгоор хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт, 
үнэлгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хөтөлбөр болон үр дүнгийн тухай хамтын 

ажиллагааны хэсэгт дэлгэрэнгүй дурьдах болно. 

Галбын говь ба Гашуун сухайт: Галбын говийн газар доорхи усны ордын хувьд 2004 оноос 
мониторинг хийж эхэлсэн ба Гүний хоолойн ордыг ашиглахаар сонгосонтой холбогдуулан энэ 
ордын хүрээнд хийгдэж байсан мониторингийн сүлжээний нягтралыг багасган оновчтой цөөнийг 
нь сонгон судалгааг үргэлжлүүлж мэдээллийн сан бүрдүүлж ирсэн. Галбын говийн газар доорхи 

усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь ГДУ-ны байгалийн горимыг судлах 

болон Монголын говь, цөлийн бүсийн газар доорхи усны сав газруудаас олон жилийн 

мониторингийн судалгаанд хамрагдаж буй анхны талбай болохын хувьд бусад сав газрын 

судалгаанд жишиг болохуйц үзүүлэлтийг цуглуулж, мэдээллийн сан бүрдүүлж байгаагаараа онол, 

практикийн ач холбогдолтой.  

Түүнчлэн Оюу толгойн лицензийн талбайн цаг уурын станцын хур тунадасны мэдээг 
мониторингийн судалгааны мэдээтэй уялдуулан үр дүнг графикаар үзүүлж байна. Ингэснээрээ 
гар худаг болон бага гүний ажиглалтын цооногуудын усны түвшин хур тунадаснаас хамаарч 

хэрхэн өөрчлөгддөг болохыг маш тодорхой харж болох юм.  

2012 оны жилийн эцсийн байдлаар Галбын говьд 16 гар худаг, 28 цооног нийт 44 уст цэгт 
мониторингийн судалгаа хийж байна. Эдгээрээс CRMR10-WS01, CRMR10-WS02, CRMR10-

WS03, GGW32 цооногуудыг өнгөрөгч оны 9, 10, 11 дүгээр сараас эхлэж хилийн боомт хүртэлх 

замын ажлын усан хангамжинд тус тус ашиглаж байна.  

Галбын говийн малчдын гар худгууд нь Ханбогдын массив болон Галбын говийн баруун хойд 

хүрээллийн бэсрэг уул толгодоос ус цуглуулдаг хуурай сайр голын голдирол дагасан, бага гүний 

элсэрхэг хурдсанд гаргасан худгууд ба уулаараа орсон хур тунадасны хэмжээнээс шууд 

хамааралтай байдаг.  
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Зураг 66. Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин. 

Гашуун сухайт хүртэлх замын дагуу байрлах гар худгуудыг өнгөрөгч оны 3 дугаар сараас эхэлж 

мониторингийн судалгаанд оруулсан. Эдгээр худгуудын хувьд ихэнх нь айлтай ба тухайн айлын 

хэрэглээнээс хамааралтай усны түвшин хэлбэлзэж байдаг. Мөн хур тунадаснаас хамаарч 

худгуудын усны түвшин дээшилсэн байгаа нь ажиглагдаж байна (Зураг 66).  

Эдгээр худгуудаас  хамгийн их түвшний хэлбэлзэлтэй нь Хацавчийн худаг байх бөгөөд өнгөрөгч 

оны 3-аас 4 дүгээр сард усны түвшин нь огцом буурсан байна. Бууралтын хэмжээ нь 0.58 м 

байсан ба энэ нь хур тунадасны тэжээгдэлгүй хаврын гачиг үе болон малчдын хэрэглээ ихтэй 

байсантай холбоотой.  Харин 5 дугаар сараас түвшин нь эргэн сэргэж 6 дугаар сард хэвийн 

түвшиндээ ирсэн байна. Энэ оны эцсийн байдлаар мөн л хур тунадас орсонтой холбоотойгоор 7 

дугаар сараас худгийн усны түвшин нь  нэмэгдсэн байдалтай ажиглагдаж байна. Бусад худгуудын 

хувьд өнгөрөгч оныхтой харьцуулахад хэлбэлзэл харьцангуй бага байгаа нь харагдаж байна 
(Зураг 67).  

 

Зураг 67.  Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 83 

 

Дээрх гар худгуудыг 2011 оны 6 дугаар сараас мониторингийн сүлжээнд хамруулж эхэлсэн. Энэ 
оны эцсийн байдлаар эдгээр худгуудын хувьд ихэнхидээ байнгын айлтай байдаг ба малчдын усны 
хэрэглээнээс хамаарч усны түвшний хэлбэлзэл харилцан адилгүй байна.     

Хуучин мониторингийн худгуудын хувьд Галбын говийн талбайд байрлах цөөн тооны худгуудыг 
сонгон мониторинг хийж байна. Энэ оны байдлаар өнгөрөгч онуудтай харьцуулахад усны 
түвшиний хэлбэлзэл харьцангуй бага ажиглагдаж байна. Ганц модны худгийн хувьд 8 дугаар сард 

үерт дарагдсан ба цаашид хэмжилт хийх боломжгүй болсон. Өнгөрсөн онуудтай харьцуулахад 

хамгийн их хэлбэлзэлтэй худаг нь Нүдэн худаг байгаа нь графикаас харагдаж байна. Энэ нь 

ихэвчлэн зуны саруудад Нүдэн худгийг айл ашиглаж байдагтай холбоотой. Ер нь малчдын гар 

худгийн хувьд бага гүнтэй өнгөний уст давхрагад гаргасан байдаг ба хур тунадас болоод ашиглаж 

байгаа ойр орчмын айлууд мөн малын тоо толгой зэргээс хамаарч хэлбэлзэлтэй байдаг (Зураг 68). 

Галбын говийн ажиглалтын цооногуудыг талбайн хэсэг бүрээс төлөөлөл болох цөөн тооны 

хайгуулын цооногуудыг сонгон авч монирингийн судалгааг хийсээр байгаа ба улиралд нэг удаа 
буюу 3, 6, 9, 12 дугаар саруудад тус тус хэмждэг. 

Энэ жилийн байдлаар цооногууд дахь усны түвшний хэлбэлзэл ердөө 0.04-0.15 м байгаа ба өмнөх 

жилүүдийн мэдээллүүдтэй харьцуулахад ерөнхий горимын хувьд адилхан байна (Зураг 69). 

 

Зураг 68.  Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин 

 

Зураг 69. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин. 
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Ундайн сайр: Ундайн сайрын дагуух уст цэгүүдийн мониторингийн судалгааны зорилго нь 

Өмнөд Оюугийн бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун өмнөд Оюу, Төв Оюу зэрэг)”-ыг ил уурхайн 
аргаар олборлон ашиглах явцад зун, намрын улиралд тохиолдох хүчтэй (“зэрлэг”) үерийн ус 
голдиролоо халин урсаж уурхайд орох аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор сайрын голдирол 

өөрчлөх шаардлагатай холбогдуулан Ундайн сайрын хойт хэсэг буюу эх, дунд (Оюу толгой 

орчмын) хэсэг, өмнөд хэсэг буюу адагаар орших малчдын гар худаг, булаг задгайнуудын сар, 

улирал, жилийн хэвийн горим ба химийн найрлагын өөрчлөлтийг судлан тогтоож мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх явдал юм. 

Ундайн сайрын дагуу нийт 56 мониторингийн цэгт хэмжилт хийж байна. Эдгээрийн 30 нь 

ажиглалтын цооног, 20 нь гар худаг, 6 нь булаг задгай юм.  Үүнээс Ундайн сайрын эхэн хэсэг 
/Оюу толгойгоос дээш орших/-т 7 гар худаг 2 задгай байдаг. Энэ оны байдлаар Ундайн голын 

эхээр хур бороо элбэгтэй байсан ба гар худгуудын усны түвшний хувьд харьцангуй сэргэлттэй 

байгаа нь харагдаж байна (Зураг 70).  

 

Зураг 70.  Ундайн сайрын эхэн хэсгийн гар худгуудын усны түвшин 

Ундайн сайрын эхэн хэсэгт Оюу толгойгоос хойш 3 км гаруй зайтай Дундангийн ус болон Хар 

хад гэсэн 2 задгай /уруудах хэлбэрийн булаг/ байдаг ба эдгээр булгууд нь тэжээмжийн мужид 

буух хур тундасны хэмжээнээс шууд хамааран энэ 2 задгайн усны хэмжээ нь нэмэгдэж байдаг. 
Энэ оны хувьд Ундайн гол нь 3 удаа үерлэсэн ба гол дагасан булгуудын хувьд жилийн турш устай 

байлаа. Хар хадны задгайн хувьд 6-р сард бага зэрэг чийгтэй байсан ба бусад саруудад бага ба 
түүнээс их хэмжээний устай байна (Зураг 71). Дундангийн усны задгайн хувьд 6, 7 дугаар 
саруудад  усгүй байсан ба өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад хэвийн байна. 
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Зураг 71. Хар хадны задгай 

Ундайн сайрын дунд хэсэг буюу Оюу толгойн лицензийн талбайн хэсэг дэх ажиглалтын 

цооногуудын хувьд лицензийн талбайн хойт хэсгээр байрлах цооногуудын хувьд усны түвшний 

бууралт ажиглагдахүй байгаа ба ил уурхай талбайн баруун тал орчмын хэсгээр бууралт 
ажиглагдаж байна.  

Энэ хэсэгт 2011 оны 9 дүгээр сараас өмнө кемпийн усан хангамжийн худгууд байсан ба ус 
ашиглалтаас хамаарч усны түвшин буурч байсан бол кемпийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойгоос 
хангаж эхэлснээс хойш 2011 оны сүүлч 2012 оны эхээр усны түвшин эргэж сэргэж байсан 

харагдаж байна (Зураг 53). Гэвч энэ оны дундаас ил уурхай малталтанд орж ирсэн усыг зайлуулж 

эхэлсэнтэй ба Ундайн голын энэ хэсгийн усны түвшин дахин буурч эхэлсэн нь үүнтэй холбоотой 

ба Ундайн голын энэ хэсгийн ус ан цавын уст үетэйгээ гидравлик холбоотой болох нь батлагдаж 

байна. 

Мөн  усны түвшний энэхүү бууралт нь лицензийн талбайн өмнөд хэсэгт байрлах Бор -Овооны 

задгайд нөлөөлж байна. Өнгөрсөн оны 6 дугаар сараас хойш усгүй байгаа ба ус ашиглалт болон 

уурхайн ус зайлуулалтын нөлөөнд орж байна гэж үзэж байна (Зураг 72). Бор- Овооны задгайн 

хувьд хаягдал чулуулгийн овоолгын талбайд орж байгаа юм. Мөн Ундайн сайрын голдиролд 

тохируулга хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд шинээр хиймэл булаг байгуулахаар төлөвлөж байна. 

Энэ оны хувьд Ундайн гол нь 8 болон 9 дүгээр саруудад нийт 3 удаа үерлэсэн ба үерийн ус Бор-

Овооны булгаар урссан боловч устай болоогүй байна (Зураг 73). 

Ундайн голын адаг буюу өмнөд хэсэг /Оюу толгойгоос доош орших/-т 11 гар худаг 3 булаг задгай 

мониторингийн хэмжилтэнд хамрагдаж байна. Энэ хэсгийн гар худгуудын хувьд 7 дугаар сар 

хүртэл усны түвшин бага байсан бол 8 дугаар сараас усны түвшин огцом дээшлэн сэргэсэн нь 

Ундайн голын эхээр орсон борооноос шууд хамаарч байна. Энэ огцом хэлбэлзэх  нь өмнөх 

жилүүдийн хэмжилтээс ч харагдаж байгаа нь голын дагуух хөрсний усны ерөнхий горимыг 
харуулж байгаа бөгөөд голын эхэн хэсгийн худгуудын горимтой адил байгаа нь харагдаж байна.  
Энэ нь голын дунд хэсэгт орших  ил уурхайн ус зайлуулалтын үйл ажиллагааны нөлөө адаг 
хэсэгтээ нөлөөлөөгүй байгааг харуулж байна (Зураг 74). 

 

 

1-р сар                        3-р сар          6-р сар 

      8-р сар            9-р сар               10-р сар 
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Зураг 72. Бор-Овооны булаг 

 

Зураг 73. Бор-Овооны булаг,  Ундайн гол үерлэж байх үе 

       1-р сар        3-р сар 

       5-р сар        8-р сар 

       10-р сар        12-р сар 
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Зураг 74. Ундайн голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин. 

Энэ онд Ундайн голын булгуудын хувьд жилийн эхний 2 улиралд ус багатай байсан ба 8 дугаар 

сард бороо орсноос хойш бүгд устай болсон байгаа нь өмнөх 2 жилтэй харьцуулахад устай сарын 

тоо бага байна (Хавсралт хүснэгт 8). Хөх хад болон Мааньтын задгайн хувьд жилийн ихэнх үед 

ил усгүй боловч чийгтэй байдаг бөгөөд хур тундас их хэмжээгээр орсон тохиолдолд устай болдог 
байна. Харин Буурлын булаг нь жилийн ихэнх саруудад устай байдаг ба энэ жилд 3 дугаар сараас 
бусад сард тодорхой хэмжээний устай байсан байна (Зураг 75). 

 

 

Зураг 75. Буурлын булаг 

  

     1-р сар           3-р сар                5-р сар 

     8-р сар            10-р сар            12-р сар 
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8. ХӨРСНИЙ ЧАНАР, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хөрсний хяналт 
шинжилгээг жилийн дулаан саруудад, ихэвчлэн VIII- IX сард явуулдаг. Судлагдахуунаар нь 

ангилан үзвэл хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж чанарын хяналт шинжилгээ ба эрүүл 

ахуй, бактериологийн хяналт шинжилгээ гэсэн үндсэн 2 бүлэгт хуваагдана. Хяналт 
шинжилгээний 50 цэг бий бөгөөд тэдгээрийг байршлийн хувьд төслийн талбай ба түүний ойр 

орчимд, Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд болон Оюу Толгой-Гашуун сухайтын 

замын дагуух гэж 3 ангилж байна (Хавсралт зураг 56).  

8.1 Морфологи, хими, физик шинж чанарын хяналт шинжилгээ  

Энэхүү хяналт шинжилгээг явуулахдаа хөрсний малталт, зүсэлт тавих, түүндээ морфологи 

бичиглэл хийхээс гадна, тухайн цэгүүдээс дээж авч холбогдох лабораториудад шинжлүүлж 

байна. Хөрсний хими, физикийн шинж чанарын дээжийг Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн 

харъяа Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторит, хүнд металлын дээжийг Геологийн 

төв лабораторит, газрын тосны бүтээгдхүүний шинжилгээг ШУА-ийн харъяа Хими, хими 

технологийн хүрээлэнгийн Органик химийн лабораторид тус тус шинжлүүлж байна. Хөрсний 

хяналт шинжилгээний үр дүнгүүдтэй доорхи дэд хэсгүүдээс танилцана уу.  

8.1.1 Төслийн талбай болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний морфологи, хими, 

физикийн шинж чанар 

Оюу Толгой төслийн лицензийн талбайн ерөнхий хөрсөн бүрхэвч нь доворхог, хад чулуурхаг 
байдаг бөгөөд газрын гадаргын байдлаас шалтгаалж алаг цоог хоршил зонхилно. Өндөрлөгдүү 

газраар нимгэн чулуурхаг, хотгордуу газраар ердийн цөлийн бор саарал хөрстэй. Лицензийн 

талбайн хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг 
дов ихтэй элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий сийрэг элсэн хөрс нилээд их талбайг эзэлж байна. 
Хотгордуу газраар мараалаг хужирлаг шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж бага зэрэг 
талбай эзэлнэ. Нийт нутаг дэвсгэр хэд хэдэн том жижиг хуурай сайраар хэрчигдсэн бөгөөд 

сайрын эрэг орчим газраар морфологийн хувьд үелсэн шинжтэй сайрын хөрс нилээд тохиолдоно. 

Ихэнх хөрсний гадарга нь говь, цөлийн хөрсний нийтлэг шинж чанар болох хайрга чулуун 

хучаастай. Чулуун хучаасан бүрхэвчийн гадаргад эзлэх хувь нь үндсэндээ хотгор гүдгэрээс 
шалтгаална.   

Хаягдал    боловсруулах    төв    орчмын    хөрсний    судалгаа: : : : Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас 
үүсэх хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах зорилгоор уурхайн лицензийн талбайд  шинээр 

Хаягдал боловсруулах төвийг (ХБТ) байгуулсан бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор тус 
байгууламжийн орчимд хөрсний суурь судалгааг хийж гүйцэтгэв. Энэхүү судалгаанд зориулж 

2012 оны 5 дугаар сарын 27, 28-ны өдрүүдэд нийт 6 талбайд хөрсний зүсэлт тавьж, хөрсний 

морфологи бичиглэл хийв. Лабораторийн задлан шинжилгээнд зориулж нийт 47 ширхэг хөрсний 

дээж авч холбогдох лабораториудад шинжлүүлсэн. Дээж талбайнуудыг сонгохдоо Оюу Толгой 

төслийн талбайд байрлах автомат цаг уурын станцын цуглуулсан зонхилох салхины олон жилийн 

дундаж мэдээг үндэслэл болгон Хаягдал боловсруулах төвийн зүүн талд 3 цэг, урд талд 2 цэг, 
хойд талд 1 цэг тус тус сонгов (Хавсралт зураг 57).     

Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний профиль, түүний хими, физикийн шинж чанар: 
Хаягдал боловсруулах төвийн эргэн тойронд тавьсан хөрсний суурь судалгааны 6 зүсэлтийн 

морфологи бичиглэл болон лабораторийн хариунд үндэслэн хийсэн дүн шинжилгээг доор 

үзүүлэв. 

1. SMP-WMC01 Говийн бор хөрс - ХБТ-ийн усны ууршилтийн 1-р сангийн (Evaporation 

lagoon) харалдаа зүүн талд, хашааны гадна байрлана.  Хөрсний гадаргууд 2-30мм хүртэлх 
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хэмжээтэй, цайвар бороос харавтар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 70-80 хувь, бударгана-
баглуур бүхий ургамалжилт 5 хувь хүртэл бүрхсэн.   

2. SMP-WMC02 Говийн бор хөрс - ХБТ-ийн усны ууршилтийн 2-р сангийн харалдаа зүүн 

талд, хашааны гадна байрлана.  Хөрсний гадаргууд 2-30мм хүртэлх хэмжээтэй, цайвар 

бороос харавтар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 80-90 хувь, бударгана-баглуур хааяа нэг 
хазаар өвс тохиолдох эвшил бүхий ургамалжилт 5 хувь хүртэл бүрхсэн.    

3. SMP-WMC03 Говийн бор хөрс - ХБТ-ийн усны ууршилтийн 3-р сангийн харалдаа зүүн 

талд, хашааны гадна байрлана.  Хөрсний гадаргууд 2-30мм хүртэлх хэмжээтэй, цайвар 

бороос харавтар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 70-80 хувь, бударгана-баглуур-хармагт 
эвшил бүхий ургамалжилт 15 хувь хүртэл бүрхсэн.       

4. SMP-WMC04 Говийн бор хөрс - ХБТ-ийн урд талд, хог хаягдал булшлах нүх (Landfill cell) 

3-ын зүүн урд булан тушаа, хашааны гадна байрлана. Хөрсний гадаргууд 2-30мм хүртэлх 

хэмжээтэй, цайвар бороос харавтар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 70-80 хувь, хармаг-
бударгана-баглуурт эвшил бүхий ургамалжилт 5-10 хувь хүртэл бүрхсэн.  

5. SMP-WMC05 Говийн бор хөрс - ХБТ-ийн урт талд, хог хаягдал булшлах нүх 3-ын баруун 

урд булан тушаа, хашааны гадна байрлана. Хөрсний гадаргууд 2-30мм хүртэлх хэмжээтэй, 

цайвар бороос харавтар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 70-80 хувь, хармаг-бударгана-
баглуурт эвшил бүхий ургамалжилт 10-15 хувь хүртэл бүрхсэн.  

6. SMP-WMC06 Говийн цайвар бор хөрс - ХБТ-ийн хог хаягдал булшлах нүх 1-ийн харалдаа 
хойно, лицензийн талбайн гадна байрлана. Хөрсний гадаргууд 2-30мм хүртэлх хэмжээтэй, 

цайвар бороос хар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 80-90 хувь, бударгана-баглуурт эвшил 

бүхий ургамалжилт 5 хувь орчим бүрхсэн.  

ХБТ-ийн эргэн тойрны хөрсний урвалын орчин рН 8.12-оос дээш буюу саармагаас сул шүлтлэг 
шинж чанартай байна. Урвалын орчны шүлтлэг байдал өнгөн гадаргаас гүн рүүгээ ихсэж байна.  

Хөрс бүх үе давхаргадаа карбонат (CaCO3) их бага хэмжээгээр агуулжээ. Үе давхаргаар нь авч 

үзвэл карбонат хөрсний өнгөн хэсгийн 0-5 см-т  0.82-2.18 хувь, 5-20 см-т 0.0-4.72 хувь, 20-40 см-т 
1.27-5.9 хувь, 40 см-аас доош хэсэгт 4.0-5.09 хувь болж ихэссэн буюу гүн рүүгээ нэмэгдсэн 

үзүүлэлттэй байна. Хөрсний ялзмагийн агууламж бүх үе давхаргад 1 хувь хүрэхгүй буюу маш 

ядмаг, тэжээл багатай болох нь тодорхой байна. Хамгийн өндөр агууламж нь 5-20 см-ийн В үе 
давхаргад дөнгөж 0.74 хувь, доод давхаргуудад түүнээс бага, буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Судалгаанд хамрагдсан Говийн бор хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар өнгөн үе давхаргаас 
гүн рүүгээ 0.08-0.873ds/m хүртэл нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  

Хөрсөнд шим тэжээлийн элемент болох фосфор хөрсний өнгөн үе давхаргад 0.28-1.84 мг/100гр, 
кали  мөн үе давхаргад  6.9-24.4 мг/100гр хэмжээтэй агуулагдана. Хөрсний давхаргын гүн рүү 

эдгээр элемент тус бүрийн агууламж багассан үзүүлэлттэй байна. Хөрсөнд шингээгдсэн суурьт 
кальцийн ион давамгайлж, сууриудын нийлбэр хэмжээ өнгөн үе давхаргад 13.6-25.1мг-экв/100гр, 

5-20 см-т 12.5-43.1 мг-экв/100 гр, 20-40 см-т 15.3-68.7 мг-экв/100 гр, 40 см-аас доош үе 
давхаргуудад 78.9 мг-экв/100 гр хүртэл агуулагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, сууриудын нийлбэр 

хөрсний өнгөн гадаргаас гүн рүүгээ нэмэгдсэн зүй тогтолтой байна (Хүснэгт 23). 

ХБТ-ийн эргэн тойрны газар говийн бор хөрстэй бөгөөд энэ хөрс нь гадарга дээрээ 70-80 хувь 

хүртэл хайрга чулуун хучаастай, өнгөн үе нь хөнгөн шавранцраас элсэнцэр хүртэлх механик 

бүрэлдэхүүнтэй учраас тодоос сул илэрсэн өнгөр үүсгэсэн байна. Энэ хөрс нь элэгдэл, эвдрэлд 

амархан өртөмтгий шинж чанартай. Хэрэв өнгөн хэсгийг гэмтээсэн тохиолдолд нарийн нунтаг 
тоосны эх үүсвэр болох магадлалтай. Хөрс өнгөн гадаргаас гүн рүүгээ үл ялиг нэмэгдсэн 0.5-2.3 

хувийн чийгтэй буюу маш хуурай байна (Хүснэгт 24).    
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Хүснэгт 23. ХБТ орчмын хөрсний химийн үндсэн шинж 

 

Зүсэлтийн 

дугаар 

Гүн,      

см 

рНH2O        

(1:2.5) 

CaСО3           

хувиар 

N-NO3  

мг/кг 
Ялзмаг              

хувь 

ЕС2.5         

dS/m 

Хөдөлгөөнт,  
мг/100г 

Солилцоот,                         
мг-экв/100г. 

P2O5 K2O Са2+ Mg2+ Na+ 

SMP-
WMC01 

0-5 8.12 2.18 2.70 0.59 0.137 1.37 17.9 11.7 8.7 0.5 

5-20 8.40 2.55 2.42 0.54 0.289 0.68 11.4 13.2 4.9 0.6 

20-40 9.02 3.64 2.64 0.56 0.535 1.08 2.5 41.7 1.3 3.5 

45-70 8.57 4.36 2.08 0.32 0.873 1.66 1.4 41.7 0.9 3.8 

SMP-

WMC02 

0-5 8.36 1.27 2.92 0.64 0.095 0.46 12.9 10.8 5.9 0.4 

5-20 8.67 1.45 2.75 0.71 0.101 2.61 13.9 19.0 6.7 0.8 

20-40 9.16 4.73 2.04 0.36 0.143 1.19 3.7 26.3 1.9 1.3 

50-80 9.29 5.09 1.40 0.15 0.466 2.14 1.4 41.7 1.1 3.2 

SMP-

WMC03 

0-5 8.58 1.27 1.71 0.64 0.080 0.83 11.7 8.2 5.1 0.3 

5-20 8.52 1.27 1.23 0.74 0.086 0.21 15.9 27.7 8.2 0.5 

20-48 9.15 1.82 2.10 0.65 0.124 0.97 15.9 25.7 8.2 1.1 

50-83 8.87 4.00 3.32 0.30 0.446 2.32 9.4 41.7 4.1 3.2 

SMP-

WMC04 

0-5 9.00 0.82 1.81 0.53 0.089 1.84 9.4 10.2 4.3 0.4 

5-20 9.06 0.00 1.75 0.41 0,090 2.10 5.4 21.0 2.3 1.1 

20-40 9.55 3.60 1.96 0.23 0.747 1.77 4.9 61.7 2.3 4.7 

40-65 9.43 4.03 2.08 0.14 1.004 1.95 3.7 71.7 1.9 5.3 

SMP-
WMC05 

0-5 8.63 4.36 1.63 0.33 0.127 1.30 6.9 12.3 2.7 0.4 

5-20 8.74 4.73 2.18 0.25 0.067 0.64 1.8 10.8 1.1 0.3 

20-40 8.79 5.09 2.13 0.16 0.074 2.68 1.4 13.8 1.0 0.5 

SMP-

WMC06 

0-5 9.01 1.64 3.95 0.55 0.102 0.83 24.4 14.5 10.0 0.6 

5-20 9.22 2.91 2.08 0.44 0.252 0.28 25.4 30.3 11.0 1.8 

20-40 9.38 3.27 2.64 0.30 0.149 0.50 11.9 26.8 4.9 1.3 

50-70 9.36 3.54 2.12 0.10 0.258 3.66 1.8 32.5 1.2 2.0 
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Хүснэгт 24. Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний механик бүрэлдэхүүн, чийг 

 

Зүсэлтийн дугаар 
Гүн,      
см 

Чийг,           
хувиар 

Ширхэгийн хэмжээ, хувь ( мм-ээр) 

Элс                       
(2-0.05 мм) 

Тоос                   
(0.05-0.002 мм) 

Шавар                      
(< 0.002 мм) 

SMP-WMC01 

0-5 0.7 39.6 46.8 13.6 

5-20 1.1 51.3 36.6 12.1 

20-40 1.5 49.9 38.0 12.1 

45-70 2.3 52.8 36.6 10.6 

SMP-WMC02 

0-5 0.5 39.6 46.8 13.6 

5-20 0.8 42.5 46.8 10.6 

20-40 1.1 44.0 43.9 12.1 

50-80 2.0 51.3 39.5 9.2 

SMP-WMC03 

0-5 1.3 45.5 42.4 12.1 

5-20 1.2 38.1 51.2 10.6 

20-48 1.5 39.6 48.3 12.1 

50-83 1.7 38.1 48.3 13.6 

SMP-WMC04 

0-5 0.8 44.0 42.4 13.6 

5-20 0.6 46.9 39.5 13.6 

20-40 0.4 38.1 46.8 15.0 

40-65 0.9 42.5 46.8 10.6 

SMP-WMC05 

0-5 1.2 42.5 43.9 13.6 

5-20 0.9 41.1 46.8 12.1 

20-40 0.7 45.5 41.0 13.6 

SMP-WMC06 

0-5 0.8 44.0 43.9 12.1 

5-20 0.9 41.1 45.4 13.6 

20-40 0.6 42.5 46.8 10.6 

50-70 1.3 48.4 42.4 9.2 

 

Хөрсөн дэх давсжилтын нийт хуурай үлдэгдэл 0.1 хувиас ямагт их байгаа нь давсны агууламж их 

байгааг илтгэж байна. Ер нь говийн хөрс давсархаг байх нь нийтлэг тохиолдол юм. Судалгааны 

талбайнуудын хөрсний давсжилтын үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 25-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 25. Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний давсжилт 

Зүсэлтийн 
дугаар 

Гүн,      
см-ээр 

Хуурай 

үлдэгдэл,  
хувиар 

Шүлтлэг 
Cl- SO42- Ca++ Mg++ Na+ K+ 

CO32- HCO3- 

мг-экв/100гр. 

SMP-WMC01 

0-5 0.103 0.00 1.35 0.50 0.11 0.64 0.51 0.73 0.08 

5-20 0.119 0.00 1.25 0.89 0.09 0.54 0.48 1.17 0.04 

20-40 0.280 0.00 1.50 3.30 0.19 0.94 0.36 3.68 0.01 

45-70 0.445 0.00 1.34 5.68 0.71 0.82 0.62 6.28 0.01 

SMP-WMC02 

0-5 0.084 0.00 1.15 0.40 0.13 0.76 0.79 0.08 0.05 

5-20 0.097 0.00 1.08 0.50 0.27 0.96 0.58 0.27 0.04 

20-40 0.160 0.70 1.78 0.70 0.08 1.98 1.24 0.03 0.02 
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50-80 0.324 0.00 1.96 3.60 0.21 0.52 0.32 4.85 0.01 

SMP-WMC03 

0-5 0.119 0.00 1.26 0.80 0.15 0.78 0.38 0.98 0.06 

5-20 0.141 0.00 1.60 0.70 0.27 0.74 0.29 1.50 0.05 

20-48 0.137 0.00 1.56 0.90 0.19 0.90 0.66 0.94 0.03 

50-83 0.367 0.60 2.22 3.40 0.29 0.57 0.36 5.64 0.02 

SMP-WMC04 

0-5 0.108 0.00 1.21 0.50 0.27 0.84 0.32 0.79 0.04 

5-20 0.101 0.00 0.94 0.49 0.42 0.79 0.28 0.64 0.03 

20-40 0.561 0.42 4.28 4.40 0.93 1.26 0.72 7.94 0.02 

40-65 0.523 0.00 2.92 5.40 0.85 1.40 0.48 7.24 0.02 

SMP-WMC05 

0-5 0.142 0.00 1.76 0.80 0.20 1.26 0.92 0.54 0.04 

5-20 0.097 0.00 1.08 0.50 0.29 1.14 0.68 0.03 0.02 

20-40 0.144 0.00 1.67 0.80 0.28 1.34 0.74 0.64 0.01 

SMP-WMC06 

0-5 0.196 0.00 2.02 0.90 0.63 0.78 0.76 1.84 0.13 

5-20 0.263 0.00 2.19 1.72 0.74 0.92 0.72 3.00 0.10 

20-40 0.155 0.00 2.13 0.50 0.39 1.48 1.23 0.30 0.05 

50-70 0.241 0.00 2.66 1.40 0.48 1.32 1.16 1.94 0.05 

Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний органик бохирдуулагчийн шинжилгээ: Автомашин, 

техникийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тодорхой хэмжээний газрын тосны бүтээгдэхүүн 

хөрсийг бохирдуулж байдаг. ХБТ орчмын хөрсний газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламжийг 
Хүснэгт 26-д үзүүлэв. Тус шинжилгээгээр ХБТ орчмын хөрсөнд агуулагдах газрын тосны 

бүтээгдэхүүний хэмжээ 0.0038-0.0119 мг/кг буюу стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээнээс даруй 160-520 дахин бага байна. Өөрөөр хэлбэл ХБТ орчмын хөрс нь газрын тосны 

бүтээгдэхүүний бохирдолгүй байна. 

Хүснэгт 26. Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсөнд агуулагдах газрын тосны бүтээгдэхүүн 

№ Зүсэлтийн дугаар Гүн см-ээр Газрын тосны бүтээгдэхүүн мг/кг 

1. SMP-WMC01 
0-5 0.0047 

5-20 0.0041 

2. SMP-WMC02 
0-5 0.0074 

5-20 0.0072 

3. SMP-WMC03 
0-5 0.0040 

5-20 0.0042 

4. SMP-WMC04 
0-5 0.0038 

5-20 0.0046 

5. SMP-WMC05 
0-5 0.0119 

5-20 0.0062 

6. SMP-WMC06 
0-5 0.0105 

5-20 0.0076 
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Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний хүнд металлын шинжилгээ: Оюу Толгой ХХК-ийн 

Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 
тогтмол цэгүүдэд хөрсөнд агуулагдах дараах төрлийн хүнд металлуудын хяналт шинжилгээг 
явуулдаг. Үүнд: хартугалга (Pb), хүнцэл (As), кадми (Cd), мөнгөн ус (Hg), зэс (Cu), селен (Se), 

фтор (F), кобальт (Co), хром (Cr), молибден (Mo), никель (Ni), цайр (Zn), 6 валентат хром (Cr
+6

), 

цагаан тугалга (Sn), стронци (Sr), ванади (V), бор (B), цианид (CN
-
) зэрэг хүнд металлууд орно.  

ХБТ орчмын хөрсөнд агуулагдах мөнгөн ус (Hg)-ны болон кадми (Cd)-ийн агууламж стандартад 

(MNS5850:2008) заасан харгалзах 2мг/кг болон 3мг/кг хэмжээнээс даруй 40 болон 400 дахин бага 
агууламжтай байна (Хүснэгт 27).  

Хүснэгт 27. Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний хүнд металлийн агууламж 

№ Зүсэлтийн дугаар Гүн см-ээр 
Элемент, % 

Hg, мг/кг Cd, мг/кг 

1. SMP-WMC01 5-20 <0.05 <0.005 

2. SMP-WMC02 5-20 <0.05 <0.005 

3. SMP-WMC03 5-20 <0.05 <0.005 

4. SMP-WMC04 5-20 <0.05 <0.005 

5. SMP-WMC05 5-20 <0.05 <0.005 

6. SMP-WMC06 5-20 <0.05 <0.005 

Оюу Толгой төслийн талбай дахь бусад хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хими 
физикийн шинж чанар: Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл 

шинэчлэлтийн нэгдсэн төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсэн үнэлгээнд 

тусгагдсаны дагуу уурхайн төслийн талбайд дараах хяналт шинжилгээний цэгийг байгуулж 

хөрсний дээж авч байна (Хүснэгт 28). 

Хүснэгт 28. Оюу Толгой төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүүдийн байршил 

№ Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгийн нэр 
Газарзүйн байршил (UTM 48) 

Хойд өргөрөг Зүүн уртраг 

1. Петровис шатахуун түгээгүүрийн орчим SMP-PDS01 648369 4767154 

2. Петровис шатахуун түгээгүүрийн орчим SMP-PDS02 648427 4767079 

3. Петровис шатахуун түгээгүүрийн орчим SMP-PDS03 648474 4767070 

4. Петровис шатахуун түгээгүүрийн орчим SMP-PDS04 648572 4767097 

5. Хогийн цэгийн хашааны гадна талд SMP-LaFi01   

6. Хогийн цэгийн дотор SMP-LaFi02   

7. Тэсрэх бодисийн үйлдвэрийн орчим SMP-EP01 653145 4765290 

8. Тэсрэх бодисын агуулахын орчим SMP-EP02 652106 4763698 

9. Дизель станцын орчим SMP-DS02 650017 4766931 

10. Барилгын суурингийн орчим SMP-DS09 648321 4767639 

11. Дугатын хайрганы үйлдвэрийн орчим SMP-QrBP 650908 4767735 

12. Химийн бодисын агуулахын орчим SMP-WaHo 649354 4765431 

13. Дулааны төв станцын орчим SMP-Hplant   

Оюу Толгой орчмын өнгөн хөрсний 0-20 см дахь үржил шимт ялзмагийн агууламж 0.49-1.46%, 

азот 0.25-6.12 мг/100гр, хөдөлгөөнт фосфор 0.49-2.36 мг/100гр, хөдөлгөөнт кали 1.3-34 мг/100гр  

агууламжтай. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 15.5-150 мг-экв/100гр  бөгөөд 

суурьт кальцийн ион давамгайлж байна. Мөн энэ нутгийн хөрсний бүх үе давхрагад карбонат 
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тодорхой хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсний урвалын орчин (рН) саармагаас сул шүлтлэг 
орчинтой болох нь тогтоогдоод байна. Тэсрэх бодисын үйлдвэр болон түүний агуулах орчмын 
хөрсний урвалын орчин рН 9.54-9.82 буюу хамгийн өндөр үзүүлэлттэй гарсан (Хүснэгт 29). 

Хүснэгт 29. Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах хөрсний хяналт шинжилгэээний цэгүүдийн химийн 

шинж чанар 

Байршил 

рН 

(H2O)        
(1:2.5) 

CaСО3           
% 

Ялзмаг              
% 

N-NO3 
мг/100г 

Хөдөлгөөнт, 
мг/100гр ЕС2.5         

dS/m 

Солилцоот,        
мг-экв/100гр 

P2O5 K2O Са2+ Mg2+ 

SMP-WaHo 8.21 6.73 0.97 0.10 1.55 5.0 0.559 25.0 5.2 

SMP-QrBP 8.88 10.20 1.46 0.20 0.79 1.3 0.081 21.8 2.1 

SMP-EP01 9.82 9.65 0.66 0.25 0.52 1.7 0.445 35.0 6.9 

SMP-EP02 9.54 10.02 0.65 2.00 0.85 6.0 1.051 59.0 10.3 

SMP-DS01 8.75 9.29 0.97 0.76 0.49 7.9 0.009 99.0 17.3 

Хөрсний бүрэлдэхүүнд молекулын хэмжээтэй нарийн шавар (<0.002 мм), тоос (0.002-0.05 мм), 

элс (0.05-2 мм), чулуу(>2 мм) гэх мэт олон янзын ширхэгүүд багтана. Хөрсний хатуу хэсгийг 
бүрдүүлж байгаа шавар, тоос, элсний агууламжийг хувиар илэрхийлснийг механик бүрэлдэхүүн 

гэнэ. Бид Баруун европ болон Америкт баримталдаг, манай оронд түгээмэл хэрэглэгдэх болсон 

Тэнцүү талт гурвалжны аргыг ашиглан хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлов. Хөрсний 

энэ ангилалд механик бүрэлдэхүүнийг 13 хэв шинжид хуваадаг. Оюу Толгой төслийн талбайн 

доторх болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний механик бүрэлдхүүнийг Хавсралт зураг 58-д 

үзүүлэв.  Хөрсний хяналт шинжилгээний талбайнуудад өнөөг хүртэл явуулсан хөрсний 

судалгааны үр дүнд механик бүрэлдэхүүний элс ихтэй шавар (As), элс ихтэй хүнд шавар (La-s), 

элс ихтэй шавранцар (Ls), шавранцар (L), тоос ихтэй шавранцар (Lf), шавар ихтэй элс (Sl) гэсэн 6 

хэв шинжийг илрүүлээд байна.  

Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг хувиар илэрхийлснийг Хүснэгт 30-д үзүүлэв. Оюу Толгой 

орчмын хөрсний өнгөн үеүдийн механик бүрэлдэхүүнд элсний агууламж 40 хувиас дээш буюу 
хөнгөн, хөнгөвтөр хөрснүүд тохиолдож байна. Эдгээр хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 

ус-физикийн шинж чанарыг Оюу Толгой төслийн талбай доторх хөрсний хувийн жин 2.50-2.56 

гр/м3 байгаа нь маш нягт хөрстэй болохыг харуулж байна. Харин сүвэрхэг чанар 45-61.8 хувьтай 

байна. Ийм хөрсний ус шингээх чадвар маш муу байдаг. 

Хүснэгт 31-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 30. Оюу Толгой орчмын хөрсний механик бүрэлдэхүүн (%-аар) 

Талбайн нэр 

Механик бүрэлдэхүүн, % (хэмжээ мм-ээр) 

Чулуу, % >2 мм 
Элс (2-0.05 мм) Тоос (0.05-0.002 мм) Шавар (<0.002 мм) 

SMP-WaHo 60.1 32.0 7.9 58 

SMP-QrBP 67.4 26.3 6.3 16 

SMP-EP01 68.9 23.4 7.7 47 

SMP-EP02 63.0 27.8 9.2 7 

SMP-DS01 39.6 43.9 16.5 0 
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Оюу Толгой төслийн талбай доторх хөрсний хувийн жин 2.50-2.56 гр/м3 байгаа нь маш нягт 
хөрстэй болохыг харуулж байна. Харин сүвэрхэг чанар 45-61.8 хувьтай байна. Ийм хөрсний ус 
шингээх чадвар маш муу байдаг. 

Хүснэгт 31. Оюу Толгой орчмын хөрсний ус - физикийн шинж чанар 

Талбайн нэр Сүвэрхэгшилт, % Эзэлхүүн жин гр/см3 Хувийн жин гр/см3 

SMP-WaHo 45.8 1.39 2.56 

SMP-QrBP 45.1 1.37 2.50 

SMP-EP01 61.0 1.05 2.70 

SMP-EP02 61.8 1.01 2.63 

SMP-DS01 48.2 1.29 2.50 

Төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн органик бохирдуулагчдийн 

шинжилгээ: Төслийн талбайд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөн дэх 

газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламжийг Хүснэгт 32-д үзүүлэв. Хүснэгтнээс харахад хөрсөнд 

агуулагдах газрын тосны бүтээгдэхүүний хэмжээ 0.21122-1.23133мг/кг буюу стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 2 мг/кг –аас бага байна. Хэдийгээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнд 

хүрэхгүй байгаа ч бусад төслийн талбай орчмын, Гүний хоолойн болон Галбын говийн хяналт 
шинжилгээний цэгүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр агууламжтай байгааг эндээс харж 

болох юм. Үүнийг дизель түлш болоод тос тосолгооны материалын хэрэглэгчдийн дийлэнх хувь 

нь төслийн талбайн дотор төвлөрч байгаагаар тайлбарлаж болох юм.  

Хүснэгт 32. Төслийн талбай доторх хөрсний газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламж 

Талбайн нэр Гүн см-ээр Газрын тосны бүтээгдэхүүн мг/кг 

SMP-PDS01 0-5 0.18966 

SMP-PDS02 
0-5 0.16239 

5-20 0.19537 

SMP-LaFi01 
0-5 0.55671 

5-20 0.96946 

SMP-LaFi02 0-5 0.50381 

SMP-DS09 5-20 0.21122 

SMP-DS02 
0-5 1.23313 

5-20 0.47826 

SMP-QrBP 
0-5 0.76988 

5-20 1.09812 

SMP-WP01 0-5 0.23669 

SMP-WaHo 5-20 0.89621 

SMP-EP01 
0-5 0.64635 

5-20 0.68125 

SMP-Hplant 
0-5 0.12139 

5-20 0.29326 
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Төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах хүнд 

металлын агууламж: Төслийн талбай доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд 
агуулагдах хүнд металлын агууламжийг Хүснэгт 33-д үзүүлэв. Хяналт шинжилгээний бүх 

цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах хүнцэл (As), селен (Se)-ий агууламж стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс илүү байна. Хөрсөнд агуулагдах зэс (Cu)-ийн агууламж Хогийн 

цэгийн доторх талбай (SMP-LaFi02)-д болон Барилгын суурин (SMP-DS09)-ийн орчимд 

стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс тус тус 1.9 ба 4.5 дахин өндөр агууламжтай 

байна. Мөн Барилгын суурин (SMP-DS09) орчмын хөрсөнд агуулагдах молебдин (Mo)-ий хэмжээ 
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 4.2 дахин өндөр агууламжтай байна. Харин хөрсөнд 

агуулагдах бусад хүнд металлуудын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд агууламжаас 
бага агуулгатай байна. Тухайлбал фтор (F) 2500 дахин бага, кобальт (Co) 1.8-10 дахин бага, хром 

(Cr) 2.9-7.9 дахин бага, никель (Ni) 6.3-10.7 дахин бага, хартугалга (Pb) 3.7-14.3 дахин бага, цайр 

(Zn) 3.9-7 дахин бага, кадми (Cd) 600 ба түүнээс ч олон дахин бага байв. 

Хүснэгт 33. Төслийн талбай доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах 

хүнд металлын хэмжээ  

Талбайн нэр 
Элемент, мг/кг 

F As Ce Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Cd 

SMP-PDS01 <0.05 15 37 11 32 87 <5 17 8 63 <0.005 

SMP-PDS02 <0.05 14 <30 13 28 69 <5 16 <5 68 <0.005 

SMP-PDS03 0.08 8 57 7 19 26 <5 15 13 77 <0.005 

SMP-PDS04 <0.05 12 48 6 36 52 <5 14 10 58 <0.005 

SMP-LaFi01 <0.05 11 48 <5 44 30 <5 20 16 49 <0.005 

SMP-LaFi02 <0.05 14 48 6 40 189 <5 20 14 71 <0.005 

SMP-EP01 <0.05 11 43 10 38 42 <5 19 10 57 <0.005 

SMP-EP02 <0.05 11 <30 <5 41 26 <5 15 11 51 <0.005 

SMP-DS02 <0.05 11 <30 10 51 53 <5 35 10 49 <0.005 

SMP-DS09 <0.05 31 <30 28 49 451 21 29 7 76 <0.005 

SMP-QrBP <0.05 8 63 11 24 34 <5 12 14 40 <0.005 

SMP-WaHo <0.05 12 46 7 45 33 <5 24 9 58 <0.005 

SMP-Hplant <0.05 11 <30 6 23 45 <5 12 27 43 <0.005 

 

(Монгол улсын стандарт MNS 5850:2008-д заасан хөрсөнд агуулагдах хүнд металлуудын зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээнээс давсан үзүүлэлтийг тодруулав). 

Төслийн талбай орчмын хөрсний морфологи,  хими, физикийн шинж чанар: Төслийн 

талбайг тойрон байрлах 4 цэг болон орон нутгийн байнгын онгоцны буудал орчмын 1 цэгүүдэд 

2011 онд хөрсний зүсэлт тавьж, морфологи бичиглэл үйлдэн, дээж авч холбогдох лабораторит 
шинжлүүлсэн. Нэг цэг дээр жил бүр зүсэлт тавих шаардлага байдаггүй тул энэ жилийн хувьд цэг 
тус бүр дээр зөвхөн 25см хүртэлх гүнтэй малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторит 
шинжлүүлсэн.  

1. SMP-LA01 Цөлийн цайвар бор хөрс - Лицензийн талбайн баруун хойд булан орчимд, 

хулан хойрго- бор бударганат эвшил бүхий говийн намхан аараг толгодын дундах 

багавтар хэмжээтэй хөндий. Урд зүгрүү 0.20налуутай. Хөрсний гадаргууд бороос хар 

бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 80-90 хувь, ургамлан бүрхэц 30 хувь хүртэл бүрхсэн.  
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2. SMP-LA02 Говийн бор хөрс - Лицензийн талбайн зүүн хойд булан орчимд, шар 

бударгана- бор бударганат эвшил бүхий тал. Урд зүгрүү 0.10налуутай. Хөрсний гадаргууд 
хар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 90 хувь орчим, ургамлан бүрхэц 20 хувь хүртэл бүрхсэн 

3. SMP-LA04 Говийн цайвар бор хөрс - Лицензийн талбайн зүүн урд булан орчимд, 

бударганат эвшил бүхий долгиорхог талын овгор хэсэг. Баруун урд зүгрүү 0.20налуутай. 

Хөрсний гадаргууд хар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 90 хувь орчим, ургамлан бүрхэц 10 

хувиас бага бүрхсэн. 

4. SMP-LA05 Хуурай сайрын эргийн бор хөрс- Лицензийн талбайн баруун урд булан 

орчимд, бударгана- хармагт эвшил бүхий хуурай сайрын эрэг. Зүүн урд зүгрүү 0.10 

налуутай. Хөрсний гадаргууд хар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 70-80 хувь орчим, 

ургамлан бүрхэц 15 хувь хүртэл бүрхсэн.  

5. SMP-PAP01 Дэнжийн цайвар бор хөрс - Орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудлын 

талбайгаас зүүн тийш 0.5км зайд, бударгана-баглуурт эвшил бүхий дэнж. Зүүн урд зүгрүү 

0.10налуутай. Хөрсний гадаргууд цайвардуу бор өнгөтэй үйрмэг чулуу 80-90 хувь орчим, 

ургамлан бүрхэц 15-20 хувь хүртэл бүрхсэн. 

Оюу Толгой төслийн талбайн эргэн тойрны цөлийн цайвар бор болоод говийн бор хөрсний 

химийн шинж чанарыг Хүснэгт 34-д үзүүлэв. Хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон 

суурьт ионууд тодорхой хэмжээгээр агуулагддаг байна. Хуурай үлдэгдлийн хувиар нь авч үзвэл 

0-5 см-ийн өнгөн үе давхаргад 0,15-2,1 хувь, 5-20 см хүртэл гүнд 0,12-1,7 хувийн давсны 

агууламжтай байна (Хүснэгт 35).  

Хүснэгт 34. Хөрсний химийн шинж чанар, 2012 оны үр дүн 

Байршил Гүн см рН 
CaСО3 

% 

N-NO3, 

мг/кг 
Ялзмаг 

% 

ЕС2.5         

dS/m 

Хөдөлгөөнт,  

мг/100г 
Солилцоот,                         

мг-экв/100г 

P2O5 K2O Са2+ Mg2+ Na+ 

SMP-LA01 
0-5 8.47 1.27 2.39 0.887 0.06 1.62 10.6 12.5 5.6 0.2 

5-20 8.71 2.73 2.11 1.181 0.14 1.24 30.0 49.2 24.5 1.1 

SMP-LA02 
0-5 8.56 1.82 2.28 0.559 0.11 0.92 6.6 24.0 8.5 0.5 

5-20 9.26 2.73 2.15 0.648 0.25 1.08 7.4 52.9 27.1 2.5 

SMP-LA04 
0-5 8.61 4.18 2.14 0.691 0.16 1.44 21.8 32.4 14.6 0.7 

5-20 8.74 11.09 2.18 0.407 0.12 1.40 62.0 51.0 24.8 1.1 

SMP-LA05 
0-5 8.53 2.54 2.16 0.618 0.11 1.62 14.2 22.0 10.3 0.4 

5-20 8.77 4.36 2.02 0.521 3.09 0.92 12.2 75.0 43.6 5.3 

SMP-PAP01 5-20 8.48 0.91 2.63 0.83 0.06 0.92 18.0 23.9 24.9 2.3 

Оюу Толгой орчмын хөрсний 2012 оны зүсэлтийн мэдээгээр 0-5 см гүн дэх ялзмаг агууламж 0.45-

1.06 хувийн агууламжтай байсан. В үе давхаргын 5-15 см-д 0.65-1.21 хувьтай болж, гүн рүүгээ 30-

40 см-д 0.71-1.68 хувийн агууламжтай болж өсөж байв. Хөрсний урвалын орчин (pH) ерөнхийдөө 

сул шүлтлэг бөгөөд өнгөн хэсгээсээ гүн рүүгээ 8.92-9.69 болж өссөн үзүүлэлттэй байв. Карбонат 
өнгөн хэсэгт 1.21-5.31 хувь байснаа гүн рүү 40-70 см-д 2.67-9.69 хувь болж өссөн байна. Хөрсөнд 

шингээгдсэн суурьт кальцийн ион давамгайлж, сууриудын нийлбэр өнгөн хэсэгт 11.1-36.5 мг-
экв/100 гр, 40-70 см-ийн гүнд 124.9 мг-экв/100 гр агууламжтай байв. Тухайн хөрсөнд шим 

тэжээлийн бодис фосфор хөрсний өнгөн үе давхрагад 1.67-3.63мг/100гр, кали мөн үе давхрагад 

3.3-25.6 гр/100 гр хэмжээтэй агуулагдаж, хөрснийхөө гүн рүү элемент тус бүрийн агууламж 
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буурсан үзүүлэлттэй байв. Энэ оны малталтын мэдээгээр дээрхээс онц ялгаатай үр дүн илрээгүй 

буюу тус хөрсний цэгүүдэд өнгөрсөн жилийн турш бараг өөрчлөлт ороогүй байна гэж үзэж 
болохоор байна. Тухайлбал хөрсний урвалын орчин (pH) ерөнхийдөө саармагаас сул шүлтлэг 
(8.47-9.26), карбонат (CaCO3) 0-5 см-ийн гүнд өмнөх жилийн үр дүнтэй мөн адил 1.27- 4.14 хувь, 
5-20 см-ийн гүнд 0.91-11.09 хувь болж гүнрүүгээ өссөн байна. 

Хөрсний чийгийн агууламж 0-5 см-ийн гүнд 0.5-1.5 хувь, харин 5-20 см-ийн гүнд  0.8-2.82 хувь 

байв. Хөрсний үе давхаргууд 21.2 хувь хүртэлх чулууны агууламжтай байна. Хөрсний механик 

бүрэлдхүүний ангиллаар авч үзвэл тус хяналт шинжилгээний цэгүүдээс SMP-LA02-ийн хөрс 
шавранцар (L) механик бүрэлдхүүнтэй бол бусад талбайн хөрс элс ихтэй шавранцар (Ls) ангилалд 

хамаарагдаж байна (Хавсралт Хөрсний механик бүрэлдхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Оюу 
Толгойн төслийн талбайн доторх болон ойр орчмын хөрсний механик бүрэлдхүүн). Оюу Толгой 

орчмын хөрсний үеүдийн механик бүрэлдэхүүнд элсний агууламж 40 хувиас дээш буюу хөнгөн, 

хөнгөвтөр хөрснүүд тохиолдож байна. Эдгээр ерөнхий физик шинж чанар болох хөрсний чийгийн 

болон чулууны агууламж мөн механик бүрэлдхүүнийг тодорхойлж байгаа элс, тоос, шаврын 

харьцааг хувиар илэрхийлснийг Хүснэгт 36-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 35. Оюу Толгой орчмын хөрсний давсжилт, 2012 оны үр дүн 

Зүсэлтийн 

дугаар 

Гүн,               

см-ээр 

Хуурай 

үлдэгдэл  
% 

Шүлтлэг 
Cl- SO42- Ca++ Mg++ Na+ K+ 

CO32- HCO3- 

мг-экв/100гр 

SMP-LA01 
0-5 0.146 0.00 1.20 1.50 0.17 1.48 1.31 0.02 0.06 

5-20 0.183 0.00 1.90 1.15 0.44 1.58 1.22 0.65 0.04 

SMP-LA02 
0-5 0.210 0.00 1.52 1.89 0.54 1.88 1.40 0.61 0.06 

5-20 0.289 0.00 2.76 2.14 0.57 2.34 1.69 1.34 0.10 

SMP-LA04 
0-5 0.199 0.00 1.86 1.44 0.56 1.50 1.87 0.43 0.05 

5-20 0.193 0.00 1.98 1.62 0.16 2.08 1.20 0.44 0.04 

SMP-LA05 
0-5 0.155 0.00 1.14 1.79 0.11 1.50 1.32 0.17 0.05 

5-20 1.699 0.00 1.55 21.00 5.75 2.48 1.30 24.49 0.03 

SMP-PAP01 5-20 0.119 0.00 0.61 0.60 0.83 0.95 0.71 0.17 0.21 

Хүснэгт 36. Оюу Толгой орчмын хөрсний физик шинж чанар, механик бүрэлдэхүүн, 2012 оны үр дүн 

Зүсэлтийн 

дугаар 
Гүн, см Чийг, % 

Чулуу, 

>2мм % 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 

Элс                       
(2-0.05 мм) 

Тоос                         
(0.05-0.002 мм) 

Шавар                      
(< 0.002 мм) 

SMP-LA01 
0-5 0.7 21.2 44.0 43.9 12.1 

5-20 1.1 11.3 54.2 35.1 10.6 

SMP-LA02 
0-5 1.5 5.6 51.3 38.3 10.3 

5-20 2.3 14.2 46.9 41.0 12.1 

SMP-LA04 
0-5 0.5 9.8 58.6 32.2 9.2 

5-20 0.8 5.2 54.2 35.1 10.6 

SMP-LA05 
0-5 1.1 4.8 52.8 35.1 12.1 

5-20 2.0 12.5 54.2 33.4 12.4 
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SMP-PAP01 5-20 2.82 12.4 57.5 37.8 4.8 

 

Төслийн талбайн ойр орчмын хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах 

органик бохирдуулагчдын агууламж: Төслийн талбайн ойр орчмын хөрсний хяналт 
шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөн дэх газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламжийг Хүснэгт 37-д 

үзүүлэв. Хүснэгтнээс харахад хөрсөнд агуулагдах газрын тосны бүтээгдэхүүний хэмжээ 0.10342-

0.45621 мг/кг буюу стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 2 мг/кг–аас 20-5.5 дахин 

бага байна.  

Хүснэгт 37. Төслийн талбай орчмын хөрсөнд агуулагдах газрын тосны бүтээгдэхүүн 

Зүсэлтийн дугаар Гүн, см Газрын тосны бүтээгдэхүүн, мг/кг 

SMP-LA01 
0-5 0.10342 

5-20 0.14173 

SMP-LA02 
0-5 0.38224 

5-20 0.23669 

SMP-LA04 
0-5 0.14986 

5-20 0.14238 

SMP-LA05 
0-5 0.43862 

5-20 0.45621 

Төслийн талбайн эргэн тойронд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд 

агуулагдах хүнд металлын агууламж: Төслийн талбай орчмын хөрсний хяналт шинжилгээний 

цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламжийг Хүснэгт 38-д үзүүлэв. Хүнцэл (As)-

ийн хөрсөнд агуулагдах агууламж SMP-LA01-ээс бусад бүх цэгүүдэд стандратад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээж хэмжээ болох 6 мг/кг–аас илүү байна. Мөн хяналт шинжилгээний бүх 

цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах селен (Se)-ий агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээ 10 мг/кг хэмжээнээс 2.9-7.7 дахин илүү байна. Харин хөрсөнд агуулагдах бусад хүнд 

металлуудын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд агууламжаас бага агуулгатай байна. 
Тухайлбал фтор (F) 2500 дахин бага, кобальт (Co) 4.2-10 дахин бага, хром (Cr) 2.1-3.5 дахин бага, 
никель (Ni) 8.8-11.5 дахин бага, хартугалга (Pb) 1.4-7 дахин бага, цайр (Zn) 3.6-7 дахин бага, 
мөнгөн ус (Hg) 40 дахин бага мөн кадми (Cd) 600 ба түүнээс ч олон дахин бага байв.  

Хүснэгт 38. Төслийн талбай орчмын хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах 
хүнд металлын хэмжээ.  

Зүсэлтийн 
дугаар 

Элемент, мг/кг 

F As Ce Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Hg Cd 

SMP-LA01 <0.05 <5 29 6 69 20 <5 13 17 43 <0.05 <0.005 

SMP-LA02 <0.05 9 77 <5 42 27 <5 14 70 82 <0.05 <0.005 

SMP-LA04 <0.05 12 51 8 54 44 <5 17 13 67 <0.05 <0.005 

SMP-LA05 <0.05 14 42 12 47 35 <5 15 33 69 <0.05 <0.005 

SMP-PAP01           <0.05 <0.005 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 100 

 

8.1.2 Төслийн дэд бүтцийн шугамуудын дагуух хөрсний морфологи, хими, физикийн 

шинж чанар 

Гүний  хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж 
чанар: Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын нарийвчилсэн үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу усны 

шугам хоолойн дагууд сонгосон хяналт шинжилгээний нэгдсэн 10 цэгт хөрсний хяналт 
шинжилгээг явуулж байна. 

Гүний хоолойн хөрсний морфологи, хими физикийн шинж чанар: Гүний хоолойгоос ус татах 

шугам хоолойн барилгын ажлын эхэн үед буюу 2011 онд тус байгууламжын дагуух 5 цэгт болон 

ургамалжилтын судалгааны 5 цэгт нийт Гүний хоолойд хамаарагдах 10 цэгт хөрсний зүсэлт 
тавьж, бичиглэл хийн, дээж авсан. Дээр дурьдсанчлан нэг цэг дээр жил бүр зүсэлт тавих 

шаардлага байдаггүй тул энэ жилийн хувьд Гүний хоолойн эдгээр цэгүүдээс SMP- PL01, PL02, 

PL03, PL04, PL05, AmTo (Амтгайн тойром), ShTo (Шар тохой) зэрэг 7-д нь тус бүр дээр зөвхөн 

25см хүртэлх гүнтэй малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторит шинжлүүлсэн. Эдгээрээс 
SMP- PL01, PL02, PL03, PL04, PL05 зэрэг 5 цэгийн тус бүрийн хөрсний морфологи бичиглэлийг 
доор үзүүлэв. 

1. SMP-PL01 Элсэрхэг цайвар бор хөрс - Гүний хоолойгоос ус татах шугамын дагуух 

хөрсний I цэг, бударгана-баглуурт эвшил бүхий гүвээ. Урд зүгрүү 0.20 налуутай. Хөрсний 

гадаргууд ягаавтар бараан өнгөтэй үйрмэг чулуу 90 хувь орчим, ургамлан бүрхэц 15 хувь 

хүртэл бүрхсэн.   

2. SMP-PL02 Элсэрхэг цайвар бор хөрс - Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагуух 

хөрсний II цэг, баглуур- бударганат эвшил бүхий дэнжийн зүүн хажуу дээр. Зүүн зүг рүү 

0.30 налуутай. Хөрсний гадаргууд 0-2 см орчим сул элс хуримтлагдсан, чулуу 10 хувь 

орчим, ургамлан бүрхэц 20-30 хувь хүртэл бүрхсэн. 

3. SMP-PL03 Элсэрхэг цайвар бор хөрс - Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагуух 

хөрсний III талбай, хармаг-шээрэнг-хялганат эвшил бүхий дэнж. Зүүн урд зүг рүү 0.10 

налуутай. Хөрсний гадаргууг сул хуурай элс 5-8 см зузаантайгаар хучсан. Чулуу 5-10 

хувиас бага, ургамлан бүрхэц 10-55 хувь хүртэл бүрхсэн.  Хагд өвс ихтэй. 

4. SMP-PL04 Цайвар бор хөрс - Гүний хоолой дахь ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний 

IV цэг, хармагт эвшил бүхий нуга. Налуужилт байхгүй. Хөрсний гадаргууд цайвардуу бор 

өнгөтэй үйрмэг чулуу 80 хувь орчим, ургамлан бүрхэц 5 хувь хүртэл бүрхсэн.  Шинэхэн 

орсон борооны чийг зүсэлт хийх үед 7 см хүртэл нэвтэрсэн байв. 

5. SMP-PL05 Заган ойн элсэн хөрс - Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагуух 

хөрсний V цэг, заг- хармагт эвшил бүхий хотос. Налуужилтгүй. Гадаргууд чулуугүй, 

борооны дараах тогтоол хаа сайгүй үүссэн бөгөөд 9-10 см хүртэл борооны ус нэвчсэн. 

Өнгөр (K, Q) байхгүй. Ургамлан бүрхэц 10 хувь.  

2012 онд авсан нийт дээжийн химийн үндсэн үзүүлэлтийг Хүснэгт 39-д үзүүлэв. Хүснэгтээс 
харахад Гүний хоолой дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний урвалын орчин 

саармагаас сул шүлтлэг (8.03-9.6) шинж чанартай, аль ч үе давхаргадаа карбонат (CaCO3)-ийг их 

бага хэмжээгээр агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн гадаргаас 20 см хүртэлх гүнд агуулагдах 

ялзмагийн агууламж ихэнх цэгт 1 хувиас бага буюу тун ядмаг агууламжтай байгаа хэдий ч 
Амтгайн тойромд (SMP-AmTo) хувь 2.1–д хүрсэн агууламжтай байна. 100гр хөрсөнд агуулагдах 

хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 0.03-1.03 мг бол хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 5.6-34.2 мг байна. 
Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 15.5-150 мг-экв/100 гр бөгөөд суурьт кальцийн 

ион давамгайлж байна. 
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Хүснэгт 39. Гүний хоолой дахь хөрсний судалгааны цэгүүдийн химийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

Зүсэлтий
н дугаар 

Гүн, см рН 
CaСО3           

% 
N-NO3  
мг/кг 

Ялзмаг              
% 

ЕС2.5         
dS/m 

Хөдөлгөөнт,  
мг/100г 

Солилцоот,                       
мг-экв/100г. 

P2O5 K2O Са2+ Mg2+ Na+ 

SMP-

Amto 

0-5 8.03 4.36 5.04 2.161 0.063 0.05 34.2 222 145.6 32.6 

5-20 8.19 4.36 5.06 2.103 0.060 0.25 34.2 204 124.6 32.6 

SMP-ShTo 
0-5 8.61 1.64 2.37 1.035 0.087 0.27 18.1 22.2 8.5 0.3 

5-20 8.61 4.18 8.98 0.893 0.339 0.03 14.4 30.5 12.4 0.6 

SMP-PL01 
0-5 8.72 2.18 9.39 0.801 0.079 0.61 21.4 23.6 9.4 0.3 

5-20 8.87 2.18 3.83 0.787 0.066 0.27 16.3 25.7 11.3 0.4 

SMP-PL02 
0-5 8.79 0.73 6.30 0.571 0.042 0.29 11.3 12.5 5.2 0.1 

5-20 8.70 1.45 2.26 0.664 0.050 0.35 15.6 18.8 9.4 0.2 

SMP-PL03 
0-5 8.98 0.27 3.78 0.482 0.056 0.31 11.9 17.5 6.2 0.4 

5-20 9.35 5.63 5.87 0.265 0.250 1.03 20.0 11.0 4.3 3.1 

SMP-PL04 
0-5 9.26 3.09 13.97 0.876 0.148 0.07 10.0 9.4 3.9 2.4 

5-20 9.50 4.00 7.64 0.604 0.369 0.03 5.6 194 67.5 8.2 

SMP-PL05 
0-5 9.60 1.82 7.23 0.501 0.101 0.07 11.3 35.3 12.0 1.1 

5-20 9.43 2.18 6.56 0.582 0.149 0.05 9.4 79.0 34.1 1.6 

Гүний хоолой дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний давсжилтийг Хүснэгт 40-д 

үзүүлэв. Хүснэгтээс харахад хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд их 

бага хэмжээгээр агуулагддаг байна. Хуурай үлдэлийн хувиар нь авч үзвэл 0-5 см-ийн өнгөн үе 
давхаргад 0.19-0.48 хувь, 5-20 см хүртэлх гүнд 0.16-0.48 хувийн давсны агууламжтай байна. 
Давсны нийт хуурай үлдэгдэл Амтгайн тойром (SMP-AmTo)-д хамгийн их буюу 0.48 хувийн 

агууламжтай байна. 

Хүснэгт 40. Гүний хоолой дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөний давсжилт 

Зүсэлтийн 
дугаар 

Гүн,      
см 

Хуурай 
үлдэгдэл  

% 

Шүлтлэг 
Cl- SO42- Ca++ Mg++ Na+ K+ 

CO32- HCO3- 

мг-экв/100 гр 

SMP-Amto 
0-5 0.478 0.00 1.00 6.40 0.98 4.05 2.80 1.48 0.05 

5-20 0.478 0.00 1.20 3.00 2.72 3.04 0.28 3.57 0.04 

SMP-ShTo 
0-5 0.181 0.00 0.80 2.70 0.09 1.50 2.03 0.03 0.03 

5-20 0.178 0.00 1.20 1.80 0.41 1.37 1.82 0.21 0.02 

SMP-PL01 
0-5 0.189 0.00 1.20 2.45 0.11 1.42 2.17 0.11 0.06 

5-20 0.254 0.00 0.80 3.78 0.44 1.20 3.64 0.15 0.03 

SMP-PL02 
0-5 0.126 0.00 0.80 1.40 0.28 0.98 1.48 0.00 0.02 

5-20 0.159 0.00 1.00 2.04 0.14 1.32 1.82 0.01 0.03 

SMP-PL03 
0-5 0.130 0.00 0.60 1.79 0.17 1.02 1.50 0.03 0.01 

5-20 0.260 0.00 0.80 3.44 0.82 1.44 3.56 0.04 0.02 

SMP-PL04 
0-5 0.183 0.00 1.40 1.84 0.24 1.30 1.78 0.40 0.01 

5-20 0.332 0.00 2.00 1.35 2.10 3.01 1.35 1.09 0.14 
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SMP-PL05 
0-5 0.251 0.00 1.40 1.24 1.79 2.21 1.95 0.27 0.01 

5-20 0.245 0.00 1.60 1.89 0.99 1.74 2.24 0.50 0.01 

Гүний хоолойд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсийг механик 
бүрэлдхүүний ангиллаар үзвэл (Хавсралт зураг 59)  Шар тохой (SMP-ShTo) болон ус татах 

шугамын дагуух SMP-PL04 цэгүүдийн хөрс шавранцар (L) , Харзаг (SMP-KhaZa) болон Амтгайн 

тойром (SMP-AmTo)-ийн хөрс тоос ихтэй шавранцар (Lf) харин бусад цэгүүдийн хөрс элс ихтэй 

шавранцар (Ls) болох нь тогтоогдоод байна. Үүнээс үзвэл Гүний хоолойн хөрс нийтдээ 
шавранцар хөрс болох нь тодорхой байна. Тус хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний ерөнхий 

физик шинж чанар болох чийгийн болон чулууны агууламж мөн механик бүрэлдхүүнийг 
тодорхойлж байгаа элс, тоос, шаврын харьцааг хувиар илэрхийлснийг Хүснэгт 41-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 41. Гүний хоолой дахь хөрсний цэгүүдийн физик шинж чанар, механик бүрэлдэхүүн, 2012 

оны үр дүнгээр 

Зүсэлтийн дугаар Гүн, см Чийг, % 
Чулуу,  

>2 мм % 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 

Элс                       
(2-0.05 мм) 

Тоос                         
(0.05-0.002 мм) 

Шавар                      
(< 0.002 мм) 

SMP-Amto 
0-5 0.8 0.0 39.6 43.9 16.5 

5-20 1.2 0.0 29.4 55.6 15.0 

SMP-ShTo 
0-5 0.9 11.1 41.1 46.8 12.1 

5-20 1.6 7.9 42.5 46.8 10.6 

SMP-PL01 
0-5 1.3 2.4 49.9 38.0 12.1 

5-20 1.9 2.0 54.2 36.6 9.2 

SMP-PL02 
0-5 1.0 8.3 58.6 33.1 8.3 

5-20 1.8 8.0 54.2 35.1 10.6 

SMP-PL03 
0-5 0.9 0.0 60.1 32.3 7.6 

5-20 2.9 5.1 54.2 36.6 9.2 

SMP-PL04 
0-5 1.6 4.9 55.7 36.6 7.7 

5-20 3.4 0.0 39.6 43.9 16.5 

SMP-PL05 
0-5 1.8 2.9 64.5 27.8 7.7 

5-20 2.7 0.0 63.0 30.7 6.3 

Гүний хоолойн хөрсөнд агуулагдах органик бохирдуулагчын агууламж: Гүний хоолойн хөрсний 

хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөн дэх газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламжийг Хүснэгт 
42-д үзүүлэв. Хүснэгтээс харахад хөрсөнд агуулагдах газрын тосны бүтээгдэхүүний хэмжээ 
0.10342-0.45621мг/кг буюу стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 2 мг/кг–аас 2.1-

12.5 дахин бага агууламжтай байна. 

Хүснэгт 42. Гүний хоолойн хөрсөнд агуулагдах органик бохирдуулгчын агууламж 

Зүсэлтийн дугаар Гүн, см Газрын тосны бүтээгдэхүүн, мг/кг 

SMP-PL01 
0-5 0.79747 

5-20 0.42514 

SMP-PL02 
0-5 0.15991 

5-20 0.35439 
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SMP-PL03 
0-5 0.17298 

5-20 0.45741 

SMP-PL04 
0-5 0.24483 

5-20 0.96620 

SMP-PL05 
0-5 0.58037 

5-20 0.39189 

SMP-AmTo 
0-5 0.35134 

5-20 0.62621 

SMP-ShTo 
0-5 0.44897 

5-20 0.95787 

Гүний хоолойн хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламж: Гүний хоолойн хөрсний хяналт 
шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламжийг Хүснэгт 43-д үзүүлэв. 
Хүнцэл (As)-ийн хөрсөнд агуулагдах агууламж хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдэд стандратад 

заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 6 мг/кг –аас 1.3-2.3 дахин илүү байна. Мөн хяналт 
шинжилгээний бүх цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах селен (Se)-ий агууламж стандартад заасан 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 10 мг/кг хэмжээнээс 3.9-5.8 дахин илүү байна. 

Харин хөрсөнд агуулагдах бусад хүнд металлуудын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 

дээд агууламжаас бага агуулгатай байна. Тухайлбал фтор (F) 2500 дахин бага, кобальт (Co) 5-10 

дахин бага, хром (Cr) 2.4-4.3 дахин бага, никель (Ni) 8.3-16.7 дахин бага, хартугалга (Pb) 2.6-20 

дахин бага, цайр (Zn) 5.6-8.8 дахин бага, мөнгөн ус (Hg) 40 дахин бага, кадми (Cd) 600 дахин бага 
илэрсэн. Нэг килограмм хөрсөн дэх цианидийн агууламж 1 мг хүрэхгүй.  

Хүснэгт 43. Гүний хоолой  орчмын хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах 
хүнд металлын хэмжээ.  Зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан үзүүлэлтийг тодруулав 

Зүсэлтийн 
дугаар 

Элемент, мг/кг 

F As Ce Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Hg Cd CN- 

SMP-PL01 <0.05 11 58 9 56 29 <5 13 39 53 <0.05 <0.005 <1 

SMP-PL02 <0.05 8 56 9 60 35 <5 18 15 54 <0.05 <0.005 <1 

SMP-PL03 <0.05 10 55 <5 52 22 <5 12 <5 38 <0.05 <0.005 <1 

SMP-PL04 <0.05 11 52 9 35 19 <5 13 14 39 <0.05 <0.005 <1 

SMP-PL05 <0.05 14 39 10 62 20 <5 9 14 34 <0.05 <0.005 <1 

SMP-AmTo 
          

<0.05 <0.005 <1 

SMP-ShTo 
          

<0.05 <0.005 <1 

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын дагуух хөрсний морфологи, хими, 
физикийн шинж чанар: Оюу Толгой-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төслийн 

байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний байгаль орчны хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу нийт 6 цэгт хяналт шинжилгээний ажлыг тогтмол явуулж байна. 

Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын хөрсний морфологи, ерөнхий хими физик 

шинж чанар: Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын дагуу Бор хошуу (SMP-

BoKh), Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (SMP-DoTe), Хонгорын овоо (SMP-KhO), 

Цагаан хад (SMP-TsKh), Гашуун сухайт (SMP-GaSu) зэрэг 6 газарт хөрсний хяналт шинжилгээг 
явуулж байна. Эдгээр хөрсний хяналт шинжилгээний 6 цэгээс  Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh), 
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Дөрвөлжин тээг (SMP-DoTe), Хонгорын овоо (SMP-KhO), Цагаан хад (SMP-TsKh)-ны 4 цэгт 2011 

онд зүсэлт тавьж, бүрэн бичиглэл хийсэн.  Дээр дурьдсанчлан нэг цэг дээр жил бүр зүсэлт тавих 
шаардлага байдаггүй тул энэ жилийн хувьд эдгээр 6 бүр дээр зөвхөн 25 см хүртэлх гүнтэй 

малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторит шинжлүүлсэн. 

1. SMP-BuKh Цөлийн хармагт нугын цайвар бор хөрс - Оюу Толгой-Гашуун сухайтын 
замын дагуух, Галбын говьд байрлах хөрсний I цэг, хармагт эвшил бүхий дэнж. Урд 

зүгрүү 0.10 налуутай. Хөрсний гадаргууд хар чулуун хучаас 70-80 хувь орчим, ургамлан 

бүрхэц 5-10 хувь хүртэл бүрхсэн. 

2. SMP-DoTe Цөлийн цайвар бор хөрс - Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух 

хөрсний судалгааны II цэг, бударгана- харгана- таанат эвшил бүхий тал. Зүүн урд зүг рүү 

0.10 налуутай. Хөрсний гадаргууд чулуу 80-90 хувь орчим, ургамлан бүрхэц 20-30 хувь 

хүртэл бүрхсэн. Хөрсний гадаргууд болон ургамлын иш навчин дээр тоос ихээр буужээ.  

3. SMP-KhO Цөлийн цайвар бор хөрс - Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух 
хөрсний судалгааны III цэг, харгана-ортууз-бударганат эвшил бүхий дэнж. Урд зүг рүү 

0.10 налуутай. Хөрсний гадаргууд цайвардуу өнгөтэй үрлэн чулуу 90 хувь хүртэл 

ургамлан бүрхэц 5-10 хувь хүртэл бүрхсэн. 

4. SMP-TsKh Улаан хөрс   - Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний 

судалгааны IV цэг, бударгана- баглуурт эвшил бүхий дэнж. Хөрсний гадаргууд бараан 

өнгөтэй үйрмэг чулуу 80-90 хувь орчим, ургамлан бүрхэц 5-10 хувь хүртэл бүрхсэн. 

Хөрсний гадаргуу болон ургамлын навч иш тоосонд дарагдсан. Ялангуяа К буюу өнгөр 

үед нүүрсний нарийн ширхэглэгтэй тоос их хэмжээгээр буусан байдалтай байв.  

Оюу Толгой - Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний 

урвалын орчин саармагаас сул шүлтлэг (8.6-9.5) шинж чанартай (Хүснэгт 44) аль ч үе давхаргадаа 
карбонат (CaCO3)-ийг их бага хэмжээгээр агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн гадаргаас 20 см хүртэлх 

гүнд агуулагдах ялзмагийн агууламж 0.7 хувь  л хүрч буй нь тун ядмаг агууламжтай байгаа 
илтгэж байна. 100 гр хөрсөнд агуулагдах хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 0.01-1.3 мг бол 

хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 10-30 мг байна. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 30-

87.8мг-экв/100 гр  бөгөөд суурьт кальцийн ион давамгайлж байна. 

Хүснэгт 44. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний 

химийн шинж чанар 

Зүсэлтийн 

дугаар 

Гүн      

см 
рН 

CaСО3           

% 

N-NO3  

мг/кг 
Ялзмаг              

% 

ЕС2.5         

dS/m 

Хөдөлгөөнт,  
мг/100г 

Солилцоот,                       
мг-экв/100г 

P2O5 K2O Са2+ Mg2+ Na+ 

SMP-TsKh 
0-5 9.5 2.2 7.8 0.3 0.1 0.3 10.0 22.2 8.2 0.5 

5-20 8.8 2.2 10.0 0.3 0.2 0.3 10.6 63.0 24.6 0.9 

SMP-KhOv 
0-5 8.6 2.7 4.2 0.3 0.9 0.5 15.0 23.6 10.2 0.3 

5-20 9.0 5.3 4.8 0.4 0.1 0.3 20.7 26.3 11.3 0.4 

SMP-DoTe 
0-5 8.9 2.2 4.2 0.3 0.1 0.1 16.9 24.3 12.7 0.4 

5-20 8.9 1.6 3.4 0.4 0.1 0.3 14.4 26.3 10.2 0.5 

SMP-BuKh 
0-5 9.2 2.0 2.5 0.2 0.1 0.6 16.3 63.0 23.9 0.9 

5-20 9.2 1.5 5.3 0.5 0.3 0.5 25.0 24.3 8.5 0.4 

SMP-BoKh 5-20 9.5 5.1 0.3 0.5 0.1 1.0 30.0 20.3 5.2 
 

SMP-GaSu 5-20 9.1 4.6 0.0 0.7 0.2 1.3 22.0 18.8 6.9 
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Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний давсжилтийг Хүснэгт 44-д үзүүлэв. 
Хүснэгтээс харахад хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд их бага 
хэмжээгээр агуулагддаг байна. Хуурай үлдэгдлийн хувиар нь авч үзвэл 0-5 см-ийн өнгөн үе 
давхаргад 0.19-0.27 хувь, 5-20 см хүртэлх гүнд 0.16-0.28 хувийн давсны агууламжтай байна.  

Хүснэгт 45. Оюу Толгой–Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний 

давсжилт 

Зүсэлтийн 

дугаар 

Гүн      

см 

Хуурай 
үлдэгдэл  

% 

Шүлтлэг 
Cl- SO42- Ca++ Mg++ Na+ K+ 

CO32- HCO3- 

мг-экв/100гр. 

SMP-TsKh 
0-5 0.225 0.00 1.20 3.14 0.11 1.32 2.88 0.25 0.03 

5-20 0.284 0.00 0.80 4.26 0.07 1.64 2.40 1.09 0.04 

SMP-KhOv 
0-5 0.199 0.00 0.60 2.36 0.81 1.28 2.43 0.06 0.02 

5-20 0.180 0.00 1.60 1.94 0.03 1.80 1.65 0.12 0.04 

SMP-DoTe 
0-5 0.193 0.00 1.40 2.45 0.04 1.44 2.35 0.10 0.03 

5-20 0.170 0.00 1.00 2.10 0.18 1.32 1.78 0.18 0.04 

SMP-BuKh 
0-5 0.272 0.00 1.20 2.96 1.11 1.00 4.10 0.17 0.05 

5-20 0.155 0.00 1.00 1.50 0.26 0.88 1.22 0.66 0.06 

Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд байрлах хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 

хөрсийг механик бүрэлдхүүний ангиллаар үзвэл (Хавсралт зураг 60) Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh) 

болон Хонгорын овоо (SMP-KhO)-ны цэгүүдийн хөрс шавранцар (L), харин бусад цэгүүдийн хөрс 
элс ихтэй шавранцар (Ls) болох нь тогтоогдоод байна. Үүнээс үзвэл тус замын дагуух хөрс 
нийтдээ шавранцар хөрс болох нь тодорхой байна. Тус хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний 

ерөнхий физик шинж чанар болох чийгийн болон чулууны агууламж мөн механик бүрэлдхүүнийг 
тодорхойлж байгаа элс, тоос, шаврын харьцааг хувиар илэрхийлснийг Хүснэгт 46-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 46. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний 

физик шинж чанар, механик бүрэлдэхүүн 

Зүсэлтийн 
дугаар 

Гүн,           
см 

Чийг,           
% 

Чулуу, 

>2мм           
% 

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр) 

Элс                       
(2-0.05мм) 

Тоос                         
(0.05-0.002мм) 

Шавар                      
(< 0.002мм) 

SMP-TsKh 
0-5 0.9 7.4 60.1 30.7 9.2 

5-20 1.3 1.7 52.8 36.6 10.6 

SMP-KhOv 
0-5 1.2 4.9 48.4 36.6 15.0 

5-20 2.9 10.5 45.5 43.9 10.6 

SMP-DoTe 
0-5 1.1 5.8 49.9 41.0 9.2 

5-20 1.8 0.0 55.7 36.9 7.4 

SMP-BuKh 
0-5 0.8 6.0 63.0 29.3 7.7 

5-20 1.3 12.5 41.1 46.8 12.1 

SMP-BoKh 5-20 
 

6 70.3 19 10.6 

SMP-GaSu 5-20 
 

5 54.2 36.6 9.2 
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Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд 

агуулагдах органик бохирдуулагч агууламж: Гүний хоолойн хөрсний хяналт шинжилгээний 
цэгүүдийн хөрсөн дэх газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламжийг Хүснэгт 47-д үзүүлэв. 
Хүснэгтнээс харахад хөрсөнд агуулагдах газрын тосны бүтээгдэхүүний хэмжээ 0.10342-0.45621 

мг/кг буюу стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 2 мг/кг –аас 2.1-12.5 дахин бага 
агууламжтай байна. 

Хүснэгт 47. Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн  

хөрсөнд агуулагдах органик бохирдуулагчын агууламж 

Зүсэлтийн дугаар Гүн, см Газрын тосны бүтээгдэхүүн, мг/кг 

SMP-TsKh 
0-5 0.22646 

5-20 0.76951 

SMP-KhO 
0-5 0.72359 

5-20 0.85804 

SMP-DoTe 
0-5 0.38029 

5-20 0.31201 

SMP-BuKh 
0-5 0.21466 

5-20 0.54513 

Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд 

агуулагдах хүнд металлын агууламж: Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний 

хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламжийг Хүснэгт 48-д 

үзүүлэв. Хүнцэл (As)-ийн хөрсөнд агуулагдах агууламж хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдэд 
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 6 мг/кг –аас 2-4.7 дахин илүү байна. Мөн 

хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах селен (Se)-ий агууламж стандартад 

заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 10 мг/кг хэмжээнээс 2.8-8.6 дахин илүү байна. Харин хөрсөнд 

агуулагдах бусад хүнд металлуудын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд агууламжаас 
бага агуулгатай байна. Тухайлбал фтор (F) 2500 дахин бага, кобальт (Co) 4-10 дахин бага, хром 

(Cr) 1.9-3.4 дахин бага, никель (Ni) 6.3-14 дахин бага, хартугалга (Pb) 3.6-10 дахин бага, цайр (Zn) 

3.1-7 дахин бага, мөнгөн ус (Hg) 40 дахин бага, кадми (Cd) 600 дахин бага илэрсэн. Нэг 
килограмм хөрсөн дэх цианидийн агууламж 1мг хүрэхгүй.  

Хүснэгт 48. Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 

хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын хэмжээ  

Зүсэлтийн 

дугаар 

Элемент, мг/кг 

F As Ce Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Hg Cd CN- 

SMP-TsKh <0.05 14 86 10 79 33 <5 22 10 73 <0.05 <0.005 <1 

SMP-KhO <0.05 16 28 10 66 22 <5 24 15 46 <0.05 <0.005 <1 

SMP-DoTe <0.05 28 36 6 44 16 <5 18 19 43 <0.05 <0.005 <1 

SMP-BuKh <0.05 15 80 13 51 26 <5 22 10 73 <0.05 <0.005 <1 

SMP-BoKh <0.05 13 72 <5 60 26 <5 11 28 97 <0.05 <0.005 <1 

SMP-GaSu <0.05 12 33 10 68 22 <5 20 14 46 <0.05 <0.005 <1 

 

Жич: MNS 5850:2008 стандартgд заасан хөрсөнд агуулагдах хүнд металлуудын  
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс давсан үзүүлэлтийг тодруулав. 
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8.2 Хөрсний эрүүл ахуй, бактерлоги 

Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 

нарийвчилсан үнэлгээний болон Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн 

байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу Оюу Толгой 

төслийн талбай дотор, Гүний хоолойгоос ус татах шугамын дагууд хөрсний эрүүл ахуй 

бактериологийн нийт 19 цэгийг байгуулсан. Үүнээс гадна, Оюу Толгой- Гашуун сухайтын замын 

дагууд тусгайлан байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгагдаагүй 4 цэгт тус 
шинжилгээг явуулж байна. Хяналт шинжилгээний цэгүүдийг нэрлэвэл хаягдал боловсруулах 

төвийн эргэн тойронд (SMP-WMC(01-06)), хайрганы үйлдвэр орчим (SMP-QrBP), ус цэвэршүүлэх 

байгууламж (SMP-WP01), бодисын агуулах  (SMP-WaHo),  дизель станцын орчим (SMP-DS02),  

Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд (SMP-PL(01-05)), ажилчдын гэрийн орчим (SMP-DS09), 

Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (SMP-DoTe), Хонгор овоо (SMP-KhO), Цагаан хад 

(SMP-TsKh) зэрэг нийт 23 цэгүүд болно. Дээжинд  стандартын дагуу Клостридиум перфрингенс6, 

гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг нян болон байж болох  E.coli7-г илрүүлэх 

зэрэг 4 янзын үзүүлэлтийг, мөн 1 гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо болон 

мөөгөнцөрийн тоог Шинжлэн ухааны академи (ШУА)-ын харъяа Биологийн хүрээлэнгийн 

Микробиологийн лабораторит шинжлүүлсэн.  

Судалгааны үр дүнг МNS 3297:199 Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн бохирдлын ангилал 

стандарттай харьцуулав. Харин 1 гр хөрсөнд агуулагдах бичил биетний тоог тодорхойлох 

стандарт байхгүй байсан учир олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Оросын эрдэмтэн 

С.Я.Любашенкогийн аргазүйг мөрдлөгө болгосон байна. Тэрээр 1 гр хөрсөнд агуулагдах 

бактерийн нийт тоогоор хөрсийг 4 зэрэгт хуваасан бөгөөд бактерийн тоо 1-1.5 сая байвал цэвэр 

хөрс, 2 сая бол бага зэрэг бохирдсон, 2.5-3 сая байвал дунд зэрэг бохирдсон, 3-3.5 сая түүнээс 
дээш бол их бохирдсон гэж үздэг. 

8.2.1 Оюу Толгой төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи  

Оюу Толгой ХХК-ийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хайрганы 

үйлдвэр орчим (SMP-QrBP), ус цэвэршүүлэх байгууламж (SMP-WP01), химийн бодисын агуулах 

(SMP-WaHo),  дизель станцын орчим (SMP-DS02), барилгын суурингийн орчим (SMP-DS09), 

хогийн цэгийн гадна (SMP-LaFi01) болон дотор талд (SMP-LaFi02)-д жилд гурван удаа V, VII, IX 

саруудад хувиарт хяналт шинжилгээг явуулдаг.  Үүнээс гадна Оюу Толгой төслийн үйл 

ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах зорилгоор уурхайн лицензийн 

талбайд  шинээр баригдсан Хаягдал боловсруулах төвийн хөрсний иж бүрэн судалгааны хүрээнд 

хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн шинжилгээг хийлгэсэн.  

Төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуй бактериологи: Дээр дурьдсан төслийн талбай дахь 8 

хяналт шинжилгээний цэгээс тус бүр 3 давталтайгаар V, VII, IX саруудад дээж авсан. Үр дүнг 
E.сoli-ийн тоогоор хогийн цэгийн гадна талбай (SMP-LaFi01)-аас бусад бүх талбай бохирдолтой 

байгаа нь тодорхой байна. Харин гэдэсний бүлгийн нян ус цэвэршүүлэх байгууламж (SMP-

WP01)-ийн орчмоос VII болон IX сард, Дизель станцын орчимд (SMP-DS02) IX сард тус тус бага 
зэргийн бохирдол үүсгэн илэрсэн байна 

Хүснэгт 49-ээс харахад 1 гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо V сард VII cap, IX 

сарынхтай харьцуулахад харьцангуй өндөр байв. Тухайлбал: V сард ус цэвэршүүлэх байгууламж 
(SMP-WP01)-ийн 3 дээж, түүнээс гарч буй усаар услагдаж байгаа зам (SMP-Road)-аас авсан 1 дэх 

дээж болон хогийн цэгийн дотроос  (SMP-LaFi01) авсан 3 дахь дээжинд нийт бичил биетний тоо 2 

                                                        
6Монгол улсын стандарт MNS ISO 7937:2000. Клостридиум перфрингенсийн тоог тогтоох арга – Колони  тоолох арга 
7Монгол улсын стандарт MNS 5367:2004. Гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг нян болон байж болох E.coli-г 
илрүүлэх арга 
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саяас 6.8 сая хүртэлх тоогоор тоологдсон нь Любашенкогийн аргазүйгээр тооцоод үзвэл дунд 

зэрэг бохирдсноос маш их бохирдсон хөрсний ангилалд орж байна. VII сард хогийн цэгийн дотор 
(SMP-LaFi01) талаас авсан 2 болон 3 дахь дээжинд 2.9 сая хүртэл тоологдсон нь дээрх ангиллаар 

дунд зэрэг бохирдсон хөрсөнд хамаарч байна. Нийт бичил биетний тоогоор IX сарын дээж бүгд 

цэвэр ангилалд хамаарагдаж байна. Бичил мөөгөнцрийн тоо V сард 1-22*104 байсан нь VII, IX 

сарын үзүүлэлтүүдээс ойролцоогоор 2 дахин өндөр тоологдож байв. 

Хүснэгт 49. Төслийн талбайн хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 1 гр хөрсөн дэх нийт бичил 

биетний болон мөөгөнцрийн тоо 

Дээж авсан 

талбайн нэр 

1 гр хөрсөн дэхь бичил биетний нийт тоо х 

104 

1 гр хөрсөнд ургасан бичил мөөгөнцрийн 

нийт тоо 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-DSO2  102.6 38.3 37 1 12 6 

SMP-DSO2  16 24.3 27 4 7 * 

SMP-DSO2  61.6 8 31.3 * 6 5 

SMP-DSO9  116 11 29.3 20 2.9 3.3 

SMP-DSO9  138 93.3 30.4 12 2.2 4.5 

SMP-DSO9  112.3 125.3 30.6 11 2.1 2 

SMP-WaHo  32.3 7.3 76 3 1 5 

SMP-WaHo 36 4.3 18.3 9 * 3 

SMP-WaHo  114 37.6 33 11 3 2 

SMP-WPO1  369.3 97.3 12.4 1 12 4 

SMP-WPO1  222.6 11.6 14.6 2 * 2.55 

SMP-WPO1  225.3 1 4 1 1 * 

SMP-LaFi-1 21.6 73.3 2 * 7 7.5 

SMP-LaFi-1  168 46 15.3 7 3 8 

SMP-LaFi-1  34.6 45 18 16 5 3 

SMP-LaFi-2  63.6 169.3 35 * * 3 

SMP-LaFi-2  35.3 249.3 53.6 * 2 4.5 

SMP-LaFi-2  684 293.3 13 22 2 1.4 

SMP-Road  250.6 11.3 43 9 5 3.5 

SMP-Road  98 51 34.3 10 1 9 

SMP-Road  174.6 56 45.6 6 2 1.8 

SMP-QrBP  130.6 23.6 56 7 6 3 

SMP-QrBP  20.1 44.3 13 - 5 2.3 

SMP-QrBP  14.3 14.3 12 7 1.1 6.5 

*Өсгөвөр ургалт өгөөгүй. 
 
  



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 109 

 

Хүснэгт 50. Төслийн талбай доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсөнд агуулагдах 
E.coli ба гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо 

Дээж авсан 
талбайн нэр 

E.coli Гэдэсний бүлгийн нян 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-DSO2 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO2 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO2 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 

SMP-DSO9 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO9 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO9 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WaHo 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WaHo 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WaHo 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WPO1 0.1-0.01> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WPO1 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WPO1 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 

SMP-LaFi-1 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-1 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-1 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-2 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-2 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-2 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Road 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Road 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Road 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-QrBP 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-QrBP 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-QrBP 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

Халуун даадаг нян хайрганы үйлдвэрийн орчим (SMP-QrBP)-оос бусад бүх талбайд бага зэргийн 

бохирдол үүсгэж илэрсэн байна. Мөн Cl.perfringens хайрганы үйлдвэрийн орчим (SMP-QrBP)-оос 
болон барилгын суурин орчим (SMP-DS09)-оос бусад бүх талбайд бага зэргийн илэрсэн байна 
(Хүснэгт 51) 
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Хүснэгт 51. Төслийн талбайн доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгийн хөрсөнд агуулагдах 
халуун даадаг нян ба Cl.perfringens-тоо 

Талбайн нэр 
Халуун даадаг нян Cl.perfringens 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-DSO2 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO2 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-DSO2 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 

SMP-DSO9 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO9 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DSO9 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WaHo 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WaHo 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-WaHo 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WPO1 0.1-0.01> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-WPO1 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-WPO1 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-LaFi-1 1.0> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-1 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-1 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 

SMP-LaFi-2 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-LaFi-2 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-LaFi-2 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-Road 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 

SMP-Road 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-Road 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-QrBP 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-QrBP 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-QrBP 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи 

Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсөнд нийт бичил биетний тоо харьцангуй бага буюу 1-

22х104 агууламжтай, халуун даадаг нян, гэдэсний бүлгийн нян, Cl.perfringens огт илрээгүй. Бичил 

мөөгөнцөр SMP-WMPO4, SMP-WMPO5, SMP-WMPO6 дээжнүүдэд илэрсэн байна (Хүснэгт 54). 

Өөрөөр хэлбэл Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсийг бактериологи, эрүүл ахуйн хувьд цэвэр 

хөрс гэж үзнэ. 

 

 

 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 111 

 

Хүснэгт 52. Хаягдал боловсруулах төв орчмын хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн шинжилгээний 

дүн 

Дээжний дугаар 
1гр хөрсөн дэхь 
бичил биетний 

нийт тоо х 104 

1гр хөрсөнд 

ургасан бичил 

мөөгөнцрийн 
нийт тоо 

E.coli 
Халуун 
даадаг 

нян 

Гэдэсний 
бүлгийн 

нян 

Cl. perfrin 

gens 

SMP-WMPO1 19.6 * 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMPO2 6.6 * 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMPO3 22 * 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMPO4 12 8 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMPO5 1 5 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-WMPO6 18.3 7 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 

* Өсгөвөр ургалт өгөөгүй. 

8.2.2 Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух хөрсний эрүүл ахуй, бактерилоги 

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний эрүүл ахуй бактериологи: Гүний 

хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу 5 цэгт хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн хяналт 
шинжилгээ явуулсан.  Эдгээр 5 талбайн хөрсний 1гр-д агуулагдах нийт бичил биетний тоо 1.2 сая 

хүртэл тоологдсон нь эрүүл хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. V сард авсан дээжний 

мөөгөнцрийн ургалт тун муу байсан. Харин VII, IX саруудын бүх дээжинд мөөгөнцөр тоологдсон 

байна. Мөөгөнцрийн тоогоор хөрсний бохирдлыг тооцоолох стандарт болон аргазүй байхгүй тул 

энд хөрс бохирдсон эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ямарч боломжгүй байна (Хүснэгт 53). Хөрсөнд 

агуулагдах E.coli Гүний хоолойн ус татах шугмын 1–р цацаргын ойролцоо байрлах SMP-PL05 

цэгээс бусад бүх талбайд бага зэргийн бохирдол үүсгэж илэрсэн байна. Гэсэн ч IX сард бүх 

талбайн хөрс E.coli –ийн тоогоор эрүүл ангилал; хамаарагдав. Гэдэсний бүлгийн нян V сарын 

дээжинд зөвхөн SMP-PL01 цэгт бага зэргийн бохирдол үүсгэн илэрсэн бол бусад саруудад 

илрээгүй байна (Хүснэгт 53). 

Хүснэгт 53. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн 

1 гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний болон мөөгөнцрийн тоо   

Талбайн нэр 

1гр хөрсөн дэхь бичил биетний нийт тоо х 
104 

1гр хөрсөнд ургасан бичил мөөгөнцрийн 
нийт тоо 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-PLO1  120 18.6 32 * 1.8 1.3 

SMP-PLO1  118 11.9 35.3 * 2 1.2 

SMP-PLO1  28 35.3 53.6 * 5 5 

SMP-PLO2  33.6 41.3 51.6 * 1 8 

SMP-PLO2  27.6 54.3 22 * 3.2 1 

SMP-PLO2  11 11.3 31.3 * 1.9 1 

SMP-PLO3 21.6 30.6 12.3 * 1 5 

SMP-PLO3  45.3 51.3 76 * 2 7 

SMP-PLO3  43.3 0.56 56 * 2 6.3 

SMP-PLO4  22.3 4 25 8 1 3 

SMP-PLO4  8.6 17 37 * 4 1.3 

SMP-PLO4  16.6 36.3 11 1 1.2 1 
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SMP-PLO5  7.3 6.3 12.3 * 2 8 

SMP-PLO5  25 * 10.6 * 2 3 

SMP-PLO5  42.3 29.6 27.6 * 1.4 2 

* Өсгөвөр ургалт өгөөгүй 

Хүснэгт 54. Хөрсөн дэх E.coli болон гэдэсний бүлгийн нянгийн тоо 

Талбайн нэр 
E.coli Гэдэсний бүлгийн нян 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-PLO1  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO1  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-PLO1  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO2  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO2  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO2  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO3 0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO3  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO3  0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO4  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO4  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO4  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO5  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO5  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO5  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

 
Хүснэгт 55. Хөрсөн дэх халуун даадаг нян болон Cl.perfringens-ийн тоо 

Талбайн нэр 
Халуун даадаг нян Cl.perfringens 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-PLO1  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO1  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO1  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO2  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-PLO2  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO2  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO3 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO3  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 

SMP-PLO3  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO4  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO4  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO4  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO5  0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO5  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-PLO5  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 
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Халуун даадаг нян V сард SMP-PL04, PL05, VII сард SMP-PL01, PL02, PL05 цэгүүдэд бага 
зэргийн илэрч байв. IX сарын дээжээр тус хөрсний цэгүүд эрүүл ахуй, бактериологийн хувьд 
цэвэр хөрсөнд ангиллагадаж байв. Cl.perfringens –ийн тоогоор V болон IX сард бүх хөрс цэвэр 

хөрсөнд ангиллагдаж байв. Харин VII сард SMP-PL02, PL03 цэгт бага зэргийн бохирдол үүсгэсэн 

нь илэрсэн (Хүснэгт 55).   

Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний эрүүл ахуй бактериологи: Оюу 
Толгой - Гашуун сухайтын замын дагуу 4 цэгт хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн хяналт 
шинжилгээг явуулсан. Эдгээр 4 талбайн хөрс 1гр хөрсөнд агуулагдах нийт бичил биетний тоо 1.3 

сая хүртэл тоологдсон нь эрүүл хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. V, VII сард авсан дээжний 

мөөгөнцрийн ургалт тун муу байсан. Харин IX саруудын бүх дээжинд мөөгөнцөр тоологдсон 

байна. Мөөгөнцрийн тоогоор хөрсний бохирдлыг тооцоолох стандарт болон аргазүй байхгүй тул 

энд хөрс бохирдсон эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ямарч боломжгүй байна (Хүснэгт 56).   

Хүснэгт 56. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний 1гр-д агуулагдах нийт бичил 

биетний болон мөөгөнцрийн тоо 

Талбайн нэр 
 

1гр хөрсөн дэхь бичил биетний нийт тоо х 

104 

1гр хөрсөнд ургасан бичил мөөгөнцрийн 

нийт тоо 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-Tskh  67 - 29 - - 3.5 

SMP-Tskh  137.6 - 35 - - - 

SMP-Tskh  26.3 0 21.3 10 - 2 

SMP-DoTe  20.6 3 13 2 - 9 

SMP-DoTe  18.6 19.3 17 1 4 2.1 

SMP-DoTe  57.6 15.3 57 2 2.4 5 

SMP-KhOV  11 2.3 44.6 - - 1.4 

SMP-KhOV  13.3 4.3 83.3 - 2 6 

SMP-KhOV  1.3 52.3 1 - - 7 

SMP-Bukh  35.6 19 34.6 - - 4.1 

SMP-Bukh  130.6 9.3 64.3 - 7 2.2 

SMP-Bukh  14.6 55.6 35.6 - - 7 

Хөрсөнд агуулагдах E.coli V сард SMP-TsKh, DoTe, BuKh цэгүүдэд, VII сард SMP-DoTe, BuKh 

цэгүүдэд бага зэргийн бохирдол үүсгэж илэрсэн байна. Гэсэн ч IX сард бүх талбайн хөрс E.coli –

ийн тоогоор эрүүл ангилалд хамаарагдав. Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдэд гэдэсний 

бүлгийн нянгийн аливаа бохирдолт байхгүй бүгд цэвэр хөрс байна (Хүснэгт 57). 

Хүснэгт 57. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсөнд агуулагдах E.сoli болон гэдэсний 

бүлгийн нянгиин тоо 

Талбайн нэр 
E.coli Гэдэсний бүлгийн нян 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-Tskh  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Tskh  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Tskh  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DoTe  0.1-0.01 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 
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SMP-DoTe  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DoTe  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-KhOV  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-KhOV  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-KhOV  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Bukh  0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Bukh  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Bukh  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

Хөрсөнд агуулагдах Cl.perfringens V, VII сард SMP-TsKh, BuKh цэгүүдэд бага зэргийн бохирдол 

үүсгэж илэрсэн байна. Гэсэн ч IX сард бүх талбайн хөрс Cl.perfringens –ийн тоогоор эрүүл 

ангилалд хамаарагдав. Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдэд гэдэсний бүлгийн нянгийн 

аливаа бохирдолт байхгүй бүгд цэвэр хөрсөнд ангиллагдаж байна (Хүснэгт 58). 

Хүснэгт 58. Оюу Толгой-Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсөнд агуулагдах халуун даадаг нянгийн 

болон Cl.perfringens-ийн тоо 

Талбайн нэр 
Халуун даадаг нян Cl.perfringens 

2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 2012.05.14 2012.07.09 2012.09.18 

SMP-TsKh  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 0.1-0.01> 

SMP-TsKh  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-TsKh  0.1-0.01> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DoTe  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DoTe  1.0> 1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-DoTe  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-KhOV  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-KhOV  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-KhOV  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Bukh  1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Bukh  0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 

SMP-Bukh  1.0> 0.1-0.01> 1.0> 1.0> 1.0> 1.0> 
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9. ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТ  

Оюу толгой төсөл нь уул, уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр байгаль орчинд 

үзүүлж болзошгүй сөрөг үр дагаварыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах зорилготой ажилладаг. Тус 
зорилгыг үндэслэн Оюу Толгой төсөл нь байгаль орчныг хамгаалах, газрыг зөв зохистой 

ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль, тогтоомжийн шаардлагууд, байгаль орчны 

стандартууд болон Оюу Толгой төслийн Байгаль орчныг хамгаалах 2012 оны төлөвлөгөө зэрэгт 
нийцүүлэн газрын тогтвортой менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.     

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хэлтсийн газрын менежментийн баг нь газрын эвдрэлийг 
боломжит бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгодоо хүрэхийн тулд газар ашиглах, хөндөх үйл 

ажиллагаанд 1) хяналт тавих, 2) өнгөн хөрсийг зөв зохистой хуулж хадгалуулах болон 3) төслийн 

үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэх гэсэн үндсэн 3 

чиглэлээр үүрэг, хариуцлага хүлээн ажилладаг.  

9.1 Газар ашиглалт хөндөлт, түүнд тавих хяналт 

9.1.1 Оюу Толгой төслийн талбайн газар ашиглалт  

Оюу толгой төсөл нь 8500 га (8.5 км х 10 км) талбайтай 6709А ашиглалтын лицензийг эзэмшдэг 
бөгөөд уул уурхайн бүтээн байгуулалт болон үйл ажиллагааны явцад 6880 га (68.8 км2) талбайг 
хөндөхөөр төлөвлөөд байна. Уул уурхайн олборлолт, үйлдвэрлэлийг тогтвортой хангах зэрэг 
хүчин зүйлүүдээс шалтгаалан төслийн цар хүрээ нь зөвхөн уурхайн эзэмшил талбайгаар 

хязгаарлагддаггүй.  

2012 оны эцсийн байдлаар төслийн хүрээнд уурхайн болон төсөлтэй холбогдох бусад талбайд 

нийт 3313.64 га талбайг ашиглаад байна. Өнөөдрийн байдлаар ОТ ашиглалт (лицензийн 

эзэмшил)-ын талбайд тодорхой зориулалтын дагуу 161 нэгж талбайд нийт 1990.52 га газарт үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа (Хавсралт зураг 61) бөгөөд бусад (лицензийн талбайн гадна) талбайд 

нийт 1323.12 га талбайг ашиглаж байна (Хавсралт зураг 62 болон 63).  

 

 
Зураг 76. Төслийн хүрээнд ашиглаж буй талбайн хэмжээ 

Дугатын хярын дайрганы, Халивын элсний орд: Оюу Толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд 
хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50 орчим га талбайг хамарсан 4435984 шоо метр нөөцийг 
Ашигт Малтмал Газрын Тосны Хэрэг Эрхлэх Газар (АМГТХЭГ)-ын даргын 2007 оны 07 сарын 

10-ны өдрийн 245 тоот тушаалаар баттай (A) нөөц 1,13 сая тонн, боломжтой (C) нөөц 3,04 сая 

тонноор хүлээн авч улсын нөөцийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлжээ.  

Дугатын хярын дайрганы ордыг ил аргаар ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлийг 
АМГТХЭГ-ын даргын 2009 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдрийн 51 тоот тушаалаар баталсан 
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байна. Уг ТЭЗҮ-д заасны дагуу ордын нөөцийг Оюу Толгой төслийн дотоодын хэрэгцээний бетон 

зуурмаг бэлтгэхэд зориулан ашиглах ба жилд 100 мян.м3
 хүчин чадалтайгаар 40 гаруй жил 

ашиглахаар тусгасан.  

Дугатын хярын дайрганы ордын олборлолтыг 2007 онд эхлүүлсэн бөгөөд 2011 оны 11 сарын 15-

ны өдрийн байдлаар нийт эвдэгдсэн газрын хэмжээ 25.6 га, 255634 м3
 байна. 

Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх хайгуулыг 
2007 онд Жеолинк ХХК гүйцэтгэсэн бөгөөд АМГТХЭГ-ын даргын 2008 оны 05 сарын 13-ны 

өдрийн 2007 тоот тушаалаар ОТ 6709А тусгай зөвшөөрөлт талбайн зүүн хойд өнцөгт байрлах 

Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөцийг 1.089.500 м3-ээр баталсан байна. 

АМГазрын даргын 2009 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн 285 тоот тушаалаар баталсан 

Халивын элсний ордыг ашиглах ТЭЗҮ-д тусгаснаар жилд 150 мян.м3
 хүчин чадалтайгаар 8 

жилийн хугацаанд олборлох юм. 2011 оны 11 сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийт эвдэгдсэн 

газрын хэмжээ 18.8 га, 112.4 м3
 байна. 

9.1.2 Геологи хайгуулын ажил 

Оюу Толгой ХХК нөөц ашиглалт, цаашдын хайгуулын ажилд дэмжлэг болох зорилгоор 2012 онд 

лицензийн талбайн (хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж буй газруудыг оролцуулан) хэд хэдэн цэгт 
өрөмдлөг хийсэн. 2012 оны 12-р сарын 9-ны өдрийг хүртэл гадаргуугийн болон газар доорх 

өрөмдлөг хийж, нийт 60,504 тууш метр, 120 цооног өрөмдсөн байна (Зураг 77). 

Мөн геотехникийн шинж чанарыг тодорхойлох, хайгуул хийх, нөөцийн судалгаа гаргах 

зорилгоор алмазан өрөмдлөгийн аргаар 56,040 метр гадаргуугийн өрөмдлөг гүйцэтгэсэн. Үүнээс 
Манахтын лицензийн талбайн хэмжээнд илэрсэн геофизикийн гажилыг шалгах үүднээс, 
хувирлын бүсийн хэтийн төлөвийг үнэлэхээр ойролцоогоор 2122 тууш метр алмазан өрөмдлөгийг 
ажлыг хийсэн. Мөн Жавхлантын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хэмжээнд 

нарийвчилсэн зураглалын ажил болон геофизикийн судалгааг нарийвчлах зорилгоор 9313 тууш 

метр урттай алмазан өрөмдлөгийг гүйцэтгэсэн. 

Үүний 2863 тууш метрийг төлөвлөсөн эрчим хүчний үйлдвэр барих ашигт малтмалгүй газрыг 
олж тогтоох зорилгоор алмазан өрөмдлөгийн аргаар гадаргуугийн өрөмдлөг хийсэн.  

Түүнчлэн блокчлон олборлох үйл ажиллагаанд газрын гадаргуугаас геотехникийн дэмжлэг 
үзүүлэх стратегид хувь нэмэр оруулах үүднээс нийт 1,601 тууш метр газар доорх өрөмдлөгийн 

ажил хийсэн байна. 

Хөх хад (6710A): Хөх хад талбайд элсний хуримтлал байх магадлалтай 3 талбайд нийтдээ 703 

мянган м2 талбай байна. Эндээс бид 3 м дундаж зузаантай элсний давхрагыг дээрх 3 талбайд 

бүхэлд нь хайгуулын ажил хийж захиалагчын шаардлагатай байгаа 2 сая м2 элсний нөөц илрүүлж 

тогтоохоор төлөвлөсөн. Хайгуулыг ажлыг 100х100 м-н тороор хийж 703000 м2
 талбайд 

ойролцоогоор 122 шурф ухаж нийт 1220 тууш метр нэвтрэлт хийсэн. Шурфыг ухаж эхлэхдээ 
ургамал бүхий өнгөн хөрсийг тусад нь овоолго хийж, сорьц авсаны дараагаар буцаан булаж, 

хамгийн сүүлд өнгөн хөрсний овоолгийг тарааж тавьсан. Ухсан шурф тус бүрийг дор бүр нь булж 
зураг авч баримтжуулсан.  

Бид төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж болох 

хамгийн бага хэмжээнд байлгаж байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол 
хянаж байсан. 

Манахт (6708A): Манахтын ашиглалтын талбайгаас Монгол Улсын MNS стандартын 

шаардлагуудад нийцсэн хайрганы ордыг илрүүлэхээр хайгуулын ажил хийсэн. Дайрганы 

хайгуулын ажлыг 300 га талбайд нийт 16 өрмийн цооног, 600.0 метр өрөмдлөгийн ажил хийхээр 

төлөвлөж өрөмдсөн. Өрөмдсөн цооногийн нөхөн сэргээлтийн ажил болон зумп булалтыг цооног 
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тус бүрээр хийж гүйцэтгэсэн. Өрмөөс авчирсан тусгай хайрцаг бүхий чөмгөн дээжнүүдийг 
бүртгэж баримтжуулан хайрцган дээр өрмийн цооногийн дугаар болон гүний интервалыг 
тэмдэглэж, геологчид геологийн тайлалт хийж баримтжуулсан.  

 

 
Зураг 77. Геологи хайгуулын ажлын явцад өрөмдлөг хийсэн цэгүүдийн байршил 

9.2 Газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) 

Газар ашиглалтыг сайжруулах, түүний эвдрэлийг боломжит бага хэмжээнд хязгаарлах, хянах 

зорилгоор Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хэлтсээс Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн дотоод 

журмыг боловсруулан амжилттай хэрэгжүүлж байна (Зураг 78).   
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Зураг 78. Газрын эвдрэлийг хянах менежментийн ерөнхий бүдүүвч 

Энэхүү журмын дагуу аливаа газар шорооны ажлыг эхлэхийн өмнө гүйцэтгэгч буюу гэрээт 
байгууллага нь Байгаль орчны хэлтсээс Газар хөндөх зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай. Уг 
зөвшөөрөл нь тухайн ажлын талбайд газар хөндөхөөс өмнө хийгдсэн байгаль орчны шалгалт 
болон бусад багуудын дүгнэлтүүд дээр үндэслэн батлагддаг. Уг дүгнэлтийг гаргахдаа Монгол 

улсын Газрын тухай хуулийн 50.1.1, 50.1.3, 50.1.4, 50.1.5, Газрын хэвлийн тухай хуулийн тухайн 

газар шорооны ажилд холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэх бодлогыг баримтлан ажиллаж байна. 
Үүнд дараах дүгнэлтүүд болон холбогдох зөвшөөрлүүд багтана:  

• Хуулийн хэрэгжилт, байгаль орчны зөвшөөрлийн тухай дүгнэлт (Хуулийн хэрэгжилт 
хариуцсан баг) 

• Ховор ургамлын зүйлийг хамгаалах дүгнэлт (Биологийн олон янз байдлын судалгааны 

баг) 
• Амьтны төрөл зүйл, амьдрах орчныг хамгаалах дүгнэлт (Биологийн олон янз байдлын 

судалгааны баг) 
• Усны нөөц, чанарыг хамгаалах дүгнэлт (Усны баг) 

 

 

 Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт 
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Хуулийн хэрэгжилт, байгаль орчны 

зөвшөөрлийн тухай дүгнэлт 
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Усны нөөц, чанарыг хамгаалах дүгнэлт 

Ховор ургамлын зүйлийг хамгаалах дүгнэлт 

 

 

 

 

 

 

 

Хүсэлтийг судлах 

 
Орон нутгийн харилцаа болон түүх 

соёлын дурсгалыг хамгаалах 

асуудлаар Орон нутагтай харилцах 
хэлтсийн дүгнэлт 

Амьтны төрөл зүйл, амьдрах орчныг хамгаалах 

 

 

Төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэх 

 

Ажлын талбайн өнгөн хөрсийг хуулах 

  

Өнгөн хөрс хадгалалт 
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• Газар хариуцсан мэргэжилтний дүгнэлт 
• Орон нутгийн харилцаа болон түүх соёлын дурсгалыг хамгаалах асуудлаар Орон нутагтай 

хариулцах хэлтсийн дүгнэлт (ОТ ашиглалтын талбайгаас бусад талбайд) 

• Орон нутгийн ЗДТГ-аас олгосон газар ашиглах зөвшөөрөл (ОТ ашиглалтын талбайгаас 
бусад талбайд) 

• Шаардлагатай тохиолдолд бусад зөвшөөрлүүд 

Газар хөндөх зөвшөөрөлд  дээрх дүгнэлт, холбогдох зөвшөөрөл болон ажлын онцлогт тохируулан 

гүйцэтгэгч буюу гэрээт компаний дагаж мөрдөх нөхцөлүүдийг тодорхой зааж өгдөг. Гүйцэтгэгч 

буюу гэрээт компани тухайн Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлүүдийг чанд мөрдсөнөөр дараах 
ач холбогдолтой. Үүнд:  

• Газрын  эвдрэлийг зөвшөөрөгдсөн талбайгаас хэтрүүлэхгүй байх,  
• Техник хэрэгслүүдийг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар явуулах,  

• Тухайн ажлын талбайд ойр байрлах усны эх үүсвэр, биологийн төрөл зүйл, болон нутгийн 

иргэдийн худаг, өвөлжөө зэрэгт үзүүлэх нөлөөллийг хамгийн бага байлгах. 

• Хуучин бүртгэгдсэн болон ажлын явцад шинээр илэрсэн соёлын өвийн дурсгалуудыг 
хамгаалах,  

• Тоосжилтыг багасгах,  

• Өнгөн хөрсийг зөв хуулах, хадгалах 

Тухайн ажил дууссаны дараа эвдэгдсэн талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийг стандарт 
шаардлагуудад нийцэхүйц түвшинд гүйцэтгэж Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэн өгөхийг үүрэг 
болгодог.  

Байгаль орчны хэлтсээс Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаахад a) ашигласан газарт стандартын дагуу 

техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байх эсвэл б) барилгын ажлын үед эвдэгдсэн бусад газарт 
техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байх зэрэг хүчин зүйлүүдийг харгалзан үздэг.  

 

Зураг 79. Хайгуулын өрмийн зориулалтаар олгогдсон талбай орчмийн газрын эвдрэлийг багасгах 

зорилгоор 30х50м талбайг хашаалж, орох гарах нэг хаалгатай болгосон байдал 

2012 онд нийт 119 газар хөндөх зөвшөөрлийг олгож, нийт 1037.54 га талбай хөндөгдсөнөөс ОТ 

төслийн ашиглалтын талбайд 44 ГХЗ-ийн дагуу 293.95 га, уурхайн төслийн талбайн гадна талд 
орон нутгаас олгосон газар ашиглах зөвшөөрөлд үндэслэн 75 ГХЗ-ийг 743.59 га талбайд өгсөн 

байна (Хүснэгт 59).  
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Газар ашиглалтын зориулалтаар нь хөндөгдсөн талбайнуудыг уул уурхай, барилга 
байгууламжийн, автозам, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын карьерын болон хайгуулын 
өрмийн талбайн гэж ангилан Хүснэгт 60-т үзүүлэв (Дэлгэнгүйг Хавсралт хүснэгт 9 болон 10-аас 
харна уу).  

Хүснэгт 59. Нийт олгосон газар хөндөх зөвшөөрөл  

Талбайн байршил  

2011 2012 

ГХЗ өгсөн 

талбайн тоо 
Талбайн хэмжээ 

/га/ 
ГХЗ өгсөн 

талбайн тоо 
Талбайн хэмжээ 

/га/ 

ОТ төслийн ашиглалтын талбай дотор 38 767.55 44 293.95 

ОТ төслийн талбайн гадна талд 71 2090.4 75 743.59 

Нийт 109 2857.95 119 1037.54 

Хүснэгт 60. 2012 онд ГХЗ-ын дагуу олгосон талбай (Зориулалтаар) 

# Ашиглалтын төрөл 
ОТ ашиглалтын талбайд Бусад талбайд 

ГХЗ-ийн тоо Нийт талбай ГХЗ-ийн тоо Нийт талбай 

1 Барилга 26 126.6836 15 483.46 

2 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын карьер 

3 102.94 39 240.132 

3 Хайгуулын өрөм 14 38.83 21 20.00 

4 Уул уурхай 1 25.5 0 0 

Нийт 44 293.95 75 743.59 

9.3 Өнгөн хөрсний менежмент 

Өнгөн хөрсийг зөв зохистой буюу MNS 5916:2008 (Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс 
хуулалт, хадгалалт) стандартын дагуу хуулж хадгалах нь эвдэрсэн газрыг амжилттай нөхөн 

сэргээж, ургамалжуулах үндсэн нөхцлийг бүрэлдүүлдэг. Энэхүү зарчмын дагуу Оюу Толгой 

төсөл Өнгөн хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг 2011 оны 5 дугаар сард олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн байгууллага болох Citrus Partners LLP-аар боловсруулуулж, зөвхөн 

уурхайн талбайд бус нийт ОТ төслийн хэмжээнд тогтвортойгоор мөрдөн ажиллаж байна.  

Өнгөн хөрсний менежментийн төлөвлөгөөнд тусгаснаар гүйцэтгэгч буюу гэрээт компаниуд 

тухайн ажил явагдах талбайн онцлогт тохирсон өнгөн хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг тус 
хэлтсээс батлан гаргасан зааврын дагуу боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Өнгөн хөрсний 
менежментийн төлөвлөгөөнд дараах асуудлуудыг тусгагдсан байдаг. Үүнд:  

• Ажлын зорилго, ашиглах талбайн хэмжээ болон хөрсний онцлог,  
• Өнгөн хөрс хуулах төлөвлөгөө болон хадгалах горим,  

• Өнгөн хөрсийг эргүүлэх нөхөн сэргээлтэнд ашиглах төлөвлөгөө,  

• Ажиллах хүч, техникийн тухай мэдээлэл болон төслийг хариуцах ахлах ажилтан,  

• Ашиглах талбай, өнгөн хөрс хуулах талбай болон хадгалах байршлыг харуулсан газрын 

зураг.  
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Уг төлөвлөгөөг байгаль орчны ажилчид тогтмол хянах, зааварчилгаа өгөх зарчмаар гүйцэтгэгч 

болон гэрээт компанитай тогтмол хамтран ажилладаг. Тус төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлсэнээр өнгөн хөрсний талаар ойлголт нийт гэрээт компаниудын түвшинд сайжирч, 

түүнийг зөв зохистой хуулах, хадгалах, хамгаалах эргүүлэн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах үйл 

ажиллагааг бодитоор төлөвлөн ажиллах нөхцөл бүрддэг. Түүнчлэн өнгөн хөрсийг хуулах, 

хадгалах, хамгаалах зорилготой Өнгөн хөрсийг арчлах журмыг боловсруулан гэрээт 
компаниудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь нэвтрүүлэн ажиллаж байна.  

Тус журамд зааснаар чанарын шаардлага хангасан өнгөн хөрсийг зохих гүнд хүртэл, 
тохиромжтой техник ашиглан хуулах, хуулсан өнгөн хөрсийг үржил шимгүй хөрснөөс тусад нь 

хадгалж, тухайн ажил дуусмагц нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн ашиглах ёстойг нарийвчлан зааж 

өгсөн. Харин өнгөн хөрсийг тухайн ажлын талбайд шууд ашиглах боломжгүй тохиолдолд 

хамгийн эхний ээлжинд нөхөн сэргээлт хийх талбай руу эсвэл урт хугацааны овоолгын талбай 

руу зөөвөрлөж,  биологийн идэвхитэй байдлыг нь хадгалах зорилгоор 3 метрээс хэтрэхгүй 

өндөртэй 15-20 метрээс хэтрэхгүй урттай овоолон хурааж хадгална. Урт буюу 2 жил ба түүнээс 
дээш хугацаанд хадгалагдах овоолгод  өнгөн хөрсний чанарыг хэвээр хадгалах арга 
хэмжээнүүдийг авах бөгөөд нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэгдэх өнгөн хөрсний чанар нь MNS 

5916:2008 стандартад заасан үржил шимт хөрсний чанарт тавигдах шаардлагуудыг хангасан 

байна. Өнгөн хөрсийг арчлах журам нь Оюу Толгой төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд хамаарна.  

Газар хөндөхөөс өмнөх байгаль орчны урьдчилсан шалгалтаар тус хэлтсийн мэргэжлийн хөрс 
судлаачийн хөрсний шинж байдал, онцлогийг тодорхойлсон дүгнэлтэн дээр үндэслэн хөрс хуулах 

гүний хэмжээг тогтоон, хадгалах газрыг Газар хөндөх зөвшөөрөл дээр нарийвчлан зааж өгдөг. 
Өнгөн хөрсийг зохих ёсоор хуулж, хадгалсан эсэхийг Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцлүүдийн 
биелэлтийн шалгалтаар тогтмол хянаж, бүртгэл хөтлөх замаар өнгөн хөрсний менежментийн 

ажлыг хэрэгжүүлж байна.  

2012 онд ОТ төслийн хэмжээнд төслийн болон бусад талбайд нийт 119 газар хөндөх зөвшөөрөл 

олгосны 97 талбай (470.45 га)-аас 1 166 мян м3 өнгөн хөрсийг хуулсан (Хавсралт хүснэгт 11).  

Хүснэгт 61. Нийт хуулсан өнгөн хөрсний хэмжээ 

Он Байршил 
Нийт өгөгдсөн 
ГХЗ-ийн тоо 

Өнгөн хөрс хуулалт 

ГХЗ-ийн тоо м3 га 

2011 

ОТ ашиглалтын талбайд 40 26 391971.95 725.5 

Бусад талбайд 70 49 3781194.00 1983.49 

Нийт 110 75 4173165.95 2708.99 

2012 

ОТ ашиглалтын талбайд 44 32 412691.38 144.65 

Бусад талбайд 75 65 753466.81 325.80 

Нийт 119 97 1166158.19 470.45 

Газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон нийт талбайнуудаас 22 талбайд өнгөн хөрс хуулах шаардлага 
тавигдаагүй бөгөөд шалтгаануудыг доор дурьдвал: 

• Урьд хөндөгдөж, өнгөн хөрс хуулагдсан 

• Газрыг богино хугацаанд ашиглах буюу газар ухах, хуулах үйл ажиллагаа явуулахгүй. 

Жишээлбэл: Түр болон хайгуулын гэр кемп 

• Өнгөн хөрс нь хуулж хадгалах хэмжээний зузаан болон чанартай биш. Жишээлбэл: 

Хөрсөн бүрхэвч бараг бүрэлдээгүй хадархаг толгод 
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Зураг 80. Хуулсан шимт хөрсний хэмжээ (2011, 2012 он) 

Хүснэгт 62. Өнгөн хөрсний хуулалт, хадгалалт (м3
)  

Он Байршил 
Хуулсан өнгөн 

хөрсний хэмжээ 

Нөхөн сэргээлтэнд 
ашигласан өнгөн 
хөрсний хэмжээ 

Хадгалсан  өнгөн 

хөрсний хэмжээ 

2011 

ОТ ашиглалтын талбайд 391972 15522.8 376449.2 

Бусад талбайд 3781194 869629.6 2936944.4 

Нийт 4173166 885152.4 3313393.6 

2012 

ОТ ашиглалтын талбайд 412691.38 128602.0 398451.38 

Бусад талбайд 753466.81 712726.8 695186.81 

Нийт 1166158.19 841328.8 1093638.19 

Өнгөн хөрсний овоолго: Төслийн хэмжээнд өнгөн хөрсийг 3 метрээс өндөргүй 15-20 метрээс 
хэтрэхгүй урттай овоолго маягаар салхи, ус болон үйл ажиллагааны нөлөөлөлд орж эвдрэхээс 
сэргийлж тодорхой заагдсан цэгүүдэд хадгалж, нөхөн сэргээлтээс өөр зорилгоор ашиглахыг 
хориглодог. Богино хугацаанд хэрэгжиж буй төслийн хувьд газар шорооны ажлын үед хуулсан 

өнгөн хөрсийг тухайн талбайн орчимд байгаль орчны ажилтны тогтоосон цэгт хадгалж, үйл 

ажиллагаа дууссаны дараагаар техникийн нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн ашигладаг (Зураг 81).  
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Зураг 81. Хог хаягдлын менежментийн төв болон  Ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолго 

2012 оны сүүлийн байдлаар ОТ ашиглалтын талбайд нийт 10 хэсэг 31.98 га талбайд өнгөн хөрс 
хадгалагдаж байна (Хүснэгт 63).  

Хүснэгт 63. ОТ ашиглалтын талбайд хадгалагдаж буй өнгөн хөрсний овоолгоны хэмжээ, га 

# Нэр 2011 он 2012 он 

1 Хог хаягдлын менежментийн төвийн өнгөн хөрсний овооолго - 2.5 

2 А бүс дэх дүүргэгч материалын карьерын өнгөн хөрсний овоолго - 0.73 

3 Хаягдал хадгалах далангийн өнгөн хөрсний овоолго 5.11 8.01 

4 Ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолго-Хойд 1.75 3.77 

5 Ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолго-Өмнөд 2.11 2.22 

6 Ил уурхайн өнгөн хөрсний овоолго - 6.93 

7 Өнгөн хөрсний овоолго-1 - 0.13 

8 Өнгөн хөрсний овоолго-2 - 2.66 

9 Өнгөн хөрсний овоолго-3 - 3.99 

10 Хүнд техник хэрэгслийн автозамын өнгөн хөрсний овоолго - 1.04 

Нийт 8.97 31.98 
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10. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ  

10.1. Техникийн нөхөн сэргээлт  

Бүтээн байгуулалтын ажлын эхний үеэс эхлэн уурхайн ашиглалт, олборлолт дуусах хүртэл бүх 

хугацааны турш үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг Монгол улсын стандарт, 
шаардлагуудын дагуу нөхөн сэргээх ажлыг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх нь Оюу Толгой төслийн 

байгаль орчны бодлогын үндсэн зарчмуудын нэг бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх үүднээс Байгаль 

орчны хэлтсээс уурхайн хаалтын болон явцын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнүүд, түүний 

дагалдах дотоод дүрэм журмуудыг боловсруулж, мөрдөн ажиллаж байна. 

Явцын нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах үүднээс холбогдох 

дотоод дүрэм журмуудыг мөн боловсруулан батлуулж дараах журмуудыг мөрдлөг болгон 

ажиллаж байна. Үүнд: 

• Хайрга болон дүүргэгч материал олборлох цэгүүдийг нөхөн сэргээх журам 

• Зам болон түр зурвасуудыг нөхөн сэргээх журам  

Дээр дурдсан нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, дотоод журмуудыг биелүүлэх нөхцөлийг Газар 

хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмаар баталгаажуулдаг. Бүтээн байгуулалт, газар шорооны ажил 

дуусмагц  газар хөндөх зөвшөөрлийг байгаль орчны дотоод шалгалтын явцад техникийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг хангалттай хийгдсэн тохиолдолд хаадаг. Үүний дараа хэрэв тухайн ажил Оюу 

Толгой төслийн лицензийн талбайн гадна явагдсан бол Монгол улсын Газрын хэвлийн тухай 

хуулийн 20.4-д заасны дагуу ашиглах зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны байгууллагад 

хүлээлгэн өгч “Нөхөн сэргээсэн газрыг хүлээж авсан тухай” баримт бичгээр баталгаажуулдаг. 

Нөхөн сэргээлтийг холбогдох стандартад заасан шаардлагын дагуу буюу нутгийн унаган 

ургамлын бүлгэмдэлд аюулгүй байдлаар гүйцэтгэхийн тулд гэрээт компаниудаар зөвхөн 

техникийн нөхөн сэргээлт хийлгэдэг. Тухайн техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн газарт биологийн 

нөхөн сэргээлтийг Оюу Толгой төслийн Байгаль Орчны хэлтэс хариуцан гүйцэтгэдэг. Тус үйл 

ажиллагааны дараалал нь MNS 5917:2008 (Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар 

эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн ерөнхий шаардлага)  стандартын 5.3 заалтын дагуу 

хийгдэж байна.  

Тус тайлант хугацаанд нийт 441.25 га талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээн авч, 52 

ГХЗ-ийг хаагаад байна (Хүснэгт 64). Үүнээс Гүний хоолойн барилгын 1 болон 2 дугаар үе шатны 

барилга байгууламж болон түүнтэй холбоотой түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын карьерийн 

нийт 8 талбай (Хавсралт зураг 62), Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын автозамын барилгын ажилд 

ашигласан түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 21 карьер (Хавсралт зураг 63), Оюу Толгой 

талбай орчмын усны судалгааны өрөдлөгийн 20 талбай гэсэн нийт 49 талбайд техникийн нөхөн 

сэргээлт гүйцэтгэж орон нутагт хүлээлгэн өгсөн (Хавсралт хүснэгт 12). Үүнээс гадна газрын 

элэгдэл эвдрэлийг боломжит бага хэмжээнд барих бодлогын хүрээнд зарим талбайнуудыг 
хөндөхөөс татгалзаж мөн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. 2012 онд нийт орон нутагт хүлээлгэн 

өгсөн талбайн тоо болон актны дугаарыг Хүснэгт 65-т харуулав.  
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Хүснэгт 64. Эвдэрсэн газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн нэгдсэн дүн  

Талбайн байршил 

2011 он 2012 он 

Нийт ашигласан 
талбай, га 

Нөхөн сэргээсэн 
талбай, га 

Нийт ашигласан 
талбай, га 

Нөхөн сэргээсэн 
талбай, га 

Лицензийн талбайн дотор 767.51 43.25 293.95 27.05 

Лицензийн талбайн гадна 2090.43 758.9 743.59 414.20 

Ерөнхий дүн 2857.95 802.25 1037.54 441.25 

 
Хүснэгт 65. Техникийн нөхөн сэргээлт хүлээлгэн өгсөн акт 

№ 
Актын 

дугаар 
Хүлээлгэн өгсөн талбай Он, сар Тайлбар 

1 43/48/01 

ОТ-ГС чиглэлийн улсын чанартай хатуу 

хучилттай автозамын барилгын ажилд 

ашигласан түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын төрөлд хамаарах дүүргэгч 
материалын 9 карьерын талбай 

2012 – 04 - 17 Хавсралт зураг 64 

2 43/48/02 
Усны хяналт-шинжилгээг өргөтгөх төслийн 

хүрээнд өрөмдсөн өрөмдлөгийн 39 талбай 
2012 – 04 - 20 Хавсралт зураг 65 

3 324/01 
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолой, барилга 
байгууламжийн үед эвдэрсэн талбай 

2012 – 09 - 21 Хавсралт зураг 66 

4 16/04/324/02 

ОТ-ГС-ын автозам болон Гүний хоолойн замын 
барилгын ажилд ашигласан түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалд хамаарах дүүргэгч материалын 

24 карьерын талбай 

2012 – 10 - 30 Хавсралт зураг 67 

 

 

Зураг 82. BP-R29 карьерт хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлт (ОТ-ГС автозамын барилгын ажил) 
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Зураг 83. Хүнд техник, тоног төхөөрөмжийн засварын цогцолборын барилгын ажлын туршид 

эвдэгдсэн талбайд хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлт 

Гүний хоолойн Ус дамжуулах шугам хоолойн дэд бүтцийн барилгын ажил (ГХУДШХДБ):  

Байгаль орчны хэлтэс 2012 онд Гүний хоолой – ОТ хоорондын ус татах шугам хоолойн дэд 

бүтцийн байгууламжийг барих ажлын үед эвдэрсэн талбай нөхөн сэргээлтийн ажлыг орон нутагт 
амжилттай хүлээлгэн өгөөд байна. Уг талбай нь нийт 1030 га талбайг хамарсан 88 км урт 
үргэлжилсэн гүний ус татах, шахах, цуглуулах хоолой, дэд станцууд бүхий томоохон бүтээн 

байгуулт бөгөөд гүйцэтгэгч компаниас хүлээлгэн өгч буй техникийн нөхөн сэргээлтийг 
сайжруулах, зөвлөгөө өгөх, гэрээт компаниас хүлээн авах зорилгоор байгаль орчны хэлтсээс 2010 

оны 10 дугаар сараас 2012 оны 10 сар хүртэл 2 жилийн хугацаанд нийт 7 удаагийн удаагийн 

шалгалт хийн мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангасан (Хүснэгт 66). Үүний үр дүнд техникийн нөхөн 

сэргээлтийг стандартын шаардлага хангах хэмжээнд хүргэн 2012 оны 9 дүгээр сарын 21-нд 

Ханбогд сумын улсын байцаагчийн 324/01тоот дүгнэлтээр орон нутагт хүлээлгэн өгсөн (Хүснэгт 
66). 

Хүснэгт 66. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн техникийн нөхөн сэргээлтийг гэрээт/гүйцэтгэгч 
компаниас хүлээн авах зорилгоор явуулсан дотоод шалгалт гүйцэтгэсэн хувиарь 
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Зураг 84. ГХУДШХДБ-ын барилгын ажлын үед эвдэрсэн талбайд хийгдсэн нөхөн сэргээлтийн ажил 

 

10.2. Биологийн нөхөн сэргээлт 

Оюу Толгой компанийн зүгээс биологийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэхэд Монгол улсын 

батлагдсан стандарт, аргачлалыг баримтлан ажиллахын сацуу тухайн нутгийн хөрс, ургамал, ус 
зүй болон уур амьсгалын олон жилийн суурь судалгаанд тулгуурлан байгалийн зүй тогтлын 

дагууд анхных нь төлөв байдалд ойртуулж, экосистемийн урт хугацааны тогтворжилтыг хангасан 

экологийн нөхөн сэргээлт хийх бодлого, зорилготойгоор ажиллаж байна. Үүний тулд хэд хэдэн 

зарчмуудыг баримтлан ажиллаж байгаагаас дурьдвал:  

• Зөвхөн нутгийн унаган ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлж, нөхөн сэргээлтэд ашиглах 

• Байгалийн ургамлан бүлгэмдэл дэх зүйлийн зохистой харьцааг (зонхилогч, нөмөрлөгч 

болон хачирлагч) баримтлан нөхөн сэргээх талбай тус бүрт үрийн нормыг тусгайлан 

тогтоож, төлөвлөж, хэрэгжүүлэх 

• Эвдэрсэн газрыг сайн чанарын үртэй болгоход гол анхааралаа хандуулах ба зориудын 

усалгаа арчилгааг хамгийн бага түвшинд байлгах 

• Орон нутгийн иргэдийн оролцоог бүх шатны ажилд бий болгож, сонирхогч талуудын 

санал зөвлөмж, дүгнэлт шүүмжийг тусгаж байх зэрэг болно. 

10.2.1. Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөндөгдөж буй газруудын ургамалжилтын 

суурь судалгаа  

Төслийн үйл ажиллагаанд өртөж буй газрын нөхөн сэргээлтийг хийхэд тухайн газрын анхных нь 

төлөв байдлын суурь мэдээллэл бүрдүүлэх нь хамгийн чухал бөгөөд ОТ төслийн газар хөндөх 

зөвшөөрөл (ГХЗ), эвдэрсэн газрыг дахин ургамалжуулах зэрэг дотоод журамд тусгагдсан байдаг. 
Эдгээр журмын дагууд хөндөгдөхөөр төлөвлөгдсөн газрын ургамалжилтын суурь судалгааг 
хийхдээ ховор, нэн ховор ургамал байгаа эсэх, байвал түүнийг хэрхэн хамгаалах зэрэг 
зөвлөмжийг ургамал судлаачийн зүгээс зөвлөдөг. Мөн тухайн талбай дахь зонхилогч, дэд 

зохилогч ургамлын зүйл, арвийг хээрийн судалгааны явцад тэмдэглэн нөхөн сэргээх ажилд 

шаардагдах үрийн хэмжээг урьдчилсан байдлаар тооцон гаргадаг.  
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2012 оны 10 сар хүртлэх хугацаанд газар хөндөх зөвшөөрөл авсан талбайнууд болон ус татах 

шугам хоолойн (үндсэн) дагуу дахь ургамалжилтын хээрийн судалгааг хийж, цаашид нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах ургамлын голлох төрөл зүйл, үрийн хэмжээг урьдчилсан байдлаар тооцон 

гаргаад байна. Тухайлбал:   

• 2012 оны нэгдүгээр улиралд ГХЗ авахаар хүсэлт гаргасан 85 талбайд ургамалжилтын 

судалгааг хийснээс 5 талбай үйл ажиллагаанд өртөөгүй, 7 талбайн зөвшөөрөл хүлээгдэж, 

72 талбайн 915.4 га газар төслийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөндөгдсөн байна. 
Хөндөгдсөн энэхүү 915.4 га талбайг нөхөн сэргээхэд 23120.5 кг үрийн нөөц шаардлагатай 

юм (Зураг 85-а).  
• 2012 оны хоёрдугаар улиралд ГХЗ олгох ажлын хүрээнд 92 талбайд ургамалжилтын 

судалгааг хийснээс 14 талбай хүчингүй болж, 5 талбайн үйл ажиллагаа 2013 оныг хүртэл 

хойшилсон байна. Үлдэх 73 талбайн 307.2 га газар төслийн үйл ажиллагаанд өртсөн 

бөгөөд эдгээр талбайг нөхөн сэргээхэд 7698 кг үрийн нөөц шаардлагатай юм (Зураг 85-б).  

• 2012 оны гуравдугаар улиралд ГХЗ олгох ажлын ургамалжилтын судалгааг нийт 54 

талбайд хийснээс 2 талбай хүчингүй болж, үлдэх 52 талбайн 135.9 га газар төслийн үйл 

ажиллагаанд өртсөн байна. Эдгээр талбайг дахин ургамалжуулан нөхөн сэргээхэд 3376 кг 
үрийн нөөц шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоо гарсан (Зураг 85-в).  

• Гүний Хоолойгоос ус татах төв шугамын дагууд үндсэндээ 400 орчим га талбай 

хөндөгдөж буйгаас замын зүүн талын хэсэгт нөхөн сэргээх шаардлагатай 137 га талбай 

байна. Энэ ажилд 3410 кг ургамлын үр шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан (Зураг 85-г).  
• Гүний хоолойн 2-р цацраг дахь заган ойг нөхөн сэргээх асуудал 

Оюу Толгой төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд  сумын нутагт орших Гүний 

Хоолой дахь газрын доорхи усны эх үүсвэрээс ус татах шугам хоолойн барилгын ажлыг 
2011 онд эхлүүлэхээр төлөвлөсөн ба уг дэд бүтцийн трассын CPT №2 ус өргөх шахуургын 

станцын хэсэгт буюу сумын төвөөс зүүн хойд зүгт 40 км зайд орших Хэвтээ борын 

худгийн ар хоолойд ургаж буй Нарийн заг нэртэй заган (Haloxylon ammondendron) ойн 

дундуур барилгын ажил хийх шаардлагатай болсон. 

Уг барилгын ажлын явцад нийтдээ 12.3 га талбай бүхий заган ой өртсөн. Үүнээс: 

- Трассын зүүн жигүүрээр нялх заган ойтой бөгөөд барилгын ажлын явцад өртсөн 

талбайн хэмжээ нь 1624 м2 (203x8м) байна. Энд 100 м2
 (10x10м) талбайд 45 залуу 

загийн бодгаль ургаж байсан бөгөөд нийтдээ 731 залуу бодгаль устсан.  

- Трассын гол шугам дагууд бие гүйцсэн бодгаль ихтэй, дэнжийн заг ургах бөгөөд 

хээрийн судалгаагаар 625 м2 (25x25м) талбайд 38 бодгаль ургаж байсан. Эвдрэлд 

өртсөн гол шугамын дагуух 12.14 га талбайд нийтдээ 7381 бодгаль устсан байна.  

Эндээс нийт заган ой өртсөн 12.3 га талбайд 8112 бодгаль устсан бөгөөд 2007 оны 5 сарын 

17-нд шинэчлэн найруулагдсан Монгол улсын Ойн тухай хуулийн 27.2 дугаар зүйлд 

“Иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллага огтолсон нэг модны оронд 10 ба түүнээс 
дээш тарьц суулгацыг ойд тарьж ургуулна” гэж заасны дагууд хамгийн багадаа 81120-

100000 тарьцыг бэлтгэх шаардлагатай байна. 

Дээрх судалгаа, урьдчилсан тооцооноос харахад говь цөлийн бүсэд ялангуяа Оюу Толгой төслийн 

үйл ажиллагаа хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийхэд 15 

орчим зүйлийн ургамлын үрийг голлон хэрэглэх шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл бүлгэмдэлд 

зонхилогчийн үүрэгтэй оролцож буй эдгээр олон наст ургамлын үр эвдэрсэн газрын цаашдын 

нөхөн сэргээлтэд хамгийн их хэмжээгээр хэрэглэгдэх нэг ба цөөн наст ургамлууд зайлшгүй 
нөмөрлөгчийн үүрэгтэйгээр ашиглагдах нь дээрх судалгаанаас харагдаж байна. 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд:   



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 129 

 

1. Anabasis brevifolia – түжгэр баглуур  

2. Salsola passerine – бор бударгана 
3. Reaumuria soongorica – улаан бударгана  
4. Nitraria sibirica – хармаг  
5. Eurotia ceratoides – орог тэсэг  
6. Cleistogenes soongorica – зүүнгарын хазаар өвс   
7. Allium polyrrhizum – таана  
8. Stipa gobica – говийн хялгана 
9. Zygophyllum xantoxylon – шар модон хотир  

10. Sympegma Regelli – шар мод  

11. Convolvulus fruticosa – сөөгөн сэдэргэнэ 
12. Caragana brachypoda – хойрог харгана  
13. Ajania achilloides – төлөгчдүү бортаар  

14. Kalidium foliatum – шар бударгана  

зэрэг олон наст ургамлуудыг түлхүү ашиглах бөгөөд заг, хайлас, жигд, сухай, бүйлэс зэрэг говь 

цөлийн бүсэд ургадаг мод, сөөгийг МҮГ-т их хэмжээгээр  тарималжуулж, тарьц суулгацыг 
бэлтгэх юм.  
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Зураг 85. 2012 оны I-III улирал болон Гүний Хоолойгоос ус татах шугам хоолойн (үндсэн) дагуу дахь 

хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээхэд хэрэглэх үрийн хэмжээ, голлон зүйл ургамлын нэр  

10.2.2. Биологийн нөхөн сэргээлт  

Төслийн барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд өртсөн газруудад техникийн нөхөн 

сэргээлтийн гүйцэтгэл нь хангалттай хийгдсэн тохиолдолд биологийн нөхөн сэргээлтийг 
үргэлжлүүлэн хийж эхэлдэг. Энэхүү ажлын хамгийн эхний алхам нь эвдэрсэн газрын хөрсийг 
үртэй болгох явдал юм. Ингэхдээ тухайн газрын эвдрэлд өртөхөөс өмнөх үеийн суурь судалгаанд 

үндэслэн нөхөн сэргээлтэд ашиглах ургамлын зүйлийг сонгон, үрийн харьцааг нь тогтоож 

хөрсийг үртэй болгох ажлыг явуулсан. 2012 оны байдлаар хөрсийг нь үртэй болгох ажлын 

гүйцэтгэлийг Хүснэгт 67 болон Хавсралт зураг 68-д тус тус  үзүүллээ . 

Хүснэгт 67. 2012 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн нийт хэмжээ, га  

Он Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 
Цооногийн 

тоо, ш 

Талбайн 

хэмжээ, га 

2012 

Геологи хайгуулын өрмийн цооног  65 9.9 

Манлай суманд хийгдсэн усны хайгуул судалгааны өрмийн цооног 5 1.25 

Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагуу  
 

58.5 

Нийт  
 

69.65 

 

 

0.8

6.0

8.8

9.2

9.8

10.0

35.0

48.9

67.7

103.3

138.1

183.0

386.7

495.0

496.8

545.3

610.9

0.1

0.1

1.3

4.7

271.3

0 100 200 300 400 500 600 700

Peg.nig

Ach.spl

Sal.lar

Hal.amm

Sti.gla

Psa.vil

Pti.pil

Sti.gob

Zyg.xan

All.pol

Rea.soo

Clei.soo

Eur.cer

Ana.bre

Sal.pas

Nit.sib

Annuals

Oxy.aci

Bra.gob

Car.bra

Tug.mon

Pot.mon

Үрийн хэмжээ, кг

Н
өх

өн
 с
эр

гэ
эл
тэ
д 

 ш
аа

р
да

гд
ах

 г
ол

л
ох

 з
үй

л
 у
р
га
м
ал

Гүний Хоолойн ус татах гол шугам
S=137 га



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 132 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 86. Нөхөн сэргээлтэд ашиглаж буй голлох зүйл ургамлын үр 

  

 

 

 
 

 
 

Зураг 87. Нөхөн сэргээлтэд ашиглаж буй нөмөрлөгч ургамлын үр 

Оюу Толгой төслийн усан хангамжийг Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх үүсвэрээс 
хангахтай холбоотой хийгдсэн ус татах шугам хоолой, гүний худаг, усан сан, өргөтгөлийн 

шахуургын станцуудын барилгын үе шат дуусч барилгажилтын үеийн дараах техникийн нөхөн 

сэргээлтийг Монгол улсад мөрдөгдөж буй стандартын дагуу хийгдсэн хэмээн Ханбогд сумын 

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн  2012 оны 9 дүгээр сарын 21-ны 324/01 тоот 
дүгнэлтээр хүлээн авсан. Уг дүгнэлтэд нөхөн сэргээлтийн дараагийн үе шат болох биологийн 

нөхөн сэргээлтийг нутгийн ургамлын үрээр хийн 2014 онд орон нутагт хүлээлгэн өгөхийг 
дурьдсан.  

Энэхүү ажлын эхлэл болгон ус татах шугам хоолойн дагуух хөндөгдсөн газруудад биологийн 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2012 оны 7 сараас эхлүүлээд байна. Үүнд:  

Нэгдүгээр хэсэг талбай болох 10.5 га талбайд 4 зүйл нутгийн ургамлын 286 кг үрийг ашиглан 

хөрсийг нь үртэй болгох ажлыг Кубота маркийн трактор, үрлэгчийн хамт ашиглан 7 сарын 8-14-

ны хооронд гүйцэтгэсэн.  

7 сарын 18-26-ны хооронд хоёрдугаар хэсэг талбай болох 48 га талбайд улаан бударганы 1250 кг 
үрийг тариалсан.  

Нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ургамлын төрөл зүйл, ашиглах үрийн 

хэмжээ зэргийг тогтоохдоо ОТ төслийн Байгаль орчны хэлтэсийн дотоод журмын дагуу суурь 

судалгааг эхлээд явуулдаг. Тус журмын дагууд Гүний Хоолойгоос ус татах гол шугам хоолойн 

нийт уртын дагуу дахь суурь судалгааг 2012 оны 5-6 дугаар саруудад хийж төв замын зүүн талд 

нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай 137 га талбайд 3410 кг үр ашиглана гэсэн урьдчилсан тооцоог 
гаргасан (Хүснэгт 68). Үүнээс бид 58.5 га талбайд нийт 1536 кг үрийг ашиглан тариалалтыг 
хийсэн (Зураг 88 болон Зураг 89). 
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Хүснэгт 68. Ус татах шугам хоолойн гол шугамын дагуух ургамлан бүрхэвчийн суурь судалгаа болон 

нөхөн сэргээлтэд ашигласан үрийн хэмжээ, зүйлийн нэр 

 
 
 

 

Зураг 88. Ус татах  шугам хоолойн дагуух хөрсийг үртэй болгох ажилд Кубота маркийн трактор, 

үрлэгчийн хамт ашиглаж байгаа нь 

Зүйлийн нэр 

Ашигласан 

үрийн хэмжээ, 
кг

Зонхилогч Eurotia ceratoides 15.6

Зонхилогч Cleistogenes songorica 8.9

Зонхилогч Anabasis brevifolia 6.7

дэд зонхилогч Annuals&subdominants 8.9

Зонхилогч Anabasis brevifolia 50.0

Зонхилогч Salsola passerina 33.3

Зонхилогч Stipa gobica 16.7

дэд зонхилогч Annuals&subdominants 23.8

нэн ховор Potaninia mongolica 1.2

Зонхилогч Potaninia mongolica 60.0

Зонхилогч Anabasis brevifolia 26.7

Зонхилогч Salsola passerina 20.0

дэд зонхилогч Annuals&subdominants 13.3

11.40 285.0 285.9

Зонхилогч Zygophyllum xanthoxylon 30.00

Зонхилогч Nitraria sibirica 20.00

Зонхилогч Reaumuria soongorica 15.00

Зонхилогч Salsola passerina 5.00

Зонхилогч Cleistogenes songorica 5.00

Дэд зонхилогч Annuals&subdominants 14.80

Ховор Potaninia mongolica 0.20

Зонхилогч Nitraria sibirica 100.00

Зонхилогч Psammochloa villosa 10.00

Дэд зонхилогч Annuals&subdominants 15.00

Зонхилогч Eurotia ceratoides 194.25

Зонхилогч Zygophyllum xanthoxylon 64.75

Дэд зонхилогч Annuals&subdominants 60.22

Нэн ховор Potaninia mongolica 4.53

Зонхилогч Nitraria sibirica 61.00

Зонхилогч Anabasis brevifolia 81.33

Зонхилогч Allium polyrrhizum 81.33

Дэд зонхилогч Annuals&subdominants 80.72

Ховор Potaninia mongolica 0.61

Зонхилогч Eurotia ceratoides 178.67

Зонхилогч Cleistogenes songorica 67.00

Дэд зонхилогч Annuals&subdominants 83.08

Нэн ховор Potaninia mongolica 6.25

Зонхилогч Anabasis brevifolia 30.00

Зонхилогч Stipa gobica 24.00

Зонхилогч Allium polyrrhizum 18.00

Дэд зонхилогч Annuals&subdominants 17.82

Нэн ховор Potaninia mongolica 0.18

50.75 1268.8 1250

14 13.05.2012 RWSS 3.60 15

13 13.05.2012 RWSS 13.40 15

12 13.05.2012 RWSS 1512.20

11 13.05.2012 RWSS 12.95 20

10 13.05.2012 RWSS 5.00 25

28.06.2012 RWSS 1.60 18

9 13.05.2012 RWSS 3.60 18

4.80 18

28.06.2012 RWSS 5.00 15

17

18

19

Zygophyllum xantoxylon -Nitraria 

sibirica -Reamauria soongarica цөл дэх 
дэнжийн нуга

Reaumuria soongorica 1250

Eurotia ceratiodes -Zygophyllum 

xantoxylon цөлийн хөндий

Nitraria sibirica -Anabasis brevifolia -

Allium polyrrhizum

цөл дэх хөндийн  нуга

Nitraria sibirica –Stipa gobica  -Allium 

polyrrhizum цөл дэх хөндийн  нуга

Eurotia ceratiodes –Cleistogenes 

soongarica  цөлийн хөндий

Nitraria sibirica –Stipa gobica  -Allium 

polyrrhizum цөл дэх хөндийн  нуга

Шаардлагатай 

үрийн хэмжээ, 

кг

Гүйцэтгэл

Eurotia ceratiodes –Anabasis brevifolia-

Cleistogenes soongarica  цөлийн 

хөндий

Газар 

хөндөх 

шалтгаан 

Талбайн 

хэмжээ, гa 

Ургамлан 

бүрхэвч, %

Ургалтын 

байдал
Зүйлийн нэр 

Anabasis brevifolia

Salsola passerina

Reaumuria soongorica

Annual Plants

140.6

26.8

87.5

31

Anabasis brevifolia -Salsola passerine-

Stipa gobica   цөлийн хөндий

Potaninia mongolica - Anabasis 

brevifolia - Salsola passerine –Stipa 

gobica цөлийн хөндий
28.06.2012 RWSS

№
Талбайн нэр / 

ургамлан бүлгэмдэл 
Огноо
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Зураг 89. Үрээр ургаж буй баглуур (Anabasis brevifolia) 

Геологи хайгуулын 65 өрмийн цооногуудад техникийн нөхөн сэргээлтийг хийх явцдаа хөрсийг нь 
үртэй болгох ажлыг БОХ-ийн заавар, зөвлөмжийн дагууд 2012 оны 7 сард гүйцэтгэсэн (Зураг 90).   

 

Зураг 90. Геологи хайгуулын өрмийн 65 цооногт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг 

хамтад нь хийв 

Манлай сумын нутагт орших усны хайгуул судалгааны өрмийн 5 цооногт 2012.10.06-07-ны 

өдрүүдэд улаан бударгана /Reaumuria soongorica/, баглуур /Anabasis brevifolia/, хазаар өвс 
/Cleistogenes songorica/ болон нэг наст ургамлын 34.7 кг үрийг ашиглан биологийн нөхөн 

сэргээлтийг хийсэн. Тухайн газрыг хөндөхөөс өмнөх үеийн суурь судалгааг 2012 оны 1, 4 дүгээр 

саруудад гүйцэтгэсэн бөгөөд тус талбайд зонхилогч, дэд зохилогч ургамлын үрийг тариалалтад 

түлхүү ашигласан ( 

 

 

Хүснэгт 69). Өрмийн нэг цооногийн  талбайн хэмжээ нь 50x50 м-ийн (0.25 га) хэмжээтэй байсан 

тул үрийг гараар цацаж тарив (Зураг 91). 
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Хүснэгт 69. Усны хайгуулын өрмийн цооногуудын талбайн ургамалжилтын суурь судалгаа болон 

нөхөн сэргээлтэд ашигласан үрийн хэмжээ, зүйлийн нэр 

 

 

Зураг 91. Манлай суман дахь усны хайгуулын өрмийн цооногуудад биологийн нөхөн сэргээлтийг 

хийж буй байдал 

 

Ургамлын зүйлийн нэр 

Ашигласан 

үрийн хэмжээ, 

кг
Зонхилогч Ajania achilleoides 1.8 Reaum uria soongorica 2.5

Зонхилогч Stipa gobica 1.4 Anabasis brevifolia 2.5

Зонхилогч Cleistogenes songorica 1.3 Cleistogenes songorica 1

Зонхилогч Anabasis brevifolia 0.5 Цөөн наст ургамлууд 300гр

Дэд зонхилогч Цөөн наст ургамлууд 1.3 6.3

6.3

Зонхилогч Stipa gobica 2.9 Reaum uria soongorica 2.5

Зонхилогч Cleistogenes songorica 1.3 Cleistogenes songorica 1

Зонхилогч Ajania achilleoides 0.8 Anabasis brevifolia 2.5

Дэд зонхилогч Цөөн наст ургамлууд 1.3 Цөөн наст ургамлууд 1.4

Ховор Oxytropis aciphylla 0.0 6.4

Нэн ховор Potaninia mongolica 0.1

Нэн ховор Brachanthem um gobicum 0.0

6.4

Зонхилогч Nitraria sibirica 3.1 Anabasis brevifolia 3

Зонхилогч Anabasis brevifolia 1.6 Reaum uria soongorica 4

Зонхилогч Reaumuria soongorica 1.6 Цөөн наст ургамлууд 2.4

Дэд зонхилогч Цөөн наст ургамлууд 3.1 9.4

9.4

Зонхилогч Nitraria sibirica 4.4 Reaum uria soongorica 3

Зонхилогч Salsola passerina 1.3 Anabasis brevifolia 3

Дэд зонхилогч Цөөн наст ургамлууд 0.6 Цөөн наст ургамлууд 300гр

6.3 6.3

Зонхилогч Reaumuria soongorica 2.5 Reaum uria soongorica 2.3

Зонхилогч Salsola passerina 3.1 Anabasis brevifolia 3

Дэд зонхилогч Цөөн наст ургамлууд 0.6 Цөөн наст ургамлууд 1

6.3 6.3

34.7

10

5 GH Drilling – B12 03.04.2012 Усны хайгуул 0.25 1

4 GH Drilling – B10 13.01.2012 Усны хайгуул 0.25

35

3 GH Drilling – B9 03.04.2012 Усны хайгуул 0.25 2

0.252 GH Drilling – B2 13.01.2012 Усны хайгуул 15

1 GH Drilling – B1 13.01.2012 Усны хайгуул 0.25

Ургамлан 

бүрхэвч, 

%

Ургалтын 

байдал

Гүйцэтгэл

№
Өрмийн талбайн 

нэр
Огноо

Газар 

хөндөгдөх 

шалтгаан

Талбайн 

хэмжээ, 

га
Ургамлын зүйлийн нэр 

Шаардлагатай 

үрийн хэмжээ, 

кг



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 136 

 

 

 

10.3. Ногоон байгууламж 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны хэлтэсийн зүгээс уурхайн бэлтгэл болон барилгын шатны 

үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх, эзэмшил талбайд ногоон байгууламж 

бий болгохын тулд бид холбогдох хууль эрх зүйн шаардлага, мэргэжлийн байгууллагын 

дүгнэлтийг үндэслэл болгон ажиллаж байна. Тухайлбал: 

• 2002 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр шинэчлэн найруулагдсан Монгол улсын Газрын тухай 

хуулийн 56.6 дугаар заалтын дагуу уурхайн эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй 

хувийг ногоон байгууламжтай болгох,  
• Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 2010 оны 4 сарын 

14-ны өдрийн 63 дугаар зарлиг,  
• Өмнөговь аймгийн засаг даргын 2012 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 тоот албан 

даалгавар 

• ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнгийн шинжээчдийн байнгын зөвлөлийн 2011 оны 11 

дүгээр сарын 1-ны өдрийн 1/160 тоот дүгнэлт г.м 

2012 онд Оюу Толгой төслийн зүгээс Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газрыг 
чадавхижуулах, ногоон байгууламжийн нөөцийг бий болгох, бүрдүүлэхэд гол анхаарлаа 
хандуулан ажилласан.  

10.3.1.  Материаллаг бааз суурийг бэхжүүлэх 

Материаллаг суурь баазыг бэхжүүлэх ажил 2011 оноос эхэлсэн бөгөөд 2012 онд хийгдсэн 

ажлуудыг дурьдвал: 

• Усны эх үүсвэр: 4x6 м-ийн хэмжээ бүхий худгийн барилгыг 2012 оны 6 сард бариулсан. 

• Ил талбайн усалгааны систем: Ил талбайд дуслын болон бороожуулагч бүхий услалтын 

систем, усны нөөц хадгалах тус бүр нь 25 тн-ийн багтаамж бүхий 6 юмъкостийг 
суурилуулсан.   

• Үрийн агуулах: 6x10 м-ийн хэмжээтэй үрийн агуулахыг 2012 оны 6 сард бариулсан. 

Тоног төхөөрөмж, материаллаг бааз бүрдүүлэлт: Мод үржүүлгийн газрыг ажиллуулахад 

шаардлагатай бусад хөдөө аж ахуйн материал, багаж хэрэгсэл, гэр-оффис зэргийг худалдан авч 

ашигласан.  

Хүний нөөц, менежмент: Оюу Толгой ХХК-н биологийн олон янз байдлын судалгаа шинжилгээ, 
нөхөн сэргээлтийн баг 12 үндсэн ажилтантай. Тус баг мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг 
удирдан зохион байгуулах бөгөөд шууд хамаарч ажиллах байнгын ажлын байр 8, гэрээт туслах 

ажилтны 17 ажлын байрыг бий болгон ажиллаж байна.  
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Зураг 92. Мод үржүүлгийн талбай дахь усалгааны системийн ерөнхий бүдүүвч 

 

 

 

 

 

 
 

Зураг 93. Дуслын усалгааны системийг ашиглаж буй байдал 

 

Зураг 94. Мод үржүүлгийн талбай дахь гүний худаг (a), үрийн агуулах (б) 
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10.3.2. Үрийн чанар 

2012 онд бид нөхөн сэргээлт, мод үржүүлгийн газарт тарих үрийн чанарт анхаарлаа хандуулж 

ирсэн бөгөөд Ойн газрын харъяа үрийн төв лабораторитай хамтран ажиллалаа. Үүнд, компанийн 

зүгээс 2011 оны 12 дугаар сарын 28 (8888/Env), 2012 оны 3 дугаар сарын 13-ны (1972/Env) 

өдрүүдэд нөхөн сэргээлт, мод үржүүлгийн газарт тарих үрийг шинжлүүлэх, чанарыг тогтоолгох 
хүсэлтүүдийг гаргасны үндсэнд Монгол улсын MNS 2429:2009 стандартийн А хавсралтад 

заагдсан хайлас, заг, жигд, бүйлэсний үрийг 2012 оны 3 дугаар сард шинжлүүлсэн. Харин 

байгалийн бусад ургамлын ялангуяа модлог бус ургамлуудын үрийг албан ёсоор шинжлүүлж, 

чанарыг тогтоолгоход Монгол улсын стандарт байхгүйн улмаас бусад сөөг, нэг ба олон наст 
өвслөг ургамлын үрийн чанарыг тогтоох, гэрчилгээжүүлэх боломжгүй байсан.  

Модлог ургамлын үрийн шинжилгээний дүнгээс харахад хоёр өөр талбайгаас түүсэн загийн үр, 

хайлас, жигдний үрнүүд нь I, II зэргийн сайн чанарын үр байв. Харин бүйлсний үрийн хувьд 

хэмжээ нь жижиг 18.9%-тай байсан тул стандартын техникийн шаардлага хангаж чадаагүй гэж 

дүгнэгдсэн (Хавсралт хүснэгт 13).  

10.3.3. Үрсэлгээ, тарьцийн талаар 

2012 оны 4 сараас хойш Байгаль орчны хэлтэс 7 зүйл модлог ургамлын 21194 ш тарьц, суулгацыг 
тарьж дунджаар 72%-ийн амьдралттай ургаж байна (Хавсралт хүснэгт 14). Үүнд:  

� Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газар (МҮГ)-ын хамгаалалтын зурвас, плантаци, 

бойжуулалтын талбай, ботаникийн цэцэрлэгт 3805 суулгац, 12858 мөчир буюу нийт 16663 

тарьц, суулгац тарьснаас 10797 ш нь (64.8%) ургаж байна (Зураг 95 болон Зураг 96).  

 

Зураг 95. Эх ургамлын плантацийн хэсэг (a-05.2012; б-09.2012) 

 
Зураг 96. Мөчрөөр тарьсан сухай (a-05.2012; б-09.2012)   
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� Оюу Толгой төслийн эзэмшлийн талбайд байрлах хэлтсүүдийн ажлын байрны орчим 

болон Ундайн сайраар 6 зүйл модлог ургам лын 3003 суулгацийг тарьж, 82.4%-тай ургаж 
байна. Үүнд, Геологи, Ил уурхай, Босоо ам 1, Major Drilling, Хaнзa, Галын хэлтэс, Голомт 
банкны гадна тал, Гүний гааль болон Ундайн сайранд дээрх 6 зүйл модлог ургамлыг 
10263.45 м2

 талбайд, мандлын цэцгийг 25 м2
 талбайд тарьсан (Зураг 97, Зураг 98 болон 

Хавсралт зураг 69).  

 

Зураг 97. Геологийн хэлтэсийн хамт олонтой хамтран гадна талын тохижилтод зориулан мод 

тарьж байгаа байдал (22.04.2012). 

 
Зураг 98. Ундайн сайрын эргээр мод тарьж буй байдал 

� Ханбогд сумын иргэдээс хашаандаа ногоон байгууламж байгуулж мод тарих хүсэлт 
гаргасан иргэдийг дэмжин нийт 32 айл өрхөд 433 модыг нийлүүлснээс 338 ш (78.1%) нь 
ургаж байна. 

� Ханбогд сумын албан байгууллагууд, кемпийн орчимд болон мод тарих хүсэлтэй гэрээт 
компаниуд, Оюу Толгойн залуучуудын сайн дурын санаачлагаар байгуулагдсан Ногоон 
клубын үйл ажиллагааг дэмжин нийт 4 зүйлийн 1095 ш модыг тарьсан (Зураг 99). 2012 

оны 9 сарын байдлаар эдгээр тарьсан модод 63.7%-ийн амьдрамжтай ургаж байна. 
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Зураг 99. Ханбогд сумын замын хажуугаар мод тарьж буй байдал (22.04.2012) 

2012 оны 4 сарын эхнээс эхлэн бортгонд модлог, сөөглөг ургамлыг үрээр тарих ажлыг эхлүүлсэн 

(Зураг 100). Бортготой тарьц бэлтгэх нь эдийн засгийн хувьд хэдий зардал ихтэй боловч хэд хэдэн 

давуу талтай байдаг. Тухайлбал: 
 

� Үндэс нь тусдаа орчинд ургах – энэ нь шилжүүлэн тарих явцад гэмтэхгүй 

� Шилжүүлэн тарих хугацаа уртасна – хөрсөнд мод тарих боломжтой бүх хугацаанд. Энэ 
нь уур амьсгалын болоод бусад хүчин зүйлээс шалтгаалан тарих хамгийн боломжтой 

үедээ суулгаж болно гэсэн үг юм.   

� Тээвэрлэлтэд тэсвэртэй   

� Амьдралтын хувь өндөр  

Энэ оны хувьд 9 зүйл ургамлыг үрээр тарьсан. Үүнээс 6 зүйл ургамлын үрийг 127873 

бортогонд тарьж заг, жигд, бүйлэс, хотир, хасзул гэсэн 5 зүйл ургамлын 53193 (42%-ийн 

амьдрамж бүхий) бортоготой суулгацыг амжилттай ургуулсан байна. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг Хавсралт хүснэгт 15-аас харна уу.  

  

Зураг 100. Хүлэмжин дотор болон гадна ил талбайд бортгонд тарилт хийсэн байдал 

Оффисын гадна талын тохижилтод зориулж 945 ш бортгонд мандлын цэцгийн үрийг тарьж 

хоёрдогч түүхий эдээр хийсэн 52 ш модон болон хаягдал дугуйгаар хийсэн саванд шилжүүлэн 

суулгаж уурхайн талбар дахь хэлтсүүдэд хүлээлгэн өгч, усалгаа арчилгааг хариуцуулсан. 
МҮГ-ийн хaaлганы 2 талд 6 м2 талбайд, мөн хүлэмжийн өмнөд энгэрээр 4.5 м2 талбайд 
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мандлын цэцгийг тарьж, 38 м2
 талбайд хөх тариагаар зүлэгжүүлэх ажлыг туршсан нь 

амжилттай болсон.  
 

• Ил талбайд 3х3 м-ийн хэмжээ бүхий дэвсгүүдийг бэлтгэн 5 зүйл ургамлыг 594 м2
 талбайд 

үрээр тарих ажлыг хийсэн (Хавсралт хүснэгт 16). Үүнд:  

 

� Хайласыг 30 дэвсэг буюу – 315 м2
 талбайд  

� Бүйлсийг 15 дэвсэг буюу – 135 м2 талбайд 

� Жигдийг 4 дэвсэг буюу – 36 м2
 талбайд  

Нэг наст ургамлуудаас:  

� Нохой бөөдийг 6 дэвсэг буюу – 54 м2
 талбайд  

� Саваан булган сүүлийг 6 дэвсэг буюу – 54 м2
 талбайд тус тус тарьсан.  

10.3.4. Үрийн нөөц бүрдүүлэх, мөчрийн тайрдас бэлтгэх 

Оюу Толгой төслийн 2013 оны нөхөн сэргээлт, МҮГ-т тарих мод, сөөг, сөөглөг ургамлын үр, 

мөчрийн тайрдасыг бэлтгэх ажлын зөвшөөрлийг Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн 

газрын (хуучин нэрээр) 2012 оны 1 сарын 5-ны 1/1229 тоот зөвшөөрлөөр авсан билээ. Энэхүү 

зөвшөөрлийн дагууд 2012 оны 11 сарын 15-ны байдлаар орон нутгаасаа дараах үрийг бэлтгэн 

аваад байна (Хавсралт хүснэгт 17).   

Бүлгийн дүгнэлт 

Оюу Толгой төслийн зүгээс биологийн нөхөн сэргээлт, түүнтэй холбоотой бусад бэлтгэл 

ажлуудын 2012 оны гүйцэтгэлийг дараах байдлаар дүгнэж байна.  

1. Төслийн үйл ажиллагаанд хөндөгдөхөөр төлөвлөгдсөн  талбайн ургамалжилтын судалгааг 
1495.5 га талбайд хийж, энэ бүх талбайг нөхөн сэргээхэд нийтдээ 37604.5 кг үрийн нөөц, 

100000 ш загийн суулгац бэлтгэх шаардлагатай нь урьдчилсан тооцоогоор гарч байна.  
2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхний алхам болох эвдэрсэн газрын хөрсийг үртэй 

болгох ажилд 5 зүйл нутгийн ургамлын 1690 кг үрийг ашиглан геологи, усны хайгуулын 

өрмийн цооногууд болон ус татах шугам хоолойн дагуу дахь нийт 69.7 га талбайд 

гүйцэтгэсэн.  

3. Уурхайн бэлтгэл ажил болох барилгын шатны үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эвдэрсэн 

газрыг нөхөн сэргээх, эзэмшил талбайд ногоон байгууламж бий болгохын тулд МҮГ-ыг 
чадавхижуулах, шаардлагатай хөдөө аж ахуйн материал, багаж хэрэгслэлээр ханган 

ажилласан. Тухайлбал, 4x6 м-ийн хэмжээ бүхий худгийн барилга, 6x10 м-ийн хэмжээтэй 
үрийн агуулах, 25 тн-ийн багтаамж бүхий 6 ёмкостийг ил талбайн услалтын системийн 

хамт суурилуулан ашигласан. Хүний нөөц, менежментийн хувьд МҮГ-ыг шууд хамаарч 

ажиллах байнгын 9, гэрээт туслах ажилтаны 17 ажлын байрыг бий болгон ажилласан.  

4. 2012 оны тариалалтад ашиглах заг, хайлас, жигдний үрийг Ойн газрын харъяа үрийн төв 

лабораторид шинжлүүлж I ба II зэргийн үр болохыг чанарын гэрчилгээгээр 

баталгаажуулж авсан (Чанарын гэрчилгээний дугаар 19, 20, 53, 54). 
5. 2012 онд 7 зүйл модлог ургамлын 21194 ш суулгац, мөчрийг тарьж 14407 ш-ийг буюу 

дунджаар 72%-ийн амьдралттай ургуулсан.  

6. 6 зүйл ургамлын үрийг 127873 бортогонд тарьснаас 53193 ш бортоготой суулгац нь 

амжилттай (42%-ийн амьдрамжтай) ургасан.  

7. 5 зүйл ургамлын үрийг 594 м2
 талбайн хөрсөнд шууд тарьсан.  

8. 2013 оны судалгаа туршилтын ажилд хэрэглэх 48 зүйл ургамлын 4 кг үр, нөхөн 

сэргээлтийн ажилд хэрэглэх 22 зүйл ургамлын 473 кг үрийг тус тус бэлтгээд байна.  
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11. БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ  

11.1. Ургамлын аймаг  

11.1.1. Дээд цоргот ургамлын судалгаа  

Биологийн олон янз байдлын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох ургамлын аймаг, ургамлан нөмрөгийн 

хяналт шинжилгээний ажил ОТ төслийн БОХТ, ОХШХ-т тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтүүдийн 

дагуу хийгддэг бөгөөд 2012 онд аргазүй, журмынхаа дагууд хийгдсэн.  

Ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн урт хугацааны мониторинг судалгааны үндсэн 

зорилго нь Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас ойр орчмын нутаг дэвсгэр дэх ургамлан 

нөмрөгт үзүүлэх сөрөг нөлөөг судлах, гарч буй сөрөг нөлөөллийг аль болох бага хэмжээнд 

байлгахад чиглэсэн менежментийг боловсруулах суурь мэдээлэл болж өгөх, ургамлан бүлгэмдэл, 

түүний ургах орчныг хамтад нь судалснаар цаашид нөхөн хамгаалал болон нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг бодит судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн хийдэг байхад оршино. Ер нь урт хугацааны 

мониторингоор орчны аливаа өөрчлөлтийн хандлагыг илэрхийлэх тоон мэдээлэл цуглардаг 
(Herrick ба бусад, 2005).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 101. Ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааны ерөнхий схем 

 

 

 

Ургамлан нөмрөгийн мoниторинг 
судалгааны ерөнхий схем 

Менежмент, мониторингийн зорилгоо 
тодорхойлох 

Мониторингийн талбай, хэмжих 
үзүүлэлтүүд бүхий арга зүйг бэлтгэх 

5 дахь жил: 
Урт хугацааны 

мониторингийг давтан 

хийх 

Анхны жил: 

Урт хугацааны 

мониторингийн цэгийг 
байгуулах 

Жил бүр: 

Тухайн жилийн тэмдэглэл 

(Богино хугацааны 

мониторинг) 

Урт хугацааны мониторингийн талбайг 
сонгож, суурь мэдээллийг бүрдүүлэх  

Менежмент, аргазүйг боловсронгуй 

болгох 

Богино хугацааны мониторингийн 

мэдээлэл цуглуулах 

Урт хугацааны мониторингийг давтан 

хийж, жил бүрийн мэдээллийг хамгийн 
анхны жилийн суурь өгөгдөлтэй 

харьцуулан, гарч буй өөрчлөлтийг 
тайлбарлах 

Менежментийн бодлогоо сайжруулах 
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Судалгааны талбай: Судалгааны талбайг тухайн нутгийн зонхилох ургамлан нөмрөг, 
бэлчээрийн хэв шинж, төлөв байдлыг төлөөлөхүйц талбайд тохиолдлын аргаар сонгож авсан.  

ОТ төслийн үйл ажиллагааны цар хүрээ тэлж, газар ашиглалтын хэмжээ нэмэгдэж буйтай уялдан 

ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааны талбайн тоо хэмжээ нэмэгдсээр Ханбогд сумын 

хэмжээнд нийт 42 талбайд мониторинг судалгааг гүйцэтгэж байна. Үүнээс жилдээ нэг удаагийн 
давтамжтайгаар ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн судалгааг 32 талбайд; биологийн 

нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг хяналтын цэгийн хамт нийт 6 талбайд; фото мониторингийг 2 

талбайд тус тус хийдэг. Харин модны тооллого, ажиглатыг 8 талбайд (давхардсан тоогоор), 

лицензийн талбайгаас 20 км радиус доторх болон Ундай голын дагууд хайлаас модны тооллогыг 
5 жилийн давтамжтайгаар хийдэг. 2012 онд ургамалжилт болон нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг 
хамруулан 38 талбайд ургамалжилтын мониторинг судалгааг хийсэн.   

Мониторингийн талбайн байршил (Хавсралт зураг 70), судалгааны талбайн ерөнхий схемийг 
Зураг 102-т тус тус үзүүлэв. Энд ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн; модны тооллого; фото 

мониторинг; 20 км радиус бүхий талбайд хайлаас модны тооллого хийдэг талбай зэргийг өөр өөр 

тэмдэгтээр ялган үзүүллээ.  

 
 

Зураг 102. Судалгааны талбайн схем 

Ажлын үе шат: Мониторинг судалгаа нь бэлтгэл үе, хээрийн судалгаа, өгөгдөл боловсруулалт, 
тайлан бэлтгэх гэсэн 4 үе шаттайгаар явагддаг.  

Хугацаа: Мониторингийн зорилгоосоо хамааран бид урт болон богино хугацааны мониторингийг 
хослуулан хэрэглэж байна. Говь цөлийн бүсийн ургамлын вегетацийн хөгжил идэвхитэй явагдсан 

цэцэглэх, үрлэх ургалтын үеийг хамруулан намрын улиралд (20.VIII-20.IX) жилд нэг удаагийн 

давтамжтайгаар гүйцэтгэдэг. 2012 онд мониторингийн хээрийн ажлыг 8 сарын 24-өөс 10 сарын 18 

хүртэл нийт 38 талбайд хийсэн. 

Арга зүй: Ургамлан нөмрөгийн мониторинг судалгааны ажилд цэгэн судалгааны аргыг ашигласан 

ба Monitoring Manual for Grassland, Shrubland and Savanna Ecosystems. Volume I, II, МБМХ-оос 
гаргасан Бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг, үнэлгээний түргэвчилсэн аргууд (2011) зэрэг 
мониторингийн арга зүй, аргачлалыг баримталсан.  
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Хүснэгт 70. Ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэндийн мониторинг судалгааны аргууд 

№ 

Мониторингий
н үндсэн 

үзүүлэлтүүд 

Гүйцэтгэх байдал 
Оролцох 

хүний тоо 
Нийт тоо Давтамж  

1. 
Орчны ерөнхий 
мэдээлэл  

Шугамын чиглэл, өндөршил, 
налуу, газрын хэвгий байдал г.м 
мэдээллийг бүрдүүлнэ 

1 - Жил бүр - 

2. 
Фото зургийн 
баримтжуулалт  

Гадаснаас 5 м зайд хатгасан 120 
см өндөртэй шон дээр 
аппаратыг байрлуулж 
трансектийн шугамыг 
голлуулан зургийг авна. 

2 
2 шугамын 
дагууд 

Жил бүр 

 

3. 
Шугаман цэгийн 

арга 

Оройн бүрхэц 

2 
2 шугамын 

дагууд 
Жил бүр 

 

Суурийн бүрхэц 

Халцгай газрын эзлэх хувь 

Ургамлын голлох зүйл 

4. 

Ургамал 
хоорондын хоосон 

зайг тодорхойлох 
арга 

Олон наст ургамлын суурь 
хоорондын хоосон зайг 
хэмжинэ 

2 
2 шугамын 

дагууд 
Жил бүр 

 

5. 
Зүйлийн баялаг 
тодорхойлох 

Гол шугамын дагууд бэлтгэсэн 
талбайд 

2 12 талбайд Жил бүр 

 

6. Ургац 

0 см-ийн өндрөөр хайчилж, 

орчны температурт хатааж, 

жингийн аргаар тодорхойлох 
1 

5 
давталтаар 

Жил бүр 

 

7. 

Хөрсний 
тогтвортой 

байдлыг 
тодорхойлох 

Хөрсний бүтэц элэгдэл, эвдрэл, 
гадны үйлчлэлд хэр бат бөх, 
тэсвэртэй болохыг нь 
тодорхойлно 

1 

2 шугамын 
дагууд 

нийт 18 
дээж 

Жил бүр 

 

8. Хөрсний зүсэлт 
Хөрсний бүтэц, шаврын 
агууламж, өнгө, бүтэц, 

карбонат, хайргын агууламж ...   

2 
2 шугамын 
голд 

5 жилд нэг 
удаа 

 

9. 
Хөрсний чийг, 
температур, pH 

хэмжих  

0-20 см-ийн гүнд 1 Тус бүр 4 Жил бүр  

 

10. 

Хээрийн 
судалгааны 
өгөгдлийг 
мэдээллийн баазад 
оруулах 

Хээрийн судалгааны өгөгдлийг 
DIMA-д оруулна 

1  Жил бүр  

 
 
Мониторинг судалгааны үндсэн үзүүлэлтүүд, аргачлал болон хэрэглэгдэх багаж, тоног 
төхөөрөмжийн тухай Хүснэгт 70-ээр үзүүллээ. Мөн хээрийн судалгааны тоон мэдээллийг 
хадгалах, боловсруулах, үр дүнг гаргах, мэдээлийн сан бүрдүүлэлтийг АНУ-ын ХАА-н салбар 

дахь эрдэм шинжилгээ, судалгааны Jornada-гийн Туршлагын төвөөс боловсруулж Монгол орны 
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нөхцөлд тохируулан өөрчилсөн Бэлчээрийн мониторингийн мэдээллийн сангийн хувилбар 2.1-

ийг ашигласан.  

Судалгаа, үр дүн  

Оюу Толгой төслийн зүгээс лицензийн талбай болон төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын 

хэмжээнд дээд цоргот ургамлын мониторинг судалгааг дараах үндсэн гурван чиглэлд хуваан 

хийж байна.  Үүнд: 

1. Ургамлан аймгийн мониторинг,  
2. Зонхилох ургамлын өсөлт, хөгжилт /биоморфологи/-ийн мониторинг,  
3. Ургамалжилтын мониторинг, ургамлан нөмрөгийн өөрчлөлтөд үзүүлэх орчны хүчин 

зүйлийн нөлөөллийг уялдуулан авч үзэх, түүнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах  

Ургамлын аймгийн мониторинг: ОТ төслийн үйл ажилгаа явагдаж буй Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэр нь ургамал газар-зүйн хуваарилалтаар Дорноговь, Алашааны тойрогт харьяалагддаг. 
Ургамлын аймаг, ургамлан нөмрөгийн мониторингийн талбай нь ерөнхийдөө Ханбогд сумыг 
бүхэлд нь хамарч байгаа тул ургамлын аймгийн бүртгэлийг сумын хэмжээнд гаргах зорилт тавьж 

байгаа. Энэ үүднээс ургамлын аймгийн бүртгэлийг шинэчлэн 2012 оны байдлаар 42 овгийн 136 

төрлийн 228 зүйл ургамал ургаж байгааг бүртгээд байна.  

Ургамлын өсөлт хөгжилт буюу биоморфологийн 2012 оны онцлог: Цаг агаарын байдал болон 

ургамлын өсөж хөгжих үзэгдэл олон жилээр болон улирлаар үелэн давтагдах зүй тогтолын дагууд 

ургамлын зүйл бүр төдийгүй ургамлан нөмрөгийн зуны өнгө төрх жил жилдээ өөр өөр байдаг.  

2012 оны хавар 4-р сард бага зэрэг тунадас унаж, зундаа гандуу байснаа 8, 9-р сард нилээд 
тунадас унасан байна. Хэдийгээр зундаа бага зэргийн хур тунадастай байсан боловч газартаа 
шингэж амжилгүй агаарт хурдан эргэж хөөрөх үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд улам тод үзэгддэг 
болсон. Үүнийг дагаад хавар, намартаа ургамал нь түлхүү ургаж, зундаа хуртай байсан ч гандуу 

байдаг болсон. 

Энэ жилийн хувьд хавартаа хялгана /Stipa/, хунчирууд /Astragalus/, ортуузууд /Oxytropis/, 

харганууд /Caragana/, намартаа сонгинын /Allium/ төрлийн ургамлууд /таана, хөмүүл, шувуун 

хөл/, бортаар /Ajania/, алтайн согсоолж /Heterpapus/, лидэр /Sophora/, чихэр өвс / Glycyrrhiza/  

зэрэг ургамлууд илүү ургалаа. 

Өнгөрсөн жилээс илүүтэйгээр дэрс /Achnatherum/,  харгана /Caragana/, зээргэнэ /Ephedra/, хотир 

/Zygophyllium/  цэцэглэсэн боловч үр нь бага боловсорсон. Шар хотир сайн цэцэглэсэн боловч 

үрийн хэмжээ ба хөврөл нь маш бага байсан.  

 Ганц хоёр настангаас толгодын бударгана /Salsola collina Pall. /, дэрэвгэр манан хамхаг /Bassia 

dasyphylla (Ficsh. et Mey.) Ktze./, эвэрт бударга /Suaeda corniculata (C.A.Mey.) Bge./, цагаалин 

галуун таваг /Chiazospermum lactiflorum Kar. et. Kir./, саваан булган сүүл /Chloris virgata Sw./ зэрэг 
ургамлууд их ургалаа. 

Өнгөрсөн жил их хэмжээгээр ургасан ямаан шаралж /Artemisia scoparia Waldst. et Kit./, божмог 
шаралж /Artemisia anethifolia Web. ex Stechm./, нохой бөөдий /Aristida Heymannii Rgl./,  зэл зангуу 
/Tribulus terrestris L./,  лам тархи /Echinops Gmelinii Turcz./  зэрэг ургамлууд энэ жил бага ургасан.  

Бараг бүх ургамлууд биоритмийнхээ дагуу жил өнжиж ургадаг. Харин хулан хойрго /Potaninia 

mongolica Maxim./ зуны туршид зөвхөн бороо даган ургаж байлаа. Энэ ургамал түүхийн их эрт 
цаг дөрөвдөгчийн дунд үед үүссэн бөгөөд сайн цэцэглэдэг боловч үр тогтож боловсордоггүй.  

Ургамлан нөмрөгийн хаврын ургалтыг эхлүүлсэн ургамлуудад ширэг улалж /Carex duriuscula 

C.A.Mey./,  нангиад зээргэнэ /Ephedra sinica Stapf/, эгэл нишингэ /Phragmites communis Trin/, 

хөмүүл /Allium mongolicum Rgl/, бор бударгана /Salsola passerina Bge/,  төвд заантаваг /Erodium 

tibetanum  Edgew/ зэрэг ургамлууд орж байлаа.  
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Хавар хамгийн түрүүнд хайлс /Ulmus pumila L./, тоорой /Populus ephratica Oliv./, бүйлс/ 
Amygdalus pedunculata Pall./, сайрын хялгана /Stipa glareosa P. Smirn./, хурц дэлбээт цахилдаг /Iris 
oxyptala Bunge/, заг /Haloxylon ammodendron (C. A. Mey.) Bge./, махлаг багадай / Dontostemon 

crassifolius Bge./, өргөст ортууз /Oxytropis aciphylla Ldb./, грубов хөөндий /Spongcarpilla grubovii 

Ulzii/, төвд заантаваг / Erodium  tibetanum Edgew./, шар модон хотир /Zygophyllum xanthoxylon 

(Bge.) Maxim./ зэрэг ургамлууд эхлэн цэцэглэлээ.    

Ер нь энэ нутагт навчлахаасаа өмнө цэцэглэж эхлэдэг ургамлуудад хайлс /Ulmus pumila 

L./, хотир /Zygophyllum xanthoxylon (Bge.) Maxim./, тоорой /Populus ephratica Oliv./, бүйлс 
/Amygdalus pedunculata Pall./, заг /Haloxylon ammodendron (C. A. Mey.) Bge./ орж байна. 

Хамгийн сүүлд цэцэглэдэг ургамлуудад алтайн согсоот /Heteropappus altaicus (Willd)/, 

төвази лавай /Asterothamnus centrali-asiaticus Nov/,  марцны зоосон цэцэг /Inula salsoloides 

(Turcz) Ostant/, махлаг багадай /Dontostemon crassifolius Bge/, өргөст ортууз  /Oxytropis 

aciphylla Lab/ зэрэг ургамлууд орж байна. 

Тасран болон хэнзлэн цэцэглэдэг ургамлуудад сайрын хялгана /Stipa glareosa P.Smirn/, 

хурц дэлбээт цахилдаг /Iris oxypetala Bunge/, хулан хойрго /Potaninia mongolica Maxim/, 

урал чихэр өвс /Glycerrhiza uralensis Fisch/, хөндийн хунчир /Astragalus vallestris R.Kom/, 

өргөст ортууз /Oxytropis aciphylla Lab/, төвд заантаваг /Erodium tibetanum  Edgew/, харлаг 
өмхий өвс /Peganum nigellastrum Bge/, сибирь хармаг /Nitraria sibirica Pall/, сөөгөн 

сэдэргэнэ /Convolvulus fruticosus Pall/, үсхий нохойн хэл /Panzeria lanata (M) Bge/, төвази 

лавай /Asterothamnus centrali-asiaticus  Nov/, марцны зоосон цэцэг /Inula salsoloides (Turcz) 

Ostant/, хуурамч дэрэвгэр хавьсхана /Scorzonera  pseudodivaricata L/ зэрэг ургамлууд орж 

байна.  

Удаан хугацаагаар үргэлжлэн цэцэглэдэг ургамлууд нь  махлаг багадай /Dontostemon 

crassifolius Bge/, алтайн согсоот /Heteropappus altaicus (Willd), ацан ажигана /Stellaria 

dichotoma L/,  нугараа цомбогоно/ Microstigma deflexum (Bge.) Juz./ болой. 

Заг /Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bge./, шар мод /Sympegma Regelii Bge./, бор 

бударгана /Salsola passerina Bge/-ны үр нь 3-5 сар үргэлжлэн урт удаан хугацаанд 

боловсордог.   

Мөнх ногоон ургамлуудад зөвхөн зээргэнүүд /Ephedra/ л багтдаг. Улалж /Carex/, хиаг 
/Leymus/, эгэл нишингэ /Phragmites communis Trin/, бор бударгана /Salsola passerina Bge./ 

болон тэвгэн найлзууруудтай өвөлжиж байгаа бүх хоёр наст ургамлууд нь ногоон навчны 

үлдэгдэлтэй өвөлждөг өвөл-зуны ногоон ургамлууд юм. 

 

Энэ зун таана /Allium polyrrhizum Turcz.ex Rgl/, хөмүүл /A. mongolicum Rgl/, түжгэр баглуур 

/Anabasis brevifolia C.A.Mey/, хулан хойрго /Potaninia mongolica Maxim/, хөндийн хунчир 

/Astragalus vallestris R.Kom/ зэрэг ургамлууд зуны ичмэл байдалд ороод эргэн сэргэсэн.  

Үндсэн зонхилогч ургамлуудаас баглуур /Anabasis brevifolia C.A.Mey./, бор бударгана /Salsola 

passerina Bge/, улаан бударгана /Reaumuria soongorica (Pall.) Maxim./, заг /Haloxylon ammodendron 

(C.A.Mey.) Bge./, шар мод /Sympegma Regelii Bge./ сайн цэцэглэсэн ч  үрлэх нь маш тааруу 

байлаа. Харин тэсэг /Eurotia ceratiodes (L.) C.A.Mey/, таана /Allium polyrrhizum Turcz.ex Rgl/, 

хөмүүл /Allium mongolicum Rgl/, хазаар өвс /Cleistogenes soongorica (Roshev) Ohwi/,  

шарбударгана  /Kalidium foliatum (Pall) Mey/ сайн урган үрлэлээ.  

2012 оны ургамлын найлзуурын өсөлт хөгжил болон жил өнжин ичмэл байдалд орсон зэргийг нь 

ажиглаваас дараа жилийн зун тэсэг, таана, хөмүүл, хазаар өвс зэрэг ургамлууд тааруу ургаж, 

сибирь хармаг /Nitraria sibirica Pall/, харалдай хамхаг /Corispermum mongolicum Iljin /, дэрэвгэр 

манан-хамхаг /Bassia dasyphylla (Ficsh. et Mey.) Ktze/, гмелиний тайжийн жинс /Echinops Gmelinii 

Turcz./, ямаан шарилж /Artemisia scoparia Waldst. et Kit./, бор бударгана, түжгэр баглуур /Anabasis 
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brevifolia C.A.Mey/, заг /Haloxylon ammodendron (C.A.Mey.) Bge./ зэрэг ургамлууд сайн цэцэглэж  

үрлэх болно. 

Ийнхүү 2012 оны ургамлын ургалтын хугацаанд бие биендээ цаг хугацаа, орон зайн хувьд найр 

тавин үндсэн зонхилогч ургамлууд нь муу ургаж, элдэв өвс сайн ургалаа.  

Оюу Толгой, Галбын говьд ургадаг 55 зүйл ургамлын 2012 оны фенологийн ажиглалтын 

тэмдэглэлийг Хавсралт хүснэгт 18 болон 19-д үзүүлэв.  

11.1.2.  Ховор, нэн ховор ургамлын хамгаалал 

ОТ төслийн хүрээнд ургамал хамгааллын асуудлыг Монгол улсын хууль, тогтоомж, хөтөлбөрийн 

хүрээнд нийцүүлэн хэрэгжүүлэхийн тулд зарим ховор, нэн ховор ургамлын удмын санг амьд 

хадгалах, тарьж хамгаалах, шилжүүлэн нутагшуулах, нөхөн сэргээж ургуулах зорилгоор үр 

бэлтгэх ажил хийх, зарим ашигт ургамлыг зохистой ашиглах талаар саналаа гаргах зэрэг 
ажлуудыг гүйцэтгэж ирлээ.  

Мөн ШУА-ын Ботаникийн хүрээлэнгийн шинжээчдийн байнгын зөвлөлөөс ховор ургамал 

хамгааллын үнэлгээ, санал, зөвлөмж гаргуулан, компанийн дотоод үйл ажиллагаанд ховор 

ургамлыг хамгаалах журмыг боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Тус журмын 

дагууд ОТ төслийн хүрээнд газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж буй аливаа дэд 

төслийг хэрэгжүүлэгч хэлтэс, гэрээт компаниуд байгаль орчны хэлтсээс газар хөндөх зөвшөөрөл 

авах бөгөөд уг хүсэлтийн дагуу ургамал судлаач төсөл хэрэгжих газарт ургамлын бичиглэл хийж, 

ховор ургамлын арви, хамгаалах арга хэмжээг дүгнэлтээр гаргаж өгнө. Хэрэв тухайн газар хөндөх 

талбайд ОТ болон Галбын говьд бага тархалттай нэн ховор болон ховор ургамал ажиглагдсан 
тохиолдолд тухайн дүгнэлтийн дагуу төслийг хэрэгжүүлэгч нь байгаль орчны хэлтэстэй хамтран 

ховор ургамлыг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

ОТ төслийн лицензийн талбайд 13 зүйлийн нэн ховор, 8 зүйлийн ховор ургамал ургаж байгааг 
тодорхойлсон бөгөөд тэдгээрийн арви, статус, хамгааллын арга хэмжээний талаар Хүснэгт 71 

болон хүснэгт 72-д дүгнэн үзүүлэв.       

Хүснэгт 71. Хамгаалах арга хэмжээний ангилал 

№ Хамгаалах арга хэмжээ Ангилал 

1. Анхааралд өртөхөөргүй  АӨ 

2. Нөхцөл болзолтойгоор 

Ургамлыг хөндөхөөс зайлсхийх, 

хаших* 

НБ 
Үртэй шороог нь авч тарих, үрийг 
түүж удмын санд хадгалах** 

Залуу бодгалийг шилжүүлэн 

суулгах*** 

3. Үл хөндөх  ҮХ 
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Хүснэгт 72. Лицензийн талбайд бүртгэгдсэн нэн ховор, ховор ургамлын статус, арви 

 

№ Зүйлийн нэрс 

Байгалийн 

ургамлын тухай 

хууль, ЗГ-ийн 

тогтоол 

Улаан 

ном 

Улаан 

данс, бүс 
нутгийн 

үнэлгээ 

Арви 

ОТ 
Галбын 
говь 

Нэн ховор ургамал 

1 Potaninia mongolica + + NT Sp Sp 

2 Caragana brachypoda + + VU Sp Sol 

3 Brachanthemum gobicum + + NT Un Un 

4 Spongiocarphella grubovii +  EN Sp Un 

5 
Asterothamnus centrali-

asiaticus 
+  LC Sol Sol 

6 Tugarinovii mongolica + + VU Sp Sol 

7 Olgeae leucophylla + + NT Un Un 

8 Zygophyllum potaninii +  EN Un Un 

9 Chesneya mongolica +  NT Un Un 

10 Giueldenstaedtia monophylla + + VU Un Un 

11 Limonium aureum +  LC Un Sol 

12 Arnebia guttata +  LC Sp Sp 

13 Artemisia xanthochroa +  NT Un Un 

Ховор ургамал 

1 Ephedra sinica +   Sol Sol 

2 Oxytropis aciphylla +   Sp Sp 

3 Phragmites communis +   Un Un 

4 Glycyrrhiza uralensis +   Un Un 

5 Vincetoxicum sibiricum +  LC Sp Un 

6 Stellaria dichotoma + +  Un Un 

7 Cistanche feddeana +   Un Un 

8 Setaria glauca +   Sol Sol 

 

Тайлбар: EN - Устаж болзошгүй   Cop - Элбэг 
                    VU - Эмзэг                                               Sp - Нийтлэг     
                    NT - Ховордож болзошгүй  Sol - Ховор  

                    LC - Анхааралд өртөхөөргүй   Un - Нэн ховор 
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1995 онд батлагдсан “Байгалийн ургамлын тухай” хуулинд ургамлын нөөц, нөхөн сэргэх 

чадварыг нь харгалзан нэн ховор, ховор, элбэг гэж ангилсан байдаг. Энэхүү ангиллаар нэн ховор 
ургамал гэдэг нь байгалийн жамаар нөхөн сэргэх чадваргүй, тархац нь нэн хязгаарлагдмал, 

ашиглах нөөцгүй, устах аюулд орсон ургамал хамрагддаг. Ховор ургамалд байгалийн жамаар 

нөхөн сэргэх чадвар нь хязгаарлагдмал, тархац, нөөц багатай, устаж болзошгүй ургамал 

хамрагддаг. Иймд ховор, нэн ховор ургамлын үрийг байгаль дээрээс олж түүх ажил бол цаг 
хугацаа их шаардсан, байгалийн аяс хур бороо, ургамлын өөрийн ургалтын хэмнэлээс их 

шалтгаалдаг тул бид өөрсдийн бололцоогоор түүсэн зарим нэг цөөхөн зүйл ургамлын үрийг 
тарималжуулах ажлыг 2012 онд эхлүүлсэн. Тухайлбал,     

Цагаан навчит хасзул - Olgeae leucophylla: Голлосон үндэст, олон наст өвслөг ургамал (Зураг 
103). Энэ ургамал нь Алашааны говьд харьцангуй ховор ургамал бөгөөд үндэсний салмай, 

үндэслэг ишээр урган төлжих нь нэн ховор тул ургал эрхтнээр тарималжуулахад хүнд, жалга 
судаа дагасан тэгшивтэр элсэнцэр хөрстэй газрын бүлгэмдэлд хааяа оролцон ургадаг. Оюу Толгой 

төслийн лицензийн талбайн зүүн хойд Дугатын сайрын дагуу 2003 онд цөөн тооны залуу бодгаль 

тэвгэн найлзуур хэлбэрээр ургасан, олон жилийн туршид ичмэл хэлбэрээр зусаж байгаа. 2011 оны 

хувьд харьцангуй сайн ургаж үрлэсэн газрууд буюу Ханбогд уулын ар, Дөрөлжийн ар бэлээс үр 

түүх ажлыг 10 сард хийсэн. 

 

  

Зураг 103. Цагаан навчит хасзул болон түүнийг үрээр тарьсан байдал 

Уг ургамлын үрийг хүлэмжийн нөхцөлд тарималжуулах ажлыг 2012 оны 7-р сарын 31-ны өдөр 

6040 ширхэг үрийг тарьсан боловч хугацааны хувьд оройтож тарьсантай холбоотойгоор үр 

харьцангуй муу соёолж, амьдралтын хувь 5%-тай байв. Өсөлт хөгжилтийн хувьд сайн томорч 

амжилгүй өвөлжилтийн байдалд шилжсэн. Иймд цагаан навчит хасзулыг хавар эрт хүлэмжийн 

нөхцөлд дахин тариалж турших шаардлагатай юм.  

Нангиад зээргэнэ - Ephedra sinica: Бутнууд нь хоорондоо үндэслэг ишээр холбогдон дунджаар 80-

100 см голчтой бөөн бутыг үүсгэдэг, 20 см хүрэхүйц өндөр ургадаг сөөгөнцөр ургамал (Зураг 
104). Эгц босоо иш, найлзууртай. Навчис нь хайрс болон хувирсан, хавар эрт 4-р сарын сүүлчээр 

цэцэглэнэ. Шүүслэг улаан жимстэй, хавтгай хар үртэй. Оюу Толгой лицензийн талбайн зүүн хойд 

хэсэгт буюу Халивын худгийн урд нийт 33.5 га талбайг эзлэн ургана. Энэ талбайн 65 хувь нь 

зээргэнээр хучигдсан, 1 м2
 талбайд 8,19 буюу нийт 7619500 орчим бодгаль ургаж байна. 

Зээргэнэтэй талбайн зээргээний газрын дээрхи нийт фитомасс 83,7 тн, ногоон масс нь 42,3 тн 

байгаа. 

Нангиад зээргэнэний тархалт төслийн талбайн зүүн хойд хэсэгт байрлах элсний карьерийн талбай  
орчимд оршдог бөгөөд карьерийн ашиглалтын явцад нангиад зээргэний бут ихээр өртөх магадлал 

өндөртэй. Иймд нангиад зээргэнийг 2012 оны 8-р сарын 1-ны өдөр хүлэмжийн нөхцөлд үрээр 
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тарих ажлыг хийж нийт 4600 ширхэг үрийг тарьж үзсэн. Хугацааны хувьд оройтож тарьсантай 

холбоотойгоор үр харьцангуй муу соёолж гарсан ба өсөж хөгжин, биежиж амжилгүй 
өвөлжилтийн байдалд шилжлээ. Амьдралтын хувь 3%-тай байв. 

 

Зураг 104. Нангиад зээргэнэ ба түүнийг үрээр тарьсан байдал 

 

 

Дүгнэлт 

Улсын хэмжээнд нэн ховор, ховор, унаган, үлдвэр ургамлуудын ховордлын статус, ангилалыг 
тархалтын нарийвчилсан судалгаа хийн, бодитойгоор шинэчлэн тогтоох нь эдгээртэй холбоотой 

аливаа үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, дэмжлэг үзүүлэх юм. 

Говийн бүсэд үйл ажиллагаагаа явуулж буй уул уурхайн компаниуд ховор, унаган ургамал, 
тэдгээрийг тарималжуулах, нөхөн сэргээх туршилт судалгаа хийхэд шинжлэх ухааны болон 

судалгааны байгууллагуудыг хөрөнгө санхүүгийн хувьд дэмжих нь тэдний нийгмийн 

хариуцлагын илрэл болох төдийгүй энэ салбарт үзүүлэх томоохон хувь нэмэр болохыг тэмдэглэж 

байна.  
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11.2. Амьтны аймаг  

Оюу толгой лицензийн талбай орчим болон зэргэлдээх газар нутгуудад олон зүйлийн зэрлэг 
амьтад бүртгэгдээд байгаа бөгөөд эдгээр зүйлүүдийн ихэнх нь өргөн хэмжээний нутагт бага 
нягтшилтайгаар байршин нутагладаг байна. Ялангуяа Хулан, Хар-сүүлт зээр зэрэг хөхтөн амьтад 

сайн бэлчээр, ус хайн маш хол газар нүүдэллэдэг (Эко трейд 2006).  

2007 болон 2008 онуудад Дэлхийн банкны дэмжлэгээр “BirdLife International” олон улсын 

байгууллага, Монголын Зэрлэг Амьтан Судлах Хамгаалах төв хамтран Монгол дахь байгалийн 

нэн чухал газруудыг тодорхойлох, зурагжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн (Хавсралт зураг 71). Хэд 

хэдэн шувуудад чухал газрууд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд тодорхойлогдсон ба үүний нэг нь 

Галбын говь юм (ШЧГ MN048). Энэ шувуудад чухал газар нь Говийн бага дархан цаазат газрын 

А, Б хэсгүүдтэй хэсэгчлэн давхцдаг ба дэлхийн хэмжээнд ховордож буй Хулан адуу Equus 

hemionus (устаж болзошгүй), Хар сүүлтий Gazella subgutturosa (эмзэг) мөн дэлхийн хэмжээнд 

ховордож буй Идлэг шонхор Falco cherrug (эмзэг), Жороо тоодгой Chlamytodis undulata (эмзэг), 
Зээрд шонхор Falco naumanni (эмзэг) гэсэн гурван зүйл шувуудын үржлийн популяциудыг 
тэтгэдэг юм (Нямбаяр ба Цэвээнмядаг, 2009). 

Хүснэгт 73. Зэрлэг амьтдын мониторинг судалгааны хөтөлбөр 2012  

# 
Судалгааны арга 

зүй 
Судалгааны талбай 

Нийт замнал ба 

талбайн хэмжээ 
Давтамж  Судалгааны обьект 

1. 

Зайнаас дээжлэх 
(шугаман 
трансект) 

Лицензийн талбай тойрсон 6 

цэг, Гүний хоолойн ус татах 
шугамын дагууд 2 цэг 

6 га*8 талбай = 48 
га 

Зуны 

улиралд 2 
сард нэг 
удаа 

Мөлхөгч  

2. Ажиглалт  
Ханбогд уул, Ундай голын 
сайр 

~120км 
Сар бүр 
нэг удаа 

Шувуу  

3. 
Барих-Тэмдэглэх-
Давтан барих  

Лицензийн талбай тойрсон 6 

цэг, Гүний хоолойн ус татах 
шугамын дагууд 2 цэг  

1 га*8 талбай=8 га 

Зуны 
улиралд 2 
сард нэг 
удаа 

Жижиг мэрэгч 

4. 
Зайнаас дээжлэх 
(шугаман 

трансект) 
Галбын говь, Гүний хоолой ~480км 

Сар бүр 
нэг удаа 

Тал хээр, говь цөлийн 
тууртан 

5. 

Зайнаас дээжлэх 
(шугаман 
трансект) 

Галбын говь, Гүний хоолойд 
тус бүр 2 дээж талбай 

60 км*4 талбай 
=240 км 

Сар бүр 
нэг удаа 

Тал хээр, говь цөлийн 
тууртан 

6. Цэгэн тооллого 
Ханбогд, Далайн дуулга, 
Задгай шар хадны хэц 
уулсуудад нийт 14 цэг 

~160км 
Сар бүр 
нэг удаа Уулын туруутан 

7. Ажиглалт  

Гүний хоолойн 6 КВ, 35 КВ, 

өмнөд хил хүртэлх 220 КВ 
цахилгааны шугам, өмнөд хил 
хүртэлх зам, төслийн талбай 

~300 км 
Сар бүр 
нэг удаа 

Шувуу, хөхтөн 
амьтдын осол, эндэгдэл  

 

11.2.1.  Мөлхөгчид 

Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 11 зүйл мөлхөгч амьтан тархсан байдаг. Эдгээр зүйлүүдээс Нарийн 

могой Coluber spinalis Монгол улсын улаан ном (1987; 1997) -онд “ховор”, Монгол орны хоёр 

нутагтан, мөлхөгчдийн улаан дансанд бүс нутгийн үнэлгээ нь “ховордож болзошгүй” гэсэн 

ангиллаар орж хамгаалагдсан. Мөн Нохой гүрвэл Teratoscincus przewalskii Монгол орны хоёр 
нутагтан, мөлхөгчдийн улаан дансанд “ховордож болзошгүй” гэсэн ангиллаар орсон (Тэрбиш ба 
бусад, 2006). 
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Судалгааны талбай: Оюу Толгой лицензийн талбайд явагдаж буй үйл ажиллагаа болон Гүний 

хоолойгоос төслийн үйлдвэрийн хэрэгцээнд ашиглах ус татах шугамын барилгын ажил, цаашлаад 
гүний усыг ашигласнаар тухайн бүс нутгийн ургамлан нөмрөг, түүнээс үүдэн мөлхөгч амьтдад 

үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөг хянах зорилгоор мониторинг судалгааг гүйцэтгэж байна.  

Арга зүй: Судалгаанд Зайнаас дээжлэх (Distance sampling) аргын ашигласан. Энэ арга нь ангилал 
зүйн олон янзын бүлгүүд дэх амьтан, ургамлын популяцийн нягтшил, элбэгшлийг үнэлэхэд 

хэрэглэгддэг дэлхий нийтэд өргөн тархсан арга юм. Зайнаас дээжлэлтийн хамгийн түгээмэл 

хэрэглэгддэг арга нь шугаман трансект (Line Transect) юм. Энэ аргын үндсэн зарчим нь урьдчилан 

тодорхойлсон шулуун замналын дагуу судлаачид явган, автомашинаар явж шулууны хоёр талд 

байгаа амьтдыг бүртгэдэг. Тооллого хийхэд амьтан анх ажиглагдсан цэг, трансектийн шулуун 

хоёрын хооронд үүсэж байгаа перпендикуляр зай үндсэн үзүүлэлт болдог (Len Thomas et al. 2002) 

(Зураг 105). 

 
Зураг 105. Мөлхөгчдийн трансект судалгааны схем 

(xi = ажиглагдсан амьтны трансектийн шулуун хүртэлх перпендикуляр зай) 

Мониторинг судалгааг лицензийн талбай тойрсон амьдрах орчин, ургамлын бүлгэмдэлийн хувьд 

ялгаатай 6 цэг, Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд 2 цэгт (Хавсралт зураг 72) V болон VI 

саруудад гүйцэтгэсэн. Талбай тус бүрд хоорондоо 50 метр зайтай, 300 метрийн урттай 3 паралель 

шулууны дагуу хоёр хүн явган явж трансектийн шулууны хоёр талд тохиолдох мөлхөгч амьтдыг 
тоолсон. Ажиглагдсан амьтдын зайг туузан метр ашиглан хэмжсэн. Судалгааны өгөгдлийг 
Дистанс (Distance) 6.0 програмыг ашиглан боловсруулалт хийсэн. Дистанс нь Windows үйлдлийн 

системд суурилсан, зэрлэг амьтдын популяцийн зайнаас дээжлэх судалгааг загварчлах, анализ 
хийх зориулалттай программ юм.  
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Зураг 106. Жижиг хөхтөн, мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааны талбай 
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Судалгааны үр дүн 

Судалгааны үр дүнд мониторинг судалгааны 1-р талбай (FMP-01)–гаас бусад талбайд Хонин 

гүрвэл (Phrynocephalus versicolor) тоологдсон. 2-р талбайд V сарын судалгаагаар 2 бодгаль, VII 

сард 1 бодгаль хонин гүрвэл тоологдсон боловч ажиглалтын тоо хэт цөөн байсан учир нягтшил 

бодох боломжгүй байв. Лицензийн талбайн зүүн хойно орших 3-р талбай (FMP-03) -д хонин 
гүрвэл хамгийн өндөр нягтшилтай буюу 1 га талбайд V сард 175.9 бодгаль, VII сард 374.1, 

дундажаар 275 бодгаль ногдож байв. FMP-04 талбайд V сард 25, VII сард 45.9, дундажаар 35.4,  

FMP-05 талбайд V сард 66.74, VII сард 18.5, дундажаар 42.6, FMP-06 талбайд V сард 12, VII сард 

15.5 дундажаар 13.7, FMP-07 талбайд V сард 122.7, VII сард 73.7, дундажаар 98.2, FMP-08 

талбайд V сард 99.5, VII сард 49.5, дундажаар 74.5 бодгаль/га нягтшилтай байв (Зураг 107). 

Хонин гүрвэлийн нийт талбайн дундаж нягтшил V сард 62.9 бодгаль/га, VII сард 72.9 бодгаль/га 
байв.  

 

 

Зураг 107. 2012 оны V болон VII сарууд дахь хонин гүрвэлийн нягтшил 

Бусад зүйлийн мөлхөгч амьтдаас VII сард FMP-04 талбайд Сум могой Psammophis lineolatus 1, 

FMP-07 талбайд Могой гүрвэл Eremias multiocellata 1, FMP-08 талбайд  Говийн гүрвэл Eremias 

przewalskii 1 тус тус ажиглагдсан ба Зураг 5 -д зөвхөн ажиглагдсан амьтны тоог оруулсан болно. 
Харин FMP-07 талбайд говийн гүрвэл V сард 2 бодгаль ажиглагдсан бол VII сарын судалгаагаар 

нягтшил үнэлэх хэмжээнд ажиглагдаж 1 га талбайд 12.9 бодгаль ногдож байв (Зураг 108).  
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Зураг 108. 2012 он дахь хонин гүрвэлээс бусад зүйл мөлхөгч амьтдын нягтшил 

 

Дүгнэлт 

2012 онд хийсэн мөлхөгч амьтдын зайнаас дээжлэх мониторинг судалгааны үр дүнд Хонин 

гүрвэл хамгийн өндөр нягтшилтай байна. Судалгаа хийсэн талбай бүрд хонин гүрвэлийн нягтшил 

ялгаатай байсан ба зарим талбайд 1 га- д 374.16 бодгаль ногдож, зарим талбайд нэг ч гүрвэл 

тоологдоогүй байна. Энэ ялгаатай байдал нь тухайн орчны ургамалжилт болон бусад хүчин 
зүйлээс хамаарч байж болох юм. Нөгөөтэйгүүр тухайн бүс нутагт хамгийн өргөн тархсан хонин 

гүрвэлийн тоо толгой, нягтшилд гарах өөрчлөлт нь жижиг хэмжээний талбайд гарч буй амьдрах 

орчны өөрчлөлтийг үнэлэх шалгуур зүйл болж болох талтайг харуулж байна. 

Бусад мөлхөгч амьтдаас сум могой, могой гүрвэл, говийн гүрвэл зарим талбайд тоологдож байсан 

ба эдгээрээс говийн гүрвэл гүний хоолойн ус татах шугамын дагуу байрлах FMP-07  талбайд 

хамгийн өндөр буюу VII сард 12.9 бодгаль/га нягтшилтай байна.  

Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэн хийж урт хугацааны 

мэдээ баримт цуглуулж, судалгааны үр дүнг харьцуулан үнэлэлт, дүгнэлт өгөх нь зүйтэй.  

11.2.2. Шувууд  

Судалгааны талбай ба арга зүй: Бид шувуудын ажиглалт судалгааг сар бүрийн тогтсон өдөр 

төслийн талбай болон Ханбогд уул, шувуудын нүүдлийн хугацаанд төслийн талбайд байрлах 

хаягдал усан санд илүү ойрхон давтамжтайгаар гүйцэтгэсэн. Зарим үед хаягдал усан санг өдөр 

болгон шалгаж, ажиглалт хийж байсан. Мөн уулын болон тал хээр, говь цөлийн тууртан амьтдын 

мониторинг судалгааны явцад тохиолдох шувуудыг бүртгэж байсан. Мониторинг судалгаанд 

10х42 хоёр нүдний дуран, 20-60х телескоп, зургийн аппарат, GPS байршил тогтоогч багажыг 
ашигласан. Ховор шувуудын тархац, байршлын зургийг ArcGIS 10 програмыг ашиглан хийсэн.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

FMP-01 FMP-02 FMP-03 FMP-04 FMP-05 FMP-06 FMP-07 FMP-08

Н
я
гт
ш
и
л

/г
а

Eremias przewalskii (V сар)

Eremias przewalskii (VII сар)

Eremias multiocellata (VII сар)

Psammophis lineolatus (VII сар)



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 156 

 

Судалгааны үр дүн 

Бидний сүүлийн хоёр жилийн шувуудын ажиглалт судалгааны үр дүнд суурин шувуудаас гадна 
олон төрөл зүйлийн нүүдлийн шувууд Оюу Толгой төслийн талбай болон Ханбогд сумын нутаг 
дэвсгэрээр дайран өнгөрдөг болох нь ажиглагдаж байв. 2012 оны 3-р сарын 9-нд хамгийн эхний 

нүүдлийн шувуу болох Алагтуу (Corvus dauuricus) төслийн талбайд нүүдэллэн ирсэн. Нүүдлийн 

шувууд энэ нутаг дэвсгэрээр дайран үржлийн нутаг руугаа нисэх замдаа задгай устай булаг шанд, 

уурхайн талбайд байрлах хиймэл цөөрөм, хайлаас, бургас, бүйлс бүхий модлог, бутлаг 
ургамалтай жалга, сайр, уулын ам, хавцалтай газруудаар буун амарч, хүч тэнхээ сэлбэж явдаг.  

Энэ онд төсөл хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрдөг, нүүдэллэн ирж үрждэг, зусдаг, 
тохиолдлын тааралдах 15 баг, 32 овог, 82 төрөлд хамаарах 141 зүйлийн нүүдлийн шувуу 

тэмдэглэгдсэн. 2011 онд Оюу Толгой орчимд 54 зүйл шувуу шинээр тэмдэглэж байсан бол 2012 

онд 39 зүйл шувууг шинээр бүртгэсэн. Одоогоор Оюу Толгой орчимд нийт 190 зүйлийн шувуу 

тэмдэглэгдээд байна (Зураг 109).  

Эдгээр нүүдлийн 141 зүйл шувуудын хамгийн олон буюу 40% нь Боршувуутаны баг 
Passeriformes, 15% нь Шонхортоны баг Falconiformes, мөн 15% нь Хиазтан Charadriformes, 12% 

нь Галуутан Anseriformes, 6% нь Өрөвтастан Ciconiformes, 2% нь Шунгууртан Podicipediformes, 

мөн 2% нь Тогоруутан Gruiformes, тус бүр 1% -ийг Хотонтон Pelecaniformes, Уультан 

Strigiformes, Тагтаатан Columbiformes, Өвөөлжтөн Upupiformes, Хөхөөтөн Cuculiformes, 

Эргүүбортон Caprimulgiformes, Ураацайтан Apodiformes, Тоншуултан Piciformes -ы багуудын 
шувууд эзэлж байв (Хавсралт хүснэгт 20).  

 

 

Зураг 109. 2012 онд бүртэгдсэн нүүдлийн шувуудын баг  

Мөн Ханбогд сумын газар нутагт бүс нутгийн болоод олон улсын хэмжээнд ховорт тооцогдох 

Жороо тоодгой Chlamytodis undulata, Могойч загалай Circaetus gallicus, Идлэг шонхор Falco 

cherrug нүүдэллэн ирж үржихээс гадна Борцгор хотон Pelecanus crispus, Реликт цахлай Larus 

relictus (Зураг 110), Хонин тоодог Otis tarda (Зураг 111), Зээрд дэглий Ardea purpurea, 
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Цагаансүүлт нөмрөг бүргэд Haliaeetus albicilla нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг болох нь 

ажиглагдсан.   
 

  
Зураг 110. Хаягдал усан санд буй Реликт цахлай Зураг 111. Нүүж буй Хонин тоодог 

Хүснэгт 74. 2012 онд Оюу Толгой орчимд бүртгэгдсэн нэн ховор шувууд 

№ Зүлийн нэр ШУ-ы нэр 
Бүс нутгийн 

үнэлгээ 
Олон улсын 

үнэлгээ 

1. Борцгор хотон Pelecanus crispus CR VU 

2. Реликт цахлай Larus relictus EN VU 

3. Могойч загалай Circaetus gallicus EN LC 

4. Идлэг шонхор Falco cherrug VU EN 

5. Хонин тоодог Otis tarda VU VU 

6. Жороо тоодог Chlamytodis undulata VU VU 

7. Зээрд дэглий Ardea purpurea NT LC 

8. Цагаансүүлт нөмрөгбүргэд Haliaeetus albicilla NT LC 

 
Тайлбар: CR=Устаж байгаа, EN=Устаж болзошгүй, VU=Эмзэг, NT=Ховордож болзошгүй, LC=Анхааралд өртөхөөргүй 

(Гомбаатар ба бусад, 2011; IUCN, 2012) 

Монгол орны нутаг дэвсгэрт тохиолдлоор ховор тааралдах Цагаан дэвлээ Ardeola bacchus (Зураг 
112), Ногоовор дэглий Nycticorax nycticorax, Хотны дэгэл Bubulcus ibis, Саарал зуунхарга Vanellus 

cinereus (Зураг 113) зэрэг шувууд төслийн талбайд байрлах хаягдал усан сан, болон задгай булаг 
шандтай газруудад бүртгэгдсэн. 

  
Зураг 112. Цагаан дэвлээ Зураг 113. Саарал зуунхурга 
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Манай оронд сүүлийн үед Хонин тоодогийн нүүдлийн судалгаа эрчимтэй хийгдэж байгаа бөгөөд 

судалгааны үр дүнд энэ зүйл шувуу нь өвөл Хятадын нутагт очиж өвөлждөг байна (Mimi Kessler, 
2011). Бидний ажиглалтаар 2012 онд 7 цэг дээр 12 тооны Хонин тоодог ажиглагдсан ба Оюу 

Толгой төсөл хэрэгжиж буй нутаг нь энэ шувууны нүүдлийн гол зам дагууд байрладаг болохыг 
харуулж байна. 2012 оны 5-р сарын 6-нд төслийн талбайд байрлах хаягдал усан сангийн дэргэдээс 
Anthus roseatus (Зураг 114) хэмээх нэгэн зүйл шийхнүүхэй тэмдэглэсэн нь Монгол орны нутаг 
дэвсгэрт урьд өмнө тэмдэглэж байгаагүй зүйл байсан юм (Пүрэвсүрэн ба Браунлих, 2012). 2012 

оны 6-р сарын 4-нд мөн энэ усан санд Ixobrychus sinensis (Зураг 115) хэмээх нэгэн зүйл Одойбух 

шувууг Монголд анх удаа тэмдэглэсэн (Батаа ба Браунлих, 2012, хэвлэгдээгүй) ба энэ хоёр зүйл 

шувууг Монгол оронд шинээр тэмдэглэсэн тухай англи хэл дээр өгүүлэл бичиж BirdingASIA 

сэтгүүлд Anthus roseatus энэ оны VI сард хэвлэгдсэн (Хавсралт зураг 73), Ixobrychus sinensis ирэх 

XII сард хэвлэгдэнэ.  

  

 

Зураг 114. Anthus roseatus Зураг 115. Ixobrychus sinensis 

 

Ховор шувуудын тархац, байршил 

Мониторинг судалгааны үр дүнд 7 цэг дээр 8 Идлэг шонхор, 2 цэг дээр 3 Могойч загалай, 7 цэг 
дээр 12 Хонин тоодог, 23 цэг дээр 31 Жороо тоодгой, 109 цэг дээр 136 Монгол хуланжороо 12 цэг 
дээр 16 Ооч ёл бүртгэсэн. Эдгээр зүйлүүдээс Хонин тоодог нүүдлийн үедээ дайрч өнгөрдөг, 
Могойч загалай, Жороо тоодгой нүүдэллэн ирж үрждэг, Монгол хуланжороо, Ооч ёл суурин 

амьдардаг, Идлэг шонхор хагас нүүдлийн шувууд юм (Хавсралт зураг 74).  

• Хонин тоодог: Нүүдлийн үедээ Оюу Толгой орчмын газар нутгаар дайран өнгөрдөг ба 
хавар IV сарын 20-ноос V сарын 4-ний хооронд 10 Хонин тоодог төслийн талбайн баруун 

талд болон Манлай сумын төвийн орчим, намар XI сарын 8-нд 2 Хонин тоодог Галбын 

говьд ажиглагдсан.  

• Жороо тоодгой: Жороо тоодгой нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт үүрлэн, өндөглөж 

үрждэг. 2012 онд Оюу Толгой лицензийн талбай ойролцоо 3 цэг дээр 3 бодгаль 

ажиглагдсан, бусад шувууд нь Галбын Говийн шувуудад чухал газар (MN048)-т 
ажиглагдсан8

.  

• Идлэг шонхор: Хагас нүүдлийн шувуу. Ханбогд сумын нутагт хайлаастай хуурай сайр, 

шугуйгаар үүрлэж өндөглөдөг.  
• Могойч загалмай: 2011 онд Оюу Толгойн лицензийн талбайгаас зүүн урагш 6 км-т 

Будаагийн голын сайранд хайлаасан дээр 1 хос үүрлэж өндөглөсөн. Энэ үүрэнд ажиглалт, 
мониторинг хийхэд ангаахай нь амжилттай бойжиж ниссэн (Зураг 116 болон Зураг 117). 

2012 онд энэ үүрэнд дахин 1 хос үүрлэсэн ч өндөг нь эндсэн.  

                                                        
8
 Оюу Толгой ХХК-ны захиалгаар Зэрлэг Амьтан Судлах Хамгаалах төвийн 2012 оны 5-6-р саруудад хийж гүйцэтгэсэн жороо 

тоодгойн тусгайлсан судалгааны дүн мэдээг үүнд оруулсан болно.  
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• Монгол хуланжороо: Ханбогд сумын нутагт уул, толгодын ам, сайр, жалганд ургасан 

бүйлстэй газар ихэнхдээ тохиолдоно.  

• Ооч ёл: Ханбогд сумын нутаг Ханбогд орчмын уулс, хад цохиотой газар тохиолдоно.  

  

Зураг 116 Будаагийн сайранд үүрлэсэн Могойч 

загалайн ангаахай 

Зураг 117. Будаагийн сайранд үүрлэсэн Могойч 

загалайн ангаахай 

Дүгнэлт 

Бидний ажиглалт судалгааны үр дүнд 2011 онд 10 багт хамаарах 89 зүйлийн нүүдлийн шувууд 

бүртгэж байсан бол 2012 онд 15 багт хамаарах 141 зүйлийн нүүдлийн шувуу бүртгэсэн байна. 
Одоогоор Оюу Толгой орчимд 190 зүйлийн шувууд тэмдэглэгдээд байгаа бөгөөд энэ бүс нутгаар 

олон төрөл зүйлийн шувууд нүүдэллэн өнгөрдөг болохыг илтгэж байна. 2012 онд өнгөрсөн 

оныхтой харьцуулахад 52 зүйлээр буюу 63.1%-иар олон шувууд тэмдэглэгдэсэн ба энэ нь 

ажиглалт судалгааны давтамж ойртсон, хамрах газар нутгийн хэмжээ ихэссэнтэй холбоотой байж 

болох юм. Төслийн талбайд байрлах хаягдал усан сан зэрэг задгай уст цэгүүд нь ус намгархаг 
газар амьдардаг шувуудад нүүдлийн үедээ амарч буух чухал газар болж байна. Мөн бүс нутгийн 

болон дэлхийн хэмжээний ховор Борцгор хотон, Реликт цахлай, Хонин тоодог, Монгол оронд 

тохиолдлын ховор таарах Саарал зуунхурга, Цагаан дэвлээ, Ногоовор зашин, Хотны дэгэл зэрэг 
шувууд энэ бүс нутгаар нүүдэллэн өнгөрдөг байна. Цаашид ажиглалт, мониторингийг 
үргэлжлүүлэн хийж эдгээр ховор зүйл шувуудын нүүдэллэн өнгөрөх хугацаа, тоо толгойн талаар 

тодруулах судалгаа хийх, уурхайн үйл ажиллагаанаас үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөг үнэлэх, 

бууруулах, амьдрах орчныг нь хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

11.2.3. Жижиг мэрэгч  

Уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийн газар нутгуудад тархсан жижиг хөхтөн амьтдын 

бүлгэмдэл, зүйлийн баялаг, популяцийн хэмжээ, нягтшил, элбэгшил, тоо толгойн хэлбэлзэлийг 
тандах, судалгааны мэдээ баримт цуглуулан боловсруулж уурхайн үйл ажиллагаанаас амьтдад 

үзүүлж болзошгүй болон үзүүлж буй нөлөөллийг тогтоох, түүнээс  урьдчилан сэргийлэх үр 

дүнтэй арга боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилгоор мониторинг судалгааны ажлыг явуулж байна.  

Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн: Жижиг хөхтөн амьтдын популяцийн экологийн судалгаанд 

өргөн хэрэглэдэг Барих-тэмдэглэх-давтан барих арга техник ашиглан гүйцэтгэв. Энэхүү арга нь 

тухайн популяциас амьд баригч ашиглан амьтдыг барьж тэмдэглэн буцаан тавих ба тэмдэглэгдсэн 

амьтан дахин баригдах давтамж дээр үндэслэн тоо толгойн хэмжээг тооцоолдог. Судалгааны дээж 

талбай бүрд 100 ширхэг Sherman загварын амьд баригчийг хоорондоо 10 метрийн зайтайгаар тэгш 

өнцөгт тор хэлбэрээр байрлуулсан ба амьтан татах өгөөшөнд шар будааг хурц үнэртэй самрын 

тостой хольж хэрэглэв. Судалгааг талбай бүрт амьд баригчийг байрлуулсан өдрийг тооцохгүйгээр 
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3 хоног дараалан явуулж, баригдсан амьтдыг хумсыг тайрах (Kumar, 1979) арга хэрэглэн 

тэмдэглэсэн болно. Амьд баригчийн амыг орой нь нээж өгөөшөө хийж орхиод, өглөө нь шалгаж 
бүртгэл, хэмжилт хийж дууссаны дараа өдрийн цагаар хааж орхиж байсан. Баригдсан амьтан 

бүрээс морфометрийн үндсэн хэмжилтүүдийг авсан ба нас, хүйс, үржлийн төлөв байдлыг 
тодорхойлж, тэмдэглээд буцаан тавьж байв. 

     

Зураг 118. Амьд баригч байршуулах торлог бүтэц ба судалгааны талбайд байршуулсан амьд баригч 

Судалгааны талбай, хугацаа: Жижиг хөхтөний мониторинг судалгааг 2011 оноос эхлэн 5 дээж 

талбайд явуулж байсан бөгөөд энэ оны хувьд ОТ уурхайн лизенцийн талбай орчимд 1, гүний ус 
татах шугам хоолойн дагууд 2 дээж талбайг нэмэн авсан мөн түүнчлэн 0.36 га хэмжээ бүхий дээж 
талбайг 1 га болгон өргөтгөв (Хүснэгт 75). Судалгааг 2012 оны 5-р сарын 14-30 болон 7-р сарын 

22-30-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.  

Хүснэгт 75. Судалгааны талбайн товч тодорхойлолт 

№ 
Талбайн 

нэр 

Координат 

UTM 48 T 
Байршил Ургамлын бүлгэмдэл Гадаргын төрх 

1. FMP -01 
0645504 
4767496 

Лицензийн талбайн 
(ЛТ) баруун хойд 

булангаас баруун тийш 
500 м 

Potaninia Mongolica-

Sympegma Regellii- 

Salsola laricifolia- 

Salsola passerina- 

Anabasis brevifolia 

Нам цав толгодоор 
хүрээлэгдсэн, баруун 

урагш бага зэрэг хэвгий 
толгод хоорондын 
хөндий 

2. FMP -02 
0655983 

4758952 

ЛТ-н баруун хойд 
булангаас хойд зүгт 2 

км 

Potaninia Mongolica- 

Sympegmа Regelli-

Anabasis brevifolia 

Эргэн тойрондоо 
толгодтой, жалга судаа 
бүхий толгодын энгэр 

3. FMP -03 
0653934 
4769743 

ЛТ-н зүүн хойд 
булангаас хойш 2 км 

Allium polyrrhizium-

Anabasis brevifolia-

Peganium nigellastrum 

Толгод хоорондын 
хөндий 

4. FMP -04 
0647910 
4769772 

ЛТ-н зүүн урд 
булангаас урагшаа 1 км 

Sympegma Regelli-

Reaumuria soongorica-

Salsola passerina 

(Anabasis 

brevifolia+Salsola 

passerina 

Хойноосоо урагш бага 
зэргийн хэвгий судаа 

5. FMP -05 
0658510 
4756723 

ЛТ-н зүүн урд 
булангаас зүүн урд зүгт 
4 км  

Kаlidium foliatum-

Achnatherum splendens-

Reaumuria soongarica-

Nitraria sibirica 

Голын сайрын  дэнж,  

хармагны дов, дэрс, 
шар бударганы бут 
зэргийг дагаж 

нанорельефийн хувьд 

овон товонтой 

6. FMP -06 
0644691 

4758952 

ЛТ-н зүүн урд 
булангаас зүүн зүгт 

Kаlidium foliatum-

Nitraria sibirica-  

Achnatherum splendens-

Толгодын хооронд 
орших судаа бүхий 
цөлийн нуга  
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Iris lactae 

7. АМЦ -07 
0684735 
4804974 

Ус татах шугам 
хоолойн дунд хэсэгт, 
уурхайн талбайгаас 45 

км 

Eurota ceratoides-

Potaninia Mongolica- 

Stipa glareosa 

Нам ухаа гүвээний 
энгэр 

8. АМЦ -08 
0698587 

4812270 

Ус татах шугам 
хоолойн төгсгөл 
орчимд, уурхайн 
талбайгаас 70 км  

Nitraria sibirica–Salsola 

passerinа 

Хармагийн довтой 
жижиг хайрган хучааст 
хотос    

 

Судалгааны дээж талбай бүр дэх зүйлүүдийн популяцийн хэмжээг G.White (1982) нарын 

боловсруулсан хаалттай популяцийн үнэлгээний аргаар компьютерийн МАРК 6.0 программ 

ашиглан тооцоолов. Энэ арга нь судалгааны хугацаанд тухайн популяциас тэмдэглэгдсэн амьтан 

давтан баригдсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэг бөгөөд дээж талбайд олон амьтад баригдаж 

тэмдэглэгдсэн боловч, тэдгээр нь барилтийг хугацаанд давтан баригдаагүй, эсвэл амьтны тоо хэт 
цөөхөн байсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэггүй. Ийм учраас 2012 оны хувьд ялангуяа судалгаа 
эхэлсэн 5-р сард дээж талбай бүхнээс үр дүнг боловсруулах програмын шаардлага хангахуйц 

хэмжээний мэдээ цуглаагүй буюу амьтан тэмдэглэгдээгүй байна (Хүснэгт 76).  

Хүснэгт 76. 2012 оны 5 сарын жижиг хөхтөн амьтны судалгааны үр дүн 

№ Талбай Зүйлийн нэр 

2012 оны V сар 

Тэмдэглэгдсэн 
амьтын тоо 

Нийт баригдсан 
амьтан 

1. FMP-01 
Phodopus roborovskii 

Allactaga bullata 
2 5 

2. FMP -02 

Phodopus roborovskii 

Meriones meridianus 

Allactaga balikunica 

Allactaga bullata 

Stylodipus andrewsi 

5 11 

3. FMP -03 
Allactaga bullata 

Allactaga sibirica 
2 2 

4. FMP -04 -   

5. FMP -05 
Allactaga balikunica 

Allactaga bullata 
4 6 

6. FMP -06 
Stylodipus andrewsi 

Meriones meridianus 
6 9 

7. FMP -07 
- 

  

8. FMP -08 
Phodopus roborovskii 

Dipus sagitta 
5 6 

Судалгааны 8 талбайд 7 төрлийн 11 зүйл жижиг хөхтөн амьтан бүртгэгдсэн ба өмнөх жилийн 

судалгаагаар тэмдэглэгдээгүй Гэрийн хулгана Mus musculus,  Монгол даахай Stylodipus andrewsi 

гэсэн 2 зүйлийг шинээр бүртгэв. Мөн 2011 онд 3 дээж талбайд бүртгэгдэж байсан Бор шишүүхэй 

Cricetulus migratorius 2012 оны хувьд тэмдэглэгдээгүй (Хүснэгт 77).  
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Хүснэгт 77. Судалгааны 1 га талбайд бүрдэх мэрэгчдийн тоо толгой (2012 оны VII сар) 

*Зөвхөн тэмдэглэгдсэн амьтны тоо, үнэлгээ хийгдээгүй 

№ Зүйлийн нэр FMP-1 FMP-2 FMP-3 FMP-4 FMP-5 FMP-6 FMP-7 FMP-8 

1. Allactaga bullata 34±27 11±1,8 2* 13±5,9 4* 4* - - 

2. Allactaga balikunica 3* 6±0,7 1* 1* 1* 2* - - 

3. Allactaga sibirica - 1* 2*     6±2,9 

4. Stylodipus andrewsi - 3±0,06 2* 3* 2* 6±0,72 - - 

5. Dipus sagitta - - - - - - - 8±1,3 

6. Cardiocranius paradoxus - - 1* - - - - - 

7. Meriones unguiculatus 2* - - - - - - - 

8. Meriones meridianus 1* 9±5,3 - - - 5* - - 

9. Phodopus roborovskii - 2* 1* - - - 7±0,75 1* 

10. Mus musculus - - - - 1* - - - 

Дүгнэлт 

Дээрх хүснэгтээс харахад 2012 оны VII сарын байдлаар судалгааны ихэнх талбайд мэрэгч 

амьтдын популяцийн тоо толгой харьцангуй бага байсан нь ажиглагдаж буй бөгөөд 3-6 зүйл 

амьтан тэмдэглэгджээ.  FMP-03 талбайгаас өнгөрсөн жилийн хавар (V сар), зуны (VII сар) 

судалгаагаар ердөө 3 зүйлийн амьтан барьж байсан бол энэ онд 6 зүйл мэрэгч бүртгэв. Ерөнхийд 

нь 2011 оны мэрэгч амьтдын популяцийн төлөв байдалтай харьцуулан авч үзвэл Оюу Толгой  

орчмын жижиг хөхтөний бүлгэмдэл, популяцийн хэмжээ, тоо толгой нэлээд хэлбэлзэлтэй байгаа 
бөгөөд цаашид мониторингийн ажлыг үргэлжүүлэн ШУ-ны үндэслэл бүхий дүгнэлт, тайлбар 

хийх олон жилийн судалгааны суурь мэдээ, баримт цуглуулан ажиллах хэрэгтэй байна. 

11.2.4. Тал хээр, говь цөлийн тууртан амьтад  

Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг хөхтөн амьтдын төрөл зүйлээр баялаг 
бөгөөд бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээний ховор тууртан амьтад болох Хулан адуу, Хар 

сүүлтий, Цагаан зээр тархан амьдардаг.  

Судалгааны талбай, арга зүй: Тал хээр, говь цөлийн тууртан амьтдын популяцийн мониторинг 
судалгааг сард нэг удаагийн давтамжтай Галбын говь, Гүний хоолойд 25 км урттай 2 шулуун, 10 

км урттай 1 шулуун бүхий 4 дээж талбай сонгон авч гүйцэтгэсэн. Талбай тус бүр дэхь 

трансектийн урт 60км ба 4 талбайд нийт 240 км урт замналын дагууд явж тууртан амьтдыг 
тоолсон (Зураг 119).   

 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 163 

 

 
 

Зураг 119. Шугаман трансект судалгааны дизайн 

Судалгаанд Зайнаас дээжлэх (Distance sampling) аргын ашигласан. Энэ арга нь ангилал зүйн олон 

янзын бүлгүүд дэх амьтан, ургамлын популяцийн нягтшил, элбэгшилийг үнэлэхэд хэрэглэгддэг 
дэлхий нийтэд өргөн тархсан арга юм. Зайнаас дээжлэлтийн хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэлбэр 

нь шугаман трансект (Line Transect) юм. Энэ аргын гол зарчим нь урьдчилан тодорхойлсон хэд 

хэдэн шулуун замналын дагуу судлаачид явган, автомашинаар явж шулууны хоёр талд байгаа 
амьтдыг бүртгэж тоолдог. Тооллого хийхэд амьтан анх ажиглагдсан цэгээс трансектийн шулуун 

хүртэлх перпендикуляр зай үндсэн үзүүлэлт болдог (Len Thomas et al. 2002). 

Хоёр хүн автомашинаар 20-40 км/цаг хурдтай явж трансектийн шулууны хоёр талд тохиолдох 

амьтдыг тоолж бүртгэсэн. Судалгаанд 10х42 хоёр нүдний дуран, 20-60х телескоп, 8х30 зай 

хэмжигч, GPS, луужин ашигласан. Амьтдын перпендикуляр зай (x) -г шууд хэмжих боломжгүй 

үед ажиглагчаас амьтан хүртэлх зай (r)  хооронд үүсэж буй шулуун трансектийн шулуунтай 

үүсгэж буй өнцөг (θ) –ийг хэмждэг. Перпендикуляр зайг x=r sin θ томъёог ашиглан олдог.  

Мониторинг судалгааны өгөгдөлийг Дистанс 6.0 програмыг ашиглан нэгж талбай дахь 

популяцийн нягтшилыг бодож гаргасан. Амьтдын тархац, байршлын зургийг ArcGIS 10 

программыг ашиглан хийсэн. 

 

 
Зураг 120. Трансектийн дагууд ажиглагдах амьтдаас авах үндсэн хэмжээсүүд 

x=ажиглагдсан амьтнаас трансектийн шулуун хүртэлх перпендикуляр зай, r=ажиглагчаас амьтан хүртэлх 

зай, θ=ажиглагчаас амьтын хүртэлх шулуун, трансектийн шулуунтай үүсгэж буй өнцөг 

Судалгааны үр дүн 

Мониторинг судалгааны үед трансектийн дагууд тохиолдох амьтад тоо толгойн хувьд сар бүр 

харилцан адилгүй байсан ба Хулан I сард 573, II сард 38, III сард 40, IV сард 307, V сард 34, VI 
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сард 11, VII сард 22, VIII сард 639, XI сард 304 тоотой, хар сүүлтий I сард 105, II сард 96, III сард 

51, IV сард 93, V сард 147, VI сард 95, VII сард 97, VIII сард 130, XI сард 163 тоотой тус тус 
ажиглагдсан байна (Зураг 121).  

 

 

Зураг 121. 2012 онд трансект судалгааны явцад тоологдсон тууртан амьтад 

2012 оны мониторинг судалгааны үр дүнд 1 км2 талбайд I сард хулан 3.9, хар сүүлтий 1.19, II сард 

хулан 0.25, хар сүүлтий 0.59, III сард хулан ажиглагдсан боловч ажиглалтын тоо цөөхөн байсан 

учир нягтшил үнэлэх боломжгүй байв, хар сүүлтий 0.58, IV сард хулан 1.5, хар сүүлтий 1.13, V 

сард хулан 0.25, хар сүүлтий 0.55, VI сард хулан 0.03, хар сүүлтий 0.66, VII сард хулан, хар 

сүүлтий тус бүр 0.2, VIII сард хулан 9.4, хар сүүлтий 0.69, XI сард хулан 0.21, хар сүүлтий 0.53 

бодгаль нягтшилтай байв.  

2012 онд мониторинг судалгаа хийсэн газар нутагт 1км2
 талбайд дунджаар Хулан 1.9, Хар 

сүүлтий 0.7 бодгаль нягтшилтайгаар байршиж байв (Зураг 122).  

Сар бүрийн судалгаагаар тууртан амьтдын сүрэглэлтийн байдал мөн ялгаатай байсан. Хулан I, IV, 

VIII, XI саруудад 100-200 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж байв. Харин хар сүүлтийн хувьд 1 - 62 

хүртэлх тоогоор сүрэглэж байсан (Хүснэгт 78).  

Хулангийн хувьд 1-10 бодгальтай сүрэг дийлэнх буюу 62%, 11-20 бодгальтай сүрэг 13%, 21-30 
бодгальтай сүрэг 4%, 31-40 бодгальтай сүрэг 1%, 41-50 бодгальтай сүрэг 3%, 61-70 бодгальтай 

сүрэг 1%, 71-80 бодгальтай сүрэг 3%, 100-200 бодгальтай сүрэг 13% тай байв. Хар-сүүлт зээрийн 

1-10 бодгальтай сүрэг дийлэнх буюу 88.5%, 11-20 бодгальтай сүрэг 9.3%, 31-40 бодгальтай сүрэг 
1.6%, 61-70 бодгальтай сүрэг 0.6% эзэлж байсан.  
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Зураг 122. 2012 онд тал хээрийн тууртан амьтдын 1 км2
 талбай дахь нягтшил 

Хүснэгт 78. 2012 онд трансект судалгаагаар ажиглагдсан тууртан амьтдын сүрэглэлт 

Сар 

Хулан Хар-сүүлт зээр 

Сүргийн тоо 
Сүрэг дэх бодгалийн 

тоо 
Сүргийн тоо 

Сүрэг дэх бодгалийн 
тоо 

I 13 1 - 135 13 3 - 23 

II 7 1 - 15 17 1 - 12 

III 2 3 - 37 7 1 - 12 

IV 9 1 - 152 15 2 - 13 

V 10 1 - 15 30 1 - 30 

VI 3 1 - 9 33 1 - 14 

VII 4 1 - 9 15 1 - 62 

VIII 14 1 - 200 35 1 - 15 

IX 10 1 - 134 27 1 - 21 

     

Зураг 123. 2012 онд трансект судалгаагаар тоологдсон нийт Хулан (А), Хар сүүлтийн (Б) 

сүрэглэлтийн байдал 
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2012 онд I, IV, XI саруудад Номгон багийн (NoT) трансект судалгааны талбайд Хулан хамгийн 

олон тоотойгоор ажиглагдаж байв (Хавсралт Зураг 75). VIII сард Гүний хоолойн шугам хоолойн 
төгсгөл хэсгийн (GHET) талбайд 105, 133, 150, 200 тоотой том сүргүүд ажиглагдсан. 

Хар сүүлтийн судалгааны дөрвөн талбайд ажиглагдаж байсан ба Галбын говьд байрлах 

Дайчингийн заг (DZT), Номгон баг (NoT) талбайд илүүтэйгээр байршиж байв (Хавсралт Зураг 
76). 

 

Тал хээрийн тууртан амьтдын тархац, байршил 
 

Тал хээрийн тууртан амьтдын байршлын мэдээ цуглуулах давтамж, хамрах газар нутаг сар бүр 

харилцан адилгүй байсан. Шугаман трансект судалгааны талбай байрлах газруудаар, мөн Галбын 

говьд 248 км, Гүний хоолойд 226 км замналаар сар бүр явж амьтдыг тоолж, бүртгэж байсан. 

Доорх тархац байршлын зурагт зөвхөн ажиглалт судалгаа хийсэн газар нутагт бүртгэгдсэн 

амьтдын мэдээг оруулсан болно. Ажиглалт судалгааны үр дүнд 2012 онд нийт 163 сүрэгийн 3065 

Хулан, 440 сүрэгийн 2632 Хар сүүлтий, 3 сүрэгийн 359 Цагаан зээр бүртгэгдсэн.  

Хулангийн хувьд Ханбогд сумын Номгон багийн төв орчим, Говийн бага дархан газрын “Б” 

хэсгийн баруун хойд орчмоор илүү олон тоотойгоор сүрэглэн байршиж байв. VIII сард Ханбогд 

сумын зүүн хойд хэсэг, Манлай сумын зүүн өмнөд хэсгээр 90-200 хүртэлх тоотой сүргүүд 

тэмдэглэгдсэн (Хавсралт Зураг 77). 

Хар сүүлтий Галбын говьд Дайчингийн заг орчмоор заган ойтой газар илүү олон давтамжтайгаар 

болон олон тоотой байршиж байв. Оюу Толгойн лицензийн талбайн өмнөд хэсгээр цөөн тоогоор 

сүрэглэсэн хар сүүлтий байршиж буй нь бүртгэгдсэн. Мөн төслийн хашаалсан талбай дотор цөөн 
тоогоор ажиглагдаж байв.  

Цагаан зээрийн байршлын хувьд Ханбогд сумын хойд хэсэг, Манлай сумын өмнөд хэсгийн тэгш 

талаар цөөн удаа ажиглагдсан (Хавсралт Зураг 78). 

Дүгнэлт 
 

2012 онд хулангийн нэгж талбайд ногдох нягтшил харилцан адилгүй байсан ба 0.03 - 9.4 

бодгаль/км2
, жилийн дундаж нь 1.9 бодгаль/км2 байв. V, VI, VII саруудад хамгийн бага 

нягтшилтай байсан ба 0.03-0.25 бодгаль/км2
, VIII сард хамгийн өндөр буюу 9.4 бодгаль/км2 

нягтшилтай байв. 2012 оны хур тунадасны мэдээнээс харахад ургамлын өсөлт хөгжилт явагдах 

IV, V, VI саруудад 0.24 - 5.9 мм хур тунадас унасан бол, VII  сард ахиу унаж сарын нийт хур 

тунадасын хэмжээ 24.2 мм хүрсэн. Дээрх хур тунадас бага унасан саруудад хулангийн нягтшил 

бусад саруудаас бага байсан ба VII сард хур тунадас нэмэгдэн ургац өссөнөөс хамаарч VIII сард 

хулангийн нягтшил өссөн байх магадлалтай. Хар сүүлтийн нягтшил 0.2 – 1.19 бодгаль/км2 

хооронд байсан ба ерөнхийдөө жилийн турш тогтвортой байна.  

Хулангийн тархац, байршлын хувьд ажиглалт судалгаа явуулж буй газар нутгийн хамрах хүрээ 
нэмэгдсэн, давтамж ойртсон зэрэг хүчин зүйлээс хамаарч зарим газар хулан олон тоотойгоор 

ажиглагдсан байна. Өнгөрсөн онд Гүний хоолойгоос Оюу Толгой төслийн талбай руу ус татах 

шугам хоолойн ажил эхлэхээс өмнө шугам хоолойн хойд хэсгээр хулангийн сүргүүд байршиж 

байсан бол энэ онд тус газар шугам хоолой татах газар шорооны ажил явагдсантай холбоотой 

цөөн тоотойгоор тэмдэглэсэн байна. Хар сүүлтийн тархац, байршил өнгөрсөн оныхтой 

харьцуулахад онцын өөрчлөлт харагдахгүй байна. 

Одоогоор тал хээрийн тууртан амьтдын тоо толгой буурч байна эсвэл цөөрч байна гэсэн дүгнэлт 
өгөхөд арай эрт юм. Тиймээс мониторинг судалгааг үргэлжүүлэн тогтвортой хийн урт хугацааны 

мэдээ материал цуглуулах шаардлагатай.   
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11.2.5. Уулын туруутан  

Судалгааны талбай, арга зүй: Уулын  туруутан амьтдын мониторинг судалгааг Оюу Толгой 

орчимд Ханбогд, Далайн дуулга, Задгай шар хадны хэц уулсуудад 14 ажиглалтын цэг сонгон 

гүйцэтгэв. Судалгаанд Цэгэн тооллогын аргыг ашиглан мониторингийн цэг бүр дээр сард нэг удаа 
очиж ажиглалт хийсэн. Нэг цэг дээр 20 минутын турш бүх чиглэлд 10x42 хоёр нүдний дуран, 20-

60x телескоп ашиглан ажиглалт хийн, ажиглагдсан амьтны тоо, нас, хүйсний ангилал, амьтан 

хүртэлх хүртэлх зай, чиглэл зэрэг мэдээллийг цуглуулсан. Мониторинг судалгааны цэг, уулын 

туруутан амьтдын тархац, байршлын зургийг ArcGIS 10 програмыг ашиглан хийсэн.  

Цэгэн тооллогын аргаар цуглуулсан өгөгдөлийг Buckland ба бусад (2001) нарын боловсруулсан 

доорх томъёог ашиглан уулын туруутны популяцийн нягтшилийг үнэлсэн. Энэ арга нь 

мониторинг судалгааны үед ажиглагдсан амьтдын тоогоо судалгаа хийсэн талбайн хэмжээнд 
харьцуулан нягтшилыг тооцоолдог.  

 

 – нягтшил 
n – ажиглагдсан амьтдын тоо 

k – ажиглалтын цэгийн тоо 

w – амьтан ажиглах боломжит радиус 
 

Үр дүн 

Мониторинг судалгааны үр дүнд ажиглагдсан амьтдын тоо сар бүр өөрчлөгдөж байв (Зураг 124).  

Аргаль 4 - 32 бодгаль тоологдож байсан ба 1 км2 газар нутагт I сард 0.085 бодгаль, II сард хамгийн 

олон аргаль ажиглагдсан буюу 0.18 бодгаль, III сард 0.022, IV сард 0.028, V сард 0.13, VI сард 

0.022, IX сард 0.045 бодгаль нягтшилтай байв. VII, VIII, XI саруудад аргаль ажиглагдаагүй. Янгир 

1 - 13 тоотойгоор тоологдож байсан ба I сард 0.045 бодгаль, II сард 0.017, V сард 0.0056, VII сард 

0.0056, VIII сард 0.034,  IX сард 0.073, XI сард 0.039 бодгаль нягшилтай байв. III, IV, VI саруудад 

янгир ажиглагдаагүй.   

 

Зураг 124. 2012 он дахь уулын туруутан амьтдын 1 км2 талбай дахь нягтшил 
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Мониторинг судалгааны нийт 14 цэгийн 6 цэгт Аргаль, 3 цэгт Янгир бүртгэсэн. Аргалийн хувьд 

Ханбогд хайрханы өмнөд хэсгээр мониторингийн IX-р цэг (УТ-09) -ээс илүү олон давтамжтай 
ажиглагдаж байсан ба нийт Аргалийн 55%, УТ-04 цэгээс 20%, УТ-11 цэгээс 13%, УТ-02 цэгээс 
6%, УТ-08 цэгээс 4%, УТ-02 цэгээс 2% нь тус тус ажиглагдсан байна (Зураг 125). Нийт 
бүртгэгдсэн Янгирын  40% нь Ханбогд сумын төвийн баруун урд талын Их булагийн аманд 

байрлах УТ-14 цэгээс, 47% нь УТ-13 цэгээс, 13% Ханбогд хайрханы  өмнөд хэсэг УТ-09 цэгээс 
тус тус ажиглагдсан байна (Хавсралт Зураг 79).  

 

 

Зураг 125. 2012 онд мониторинг судалгааны үр дүнд  талбай бүрд ажиглагдсан Аргаль, Янгирын нийт 

тоо (УТ - Уулын туруутан) 

Нийт ажиглагдсан Аргаль (n=91), Янгирыг (n=30) нас хүйсээр ангилан үзэхэд Аргалийн 17% нь 

угалз, 38% нь хомь, 21% төлөг, 12% нь хурга эзэлж байсан ба 12% нь хэт хол зайд ажиглагдсан 

учраас нас, хүйсийг нь тодорхойлох боломжгүй байв. Янгирын 37% нь тэх, 33% нь ямаа, 17% нь 
борлон, 13% нь ишиг эзэлж байв (Зураг 126).  

 
Зураг 126. 2012 онд нийт ажиглагдсан Аргаль, Янгирын нас, хүйсний ангилал 

Дүгнэлт  

2012 онд хийсэн мониторинг судалгааны үр дүнд Аргаль 0.022-0.18 бодгаль/км2, Янгир 0.0053-

0.073 бодгаль/км2 нягтшилтай байсан ба зарим саруудад нэг ч амьтан ажиглагдаагүй байна. Сар 

бүр амьтдын тохиолдоц янз бүр байгаа нь Оюу Толгой орчмын уулын туруутан амьтад бага 
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нягтшилтайгаар том хэмжээний газар нутагт тархан байршдаг, тархац нутагтаа байнга шилжилт 
хөдөлгөөн хийдэгтэй холбоотой байж болно. Өөрөөр хэлбэл зарим сард олон амьтад ажиглагдаж 
байсан, зарим сард нэг ч амьтан ажиглагдаагүй нь мониторинг судалгааны явцад амьтад 

ажиглалтын цэг орчимд байршиж байсан, үгүйтэй холбоотой юм. Тухайн газар орны уул зүйн 

тогтоц,  бартаа саад, хүн хүчний дутмаг байдал нь уулын туруутан амьтдын тархац нутгийн 

хэмжээнд нь судалгаа хийх боломжыг хязгаарлаж байна.  

Бидний ажиглалт судалгааны үр дүнд Ханбогд хайрханы өмнөд хэсгийн бэсрэг уулс нь Аргалийн 

чухал байршил нутаг болох нь харагдаж байна. Янгирын хувьд Ханбогд сумын төвийн баруун, 

баруун урагших шүлтлэг боржин чулуу бүхий задгай устай уулын ам, сайр бараадан цөөн тоогоор 

байршин нутаглаж байна. 2009 онд хийгдсэн Монгол орны уулын туруутан амьтдын нөөцийн 

үнэлгээний үр дүнд Монгол орны янгирын тархацын зураг гаргасан ба энд Ханбогд сумын 

янгирын тархац ороогүй байна. Бидний судалгааны үр дүнд энэ орчимд янгирын тасархайтсан 

жижиг популяци  байгааг ажиглалт судалгаагаар баталгаажууллаа.  

Цаашид уулын туруутан амьтдын судалгааг өргөн хүрээний газар нутгийг хамруулан, автомат 
камер зэрэг багаж ашиглан хийх нь тэдгээрийн тархац байршил, тоо толгойн талаар илүү 

бодитой, үр дүнтэй мэдээ баримт цуглуулах, цаашлаад хамгаалах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд ач 

холбогдолтой.  

     
                   Зураг 127. Аргалийн амьдрах орчин                           Зураг 128. Янгирын амьдрах орчин 

    
                          Зураг 129. Аргалийн хомь                                            Зураг 130 Аргалийн угалз 
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                           Зураг 131. Янгирын сүрэг                                               Зураг 132. Янгирын тэх 

11.2.6. Зэрлэг амьтдын осол, эндэгдэл 

Оюу Толгой төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас ажилчдын байр орон сууц, ажиллагсадын тоо байнга 
нэмэгдэж ирсэн бөгөөд хүн амын суурьшил, төвлөрөл бий болж буйтай уялдан амьтдын унаган 

бүлгэмдэлд зарим нэг өөрчлөлтүүд орж байна. Тухайлбал, бор шувуу, хон хэрээ зэрэг суурин 

газрын шувуудын тоо толгой нэмэгдсэн, үнэг, хярс, зараа, сохор элээ болон нөмрөг тас зэрэг сэг 
зэм, хоолны үлдэгдэл хэсгээр хооллодог амьтдын нягтшил харьцангуй нэмэгдэж байж болзошгүй 

байна.  

Энэхүү зохиомлоор бий болж буй өөрчлөлт нь эндхийн унаган бусад шувуудын зүйлийн тоо 

толгой, зохистой харьцаа зэрэгт нөлөөлөх, зарим чухал дэд бүтэц болох өндөр хүчдэлийн шон, 

барилга байгууламж дээр үүрлэх, суух нь төслийн аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх, зэрлэг 
амьтдын үхэл хорогдол ихсэх, мал амьтнаас хүнд халдварлах өвчний эрсдлийг нэмэгдүүлэх зэрэг 
зарим сөрөг үр дагаваруудыг үүсгэх боломжтой. 

Оюу Толгой төслийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын талаарх дотоод журмын дагуу гэрийн 

тэжээвэр амьтдыг төсөл хэрэгжиж буй талбайд байлгахыг зөвшөөрдөггүй, түүнчлэн ажилчид 

бэртэж гэмтсэн, үхсэн амьтадтай тааралдвал төслийн онцгой байдлын утас руу нэн даруй 

мэдэгдэж байгаль орчны ажилтанууд тухайн газар дээр очиж үзлэг шалгалт хийж, шаардлагатай 

арга хэмжээг авах, мэдээллийг бүртгэх, фото зургийг нь авч баримтжуулдаг. Хэрэв шаардлагатай 

тохиолдол гарвал сум, орон нутгийн мал эмнэлэг, байгаль орчны байцаагч, онцгой байдлын 

албадуудтай хамтран ажиллах үүрэгтэй. 

Судалгааны талбай, арга зүй: Зэрлэг амьтдын осол, үхэл хорогдолын мониторинг судалгааг сард 

нэг удаа Гүний хоолойгоос Оюу Толгой төслий талбай хүртэлх шугам хоолойн дагуух 
цахилгааны шугам, Оюу Толгой төслийн талбайгаас өмнөд хил хүртэлх 220 кв–ийн цахилгааны 

шугам, автозамын дагууд явж гүйцэтгэсэн. Мөн төслийн талбайн дотоод журмын дагуу үхсэн 

болон бэртсэн амьтдын мэдээллийг уурхайн ажилчдаас авч байсан. 

 

Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явагдаж буй талбайд 2012 онд зэрлэг амьтадтай холбоотой 44 

осол, эндэгдэл гарсан байна (Зураг 133). Үүний 91%-ийг шувуу, үлдэх 9%-ийг хөхтөн амьтад 

эзэлж байв. Шувуудын үхэл хорогдолын дийлэнх хувийг Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн 

4-р цацрагийн дагууд 6 КВ -ийн хүчдэлд цохиулж үхсэн Хон хэрээ эзэлж байв. Хавар, намар 

улиралд жижиг шувууд болон зарим усны шувууд нүүдэллэн өнгөрөх үедээ барилга 
байгууламжуудын ойролцоо тодорхойгүй шалтгаанаар үхсэн тохиолдол гарч байв. Мөн VI сарын 

6-нд 220 КВ-ийн цахилгааны утас мөргөж үхсэн Жороо тоодог бүртгэгдсэн.  Хөхтөн амьтдаас Бор 
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туулай, Үнэг төслийн талбайд үхсэн тохиолдол, Оюу Толгойгоос өмнөд хил хүртэлх сайжруулсан 

шороон зам дээр зам хөндлөн гарч яваад тээврийн хэрэгсэлд дайруулж үхсэн  Хар сүүлт зээр 
бүртгэгдсэн.  

 

 
 

Зураг 133. 2012 онд төслийн талбай гарсан зэрлэг амьтдын осол, эндэгдэл, эдгээрийн шалтгаан 

         

 

Зураг 134. Автомашинд дайруулж үхсэн Хар сүүлт зээр ба  6 КВ хүчдэлд цохилж үхсэн хон хэрээ 

11.2.7. Дэд бүтцээс зэрлэг амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээ 

Олон төрлийн шувууд бороо, цас, униар будантай цаг агаарын тааламжгүй болон  харанхуй бүрий 

үед цахилгааны утсыг харахгүй мөргөн үхэх эсвэл гэмтэж, бэртэх тохиолдол түгээмэл гардаг. 
Ялангуяа том биетэй шувууд цахилгааны утсанд хэт ойртсоныхоо дараа харсан ч нислэгийн чигээ 
хурдан хугацаанд өөрчилж чаддаггүй зэрэг шалтгаанаас цахилгааны утас мөргөж эрсддэг. Мөн 

эрчим хүчний шугам, шон шувуудын цахилгаанд цохиулж эндэх хамгийн гол шалтгаан болдог. 
Олон төрлийн шувууд ялангуяа махчин шувууд цахилгааны шон дээр суудаг, зарим үед үүрлэдэг. 
Хүчдэлд цохиулах гол шалтгаан нь цахилгааны утсууд хоорондын зай шувууны далавчны дэлхэц 

хэмжээнээс ойрхон байдагтай холбоотой.  

2012 онд Оюу Толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад 

үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсэн. Төслийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой бүх цахилгааны шугам сүлжээний утсууд дээр шувуудыг цахилгааны 
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утас мөргөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой хоёр төрлийн нислэгийн чиглэл өөрчлөгч 

төхөөрөмжийг суурилуулсан. Мөн төслийн талбайд байрлах эрчим хүчний шон, 
трансформаторууд дээр цахилгаанд цохиулахаас сэргийлсэн шувуу үргээгч төхөөрөмжүүдийг 
суулгасан (Зураг 135).  

  

    

Зураг 135. Шувуу үргээгч ба нислэгийн чиг өөрчлөгч 

 

Дүгнэлт 

2012 онд зэрлэг амьтадтай холбоотой нийт 44 осол, эндэгдэл гарсан нь өнгөрсөн оныхоос 43.2% -

иар өссөн байна. Үүний ихэнх хувийг Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн 4-р цацрагийн 

(CTP-4) 6 КВ-ын цахилгаанд цохиулж эндсэн хон хэрээ эзэлж байна. Өнгөрсөн онд төслийн 

талбайд хон хэрээ цахилгаанд цохиулах тохиолдол нилээд гарч байсан бол тус оны сүүлээр 

цахилгааны шон болон трансформаторууд дээр шувуу үргээгч төхөөрөмжүүд суулгаснаар уг 
эрсдэл буурсан байна. Харин 2012 онд Гүний хоолойн цахилгааны шугам тогтой болсноор хон 

хэрээ хүчдэлд цохиулж үхэх нь ихэссэн байна. Шувууд 6 КВ –ийн хүчдэлд цохиулж үхэж байгаа 
нь уг шугамын бүтэц, дизайнтай холбоотой юм. Монгол орны хээрийн бүсэд 2007, 2009 онд 

хийгдсэн судалгааны үр дүнд 6 КВ, 10 КВ, 15 КВ-ын хүчдэлд шувууд өндөр хувьтайгаар цохиулж 
энддэг байна (Амартүвшин ба Гомбобаатар 2012). 
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12. АРХЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА  

Оюу толгойн орд газрын орчмын байгаль орчин, түүх соёлын дурсгалуудыг бүртгэн хамгаалахтай 

холбоотой хийгдэж буй олон арга хэмжээний нэг бол барилгын ажлын улмаас үүсч болох 

эрсдлийг багасгах зорилгоор барилгын компаниас Байгаль орчны хэлтсээр дамжуулан гаргасан 

хүсэлтийн дагуу түүх, соёлын дурсгалт газрын мэдээллийн лавлагааг гаргаж өгөх ажил юм. 2012 
онд Соёлын өвийн багаас гаргаж өгсөн нийт лавлагаанаас харахад түүх соёлын дурсгалт зүйлтэй 

хэт ойр болон дурсгалт газрыг ухаж хөндсөн тохиолдол гарсангүй. Харин айлын бэлчээр худаг 
устай ойр тохиолдол гарсныг малчдын саналыг үндэслэн, хайрга, элсний каррерыг нүүлгэх санал 

тавих зэрэг зохицуулалт хийсэн болно. Мөн Гүний хоолойд суулгаж буй цахилгааны шонгийн 

нүх, түүний ойр орчмоос зарим нэгэн палеонтологийн илэрц ажиглагдсаныг мэргэжлийн судлаач 

ажиллуулж авран хамгаалах ажил хийж эхлээд байна.  

Уурхайн орчимд хийгдэх газар хөндөлтийн ажлын өмнө нийт 13 судалгаа хийснээс археологийн 

хайгуул судалгаа 5 (үүний 2 нь малтлага судалгаа) ба палеонтологийн судалгаа 8 (үүний 1 нь 

малтлага судалгаа) хийсэн байна. 
  

12.1. Археологийн хайгуул, малтлага судалгааны ажил 

Хөх хад ашиглалтын талбайд хийсэн малталга судалгаа: Оюу Толгойгоос урагш 9 км зайтай 

орших “Хөх хад” ашиглалтын талбай нь намхан уул, аараг толгодоос бүрдэх бөгөөд археологийн 

дурсгал харьцангуй цөөн тоотой тархсан. Хайгуулын ажлын хүрээнд нийт 4 дурсгал илрүүлэн 

олсон бөгөөд эдгээрээс зууван дугуй дарааст булш 1, чулуун байгууламж 2, тахилын байгууламж 

1 тус тус багтаж байна. Дээрх дурсгалуудын он цагийг урьдчилан тогтоох боломжгүй бөгөөд Хөх 

хад-2-р дурсгалын чулуун дараасны голоос болон ойр орчмоос эртний төмөр халуулж байсан ул 

мөр их хэмжээтэй илэрч олдож байна.  

Манахт овоо ашиглалтын талбайд хийсэн малталга судалгаа: Оюу Толгойгоос баруун урагш 

10 гаруй зм зайд орших “Манахт” ашиглалтын талбай нь Жавхлант хайрхан уулын хойд талын 

хадархаг намхан уул толгодоос бүрдэж байна. Хайгуулын ажлын хүрээнд нийт 23 дурсгал 

илрүүлэн олсон бөгөөд эдгээрээс дөрвөлжин булш 2, дугуй дарааст булш 4, зууван дугуй дарааст 
булш 2, чулуун байгууламж 5, цагариган хэлбэрийн байгууламж 8, Түрэгийн үеийн зэл чулуу 1 

тус тус багтаж байна. 

Оюу Толгой төслийн талбайгаас Ханбогд сумын төв хооронд баригдах 35кВ цахилгаан 
дамжуулах шугамын дагууд хийсэн хайгуул судалгаа: Ханбогд сумаас Оюу Толгой хүртэлх 

зурвас газарт элсэн довцог тэгш тал болон намхан уул толгодтой говь хээр хосолсон нутаг бөгөөд 

Эрдэнэ толгой хэмээх толгой болон түүний баруун талд байх хадархаг толгойн урд энгэр бэлээр 

цөөн тооны дурсгал тохиолдсон. Хайгуулын ажлын хүрээнд нийт 10 дурсгал илрүүлэн олсон 

бөгөөд эдгээрээс дугуй дарааст булш 6, зууван дугуй дарааст булш 2, чулуун байгууламж 1, хороо 

1 тус тус багтаж байна.  

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь усан хангамжийг сайжруулах газрын доорх 
усны хайгуулын судалгааны талбайд хийсэн хайгуул судалгаа: Хайгуулаар  ажлын хүрээнд 

нийт 152 дурсгалыг илрүүлсэн олсон бөгөөд эдгээрээс булш 48, чулуун байгууламж 59, зэл чулуу 

3, шоргоолжин булш 2, түвэд бичээс, хадны хөмөг оршуулга зэрэг судалгааны өндөр ач 

холбогдолтой дурсгалуудыг илрүүлэн олсон. 

Барилгын ажилд өртөж болзошгүй археологийн зарим дурсгалыг авран хамгаалах 
малталга судалгааны ажил: Хөх хад, Манахт овоо ашиглалтын талбай дотор буй дурсгал болон 

цахилгаан дамжуулах шугамын ойролцоо орших 48 дурсгалыг малтан шинжилж барилгын ажил 

эхлүүлэхэд саадгүй болгох зорилготой хийгдсэн.  Малтлагаас  дундад зууны үеийн булш 

оршуулгын дурсгал багтаж байгаа бөгөөд цутгамал  хүрэл толь,  модон сам, хас хээтэй хүрэл 

чимэглэл, чулуун сувс зэрэг олдворууд илэрч олдсон.    
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12.2 Палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгааны ажил 

1. Гүний хоолойн ус хангамжийн талбайн СТР-1 орчимд хийгдсэн мониторинг, авран 

хамгаалах малтлага судалгаа. 
2. Гүний хоолой шугамын орчим дахь авран хамгаалах малтлага судалгаа. 
3. Хөх хад ашиглалтын талбайд хийсэн хайгуул судалгаа.  
4. Манахт овоо ашиглалтын талбайд хийсэн хайгуул судалгаа. 
5. Жавхлант ашиглалтын талбайд хийсэн хайгуул судалгаа 
6. Шивээ толгой ашиглалтын талбайд хийсэн хайгуул судалаа. 
7. Оюу Толгой төслийн талбайгаас Ханбогд сумын төв хооронд баригдах 35кВ цахилгаан 

дамжуулах шугамын дагууд хийсэн хайгуул судалгаа 
8. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь усан хангамжийг сайжруулах газрын доорх 

усны хайгуулын судалгааны талбайд хийсэн хайгуул судалгаа. 

Дээрх хайгуул, малтлага судалгааны ажлыг Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай 

хуулийн 6 дугаар бүлгийн 17.10-т “Хот суурин, барилга  байгууламж  барих, шинээр  зам  тавих, 

усан цахилгаан станц байгуулах, ашигт малтмалын хайгуул хийх, ашиглах зэрэг аж ахуйн үйл 

ажиллагаа явуулахад зориулан газар олгоход түүх, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар 

урьдчилан хайгуул судалгаа хийлгэж зөвшөөрөл авна. Урьдчилан хайгуул хийлгэх, илэрсэн түүх 

соёлын дурсгалт зүйлийг авран хамгаалах ажилд шаардагдах зардлыг барилга байгууламжийн 

захиалагч хариуцана”; 17.12-т “Газрын хэвлийг ашиглах  явцад  түүх,  соёлын  дурсгалт  зүйл 

илэрвэл ашиглагч нь ажлаа зогсоож энэ тухай сум, дүүргийн засаг дарга, цагдаагийн болон уг 
асуудлыг эрхэлсэн эрдэм шинжилгээний байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ” хэмээн тус тус 
заасан байдаг.  

Мөн хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БСШУ-ны сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 222 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт буюу “Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр 

археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4 

болон 2.5-т дээрх заалтыг тодорхойлон заасны дагуу хийж гүйцэтгүүлсэн болно. 
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13.  ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ 

Төслийн Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны 

төрөл бүрийн нийлмэл дүн шинжилгээний ажлыг 

уламжлалт аргаар хийх нь ихээхэн хүч хөдөлмөр, 

хөрөнгө, цаг хугацаа шаардагдана. 

Иймд янз бүрийн эх сурвалжуудаас үүсэлтэй, 

төрөл бүрийн стандарт форматаар 

илэрхийлэгдсэн орон зайн мэдээллийг нэгтгэн, 

удирдан зохион байгуулах, улмаар бусад шинж 

чанарын өгөгдлүүдтэй уялдуулан дүн 

шинжилгээ, төлөвлөлт хийх чадвар бүхий 

Газарзүйн Мэдээллийн Систем (ГМС)-ийг 
хөгжүүлэх шаардлагатай болсон. 

13.1. Байгаль орчны газарзүйн мэдээллийн систем, түүний хэрэглээ 

Бид ГМС-ийг хөгжүүлэхийн тулд энэ салбартаа дэлхийд тэргүүлэгч Байгаль Орчны Систем 

Судалгааны Төвийн (ESRI) ArcGIS Desktop 10 програм хангамжийг ашиглаж байна. Энэхүү 

програм хангамж нь ОТ төслийн уурхайн болон хот төлөвлөлт, байгаль орчны хяналт шинжилгээ, 
усны менежмент, ургамал бүрхэвчийн өөрчлөлт, түүх соёлын өв, газрын менежмент, нөхөн 

сэргээлт, дэд бүтцийн мониторинг зэрэг ажилд өргөнөөр ашиглагдаж байна. 

Энэхүү систем дээр үүсгэгдсэн газарзүйн мэдээллийн сангийн мэдээ нь орон зайн (spatial) болон 

шинж чанарын (attribute) гэсэн 2 хэсгийг агуулах бөгөөд оронзайн мэдээллийн сан нь аливаа биет, 
юмсын байршил, харин шинж чанарын хэсэг нь тухайн биетийн төрөл, зориулалт, хэмжээг 
илтгэсэн тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэнэ. 

Байгаль орчны хэлтэс нь одоогийн байдлаар ГМС-ийн доорх програм хангамж, тоног 
төхөөрөмжүүдийг ашиглаж байна. Үүнд: 

Программ хангамж: Тоног төхөөрөмж: 

� ArcGIS Desktop 10 

- ArcInfo single use лиценз-1 

- ArcView concurrent лиценз-2 

- ArcView single use лиценз-1 

� AutoCAD 2011 лиценз-1 

� MapSourse 6.16.3 
� Google Earth 6.1 

� Dell Precision T7500 Workstation 

компьютер-1 

� Dell Optiplex 780 desktop компьютер-28 

� Garmin GPS / байршил тогтоогч багаж-7 

� HP Designjet T770 хэвлэгч машин-1 

 

Цаашид байгаль орчны мэдээллийн санг өргөжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг шинэ 
түвшинд гаргах зорилгоор зайнаас тандан судлах арга зүйг ашиглах ба үүнийг хэрэгжүүлэхийн 

тулд тандан судалгааны зарим (ENVI, ERDAS) програм хангамжийг ашиглахаар төлөвлөж байна.  

13.2. Газарзүйн мэдээллийн сан 

Газарзүйн Мэдээллийн Санг ArcGIS Desktop-ийн ArcInfo 10 програм хангамж болон, Dell 

Precision T7500 Workstation компьютерийн иж бүрдэл систем дээр удирдан зохион байгуулж 

байна. 
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2012 онд бид мэдээллийн сангийн вектор мэдээллийн форматыг ESRI-ийн Геодатабааз 
(Geodatabase) форматруу шилжүүлсэн ба ингэсэнээр мэдээлийн сан илүү аюулгүй, хэмжээ бага, 
нууцлалын зэрэг сайтай болж байгаа юм.   

Газарзүйн координатын систем ба тусгаг 

Энэхүү мэдээллийн санд янз бүрийн координатын системээр илэрхийлэгдсэн мэдээллийг UTM-
ийн тусгагд шилжүүлэн нэгтгэсэн бөгөөд програм дээр доорх хэлбэрээр тохируулна.  

Хүснэгт 79. UTM-ийн тусгагд шилжүүлэх байдал 

WGS 1984 UTM Zone 48N False easting: 500000.000000 

Projection: Transverse 

Mercator GCS WGS 1984 

False northing: 0.000000 

Central meridian: 105.000000 

Datum: D WGS 1984 Scale factor: 0.999600 

 Latitude of origin: 0.000000 

 Linear Unit: Meter 

 

Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүтэц 

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны 

газарзүйн мэдээллийн сан нь дараах хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд 

одоогийн байдлаар уг сан нь дараах хэлбэртэй бүрдээд байна. 

 

Энэхүү газарзүйн мэдээллийн системийг одоогоор Оюу Толгой 

ХХК-ийн Байгаль Орчны хэлтэс болон Орон Нутгийн 

Харилцаа Тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн зарим ажилчид 

ашиглаж байгаа ба цаашид төслийн нийт сонирхсон ажилчдад 

зориулж илүү өргөн хүрээгээр ашиглах боломжтой. 

Газарзүйн мэдээллийн сангийн бүрдэлт 

БОУТ-ны газарзүйн мэдээллийн санд одоогийн байдлаар доорх мэдээлэл бүртгэгдээд байгаа 
бөгөөд цаашид Оюу Толгой төслийн болон бусад холбогдолтой орон зайн мэдээллээр байнга 
шинэчлэгдэн бүрдэж байх болно. 

1. Ерөнхий мэдээлэл 

• Сум, багуудын төв 

• Сум, багийн хил 

• Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 

Байгаль орчны удирдлагийн тогтолцооны газарзүйн 
мэдээллийн сан
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Зураг 136. ГМС-ийн вектор 

мэдээллийн форматыг ESRI-ийн 

Геодатабаазад шилжүүлсэн байдал 
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• Хайгуулын болон ашиглалтын лицензийн талбай 

• Хилийн бүс нутаг (улсын хилээс 15 км дотогш нутаг) 
• Өндрийн тоот (1:100 000 масштабтай байрзүйн зургийн өндрийн тоот) 
• Малчны бууц, өвөлжөө 

 

2. Суурь зургууд 

• 1:100 000-ийн масштабтай байрзүйн зураг 
• Ландсат хиймэл дагуулын мэдээ (сүүлийн 10-н жилээр) */ 60% 

• ASTER хиймэл дагуулын 30 метрийн орон зайн шийдтэй өндрийн тоон загвар 

• SRTM-ийн 90 метрийн орон зайн шийдтэй өндрийн тоон загвар 

• Quick bird хиймэл дагуулын зураг (лицензийн талбай, дэд бүтцийн зурвас нутгууд)*/ 90% 

• GeoEye хиймэл дагуулын зураг (лицензийн талбай) 

 

3. Дэд бүтэц 

• Орон нутгийн түр болон байнгийн нисэх онгоцны зурвас 
• Орон нутгийн авто замын сүлжээ 
• ОТ-ГС-ын чиглэл дэх хатуу хучилттай замын трасс 
• ТТ-ГС нүүрсний замаас ОТ-н дулааны төв уурын зуухруу нүүрс тээвэрлэх замын трасс 
• Энержи Ресурс компанийн хатуу хучилттай нүүрсний зам 

• Таван толгойн одоо ашиглаж байгаа сайжруулсан нүүрсний зам 

• ОТ-ГС-ын 220кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

• ОТ-ХБ болон ОТ-ГХ-ын 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

• Радио холбооны антены байршил 

• Манлай-Ханбогд-ОТ чичлэл дэхь шилэн кабелийн маршрут 
• ГХ-ОТ-н ус татах шугам хоолой 

• ОТ Сайтын хашаа, түүний өргөтгөл 

• Ажилчдын түр суурин болон уурхайн барилга, байгууламж 

 

4. Газрын менежмент 
• Лицензийн талбай доторх эвдэрсэн газар 

• Барилгын ажлын нөлөөнд хөндөгдсөн талбай 

• Авто замын нөлөөнд хөндөгдсөн талбай 

• Ил уурхайн болон хаягдлын далангийн үйл ажилгаанд хөндөгдсөн талбай 

• Байнгын болон түр нисэх буудлын эвдэрсэн газар 

• Барилгын ажлын түр кемпүүдийн зөвшөөрөл бүхий талбай 

• ГХ-ОТ ус татах шугам хоолойн зөвшөөрөл бүхий газар 

• Элс, хайрга дүүргэгч материал олборлох зөвшөөрөл бүхий талбайнууд 

• Ордын хайгуулын цооногуудын байршил 

 

5. Усны менежмент 
• Малчдын гар худаг 
• Усны хайгуул болон ашиглалтын цооногуудын байршил 

• Түр зуурын ил задгай усны байршил 

• Гүний хоолой газар доорх усны ордын хил 

• Газар доорх усны геофизикын хайгуул хийсэн шугам 

• Голын гольдрол, хуурай сайр*/ 30% 

• Ус хагалбарын шугам, ус хураах талбай */ 40% 

 

6. Биологийн олон янз байдал 
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• Ханбогд сумын бэлчээрийн төрөл 

• Амьтны ажиглалтын мэдээ 
• Шугаман трансект маршрут 
• Шувуудад чухал газрын хил 

• Хиймэл үүрний байршил 

• ОТ-ГС замын дагуух төлөвлөж буй нүхэн гарц 

• Жороо тоодогийн судалгаа хийсэн талбай 

 

7. Ургамлын менежмент 
• Лицензийн талбай доторх нутгийн ургамлан бүрхэвч 

• Лицензийн талбай доторх ховор ургамлын тархалт 
• Лицензийн талбай доторх нэн ховор ургамлын тархалт 
• Лицензийн талбайн 2025 он хүртлэх ногооруулах төлөвлөгөө 

• 1:100 000 масштабтай байрзүйн зургийн заган ой (Ханбогд сумын хэмжээнд) 

• ОТ лицензийн талбайгаас 20км радиус дахь хайлаас модны байршил*/ 50% 

• Ханбумбат нисэх зурвас, Цахилгаан станц, 220кВ цахилгааны шугамын дагуух ургамлын 

бүлгэмдэл 

• Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 

• Гүний хоолойн нүүлгэн шилжүүлсэн заган ой 

• Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийн ургамлын индекс - ландсат хиймэл дагуулын 2010 оны 

8-р сарын байдлаар 

 

8. Хог хаягдлын менежмент 
• Хог хаягдлын төвийн байршил 

• Химийн хортой болон аюултай бодис хадгалж буй талбай 

• Химийн хортой болон аюултай бодисоос 50 метр хүртэл хамрах талбай 

• Хог хаягдал булшлах талбай 

• Хаягдал хог булшласан талбай 

 

9. Байгаль орчны мониторинг 
• Газар доорх усны мониторингын цэг 
• Уур амьсгалын мониторингын цэгүүд, автомат цаг уурын станцын байршил 

• Тоосны мониторингын цэг 
• Дуу шуугианы мониторингын цэг 
• Хорт хийн мониторингын цэг 
• Хөрсний мониторингын цэг 
• Ургамлын мониторингын цэг 
• Амьтны мониторингын цэг 

 

10. Соёлын өвийн мэдээлэл 

• Эртний хийд, туурийн байршил 

• Археологийн дурсгал бүхий цэгүүд 

• Палеонтологийн олдвор илэрсэн талбайнууд 

Дээрх мэдээллийн орон зайн хамрах хүрээ нь ихэхдээ Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь 
хамрах ба зарим мэдээлэл доор үзүүлсэн зургийн дагуу зэргэлдээх сумуудын нутаг дэвсгэрийг 
хамарна (Зураг 1). 
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Дүгнэлт 

Энэхүү мэдээллийн сангаас 2012 онд ерөнхий мэдээллийг агуулсан - 12, дэд бүтцийн - 12, газрын 

- 31, усны менежментийн - 25, биологийн олон янз байдлын - 47, хог хаягдал, химийн бодис - 3, 

байгаль орчны мониторинг - 5, соёлын өвийн - 2, орон нутгийн харилцааны - 10, нийт 147 зураг 
гаргасан байна. 

Хүснэгт 80. 2012 онд шинээр хэвлэгдсэн ба шинэчлэгдсэн гол зургуудийн жагсаалт 

Д/д Зургийн нэр 
Бэлтгэгдсэн 

хэл Масштаб 
Цаасны 

хэмжээ 
Хамрагдах 

нутаг 

1 
Лицензийн талбайг 2025 он хүртэл 
ногооруулах төлөвлөгөө 

Англи хэл 
1:33000 A3 

лицензийн 

талбай 

2 
Лицензийн талбайг ховор болон нэн ховор 
ургамлын цэгэн тархалт 

Англи хэл 
1:33000 A3 

лицензийн 

талбай 

3 
ХБ сумын бэлчээрийн ангилал ба малчдын 
бүлгийн хил 

Англи хэл 
1:360000 A2 ХБ сум 

4 
ХБ сумын нутаг дэвсгэр дэх түүх соёлын өв 
газрын байршил 

Англи хэл 
1:150000 Arch E ХБ сум 

5 
ТХГН доторх ОТ-ГС замын трассын санал 
болгож буй хувилбарууд 

Англи хэл 
1:50000 A3 Хилийн бүм 

6 Оюу толгой төслийн дэд бүтэц Англи хэл 1:220000 A1 ХБ сум 

7 
Лицензийн талбай дахь хөндөгдсөн талбай - 
2012 оны 3-р улирлын байдлаар 

Англи хэл, 

монгол хэл 1:230000 A2, А3 ХБ сум 

8 
ОТ төслийн хайрга, дүүргэгч материал 
олборлох цэгүүдын байршил 

Англи хэл, 

монгол хэл 1:200000 A2, А3 ХБ сум 

9 
Химийн хортой болон аюултай бодис хадгалж 
буй талбай  

Англи хэл 
1:24000 A3 

лицензийн 
талбай 

10 
ОТ төслийн 2012 онд ус ашиглах зөвшөөрөл 
авах ба актлах худгуудын байршил 

Монгол хэл 
1:220000 A3 ХБ сум 
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14. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУРГАЛТ 

14.1. Байгаль орчны сургалт, түүний хэрэгжилт 

Барилгын үеийн байгаль орчны зааварчилгаа, сургалтуудыг компанийн нийт ажиллагсдад 2012 

онд Монгол, Англи, Хятад 3 хэлээр амжилттай зохион явуулсан. Нийт ажиллагсдад зориулсан 

Байгаль орчны сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьж ажилласан. 

• Шинээр ирж буй ажилчдад байгаль орчны бодлого, хууль эрхзүйн дүрэм журмуудыг 
танилцуулах,  байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд хүлээх үүрэг хариуцлагыг  
ухамсарлуулах,   

• Төслийн ажилтан бүр өөрийн хийж гүйцэтгэх ажлаас байгаль орчинд учруулж болзошгүй 

сөрөг нөлөөллийг мэддэг байх, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулах, 
• Батлагдсан БОНБНҮ-д тусгагдсан байгаль орчинд үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 

талаарх мэдээллийг сургалтын материалд тусган өгч, байнга шинэчлэж байх, 

• Байгаль орчны зөрчлийг цаг алдалгүй хэрхэн мэдээлэх, зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй 

байхад ажилчдын оролцоог нэмэгдүүлэх, 

• Байгаль орчны ажлын гүйцэтгэл, гүйцэтгэлийн тайлан болон бусад мэдээллийг олон 

нийтэд нээлттэй болгох, нээлттэй өдөрлөгүүдийг зохион байгуулах, зохион байгуулахад 

оролцох,  мэдээллийн хуудас бэлтгэх.  

Ашиглалтын үйл ажиллагаа эхэлж буйтай холбогдуулан сургалтын хэлтэс Оюу Толгой төслийн 

талбайд шинээр ирж буй ажилчдад ЭМААБО-ны зааварчилгааг нэгтгэсэн байдлаар явуулж эхлээд 

байна. Байгаль орчны зааварчилгаа үргэлжлэх хугацаа  30-45 минут ба хичээлийн төгсгөлд 

ажилтан сургалтын агуулгыг ойлгосон эсэхийг тодорхойлон, шаардлагатай бол илүү дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл өгөх зорилгоор 13 асуулттай шалгалтын хуудсыг бөглүүлэн он, сар, өдрөөр нь 

архивладаг. Хөтөлбөрийг Хүснэгт 81-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 81. Байгаль орчны зааварчилгааны хөтөлбөр  

Агуулга 
Үргэлжлэх 

хугацаа 
Тайлбар 

Сургалтын агуулга 

Оюу Толгой төслийн 

танилцуулга 
2 мин Оюу Толгой төслийн барилга байгууламжийн байршил, ил болон далд 

уурхайн үйл ажиллагааны цар хүрээ  
Байгаль орчны бодлого 1 мин ЭМААБОАБ-ын бодлогын агуулга  

Байгаль орчны 
удирдлагын тогтолцоо 

5 мин Олон улсын стандарт ISO 14001 стандартанд тавигдсан шаардлагын 
дагуу Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, 
сертификатыг авах давуу талыг таниулах, энэ зорилгод хүрэхэд 
ажилтан бүрийн оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулах 

Агаарын чанар 5 мин Агаарын чанарын хууль эрхзүйн орчин болон агаарын чанарыг 
сайжруулахын тулд хийгдэх ажлыг танилцуулах. Үүнд: тоосжилт 
бууруулах зорилгоор уурхайн дотоод замыг тогтмол услах, замгүй 

газраар зорчихгүй байх, хурдны хязгаарыг баримтлах зэрэг журмуудыг 
мөрдөхийг сануулах 

Газрын менежмент 5 мин Газрын хууль эрхзүйн шаардлага, газрын зүй бус ашиглалтыг багасгах 
зорилго аливаа барилгын ажлын өмнө газар хөндөх зөвшөөрөл авч 
байх, өнгөн хөрс хуулах төлөвлөгөө гаргах зэрэг дотоодын дүрэм, 

журмыг таниулах, мөн барилгын ажлын явцад хийгдэж буй нөхөн 
сэргээлтийн үйл ажиллагааг таниулах 

Усны менежмент 5 мин Ус хомс говийн бүс нутагт хүн бүр усыг хэмнэх ёстойг тайлбарлан 

боломжит арга замыг таниулах. Уурхайн талбай дахь  бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг танилцуулах 

Хогийн менежмент 5 мин Төслийн талбай дахь хог ангилан хаях журам болон устгалд оруулах 
журмуудыг танилцуулах 
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Химийн хортой бодистой 

ажиллах аюулгүй 
ажиллагаа 

2 мин Химийн бодистой ажиллаж эхлэхийн өмнө заавал ХАЛМ-ыг уншиж 

асгаралт гарсан тохиолдолд холбогдох хүмүүст яаралтай мэдэгдэн, 
зориулалтын материалаар цэвэрлэж аюулгүй болгох  

Байгаль орчны зөрчлийг 
мэдээлэх 

1 мин Байгаль орчны аливаа зөрчлийг цаг алдалгүй мэдээлэх арга замыг 
хэлж өгөх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авахад ажилтан бүрийн 
оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулах 

Шалгалт/ Тест 15 мин Хүн бүр зөв хариулсан эсэхийг шалгах, алдсан тохиолдолд зөв 
хариултыг хамтдаа ярилцах 

Байгаль орчны сургалтыг 2012 оны 1 сараас 2012 оны 9 сар хүртэлх байдлаар нийт 1032 хүнд 

гурван хэл дээр явуулсан байна.  

2012 он Оюу толгой төслийн барилгын ажлын идэвхитэй үе байсан бөгөөд лицензийн талбайн 

гадна Гашуун-Сухайт боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, өндөр хүчдэлийн шугамын 

барилга, Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн барилга, онгоцны буудлын барилгын ажлууд 

явагдсан. Тэнхимийн сургалтаас гадна төслийн талбайн гаднах болон доторх үндсэн болон гэрээт 
ажилчдад тэдний цаг, боломжинд нь тулгуурлан хээрийн ангиуд, ажлын байруудад байгаль орчны 

сургалтыг зохион байгуулсан. 2012 оны 11 сарын байдлаар ажлын байруудаар хийсэн сургалтад 

нийт 1058 ажилчид хамрагдаад байна (Хүснэгт 82).   

Хүснэгт 82. БОХ-ийн сургалтад оролцогчдын тоо 

№ Хэл Сургалтын тоо Хамрагдсан хүний тоо 

1 Монгол 48 894 

2 Англи 37 112 

3 Хятад 11 26 

 Нийт 96 1032 

 2012 оны 6 сараас компаниас зохион байгуулж буй ЭМААБО-ны дараах сургалтуудад хэлтсийн 

ажилчдыг идэвхтэй хамрагдуулах үүднээс сургалтын хэлтэстэй хамтран ажиллаж, сургалт 
захиалах, бүртгэл хөтлөх холбогдох хүмүүст тайлагнах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулсан.Үүнд:  

• Төслийн чиг баримжаа олгох 

• Төслийн талбайн үйл ажиллагааны чиг баримжаа олгох 

• УХААН үнэлгээ хийх 

• ААДШ хийх 

• Тусгаарлалт хийх 

• Цахилгааны аюулын тухай 

• Хязгаарлагдмал орчинд ажиллах 

• Өндөрт ажиллах 
• Кран ба өргөх буулгах төхөөрөмжтэй ажиллах 

• Анхны тусламж 

• МУ-ын Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал, Эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж 

• Ажил үүргээс хамаарах бусад сургалтууд 

• Нэмэлт үүргийн тусгай сургалтууд зэрэг   

Заавал хамрагдах шаардлагатай дээрх сургалтуудад хэлтсийн нийт ажиллагсдын 85 хувь 

хамрагдсан байна.  
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14.2. Байгаль орчны мэдлэг олгох хөтөлбөр 

Байгаль орчны хэлтэс нь сургалт явуулаад зогсохгүй үндсэн болон туслан гүйцэтгэгч компаний 

бүх ажилчдыг хамарсан байгаль орчны мэдлэг олгох ажлуудыг зохион байгуулдаг бөгөөд энэхүү 

ажлын хүрээнд нийт ажиллагсдын экологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалалд хүн 

бүрийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах үйлсэд ажилчдыг татан 

оролцуулах, компанийн байгаль орчны бодлогыг таниулах зорилгоор байгаль орчныг хамгаалах 
талаар ОУ-ын байгууллагуудаас зарлаж буй Дэлхийн өдрүүдийг тэмдэглэх зохион байгуулалтцын 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг. Дэлхийн өдрүүдийг тэмдэглэх ажлын хүрээнд мэдээллийн хуудас 
бэлтгэн ажлын байруудад байршуулах, уулзалт зохион байгуулах, богино хэмжээний кино 

материал бэлтгэх, баримтат киног нийт ажичдад үзүүлэх зэрэг ажлуудыг амжилттай зохион 

байгуулсан.  

1. 3-р сарын 22-нд Дэлхийн Усны өдөр: Дэлхийн Усны өдрийг тохиолдуулан Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ-аас тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, 

уул уурхайн компаниудын дунд зохион байгуулсан нээлттэй хэлэлцүүлэгт байгаль орчны 

хэлтсийн усны багийн гишүүд оролцсон бөгөөд “Ус ашиглалт, хяналт шинжилгээний 

хөтөлбөр”ийн талаар танилцуулга хийсэн. Мөн төслийн талбайд Дэлхийн Усны өдөрт 
зориулсан богино хэмжээний кино бэлтгэн нийт ажилчдад үзүүлсэн. 

2. 4-р сарын 22-29-нд Эх Дэлхийн долоо хоног: Усаа хэмнэх, хог хаягдал бага гаргах, ангилан 

ялгахыг уриалсан зурагт хуудсыг ажилчдын байр болон оффисуудад байрлуулсан. 

3. 5-р сарын 14-15-нд Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр: Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль 
орчны хэлтэсээс Дэлхийн Нүүдлий Шувуудын Өдөр (ДНШӨ)-ийг 2012 оны 5-р сарын 

6-нд төслийн талбайд хоёр дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 

Энэ өдрийг 2006 оноос эхлэн дэлхий даяар жил бүрийн 5-р сарын 2 дахь долоо хоногийн 

амралтын өдрүүдэд шувуу ажиглах аялал, сургалт сурталчилгаа, шувуудын зургийн үзэсгэлэн 

гаргах гэх мэт олон төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, нүүдлийн шувууд болон 

тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалахад олон нийтийн мэдлэг, ухамсарыг дээшлүүлэх, татан 

оролцуулах зорилготой юм.  

Нүүдлийн шувууд олон мянган километр замыг туулан аялахдаа тив дэлхий, хүн төрөлхтөний 

түүх соёлыг холбож байдаг. ДНШӨ нь жил бүр тодорхой уриан дор зохион байгуулагддаг 
бөгөөд энэ жил “Нүүдлийн шувууд ба хүн төрөлхтөн – бүхий л цаг хугацаанд хамтдаа” гэсэн 

уриатай дэлхийн олон оронд зохион байгуулагдлаа (Зураг 137).  

 

Зураг 137. ДНШӨ-ийг тэмдэглэсэн газруудын Евразийн хэсэг байршил  

Оюу Толгой 
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Бид ДНШӨ-ийг нүүдлийн шувуудын талаар илтгэл танилцуулах, шувуу ажиглах аялал зохион 

байгуулах, Оюу Толгой орчмын шувуудын фото зургийн үзэсгэлэн дэлгэн тэмдэглэж 
өнгөрүүлсэн. Өдөрлөгт уурхайн ажилчид хамрагдсан ба Зэрлэг амьтан судлах хамгаалах төв, 
Монголын шувуу судлалын нийгэмлэгийн шувуу судлаач нар, Олон улсын санхүүгийн 

корпорацийн зочид оролцсоноороо онцлогтой болсон юм (Зураг 138-140).  

 

    
Зураг 138. Шувуу ажиглах, нүүдлийн шувуудын талаар илтгэл танилцуулж буй нь 

     
Зураг 139. Уурхайн ажилчид шувуудын фото зургийн үзэсгэлэнтэй танилцаж буй нь 

 
Зураг 140. Нийт оролцогчид шувуу ажиглах аялалд гарахын өмнө 

Шувуу ажиглах аяллын үеэр төслийн талбайд байрлах хаягдал усан сан, төслийн талбайн ойр 

орчмын хайлаастай сайр, задгай булагтай газруудад шувууны ажиглалт хийсэн. Энэхүү 

аяллын турш нийт 40 зүйлийн шувууд харж бүртгэсэн ба үүнээс 7 зүйл нь энэ нутаг орчимд 
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суурин амьдардаг, 33 зүйл нь нүүдлийн шувууд байлаа. Эдгээр нүүдлийн 33 зүйлийн 

шувууны 6 нь Ханбогд сумын нутагт нүүдэллэн ирж үрждэг, үлдэх зүйлүүд нь нүүдлийн 
үедээ энэ нутгаар дайран өнгөрдөг шувууд байв. Аялалын явцад хаягдал усан сангаас Хурган 

шунгуур Podiceps ruficollis –ыг Оюу Толгой орчимд анх удаа тэмдэглэв.  

    

Зураг 141. Оролцогчид шувуу ажиглаж байгаа нь 

Аялалын төгсгөлд оролцогчдын дунд шувуу тодорхойлох уралдаан явуулж, ялагчыг Зэрлэг 
Амьтан Судлах Хамгаалах төвөөс гаргасан Монгол орны түгээмэл шувуудыг таних номоор 

шагнасан.  

4. Бэлчээрийн экологийн чадавхид суурилсан ашиглалтын загвар гаргах урьдчилсан 
судалгаа, уулзалт семинар: Тус уулзалт семинарыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 2012 

оны 6-р сарын 12-14-ний хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Уулзалт семинарын зорилго 

нь байгалийн нөөц, газар ашиглалтыг боловсронгуй болгоход экологийн чадавхи, нөөцийг 
тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага, арга зам, ач холбогдлын талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх, 

тухайн бүс нутгийн гол төлөөлөл ургамлан бүлгэмдлийн өөрчлөлтийн зүй тогтлыг 
загварчлахад уламжлалт мэдлэг мэдээллийг ашиглахад оршиж байгаа юм. 

Тус семинарт “Ногоон Алт” бэлчээр менежментийн хөтөлбөрийн 7 судлаач, Оюу толгой 

ХХК-ийн Байгаль орчний хэлтсийн 4 судлаач, Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн 2 ажилтан, 

Ханбогд сумын захиргааны 4 ажилтан, Ханбогд сумын малчидын төлөөлөл 8 малчин нийт 26 

хүн оролцлоо. Семинарын явцад экологийн чадавхи тодорхойлох хээрийн үзүүлэн сургалтууд 

тухайлбал, хөрс, ургамалжлын голлох хэв шинжийг төлөөлүүлэн хөрсний 11 зүсэлт, 
ургамалжлын 9 бичлэг хийж үр дүнг газар дээр нь тайлагнаж тайлбарлах, харилцан ярилцах 

зэргээр явагдсан нь малчид, судлаачдын сонирхолийг татсан сургалт болсон (Зураг 142). 

Мөн цөлөрхөг хээрийн болон цөлийн бүсийн гол төлөөлөл ургамлан бүлгэмдлийг үнэлэх, 
доройтлын зэрэглэл, чадавхиар нь ангилах, гарч буй өөрчлөлт, түүнийг загварчлах нь сэдвийн 

хүрээнд семинарт оролцогч талууд бүлгээр хуваагдаж бэлчээрийн гол төлөөлөл бүхий 

ургамлын бүлгэмдлийн зураг дээр ажиллаж, ажлаа танилцуулах аргаар явагдсан нь семинарт 
оролцогч хүмүүс бие биенээсээ суралцах, арга туршлагаа хуваалцах, мэрэгжлийн зөвөлгөө 

авах зэрэг олон давуу талтай ажил болж өнгөрлөө. 
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Зураг 142. Цөлийн бүс нутгийн малчид, бэлчээрийн судлаачдын зөвлөлдөх уулзалт 

5. 6-р сарын 17-нд Цөлжилттэй тэмцэх өдөр: “Эрүүл хөрс амьдрал тэтгэнэ - Газрын 

доройтлыг зогсооё” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. Тус ажлын хүрээнд Оюу Толгой 

төслийн талбайд “Монгол орны цөлжилт, өнөөгийн байдал, тэмцэх бодлого, арга хэмжээ 
“сэдвээр ШУА-ийн “Цөлжилтийг бууруулах туршилт судалгааны нийгэмлэг” ТББ-н 

гүйцэтгэх захирал, доктор, профессор А.Хауленбек илтгэл тавьсан бөгөөд “Цөлжиж буй 

Монгол орон” баримтат киног нийт Оюу Толгойн ажилчдад үзүүлсэн. Түүнчлэн төслийн 

талбайд ажиллахаар ирсэн шинэ ажилчдад НҮБ-ын цөлжилттэй тэмцэх конвейцийн “Эрүүл 

хөрс амьдрал тэтгэнэ” богино хэмжээний кино үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсан нь ажиллагсадын байгаль хамгаалах ухамсрыг дээшлүүхэд хувь нэмэр болсон 

арга хэмжээ боллоо. 

6. “Уурхайн хаалт ба байгаль орчны хамгаалал” улсын VII бага хурал. Мэргэжлийн 

Хяналтын Ерөнхий Газар, ХБНГУ-ын Геошинжлэх Ухаан, Байгалийн Нөөцийн Холбооны 

Хүрээлэнгээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн “Уурхайн хаалт ба байгаль 

орчны хамгаалал” бага хурлыг 2012 оны 09 сарын 12-16-ны өдрийн хооронд Оюу Толгой 

ХХК амжилттай зохион байгууллаа.  

Энэхүү хуралд МХГазрын улсын байцаагчид, Монголд хайгуул ба олборлолтын чиглэлээр 

идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын төлөөлөл, судлаачид болон иргэний нийгмийн 

төлөөлөл оролцсон нийт 300 гаруй зочид оролцож урьд жилүүдээс өргөн хүрээтэй зохион 
байгуулагдав. Бага хуралд Монгол Улсын уул уурхай, байгаль хамгааллын эрх зүйн орчин, уул 

уурхайн байгууллагуудын нөхөн сэргээлтийн туршлага, байгаль хамгаалал нөхөн сэргээлтийн 

чиглэлээр ажилладаг судлаачдын ажлын үр дүнгээс гэх мэт нийт 13 илтгэл хэлэлцүүлсэний 3 нь 

Оюу Толгой байгаль орчны мэргэжилтнүүд, 1 илтгэлийг Рио Тинто группын нөхөн сэргээлтийн 

зөвлөх ажилтан илтгэв. Тодруулбал:  
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• “Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн шилдэг туршлага” Линдсэй Тайс, Рио Тинто, 

Кенникют Юта зэс-алтны төслийн нөхөн сэргээлтийн зөвлөх.  

• “Оюу Толгой ХХК-ны биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах бодлого” 

С.Дорждэрэм, Оюу Толгой компаний биологийн олон янз байдлын судалгааны ахлах 

ажилтан.  

• “Оюу Толгойн техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт”, Л.Цэцэгсүрэн, 

Оюу Толгой компаний газрын асуудал хариуцсан ахлах ажилтан 

• “Говь цөлийн бүс нутагт биологийн нөхөн сэргээлт хийх онцлог”, Б.Алтанцэцэг, Оюу 
Толгой компаний ургамлын судалгааны ахлах ажилтан зэрэг болно.  

Улсын VII бага хурлын нэг онцлог нь төр засгийн байгууллага, уул уурхайн төлөөлөл бүгд 

уурхайн хаалт нөхөн сэргээлт нь зөвхөн байгаль хамгаалал бус нийгмийн асуудлыг хамрах 

бөгөөд нөхөн сэргээлтийг зөвхөн ургамал, хөрсний хүчин зүйлсээр хязгаарлахгүйгээр 
экосистемийг цогцоор нь нөхөн сэргээж байгаль орчныг унаган төрхөнд нь оруулах хэрэгтэй 

бөгөөд үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах аргаар төсөл, хөтөлбөрүүдийг байгаль 

орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөлөл ахиу байх ёстой гэсэн зарчимд нэгдсэн явдал юм. Энэ 
зорилгод хүрэхийн тулд эрдэм шинжилгээ, судлагааны байгууллагуудын үүрэг, оролцоо 

чухал бөгөөд хурлын үр дүнд Засгийн Газар, Мэргэжлийн Хяналтын Газар, компаниуд болон 

иргэний нийгмийн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлд нийт 24 заалт бүхий уриалгыг 
боловсрууллаа.  

Оюу Толгой ХХК нь Улсын VII бага хурлын зохион байгуулалтад өндөр ач холбогдол өгч 

260 гаруй зочдыг Оюу Толгой уурхайн бүтээн байгуулалт, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 

сэргээх ажлын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй ажлыг газар дээр нь үзүүлэн, туршлага 
солилцсон бөгөөд хурлын бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах материалуудыг бэлтгэн олон нийтэд 

түгээв. Үүнд:  

• Оюу Толгойн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний хураангуй 

танилцуулга 
• Компаний байгаль орчны хэлтэс, мод үржүүлгийн газрын танилцуулга, брошур 

• Оюу Толгой компаний байгаль орчны нөхөн сэргээлт, видео зохиол 21 минут 
• Байгаль орчны чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй ажлын үр дүнгээс 22 ширхэг ханын 

илтгэл 

• Байгаль орчны хяналт шинжилгээ, судалгаанд ашигладаг багаж хэрэгсэл, байгалийн 

ургамлын үрийн нөөц бүрдүүлэх ажлын талаар үзэсгэлэн  

• Галбын говийн ганган цэцэг, танин мэдэхүйн фото альбом гэх мэт. 
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Зураг 143. “Уурхайн хаалт ба байгаль орчны хамгаалал” улсын VII бага хурлын явц 

 

7. Ханбогд суман дахь мод үржүүлгийн газрын “Нээлтэй хаалганы өдөрлөг”: 

Оюу Толгой төслийн зүгээс биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратеги зорилгыг 
тодорхойлохдоо Өмнийн говийн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлнэ 
гэж заасан байдаг. Иймээс уул уурхай, бүтээн байгуулалтын ажлын явцад эвдэрч хөндөгдсөн 

газрын нөхөн сэргээлтийг цогцоор нь хийж амьдрах орчныг унаган төрхөнд нь оруулах 

зорилготойгоор үйл ажиллагаануудыг идэвхитэй эхлүүлээд байна. Эдгээрийн нэг болох нутгийн 

ургамлын сангаас бүрдсэн мод үржүүлгийн газрыг Байгаль орчны хэлтэс 2011 оноос Ханбогд 

суманд байгуулж эхэлсэн. Уг мод үржүүлгийн газар нь ОТ төслийн нөхөн сэргээлт, лицензийн 

талбай болон Ханбогд сумын ногоон байгууламжийн хэрэгцээг хангах мод, сөөгний нөөцийг бий 
болгох мөн хүүхэд залуучуудын экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, сургалт үйлдвэрлэлийн 

дадлага хийх боломжийг бүрдүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан юм. 

Оюу Толгой төслийн Байгаль Орчны хэлтэсээс Ханбогд суманд байрлах мод үржүүлгийн 

газарт 2012 оны 10 сарын 17-ны өдөр нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа.  
Тус нээлттэй өдөрлөгөөр мод үржүүлгийн газарт 2011-2012 онуудад хийгдсэн үйл ажиллагааг 
орон нутгийн захиргаа, иргэд, хүүхэд багачуудад танилцуулах, мөн мод тарих намрын аянд 

сургуулийн сурагчид, иргэдийг өргөн хүрээгээр хамруулах зорилготойгоор зохион байгуулж 

ерөнхий боловсролын сургуулийн 4 ангийн хамт олон, орон нутгийн 30 гаруй иргэд, Засаг 
дарга Дэндэвсамба, Байгаль орчны улсын байцаагч Намжилмаа, Оюу Толгой ХХК-ийн 

Байгаль орчин, Орон нутгийн харилцааны хэлтэсийн хамт олон, удирдлагууд зэрэг нийт 200 

гаран хүмүүс оролцов.  

Энэ өдөр мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй танилцуулгыг БОХ-

ээс хийж, иргэдийн асуултанд хариулах, санал хүсэлтийг нь хүлээн авсан юм. Мөн өдөрлөгт 
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хүрэлцэн ирсэн иргэд болон хүүхдүүдтэй хамтран 1000 ширхэг тэсэг, 200 ширхэг чацарганын 

модны суулгацыг мод үржүүлгийн плантацийн хэсэгт тарьсан.  

 

   
 

   
 

   

Зураг 144. Нээлттэй өдөрлөгийн үйл явц, оролцогчид мод тарьж байгаа нь 

8. Байгаль орчныг хамгаалах мэдээлэл, сурталчилгаа: Байгаль орчны мэдээллийн хуудас, 
тэмдэг тэмдэглэгээ, зурагт хуудас, ухуулан таниулах материалуудыг бэлтгэн Монгол, Англи, 

Хятад 3 хэлээр орчуулан мэдээллийн самбарууд, ажилчдын  байруудад байршуулсан ба 
электрон шууданг ашиглан алслагдсан ажлын байруудад хүргүүлдэг. 

Байгаль орчны ханын самбар дээр дараах мэдээллийг байршуулдаг. Үүнд: 

• Яагаад бид хуванцрыг ангилан ялгах хэрэгтэй гэж? 

• Та усаа хэмнэж байна уу? 

• Оюу толгойн ойр орчим дахь хортой могой, шавьж 

• Байгаль орчин- Хог хаягдал 

• Асгаралтын үед мөрдөх дүрэм журам  
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Байгаль орчны хэлтсийн зүгээс мэдээллийн наалт хуудсыг хэвлүүлэн ажлын болон амьдрах 

байруудаар байршуулсан бөгөөд наалт хуудас нь цаг хугацаа, эдийн засгийн хэмнэлттэйгээс гадна 
хүртээмжтэй, хэрэглэхэд хялбар зэрэг давуу талтай байлаа (Зураг 145 болон Зураг 146). 

 

   
Зураг 145. Байгаль орчны мэдээллийн хуудас 

 

Зураг 146. Мэдээллийн наалт хуудас 

9. “Хог бол баялаг” шилдэг бүтээлийн уралдаан: “Оюу Толгой” ХХК-ны Байгаль Орчны 

Хэлтсийн зүгээс төслийн явцад үүссэн хоёрдогч түүхий эд, материалд хариуцлагатайгаар 

хандахад нь нийт ажилчдадаа дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, урамшуулах, идэвхжүүлэх, хог 
хаягдлыг дахин боловсруулахын ач тусыг ойлгуулах зорилгоор төслийн талбайгаас гарч  буй 

бүх төрлийн хог хаягдлыг дахин ашиглах “Хог бол баялаг” шилдэг бүтээлийн уралдааныг 
зарлан, дүнгээ гаргасан (Зураг 147).  

Шалгаруулалтанд нийт 50 гаруй бүтээл ирсэн бөгөөд дахин ашиглагдах боломжтой хямд, 

төсөр аргаар хийсэн, аюулгүй байдлыг хангасан шилдэг бүтээлийг шалгаруулан iPad, iPhone, 

iPod Nano, мөнгөн шагналаар шагнаж, төслийн талбайд хэрэглэж эхлээд байна. Уралдаанд  

“Ажилч Камел”  ХХК, “Барилга Корпораци ХХК“, Оюу Толгой ” ХХК, “Максам” ХХК, 

“Redpath Mongolia ХХК, “Юни Газ” ХХК, “Хасу Мегаватт” ХХК, “ЖДСС”, “Энержи  

Интэрнэшнл” ХХК, “Трансвест” ХХК, “Геомандал” ХХК, “СIS” ХХК-иуд бусад ашиглалтын 

хэлтсүүд болон орон нутгийн иргэд идэвхитэй оролцсон. 
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Зураг 147. “Хог бол баялаг” шилдэг бүтээлийн уралдааны шалгаруулалт 

Дүгнэлт 

Байгаль орчны хэлтэс төслийн талбайд шинээр ирж буй ажилчдад байгаль орчны бодлого, хууль 

эрхзүйн дүрэм журмуудыг танилцуулах,  байгаль орчныг хамгаалах үйлсэд хүлээх үүрэг 
хариуцлагыг  ухамсарлуулах, ажлаас байгаль орчинд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
таниулах, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх ур чадварт суралцуулах зорилгоор Байгаль орчны 

зааварчилгаа, сургалтуудыг 3 хэлээр тэнхимийн сургалтыг нийт 96 удаа 1032  ажиллагсдад,  

төслийн талбайн гаднах болон доторх үндсэн болон гэрээт ажилчдад газар дээрх сургалтыг нийт 
96 удаа 1058 ажиллагсдад амжилттай зохион явуулсан.  

Компаниас зохион байгуулж буй ЭМААБО-ны нийт 13 сургалтуудад хэлтсийн ажилчдыг 
идэвхтэй хамрагдуулах үүднээс сургалтын хэлтэстэй хамтран ажиллаж, сургалт захиалах, бүртгэл 

хөтлөх холбогдох хүмүүст тайлагнах зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа. 

Байгаль орчныг хамгаалах талаар ОУ-ын байгууллагуудаас зарлаж буй Дэлхийн өдрүүдийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлсэн нь байгаль хамгаалалд хүн бүрийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх, байгаль хамгаалах үйлсэд ажилчдыг татан оролцуулахад ач холбогдол бүхий үйл 

ажиллагаа болж чадсан. 

Төслийн явцад үүссэн хоёрдогч түүхий эд, материалд хариуцлагатайгаар хандахад нь нийт 
ажилчдадаа дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, урамшуулах, идэвхжүүлэх, хог хаягдлыг дахин 

боловсруулахын ач тусыг ойлгуулах зорилгоор төслийн талбайгаас гарч  буй бүх төрлийн хог 
хаягдлыг ашиглан “Хог бол баялаг” шилдэг бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулсан нь аливаа 
хаягдалд  бид хариуцлагатай хандаж дахин ашиглах, сэргээх замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг ажиллагсдын оролцоотойгоор бууруулах бүрэн боломжтойг харуулсан, ажиллагсдыг 
идэвхижүүлж чадсан үр дүнтэй арга хэмжээ  болж өнгөрлөө. 
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15. ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

15.1. Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын Хамгаалалтын Захиргааны чадавхийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2012-д авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

Оюу Толгой ХХК-ны үйл ажиллагаа явуулдаг газар орчин биологийн олон янз байдлын нөөц, 

байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын (ГБДЦГ) ойролцоо 

хэрэгждэг. Ялангуяа Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын чиглэлийн автозам, дэд бүтцийн зурвасууд 

нь ГБДЦГ-ийн А ба Б хэсгийн дундуур үргэлжилж, Цагаан Хадны түр суурингаас цааш Гашуун 
Сухайтын боомт хүртэлх 12 км хэсэгт ГБДЦГ-ын Б хэсгийн хязгаарлалтын бүсийг дайран 

өнгөрдөг байна. Иймд ОТ-ГС-ын замын зурвасыг барьж байгуулах, ашиглах төслийн БОНБНҮ-

ний тайлангуудад ГБДЦГ-ын Хамгаалалтын Захиргаа, байгаль хамгаалагч нарын чадавхийг 
нэмэгдүүлэх замаар болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэх хамгаалах боломжтой 

гэсэн зөвлөмжийг тусгасан. 

Тус компаний 2012 оны БОХТ, ОХШХ-т заасан заалтуудыг үндэслэн дараах хоёр хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

• Нутгийн иргэдийн оролцоотой амьтны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

• ГБДЦГ-ын хязгаарлалтын бүсийн тэмдэг тэмдэглэгээг стандартад нийцүүлэн шинэчилэх 

Дээрх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ ГБДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанд зохион байгуулалтыг 
төвлөрүүлж, байгаль хамгаалагч нарыг хамруулсан бөгөөд нутгийн иргэд тухайн орон нутгийн 

байгалийн нөөц, биологийн олон янз байдлыг хайрлан хамгаалах сэдлийг идэвхижүүлэхэд гол 
зорилго оршино. Хөтөлбөрийг 2012 оны 5 дугаар сард албан ёсоор эхлүүлж 17 малчин иргэд, 6 

байгаль хамгаалагч нарыг хамруулсан сургалт зохион байгуулсан. Сургалтын үеэр ан амьтдыг 
таних гарын авлага, мэдээлэл цуглуулах хээрийн журнал зэрэг тараах материал, хоёр нүдний 

дуран, байршил тодорхойлогч багаж, дижитал зургийн аппарат зэргийг оролцогч хүн тус бүрт 
олгож амьтны ажиглалт судалгааг хэрхэн цуглуулах арга зүй, багаж хэрэгслийг ашиглах 

зааварчилгаа зэргийг танилцуулсан. 

Иргэдийн оролцоотой амьтны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд дээрх 17 малчин 

болон ГБДЦГ-ын байгаль хамгаалагч нар сар бүрийн 1 болон 15-нд хоёр удаа тус бүр 75-100 км 

замналаар явж ажиглалт судалгааг хийж байгаа бөгөөд энэ нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг 
бараг бүхэлд нь хамарч байна.  

Мэдээллийг нутгийн иргэдээс цуглуулах, нэгтгэж боловсруулах зэрэг судалгааны ажлын зохион 

байгууллалтыг ГБДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа хариуцан ажиллаж байгаа бөгөөд Оюу Толгой 

ХХК шаардлагатай нөөц бололцоог тухай бүрт нь хангаж ажиллаж байна (Хөтөлбөрийн 

дэлгэрэнгүй тайланг 14.2 хэсгээс үзнэ үү). 

Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын үйл ажиллагааг сайжруулах, чадавхийг нэмэгдүүлэх ажлын 

хүрээнд Оюу Толгой ХХК 2012 онд тус дархан цаазат газрын А болон Б хэсгийн хязгаарлалтын 

бүсээр дайран өнгөрдөг орон нутгийн замууд дээр мэдээллийн самбаруудыг байрлуулах ажлыг 
хамтран зохион байгууллаа. Нийт 18 мэдээллийн самбар, 44 ш тоот өндөрлөгийн баганыг ДЦГ-ын 

тэмдэг тэмдэглэгээний стандартын дагуу бэлтгэн нийлүүлсэн байна. Энэ оны хувьд 9 мэдээллийн 

самбар болон 9 тоот баганыг газар дээр нь байрлуулаад байна (Зураг 148, Зураг 149 болон 

Хавсралт зураг 80). 
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Зураг 148. Мэдээллийн самбар, байрлуулсан байдал 

  

Зураг 149. Тоот өндөрлөгийн багана, пайз 

15.2. Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөр 

Орон нутгийн иргэд, идэвхтэн байгаль хамгаалагчдын оролцоонд түшиглэсэн амьтны 

мониторингийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс нутгийн зэрлэг 
амьтдын тоо толгойн өөрчлөлт, тархалт, улирлын шилжилт хөдөлгөөн, зүйлийн бүрдэлийн 

талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнд үндэслэн ан амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөө 

боловсруулж хэрэгжүүлэх, уг үйл ажиллагаанд нутгийн иргэдийн оролцоог хангах, санал бодлыг 
тусгах нь энэ ажлын үндсэн зорилго юм. Түүнчлэн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлснээр 

иргэдийн байгаль орчны мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, байгаль орчныг хамтран хамгаалах 

эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой. 

Энэхүү хөтөлбөрийг Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтэс болон Орон нутгийн 

харилцаа, тогтвортой хөгжлийн хэлтэсээс эрхлэн Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын 

захиргаатай хамтран хэрэгжүүлж байна. 
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15.2.1. Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн 

Судалгааны арга зүй гэдэг нь тухайн салбарын шинжлэх ухаанд нийтээр хэрэглэдэг, хүлээн 

зөвшөөрч шалгагдаж батлагдсан арга барилыг хэлдэг. Иймээс  бид 2009 онд ШУА-ийн Биологийн 

хүрээлэнгээс эмхэтгэн, эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэн батлагдсан “Уулын болон тал хээр, говь 

цөлийн туруутны мониторинг судалгааны мэдээ цуглуулах, нэгтгэх арга зүй мөн шувуу судлах 
хээрийн судалгааны анхан шатны арга зүй”-г үндэс болгон баримтлаж нутгийн иргэдийн 

оролцоонд тулгуурласан амьтны мониторинг судалгаанд ашиглах Зурвас замналын болон Цэгэн 

тооллогын аргаар анхан шатны мэдээлэл цуглуулах хялбаршуулсан арга зүйг боловсруулав.  

Мөн судалгаанд хамруулахаар хөхтөн амьтдаас уулын туруутан, том туруутан амьтад, махчдын 

овгийнхон, орон нутгийн онцлогийг төлөөлж чадахуйц бусад онцлог зүйлүүд, шувуудаас махчин 

шувууд, суурин шувууд, ховор улаан 
номд орсон бие томтой төрөл 

зүйлүүдээс түүвэрлэн оруулж, 14 зүйл 

хөхтөн амьтад 34 зүйл шувууд нийт 
48 зүйл амьтдыг таних гарын авлагыг 
эмхэтгэн оролцогч иргэдэд хүргэсэн 

(Зураг 150). Мониторинг ажлыг хийж, 

гүйцэтгэхэд судалгааны мэдээ, 
материал цуглуулах багаж 

төхөөрөмжөөр тодорхой хэмжээгээр 

хангагдсан байх ёстой. Иймээс 
хөтөлбөрт оролцогч бүрт хоёр нүдний 
дуран, GPS (байршил тодорхойлогч), 

дижитал зургийн аппарат, мэдээлэл 

цуглуулах хүснэгт бүхий дэвтэр 

зэргийг олгосон.   

Зураг 150. Судалгааны аргазүй, амьтан таних гарын авлага 

Судалгааны талбай: Нутгийн иргэдийн оролцоонд түшиглэсэн амьтны мониторингийн 

хөтөлбөрийг эхний ээлжинд Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд хамруулан явуулж буй 
бөгөөд хүн тус бүрийн хариуцсан талбай, ажиглалт явуулах цэгүүд, цэгүүдийн хооронд зурвас 
замналын аргаар тооллого явуулах маршрутыг  нэгэн ижил зарчимуудыг баримтлан иргэдтэй 

хамтран хэлэлцэсний дүнд тогтоосон (Хавсралт зураг 81).  

Хугацаа: Мониторинг судалгааг 2012 оны 5-р сараас эхлэн сарын бүрийн 1 болон 15 нд буюу 

сард 2 удаа явуулж байна. Нэг удаагийн ажиглалт судалгааг судалгааны талбай, зам чиглэл, 

амьтдын нягтшил, тохиолдоц зэргээс хамаарч  1 өдөр хүртэл хугацаанд гүйцэтгэж байгаа болно. 

15.2.2. Хөтөлбөрийн талаарх сургалт, судалгааны үр дүн 

Байгаль орчны хэлтэс болон Орон нутаг, тогтвортой хөгжлийн хэлтэс хамтран 2012 оны 5-р 

сарын 07-ны өдөр хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөрт оролцогч иргэд, 

байгаль хамгаалагчдад судалгааны аргазүйн талаарх анхны сургалтыг Ханбогд сумын төвийн 

Хүндэтгэлийн өргөөнд зохион байгуулсан. Энэхүү сургалтад нийт 31 хүнийг хамруулсан ба 
хөтөлбөрийн зорилго, ач холбогдлын талаар  болон хээрийн судалгааны аргазүйг эзэмшүүлэх, 

судалгааны мэдээг хэрхэн цуглуулах, багаж төхөөрөмжийг ашиглах талаар танилцуулав (Зураг 
151).  

Хамтын оролцоотой мониторинг судалгаанд Ханбогд сумын нийт 17 малчин, 3 байгаль 

хамгаалагч тогтмол оролцон ажиллаж байна. Энэхүү ажил  2012 оны 5-р сарын 15-наас эхэлсэн 
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бөгөөд өнөөг хүртэлх хугацаанд судалгааны замналын дагуу 9637 км явж 125 удаагийн 

ажилалтыг хийж гүйцэтгэн дараах үр дүнд хүрээд байна (2012 оны 10-р сарын 15-ны байдлаар). 
Энд нийт ажиглалтын хугацаанд бүртгэгдсэн амьтдыг давхардсан тоогоор оруулав (Хүснэгт 83). 

Түүнчлэн мониторингийн тогтсон хугацаанд төдийгүй бусад үед тохиолдох түгээмэл бус амьтдын 

талаарх мэдээллийг бүртгэн хөтөлж байгааг энд нэгтгэсэн болно (Хавсралт зураг 82) Хөхтөн 

амьтан, шувуудаас гадна мөлхөгч амьтан болох Рашааны могой Elaphe dione, Сум могойг 
Psammophis lineolatus оролцогч малчид тэмдэглэн гэрэл зургаар баримтжуулсан байна (Хавсралт 
зураг 83-89).    

 

 

Зураг 151. Нутгийн иргэд оролцогчид 

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хүрээнд цэгэн болон зурвас замналын аргаар 

цуглуулсан мэдээг нэгтгэн үзэхэд тал хээрийн ховор хөхтөн тууртан болох Хулан адуу 5-10 сарын 

хооронд судалгааны талбайн 1 км тутамд 0.15-1.01 толгой тохиолдох нягтшилтай, Хар сүүлтий 1 

км тутамд 0.09 - 0.15 бодгаль тохиодох нягтшилтайгаар тус тус бүртгэгдсэн байна. Хулан адуу 

болон Хар сүүлтийн тохиолдоцыг сараар ялган Зураг 152-д үзүүлэв. 



 

 
 

Оюу Толгой ХХК–ийн БОХ төлөвлөгөө, ОХШ-ний  хөтөлбөрийн биелэлт - 2012 

 

 

Хуудас 195 

 

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны явцад цуглуулсан энэхүү мэдээ баримт нь 

Хулан адуу, Хар сүүлтийн талаар Өмнөд говийн бүс нутагт хийгдэж байсан бусад судалгааны 
ажлын үр дүнтэй харьцангуйгаар дүйж байгаа нь оролцогч малчид маань хэдийгээр мэргэжлийн 

судлаачид биш ч гэсэн боловсруулсан аргазүйн дагуу үр дүнтэй бодитой судалгаа явуулж байгааг 
илтгэж байна.   

Хүснэгт 83. Хамтын оролцоотой мониторинг судалгааны нэгдсэн дүн 

№ Зүйлийн нэр 
Бодгалийн тоо 

Нийт 
Зурвас замнал Цэгэн тооллого 

1. Аргаль 76 106 182 

2. Янгир 18 16 34 

3. Хулан 2191 1682 3873 

4. Хар сүүлтий 682 643 1325 

5. Цагаан зээр 65 24 89 

7. Үнэг 1 4 5 

8. Хярс 1   1 

9. Бор туулай 11 2 13 

10. Шууман шонхор 11 2 13 

11. Начин шонхор 3 2 5 

12. Зээрд шонхор 2   2 

13. Бүргэд 2   2 

14. Нөмрөг тас 27 4 31 

15. Ооч ёл 1   1 

16. Цасны хажир 6   6 

17. Шилийн сар 2   2 

18. Сохор элээ 2   2 

19. Хотны бүгээхэй 1   1 

20. Дагуур ятуу 51   51 

21. Монгол ногтруу 54 2 56 

22. Эрээнхавирга хахилаг 50   50 

23. Бөвөөлжин өвөөлж   1 1 

24. Буулгат хүүрзгэнэ 1   1 

25. Цагаагчин халбагат 5   5 

26. Өвөгт тогоруу 11   11 

27. Монгол хуланжороо 1   1 

28. Алаг шаазгай 1 2 3 

29. Хон хэрээ  56 16 72 

Нийт 3332 2506 5838  
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Зураг 152. Судалгааны талбай дахь Хулан, Хар сүүлтийн нягтшил 

 

Дүгнэлт, санал 

Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг хөтөлбөр эхэлсэнээс өнөөг хүртэлх хугацаанд нутгийн 

иргэдийн идэвхи, оролцоо, санал, туулсан замнал, орон нутаг дахь түгээмэл болон ховор амьтдын 

талаар цуглуулсан судалгааны мэдээ баримт, гэрэл зураг зэргээс үзэхэд тавьсан зорилгоо 

тодорхой хэмжээгээр биелүүлэн хэрэгжүүлж байна.  
 

Цаашдаа нутгийн иргэдийн зэрлэг амьтны талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх сургалтыг тогтмол 

зохиох, байгалийн нөөц, биологийн олон янз байдлыг хайрлан хамгаалах сэдлийг идэвхижүүлэх, 
оролцогчдыг урамшуулах, хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл, үр дүнг олон нийтэд түгээх, 

судалгааны дүнд үндэслэн зэрлэг амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах зэргээр 

хөтөлбөрийн цар хүрээг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй юм.  

15.3 Хамтын оролцоотой усны мониторинг хөтөлбөр 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг Оюу Толгой ХХК нь 
уурхайн үйл ажиллагаа бүс нутгийн байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар байгаль орчны 
цогц хяналт, шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. Мөн орон нутгийн иргэдэд төслийн 
байгаль орчны үйл ажиллагааг таниулах, татан оролцуулах зорилгоор хамтын оролцоотой байгаль 
орчны хяналт, үнэлгээ хөтөлбөрийг 2011 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн нэг 
хэсэг болох хамтын оролцоотой усны хяналт, үнэлгээ нь дотроо үндсэн 3 хэсэгтэй.  

1. Худгийн усны түвшний хяналт, үнэлгээ 
2. Худгийн усны ундаргын хяналт, үнэлгээ 
3. Ил задгай усны чанарын хяналт, үнэлгээ 

Хамгийн эхний хэсэг буюу худгийн усны түвшинд тавих хяналт, үнэлгээг Ханбогд сумын Гүний 
хоолой, Ундай гол болон Гашуун сухайт зам дагуух малчидтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд усны түвшинд гарсан өөрчлөлт, түүний шалтгаан болон 
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өдөр тутамд усны түвшин хэмжих ажлын ач холбогдлыг таниулах, цуглуулсан мэдээлэлд дүн 
шинжилгээ хийх зорилгоор үр дүнгийн хурлыг зохион байгуулсан. 

Үр дүнгийн уулзалтыг Оюу Толгой ХХК-ий Бүс нутгийн хөгжил, нийгмийн асуудал хариуцсан 
хэлтэс болон Байгаль орчны хэлтэс хамтран зохион байгуулсан бөгөөд тус хуралд Ханбогд сумын 
байгаль хамгаалагч Н.Ууганбаяр, нийт 13 малчин оролцлоо (Хүснэгт 84 болон Зураг 153).  

Хүснэгт 84. Хамтын оролцоотой усны мониторинг хөтөлбөрийн үр дүнгийн уулзалтад оролцогсодын 

бүртгэл  

№ Овог нэр Байгууллага Албан тушаал Утасны дугаар 

1 С.Мягмаржав Оюу Толгой ХХК Ахлах ажилтан 99906998 

2 Н.Мөнхбаяр Оюу Толгой ХХК Хөтөлбөрийн ажилтан 99074853 

3 С.Отгонбаатар Оюу Толгой ХХК Ахлах гидрогеологич 99079261 

4 П.Ууганбаяр Оюу Толгой ХХК Туслах гидрогеологич 99046104 

5 н.Ууганбаяр Оюу Толгой ХХК Байгаль хамгаалагч 93062128 

6 О.Энхбаяр Ханбогд Малчин 88600787 

7 П.Цэвэгдорж Ханбогд Малчин  

8 П.Онон Ханбогд Малчин 88205358 

9 Ш.Ганбат Ханбогд Малчин 91712845, 88780479 

10 А.Наранцэцэг Ханбогд Малчин 99730694, 88605350 

11  Ч.Нансалмаа Ханбогд Малчин  

12 Ц.Нэргүй Ханбогд Малчин 95773068 

13 Ч.Төмөрхуяг Ханбогд Малчин 88722901 

14 Ю.Надмид Ханбогд Малчин 88352003 

15 Д.Намсрай Ханбогд Малчин  

16 А.Энхбаяр Ханбогд Малчин  

17 Ц.Наранбат Ханбогд Малчин  

18 Д.Мөнхбаатар Ханбогд Малчин 89982008, 88877243 

 

 

Зураг 153. Хамтын оролцоотой усны мониторинг хөтөлбөрийн үр дүнгийн уулзалтад оролцогсод 
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Худгийн усны түвшинд тавих хяналт, үнэлгээг Гүний хоолой, Ундайн гол болон Гашуун 
сухайтын зам дагуух малчидтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 18 малчин оролцож өнгөрсөн 
нэг жилийн хугацаанд өрсдийн худгийн усны түвшинг хэмжсэн.  

Малчдын хэмжсэн хэмжилтийн дүнгээс харахад ихэнх малчдын хэмжсэн усны түвшний хэмжилт 
Оюу толгой мониторингийн дүнтэй таарч байгаа ба зарим тохиолдолд худгийн амсар дээрхи 
хэмжилтийн цэг өөр, малчдын хэмжилтийн алдаа зэргээс шалтгаалж бага зэрэг зөрүү гарч байна 
(Зураг 154).  

 

 

Зураг 154. Малчдын хэмжсэн хэмжилт болон Оюу толгой мониторингийн хэмжилтийг харьцуулсан 

график. 

Амжилт ололт: Оюу Толгой ХХК-ийн зүгээс орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн, тэдний хамтын 
оролцоог хангасан усны түвшний болон чанарын хяналт, үнэлгээг эхлүүлж, амжилттай 
хэрэгжүүлж байгаа нь бидний хамгийн гол амжилт бөгөөд цаашид улам боловсронгуй болгож, 
алдаа дутагдлыг засаж залруулан ажиллах нь бидний хувьд чухал юм. Мөн түүнчлэн Оюу Толгой 
төслийн болон малчдын хэмжилтийн үр дүнгийн график нь нэгэн ижил хандлагатай бөгөөд 
малчдын хээрийн судалгааны алдаа бага байгаа нь бидний амжилтын нэг хэсэг билээ.  
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15.4 Хог хаягдлын дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх хамтын оролцоотой хөтөлбөр 

2012 онд хог хаягдлын дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үндсэн болон гэрээт ажилчдын 

дунд уг хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүллээ. 

Хүснэгт 85. Дахин ашигласан хог хаягдлын хэмжээ 

№ Хогны төрөл 
Хэмжээ 

(2012.01.01 – 2012.11.15) 
Тайлбар 

Дахин хэрэглэгдэх хог (Reusable waste) 

1 Мод 1513 тэвш 

Барилгын ажлын явцад гарсан модны хогийг тусад нь 
цуглуулдаг. Үүнээс орон нутгийн иргэд авч хувийн 

хэрэгцээндээ ашигладаг. 
2 Сэндвичэн хавтан 50 тэвш  

3 Дугуй 10 тэвш  

 

Зураг 155. Хаягдал дугуйгаар барьсан малын хороо  
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ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улсын мэргэшсэн зөвлөх компаниуд болон олон улсын зөвлөх мэргэжилтнүүдийн 

дэмжлэгтэйгээр Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг 
2002 оноос эхлэн гүйцэтгэж ирсэн ба 2012 онд нийт 6 БОНБНҮ болон БОНБНҮ-ний тодотгол 

боловсруулан батлуулж 3 үнэлгээ боловсруулалтын шатанд явж байна. Оюу Толгой ХХК нь 

БОНБНҮ-нд заасан заавар, зөвлөмжид үндэслэн жил бүр байгаль орчныг хамгаалах, орчны 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулан БОНХЯ-аар жил бүр батлуулан хэрэгжүүлэхээс 
гадна олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын гүйцэтгэлийн стандарт, Рио Тинто группын 

мөрдөж ажилладаг байгаль орчин, нийгмийн олон улсын стандартууд шаардлагуудыг өдөр 

тутмын үйл ажиллагаанд хэвшүүлэн дагаж мөрдөж ирлээ.  

Оюу Толгой ХХК-ны 2012 онд хийж бүтээсэн байгаль орчны гол гол гүйцэтгэлийн 

үзүүлэлтүүд болон хүрсэн амжилтуудаас хураангуйлбал: 

• Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг, Монгол Улсын 72 

стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэж хэвшсэн. 

• Рио Тинтогийн байгаль орчны 11 стандартуудыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр 

стандартууд нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. 

• Олон улсын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын түгээмэл хэрэглэдэг байгаль орчны 5 

гүйцэтгэлийн стандартыг хэрэгжүүлдэг. 

• Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001 стандартын дагуу байгууллагын бүтэц 

зохион байгуулалт, нөөцийг бүрдүүлж, стандартад нийцүүлсэн байгаль орчны бодлого, 

дотоод журмуудыг боловсруулан хэрэгжилтийг хангаж байна. 
• Байгаль орчны суурь судалгааны ажлыг цогцоор нь хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд үүнд уур 

амьсгал, агаарын чанар-хорт хийн, тоосжилт, дуу шуугианы, усны чанар болон нөөцийн, 

доргион чичиргээний, хөрсний эрүүл ахуй, хөрсний хими-физик шинж чанар, өнгөн хөрсний 

чанар-элэгдэл доройтлын, ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэнд, амьтны аймаг, хог хаягдал 

химийн бодисын гэх мэт бүх чиглэлийг хамруулан долоо хоногоос жилийн давтамжтайгаар 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Үүнд:  

o Уур амьсгалын үндсэн гол үзүүлэлтүүдийг багтаасан нийт 20 орчим параметрийн 

хэмжилт хийдэг автомат цаг уурын станцыг Оюу Толгой уурхайн талбайд 2002 оноос 
хойш ашиглаж байна 

o Галбын говь, Гүний хоолой зэрэг уурхайн үйл ажиллагааны дэд бүтцүүд бүхий 

алслагдсан газруудад сар тутам явуулын багажаар цаг уурын үзүүлэлтүүдийг хэмжиж 

бүртгэдэг 
o Оюу Толгойн шууд ба шууд бус нөлөөллийн талбай, хяналтын цэгүүдийг оролцуулан 

нийт 47 цэг дээр хөрсний бүрэн хяналт шинжилгээ хийж байна. Үүнд жил бүр хөрсний 

зүсэлт хийж хөрсний морфологи, хими физик үзүүлэлтүүдийг хэмжих, хөрсний 

давсжилт, физик-механик болон химийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр лабораторийн 

шинжилгээ хийлгэх, хүнд металл газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламж тодорхойлох, 

тодорхойлсон 23 цэгт жилд 3 удаа эрүүл ахуй бактериологийн хяналт шинжилгээг 
тогтмол явуулж байна 

o Тоосжилтын хяналт шинжилгээг уурхайн талбай болон талбай орчимд тогтмол 13 цэгт 
сар бүр агаар дахь нийт жинлэгдэгч бодисын хэмжээ, нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт 
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тоосонцор зэргийг хэмжих, Гүний Хоолойд 7, Галбын говьд 4 цэгт сар бүр зөөврийн 

багажаар нарийн ба бүдүүн ширхэглэгт тоосонцорын хэмжилт хийх замаар явуулж 

байна.  
o Агаарын чанарын тогтоосон цэгүүдэд сар бүр хүчилтөрөгч, нүүрсхүчлийн дан ба 

давхар исэл, метан, азотын давхар исэл, хүхэрлэг хий, аммони зэрэг хийнүүдийг, мөн 

уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй дизель цахилгаан үүсгүүрүүдээс гарч буй 

хорт хийн нарийвчилсан хэмжилтийг жилд нэг удаа тус тус гүйцэтгэж байна 
o Дуу шуугианы хэмжилтийг лицензийн талбайн эргэн тойронд тогтоосон 10 цэг болон 

хяналтын 1 нийт 11 цэгт улирал бүр өдөр болон шөнийн хэмжилтийг, “Оюут” түр 

нисэх буудал, “Ханбумбат” байнгын нисэх буудлын эргэн тойронд нийт 12 цэгт сар бүр 

өдрийн хэмжилтийг хийж байна.  
o Доргион чичиргээн, сейсмик хяналтыг жил бүр 6 цэг дээр явуулж байна 
o Усны хяналт шинжилгээг Оюу Толгой, Гүний Хоолой, Галбын говь ба Ундайн гол 

гэсэн үндсэн 4 газруудад цооног, гар худаг ба булаг шанд зэргийг оролцуулсан 360 

гаруй цэгт усны түвшин, PH ба эрдэсжилтийн үзүүлэлтийг тогтмол үечлэлээр хийж 

гүйцэтгэж байна.  
o Оюу Толгой төслийн хэмжээнд хэрэглэгдэж буй хэрэглээний цэвэр ус, ундны 

цэвэршүүлэн шүүсэн ус, үйлдвэрийн / ахуйн бохир ус болон бүх төрлийн усанд химийн 

болон бактериологийн хяналтыг газар дээр нь болон итгэмжлэгдсэн лабораторит 
илгээх замаар усны чанарыг тодорхойлж байна. Шинжилгээний үр дүнг Монгол улсад 

болон Олон улсад мөрдөгдөх стандарттай харьцуулан, Datasight мэдээллийн сан уруу 

оруулан усны чанарт шинжилгээ судалгаа, үнэлэлт дүгнэлт хийж байна.   
o Ханбогд сумын хэмжээнд нийт 37 цэг дээр жил бүр ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл 

мэндийн хяналт шинжилгээг хийж, нөхөн сэргээлт хийсэн газруудад ургамалжилтын 

судалгааг тогтмол явуулж байна. 
o Сар бүрийн давтамжтайгаар шувууд, уулын туруутан, тал хээрийн туруутан, жижиг 

хөхтөн, шавж, мөлхөгчид зэрэг амьтны аймгийн дийлэнх төлөөллийг хамруулсан 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг тогтмол явуулж байна 
o Түүнчлэн мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор бүс нутгийг хамарсан биологийн 

олон янз байдлын судалгаа, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний томоохон төслүүдийг 
санхүүжүүлж байна. Тухайлбал 2012 онд Өмнөговь, Дорноговь аймгийн 9 сумдын 

нутгийг хамруулсан туруутан амьтдын тооллого, Ханбогд сумын нутагт жороо 

тоодгийн нарийвчилсан судалгаа, усны шавжийн нарийвчилсан судалгаа зэргийг 
санхүүжүүлсэн 

• Байгаль орчны суурь судалгаа, хяналт шинжилгээ болон нөлөөллийн үнэлгээний ажлуудад 

Монгол улсын болоод гадаадын эрдэмтэн судлаачдыг өргөнөөр хамруулав , 
• Газарзүйн мэдээллийн системд тулгуурлсан байгаль орчны нэгдсэн мэдээллийн бааз суурийг 

бүрдүүлсэн 

• Оюу Толгой төслийн бүхий л үйл ажиллагааны хүрээнд 2012 оны байдлаар 3313.64 га 
талбайг барилга, бүтээн байгуулалт, уул уурхай болон бусад чиглэлээр ашиглаад байна. 

• Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг боловсруулан амжилттай хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд энэхүү журмын дагуу газар шорооны аливаа ажил эхлэхийн өмнө гүйцэтгэгч буюу 

гэрээт байгууллага нь ус, амьтан, ургамал, хөрс судлаач, хуулийн хэрэгжилт хариуцсан болон 

газрын харилцаа хариуцсан мэргэжилтнүүдийн дүгнэлт болон өнгөн хөрс хуулах, хадгалах, 
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газар зохистой ашиглах, эргүүлэн нөхөн сэргээх зөвлөмж, дагаж мөрдөх нөхцөлүүдийг 
нарийвчлан зааж өгсөн зөвшөөрөл олгодог.  

• Газар хөндөх зөвшөөрөл олгож буй бүх газруудад ургамалжилтын нарийвчилсан судалгааг 
давтан үйлдэж, нөхөн сэргээлт хийх нарийвчилсан төлөвлөгөөг газар тус бүрээр тусгайлан 

боловсруулдаг 
• Өнгөн хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг 2011 онд боловсруулсан бөгөөд энэхүү дотоод 

журмын дагуу өнгөн хөрсийг хуулах, хадгалах горим, нөхөн сэргээлтэд эргүүлэн ашиглах 

төлөвлөгөө, өнгөн хөрсний чанарын хяналтын үйл ажиллагааг нарийвчлан зохицуулж өгсөн 

• 2011 онд нийт 4173.2 мян м3 өнгөн хөрс хуулсанаас 885 мян м3-ийг нөхөн сэргээлтэд тухайн 

жилд ашиглаж 3313 мян м3-ийг хадгалж байгаа бол 2012 онд нийт 1166 мян м3 хөрс хуулж, 

нөхөн сэргээлтэд 841 мян м3, 1093 мян м3 өнгөн хөрсийг холбогдох стандартын дагуу хуулж, 

хадгалаад байна. 

• Ашиглалт дууссан газрын техникийн нөхөн сэргээлт 2011 онд 802.25 га, 2012 онд 441.25га 
талбайд тус тус хийгдсэн. Биологийн нөхөн сэргээлт 2011 онд 152га, 2012 онд 69.65га 
талбайд голлох 5 зүйлийн нутгийн олон наст ургамлын үрээр хийж гүйцэтгээд байна.  

• Уурхайн талбай болон орон нутагт ногоон байгууламж хийх, нөхөн сэргээлтийн тарьц 

суулгац бэлтгэх болон иргэдийн боловсрол мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 5 га газрыг 
хамруулсан мод үржүүлгийн газрын Ханбогд сумын төвд байгуулж 21 ажлын байрыг бий 

болгосон байна. 
o 2012 онд 7 зүйлийн модлог ургамлыг 21194ш суулгац тарьсанаас 14407ш буюу 

дундажаар 72% амьдралттай ургуулсан 

o 9 зүйл ургамлын 127873ш бортоготой суулгац бэлтгэсэнээс 53193ш буюу 42% 

амьдралттай ургуулж, нөхөн сэргээлт ногоон байгууламжид ашиглахаар бэлтгээд 

байна.  

• Нутгийн иргэдийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр нөхөн сэргээлтэд хэрэглэх 50 гаруй зүйлийн 

нутгийн ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд 2010 онд 10тн, 2012 онд 503кг 
үрийн нөөц бүрдүүлээд байна.  

• 2012 онд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа явуулах талбайд мэргэжлийн байгууллагаар 

археологийн хайгуул судалгаа 5, палеонтологийн судалгааг 8 газарт тус тус хийлгэсэн. 

• Химийн бодисын хэрэглээ, хадгалалтанд дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, агуулах 

байруудыг химийн бодисуудын шинж чанар бүрээр нь тохируулан барьж, тоноглоод байна. 
Мөн тос тосолгооны материал хадгалах задгай талбайнуудыг хатуу хучилттай болгож 

бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээ авлаа. 
• Европын Холбооны хатуу хог хаягдлын стандартад нийцсэн хог хаягдлын нэгдсэн цэгийг 

барьж байгуулсан. 

• 2012 онд нийт 1440,8 мян м3 ус авч ашиглаж, 396,9 мянт м3 ахуйн хэрэглээний бохир усыг 
100% цэвэршүүлэн зам усалгаа, өрөмдлөг болон мод усалгаанд эргүүлэн ашигласан.  Энэ нь 

тухайн жилийн нийт хэрэглэсэн усны 23% орчим болж байгаа бөгөөд 2013 оноос үйлдвэрлэл 

эхлэх үед эргүүлэн ашиглах усны хэмжээг 80% -д хүргэх зорилготой ажиллаж байна.  

• 2012 онд Гүний хоолойн ордын залгаа орших зарим газарт гадаргын геофизикийн болон 

гидрогеологийн хайгуулын ажил явуулж  ирээдүй бүхий  талбайг илрүүлэх, ордын хил 

хязгаарыг нарийвчлан тогтоож, мониторингийн сүлжээг өргөтгөх чиглэлээр судалгааны ажил 

хийсний зэрэгцээ ашиглалтын хайгуулын үр дүнгээр нөөцийн тооцоог шинэчлэн хийж байна.   
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• Байгаль орчны хэлтэсийнүндсэн ажилчдын  тоо 44, түр гэрээт 23 бөгөөд  үндсэн ажилчидын 

80 гаруй хувь нь байгаль орчны чиглэлээр бакалавр, магистрын эрдмийн зэрэг цолтой ба бүгд 

Монгол ажилчид байна. 

• Шинээр ажилд орсон бүх ажилчид эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал ба байгаль 

орчны сургалтад хамрагдсаны дараа ажилтны үнэмлэх олгогдож, төслийн талбайд ажиллах 

эрхтэй болсон. 

• Нийт 1058 ажилчинд ажлын байранд тохируулан бэлтгэсэн байгаль орчны тусгайлсан 

сургалтанд хамрагдсан. 

• Дэлхийн усны өдөр, Эх дэлхийн долоо хоног, Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр, 

Цөлжилттэй тэмцэх өдрүүдийг тусгай хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулан уурхайн талбайд 

амжилттай тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. 

• Хог бол баялаг мөн бүтээлийн уралдааныг нийт ажилчидын дунд зарлаж шалгарсан шилдэг 
бүтээлүүдийг үйлдвэрлэл болон хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. 

• Амьтан судлалын хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд Монгол улсад 2 зүйлийн шувуудыг 
шинээр тэмдэглээд байна.  

Эцэст нь дүгнэхэд 2012 оны БХТ-өөг амжилттай хэрэгжүүлж байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг БОНБНҮ-нд тусгасан хэмжээнээс 30-200% давуулан гүйцэтгэсэн 

байна. 2013 оноос буй болгосон үрийн нөөц болон модлог ургамлын тарьц суулгацыг ашиглан 

биологийн нөхөн сэргээлтийг барилга бүтээн байгуулалтын үед хөндөгдөж техникийн нөхөн 

сэргээлт хийсэн талбайнуудад хийхээр төлөвлөсөн байна. 

Цаашид төслийн хэмжээнд аливаа ажлын байрны байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг буруулах 

зорилгоор хамтын ажиллагааг сайжруулах, байгаль орчны стандарт, дүрэм журмуудыг сайтар 

таниулж мөрдүүлэх тал дээр анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.   
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             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 15 

 

 

          

 

        
Хавсралт зураг 11. РМ2.5 Нарийн ширхэглэгтэй тоосны тархалт (Өнгө бүдгээс тодрох нь тэнд 

тоосжилтийн хэмжээ нэмэгдэж байгааг харуулах ба тод улаан зураасаар зөвшөөрөгдөх стандарт хэмжээг 
үзүүлэв) 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 16 

 

 

       

       
 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 17 

 

 

        

        
 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 18 

 

 

        

        

Хавсралт зураг 12. РМ10 нарийн ширхэгтэй тоосны тархалт (Өнгө бүдгээс тодрох нь тэнд тоосжилтийн 

хэмжээ нэмэгдэж байгааг харуулах ба тод улаан зураасаар зөвшөөрөгдөх стандарт хэмжээг үзүүлэв) 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 19 

 

 

 

Хавсралт зураг 13. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 



 
Хавсралт зураг 14. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 21 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 15. Дуу шуугианы өдрийн хэмжилтийн үр дүн –лицензийн талбай  

 

Хавсралт зураг 16. Дуу шуугианы шөнийн хэмжилтийн үр дүн – Лицензийн талбай 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 22 

 

 

 

    

    

   
 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 23 

 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 17. Орон нутгийн түр онгоцны буудал орчмын агаарт тархсан дуу шуугианы түвшин, 

өдрийн хэмжилт 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 24 

 

 

 

Хавсралт зураг 18. Хөрсний чичирхийллийн судалгаа явуулсан цэгүүд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 25 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 19. ОюуС-1 станцын ХУ, ЗБ болон босоо байгуулагч дээрх хөрсний чичирхийллийн 

өдрийн болон болон шөнийн цагаар хэмжигдсэн чадлын спектр 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 26 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 20.  ОюуС-2 станцын ХУ, ЗБ болон босоо байгуулагч дээрх хөрсний чичирхийллийн 

өдрийн болон болон шөнийн цагаар хэмжигдсэн чадлын спектр 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 27 

 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 21. ОюуС-3 станцын ХУ, ЗБ болон босоо байгуулагч дээрх хөрсний чичирхийллийн 

өдрийн болон болон шөнийн цагаар хэмжигдсэн чадлын спектр. 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 28 

 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 22. ОюуС-4 станцын ХУ, ЗБ болон босоо байгуулагч дээрх хөрсний чичирхийллийн 

өдрийн болон болон шөнийн цагаар хэмжигдсэн чадлын спектр. 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 29 

 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 23. ОюуС-5 станцын ХУ, ЗБ болон босоо байгуулагч дээрх хөрсний чичирхийллийн 

өдрийн болон болон шөнийн цагаар хэмжигдсэн чадлын спектр 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 30 

 

 

 

 

 

Хавсралт зураг 24. ОюуС-6 станцын ХУ, ЗБ болон босоо байгуулагч дээрх хөрсний чичирхийллийн 

өдрийн болон болон шөнийн цагаар хэмжигдсэн чадлын спектр. 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 31 

 

 

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

 

Хавсралт зураг 25. Гүний хоолойн усны ордоос Оюу Толгойн уурхай руу ус татах шугам хоолой 

 

 

Хавсралт зураг 26. Ус хуримтлуулах цөөрөм 200,000 шоо.м ус хадгалах багтаамжтай. 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 32 

 

 

 

Хавсралт зураг 27. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бактериологийн шинжилгээ 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 33 

 

 

 

  



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 34 

 

 

  

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 35 

 

 

 
Хавсралт зураг 28.  Цэвэр усны хэрэглэгч болон Оюу толгой төслийн талбайгаас  

 

 
 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 36 

 

 

 

 
 
 

 

Хавсралт зураг 29. Цэвэр усны шугам сүлжээний усанд хийсэн чанарын мониторинг 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 37 

 

 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 38 

 

 

Хавсралт зураг 30.  Урвуу осмосын төхөөрөмжөөр шүүсэн усанд хийсэн чанарын мониторинг 

 

Хавсралт зураг 31. GH05_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 1 дүгээр худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 39 

 

 

Хавсралт зураг 32. GH05_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 2 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 33. GH05_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 3 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 40 

 

 

Хавсралт зураг 34. GH05_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 5 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 35. GH05_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар багцын 6 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 41 

 

 

Хавсралт зураг 36. GH04_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 1 дүгээр худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 37. GH04_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 3 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 42 

 

 

Хавсралт зураг 38. GH04_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 4 дүгээр худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 39. GH04_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 5 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 43 

 

 

Хавсралт зураг 40. GH04_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр багцын 6 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 41. GH03_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 1 дүгээр худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 44 

 

 

Хавсралт зураг 42. GH03_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 2 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 43. GH03_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 3 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 45 

 

 

Хавсралт зураг 44. GH03_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 4 дүгээр худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 45. GH03_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 5 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 46 

 

 

Хавсралт зураг 46. GH03_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар багцын 6 дугаар худаг. 

Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. 

 

 

Хавсралт зураг 47. Оюу Толгой Гашуун Сухайтын хооронд баригдаж буй авто замын барилгын ажилд 

ашиглаж байгаа CRMR10-WS01 худаг.  



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 47 

 

 

Хавсралт зураг 48. Оюу Толгой Гашуун Сухайтын хооронд баригдаж буй авто замын барилгын ажилд 

ашиглаж байгаа CRMR10-WS02 худаг. 

 

 

Хавсралт зураг 49. Оюу Толгой Гашуун Сухайтын хооронд баригдаж буй авто замын барилгын ажилд 

ашиглаж байгаа CRMR10-WS03 худаг. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 48 

 

 

Хавсралт зураг 50. Онгоцны буудлын барилгын усны хэрэгцээ болон малчдын мал усалгаанд ашиглаж 

байгаа OTC02 худаг. 

 

 

Хавсралт зураг 51. Онгоцны буудлын барилгын усны хэрэгцээ болон малчдын мал усалгаанд ашиглаж 

байгаа OTC04 худаг. 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 49 

 

 

Хавсралт зураг 52. Уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглаж байгаа OTRC-1135 худаг. 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 50 

 

 

Хавсралт зураг 53. Усны мониторинг хийж буй цэгүүдийн байршлын бүдүүвч 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 51 

 

 

Хавсралт зураг 54. Ил уурхайн талбайн газар доорх усны түвшин 



 

Хавсралт зураг 55. Гүний хоолойн газрын доорх усны мониторингийн цэгүүд 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 53 

 

ХӨРСНИЙ ЧАНАР, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ 

 

Хавсралт зураг 56.  Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил 

 

Хавсралт зураг 57. Хөрс дээжний цэгүүдийн байршил – Хог хаягдал боловсруулах байгууламж 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 54 

 

 

 

А- Шавар     L- Шавранцар 

Аs- Элс ихтэй шавар    Lf- Тоос ихтэй шавранцар 

La-s- Элс ихтэй хүнд шавранцар  Ltf- Тоосонцор 

Ls- Элс ихтэй шавранцар   Lfa- Тоосорхог шавар ихтэй шавранцар 

Sl- Шавар ихтэй элс    Laf- Нарийн тоос ихтэй шавранцар 

        S- Элс     La- Хүнд шавранцар 

      Al- Тоос ихтэй шавар 

Хавсралт зураг 58. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Оюу Толгойн төслийн 

талбайн болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний механик бүрэлдэхүүн 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 55 

 

 

Хавсралт зураг 59. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Гүний хоолойн хөрсний 

механик бүрэлдэхүүн 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 56 

 

 

А- Шавар     L- Шавранцар 

Аs- Элс ихтэй шавар    Lf- Тоос ихтэй шавранцар 

La-s- Элс ихтэй хүнд шавранцар  Ltf- Тоосонцор 

Ls- Элс ихтэй шавранцар   Lfa- Тоосорхог шавар ихтэй шавранцар 

Sl- Шавар ихтэй элс    Laf- Нарийн тоос ихтэй шавранцар 

S- Элс     La- Хүнд шавранцар 

      Al- Тоос ихтэй шавар 

Хавсралт зураг 60. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Гашуун Сухайтын 

замын орчмын  хөрсний механик бүрэлдэхүүн 

 

 



 

Хавсралт зураг 61. Уурхайн лицензийн талбай дахь газар ашиглалт 



 

Хавсралт зураг 62. Гүний хоолойн ус татах байгууламж болон Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын  барилгын ажилд ашиглаж байсан техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ордын байршил 



 

Хавсралт зураг 63.ОТ-Гашуун Сухайн автозамын барилгын ажилд ашиглаж буй болон техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ордын байршил 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 60 

 

Хавсралт зураг 64. ОТ-ГС чиглэлийн автозамын барилгын ажилд ашигласан дүүргэгч материалын 

карьерын талбайд хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлтийг орон нутагт хүлээлгэн өгсөн баримт 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 61 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 62 

 

Хавсралт зураг 65. Усны хяналт-шинжилгээг өргөтгөх төслийн хүрээнд өрөмдсөн өрөмдлөгийн талбайд 

хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлтийг орон нутагт хүлээлгэн өгсөн баримт 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 63 

 

Хавсралт зураг 66. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолой, барилга байгууламжийн үед эвдэрсэн талбайд 

техникийн нөхөн сэргээлт хийж орон нутагт хүлээлгэн өгсөн баримт 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 64 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 65 

 

 

Хавсралт зураг 67. ОТ-ГС-ын автозам болон Гүний хоолойн замын барилгын ажилд ашигласан 

дүүргэгч материалын карьерын талбайд хийсэн техникийн нөхөн сэргээлтийг орон нутагт хүлээлгэн 

өгсөн баримт 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 66 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 67 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 68 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 

 Хавсралт хуудас 69 

 

 

 

 



 

БИОЛОГИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ 

 

Хавсралт зураг 68. 2012 онд хөрсийг нь үртэй болгох ажлыг хийсэн талбайн байршил 



 

 

Хавсралт зураг 69. ОТ төслийн хашаанд тарьсан мод, сөөгний хэмжээ байршил



 

УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ 

 

Хавсралт зураг 70. Ургамлын мониторингийн цэгүүд 



 

АМЬТАН 

 

Хавсралт зураг 71. Амьтны мониторинг судалгааны талбай, маршрут 



 

 

Хавсралт зураг 72. Мөлхөгч болон жижиг мэрэгч амьтдын мониторинг судалгааны цэгүүдийн байршил 
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Хавсралт зураг 73. Оюу Толгойн хаягдал усан санд Монголд анх удаа тэмдэглэсэн Anthus roseatus 

шувууны талаар BirdingASIA сэтгүүлд хэвлүүлэсэн өгүүлэл. 

 

 



 

 

Хавсралт зураг 74. 2012 онд ажиглагдсан ховор шувуудын тархац, байршил



 
 
 

 
 

 

 
 

 

Хавсралт зураг 75. 2012 онд шугаман трансект судалгааны үед тэмдэглэгдсэн Хулангийн тоо толгой, байршил 



 

 

Хавсралт зураг 76. 2012 онд шугаман трансект судалгааны үед тэмдэглэгдсэн Хар-сүүлтийн тоо толгой, байршил 



 

 

Хавсралт зураг 77. 2012 онд бүртгэгдсэн нийт хулангийн тархац, байршил 



 

 

Хавсралт зураг 78. 2012 онд бүртгэгдсэн нийт Хар сүүлтий, Цагаан зээрийн тархац, байршил 



 

 

Хавсралт зураг 79. Уулын туруутан амьтдын мониторинг судалгааны цэг болон 2012 онд ажиглагдсан амьтдын байршил 



 

 

 

 

Хавсралт зураг 80. Говийн бага дархан цаазат газрын Б хэсэг дэх тоот багана, самбарын байршил 

 

 



 

 

Хавсралт зураг 81. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн амьтны мониторинг судалгааны талбай, замнал 



 

 

Хавсралт зураг 82. 2012 онд нутгийн иргэдийн цуглуулсан туруутан амьтдын тархац, байршил 
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Оролцогч малчдын мониторинг судалгааны явцад авсан гэрэл зургууд 

 
Хавсралт зураг 83. Хулангийн сүрэг (зургийг Д.Сэргэлэн) 

  

Хавсралт зураг 84. Хулангийн унага (Г. Дүнжгэр) Хавсралт зураг 85. Аргалын угалз (Ц. Уламбаяр) 

  

Хавсралт зураг 86. Халбаган хушуут (П. 

Баянмөнх) 
Хавсралт зураг 87 .Хималайн хажир (Д. Сэргэлэн) 
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Хавсралт зураг 88. Рашааны могой (Д. Сэргэлэн)             Хавсралт зураг 89.  Сум могой (Ц. Уламбаяр) 
 

Хог хаягдал дахин ашиглалт 

 

Хавсралт зураг 90. Хаягдал агаарын шүүр 

  

Хавсралт зураг 91. Агаар шүүгчээр хийсэн хогийн сав 

   Багана   n
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Хавсралт хүснэгт 1. Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг хангаж буй худгууд 

№ Худгийн дугаар 

Солбицол Яндан 

суулгасан 
гүн, м 

Ундарга, 
л/с 

Насосны 

хүчин 
чадал, м3/ц 

Тайлбар 
Уртраг Өргөрөг 

Уурхайн талбай болон Хойт түр суурингийн усны хэрэгцээнд 

1 GH05-PB01 673500 4797000 246 14.96 72 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

2 
GH05-PB02 
(GHTP01) 

676418 4798850 310 30.11 72 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

3 GH05-PB03 675490 4796630 299 35 72 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

4 GH05-PB05 678161 4797735 329 40.03 72 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

5 GH05-PB06 679000 4800000 388 29.56 72 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

6 GH04-PB01 681400 4801010 379 40.01 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

7 
GH04-PB03 
(WATP09) 

681347 4802834 372 29.89 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

8 
GH04-PB04 

(GHTP02) 
682387 4798516 254 14.04 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

9 GH04-PB05 684500 4802000 367 30.07 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

10 GH04-PB06 685000 4804500 407.2 39.98 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

11 GH03-PB01 689500 4806000 394 39.94 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

12 GH03-PB02 691500 4808000 365 39.99 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

13 GH03-PB03 691110 4805555 372 39.99 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

14 GH03-PB04 689500 4804000 390.2 35.01 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

15 
GH03-PB05 
(WATP08) 

692367 4805108 371 34.73 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

16 GH03-PB06 693500 4806300 354 39.98 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

17 
GH02-PB01 

(WATP01) 
691339 4810180 290.5 35.06 158 

Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

18 
GH02-PB02 
(GHTP04) 

693654 4811370 286 40 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

19 GH02-PB03  693477 4808001 374 35.02 158 Худаг болгон 
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тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

20 GH02-PB04  695085 4809210 348 39.98 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

21 GH02-PB06  697500 4810000 367 40.01 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

22 
GH02-PB07 

(GHTP03) 
697436 4808530 309.5 43.49 158 

Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

23 GH01-PB02 697370 4812090 376 0 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

24 GH01-PB03 699500 4812000 315 0 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

25 GH01-PB04 699500 4810000 358 0 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

26 GH01-PB05 695500 4812000 273 0 158 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

27 
GH01-PB06 
(WATP02) 

696004 4813515 269 30.01 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

28 
GH01-PB07 

(WATP05) 
700754 4810706 329 39.91 158 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

29 NCMR11-CS01 673994 4726124 207 5 20 Татан буулгасан 

ОТ-ГС замын барилгын ажил болон Өмнөд түр суурингийн усны хэрэгцээнд 

30 GGW32 694345 4741618 220 16 25 

Худаг болгон 

тоноглосон ашиглаж 

байгаа  

31 GGW18 705021 4741981 301.5 11.5 25 Цооног 

32 CRMR10-CS01B 697817 4732993 184 3 14 
Худаг болгон 

тоноглосон 

33 CRMR10-WS01 693170 4739162 200 5 20 
Худаг болгон 
тоноглосон 

34 CRMR10-WS02 696701 4735503 203 4.5 20 
Худаг болгон 
тоноглосон 

35 CRMR10-WS03 694655 4739893 201 14 15 
Худаг болгон 

тоноглосон 

36 CRAH10-SB01 666146 4754190 90 1 5 Цооног 
37 CRAH10-SB02 676327 4750518 120 1 3 Цооног 
38 CRAH10-SB03 676485 4750429 120 2 8 Цооног 
39 CRAH10-SB04 676463 4750429 114 1.8 8 Цооног 
40 CRAH10-SB05 665861 4754723 126 0.7 3 Цооног 

Онгоц буудлын барилгын усны хэрэгцээнд 

41 OTC02 656004 4775982 114 4 14 
Худаг болгон 
тоноглосон 

42 OTC04 656574 4780755 70 3 8.64 
Худаг болгон 
тоноглосон ашиглаж 
байгаа  

43 OTC06 660359 4783341 62 8.5 14 Цооног 

Оюу толгой уурхайн талбайд  

44 CC-02 647786 4767639 51 5 5 
Худаг болгон 

тоноглосон 
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45 OTRC-218 649905 4763401 60 1.9 14   

46 OTRC-1408 649789 4763040 81 2.5 14   

47 OTRC-1135 646859 4766199 100 1 20 
Худаг болгон 

тоноглосон 

48 OTRC-1395 647644 4764158 94 2.5 20 
Худаг болгон 
тоноглосон 

49 OTRC-1407 648992 4763582 120 3.5 20 Цооног 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хавсралт хүснэгт 2. Усны тоолуур баталгаажуулсан байдал  

Тоолуурын 
байршил 

марк, серийн 
дугаар 

диаметр 
Тоолуурын 

үйлдвэрлэгч, нэр 

Улсын 

баталгаажуулалтад 
хамрагдсан эсэх 

Баталгаажуулалт 
хийсэн огноо 

Дуусах 
хугацаа 

Ашиглалтын 
зорилго 

Тайлбар 

GH04-PB05 6711110666 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH04-PB06 6711110664 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB01 6711110657 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB02 6711110658 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB03 6711110659 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB04 6711110660 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB05 6711110661 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH03-PB06 6711110662 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB01 6711071000 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB02 6711071001 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.06 2014.07.06 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB03 6711071002 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB04 6711071003 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB06 6711110655 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH02-PB07 6711110656 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB02 6711070994 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB03 6711070995 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB04 6711070996 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB05 6711070997 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB06 6711070998 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GH01-PB07 6711070999 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  
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GH04-PB05 6711110666 150(6”) 
ABB Engineering 

(Shanghai) Ltd 
тийм 2012.07.07 2014.07.07 мөнгөн тооцоо  

GGW32 1106005842 50 mm Minol тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо  

GGW18        Цооног 

CRMR10-CS01B 3120229 50 mm Minol тийм 2011.05.11 2013.05.11 мөнгөн тооцоо  

CRMR10-WS01 91936 50 mm TLT тийм 2011.06.24 2013.06.24 мөнгөн тооцоо  

CRMR10-WS02 1106005780 50 mm DH тийм 2011.10.01 2013.10.01 мөнгөн тооцоо  

CRMR10-WS03 1106005391 50 mm DH тийм 2011.11.01 2013.11.01 мөнгөн тооцоо  

CRAH10-SB01        Цооног 

CRAH10-SB02        Цооног 

CRAH10-SB03        Цооног 

CRAH10-SB04        Цооног 

CRAH10-SB05        Цооног 

OTC02 1106005779 50mm DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо  

OTC04 1106005799 50 mm DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо  

CC-02 201101011 50 mm ODKON тийм 2011.03.25 2013.03.25 мөнгөн тооцоо  

OTRC-218 1106005798 50 mm DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо  

OTRC-1408        Цооног 

OTRC-1135 1106005790 50 mm DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо  

OTRC-1395 1001003498 50 mm DH тийм 2011.09.23 2013.09.23 мөнгөн тооцоо  



 

Хавсралт хүснэгт 3. Гүний хоолойн газар доорхи усны ордод шинээр гаргасан худгуудын усны химийн найрлага 

Дээж авсан газрын нэр GH01_PB04 GH01-PB05 GH01-PB06 GH01-PB07 GH02-PB01 GH02-PB03 GH02-PB04 GH02-PB06 GH02-PB07 GH03-PB01 GH03-PB03

Дээж авсан огноо 3/4/2012 3/29/2012 4/6/2012 4/8/2012 2/3/2012 2/3/2012 1/9/2012 1/22/2012 2/1/2012 11/30/2011 11/16/2011

pH 7.8 7.46 7.521 7.526 7.7 7.527 7.541 7.636 7.733 7.701 7.785

Цахилгаан дамжуулалт 

(s/cm)

3.8 4.61 3.78 4.46 3.43 3.19 3.59 3.65 2.95 3.22 2.76

Булингар, NTU 0.34

Өнгө 27.5 3.8 21.4 15.3 7.6 4.6 4.6 4.6 28.3 2.3 0

Үнэр 0 0 0 0 0 0 3 1 0

НУХН (мг/л) 3815 4412.5 3685 4438 3255.5 3008 3324 3401 2552 3179 2515

Бикарбонат, HCO3 (мг/л)
86.62 115.29 137.25 162.26 91.5 114.07

Хатуулаг (мг/л) 7 43.89 14.5 10.72 19.2 15.92 12.56 14.25 13.33 8.48 8.44

Ангилал маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу

Фторид, F (мг/л) 0.7-1.5 2.4 2.65 2.44 2.38 2.08 2.31 2.33 2.48 2.6 2.62 2.16

Сульфат, SO4 (мг/л) 500 406.4 469.5 430.35 438.35 363.5 420.8 339.56 412.4 339.88 327 388.72

Хлорид, Cl (мг/л) 350 1340.27 1514.66 1184.6 1557 1239.5 1002.6 1095 1154.76 912.97 955.35 774.01

Нитрат, (мг/л) 50 12.45 12.665 16.32 14.24 12.02 9.723 10.487 4.891 14.396 10.497 17.045

Нитрит, (мг/л) 1 0.434 0.003 0.01 0.013 0.006 0.01 0 0.003 0.115 0.003 0.003

Аммони NH3-N, (мг/л) 1.5 0.078 0.046 0.004 0.061 0.455 0.189 0.044 0 0.258 0 0.047

Фосфат PO43-, (мг/л) 3.5 0.004 0.003 0.002 0.009 0.002 0.003 0.001 0.001 0.005 0 0.002

Кальци, Ca (мг/л) 100 825.231 201.2 130.84 223.38 920.128 492.684 1836.74 840.476 465.355 16.8125 122.84

Магни, Mg  (мг/л) 30 33.0212 54.23 32.6454 40.7685 25.8293 14.1094 87.4839 30.1441 26.43 6.43593 28.09

Мөнгө, Ag (мг/л) 0.1 0 0.007 0.019 0 0 0.009 0 0 0.003

Хөнгөнцагаан, Al (мг/л) 0.5 0 2.219 0 0 0 1.687 0 0

Хүнцэл, As (мг/л) 0.01 0.0037 0 0.01 0.024 0.01 0.011 0 0 0.003

Бор, В (мг/л) 0.5 5.417 2.269 1.45 5.049 3.66 1.484 5.533 3.863 0.188

Барий Ba, (мг/л) 0.7 0.041 0.023 0.021 0.153 0.0603 0.148 0.013 0.038

Бериллий Be, (мг/л) 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0

Кальци, Ca (мг/л) 100 147.49 291.78

Кадми, Cd (мг/л) 0.003 0 0.003 0 0 0 0 0 0

Кобальт, Co (мг/л) 0.0013 0.004 0 0.0035 0 0.017 0 0

Хром, Cr (мг/л) 0.05 0 0.107 0.003 0 0 0.016 0 0

Зэс, Cu (мг/л) 1 0.023 0.029 0.003 0.008 0.0051 0 0 0 0.002

Төмөр (Нийт), Fe (мг/л) 0.3 0.4905 0.022 38.0437 1.4449 0.1883 0.1082 0.46946 0.0185 0.0536 0.055

Кали, K (мг/л) 3.5788 2.68937 2.70265 3.6572 3.7223 9.6134 3.19279 3.1235 1.23331

Манган Mn, (мг/л) 0.1 0.2585 0.227745 0.373541 0.3494 0.1276 0.1544 0.00287 0.0833

Молибдени Mo, (мг/л) 0.07 0.032 0.032 0.025 0.0414 0.0365 0.034 0.077 0.531 0.002

Натри, Na (мг/л) 200 718.683 768.6 742.16 604.795 485.221 4820.01 798.183 629.151 274.397

Никель Ni, (мг/л) 0.02 0.0084 0.018 0 0.0015 0 0 0 0

Хар тугалга, Pb (мг/л) 0.01 0.0016 0.018 0 0 0 0.012 0 0 0.001

Сурьма, Sb (мг/л) 0.02 0.0047 0.004 0.002 0.0057 0 0 0 0

Селени, Se (мг/л) 0.01 0.0034 0 0.042 0.072 0.0463 0.011 0.023 0.111 0.029

СтронцийSr  (мг/л) 2 3.984 0.589 1.054 4.172 2.297 41.521 3.987 2.507 0.344

Цайр Zn  (мг/л) 5 0.441 0.305 0.033 0.5 0.332 0.058 0.001 0

Ундны 

усны 

стандарт-

MNS 

0900:2005



 

 

 

Дээж авсан газрын нэр GH03-PB04 GH03-PB06 GH04-PB01 GH04-PB03 GH04-PB04 GH04-PB05 GH04-PB06 GH05-PB01 GH05-PB02 GH05-PB03 GH05-PB05 GH05-PB06

Дээж авсан огноо 10/14/2011 12/13/2011 9/2/2011 10/15/2011 10/16/2011 9/22/2011 10/10/2011 7/3/2011 10/17/2011 8/2/2011 8/12/2011 7/18/2011

pH 7.9 7.745 7.749 9.459 7.889 7.689 7.795 7.559 7.481 7.98 7.725 7.66

Цахилгаан дамжуулалт 

(s/cm)

2.37 2.57 3.89 2.6 2.43 4.17 2.48 6.25 0.372 4.08 3.68 3.97

Булингар, NTU 0.75 0.42 0 0 0 0 0 0

Өнгө 5.3 8.4 3.8 9.2 1.5 3 3.8 6.9 3.8 3.8 3 19

Үнэр 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

НУХН (мг/л) 2086 2455 2293 2186 2389 2240 3963 3743 5846 2053 2220

Бикарбонат, HCO3 (мг/л)
100.04 129.93 94.55 121.39 86.62 92.72 30.5 223.3 131.76 95.16 94.55

Хатуулаг (мг/л) 7 8.55 7.86 9.1 10.16 8.9 7.76 15.5 17.36 11.24 7.44 9.28

Ангилал маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу маш хатуу

Фторид, F (мг/л) 0.7-1.5 1.87 2.19 1.24 1.68 2.4 2.4

Сульфат, SO4 (мг/л) 500 333.5 281 188.8 338.95 365.48 313.96 1161 211 504 427.6 316.2

Хлорид, Cl (мг/л) 350 557.23 734.4 726.07 728.6 562.8 762.19 713.56 1255.5 1066.5 489.96 597.53 719.12

Нитрат, (мг/л) 50 10.572 24.48 0.568 14.264 16.495 10.998 11.769 0.961 17.867 13.356 15.534 16.123

Нитрит, (мг/л) 1 0.01 0 0.003 0.026 0.036 0.003 0.006 0.016 0 0.006 0.003 0.003

Аммони NH3-N, (мг/л) 1.5 0.032 0.035 0.0985 0.364 0.055 0.087 0.012 0.243 0.007 0.011 0.041 0

Фосфат PO43-, (мг/л) 3.5 0.001 0.004 0 0.004 0 0 0.002 0.001 0.008 0.008

Кальци, Ca (мг/л) 100 82.878 102.6 117.489 103.8 140.68 115.23 224.654 236.63 77.73 112.22 145.09

Магни, Mg  (мг/л) 30 16.2688 33.32 19.7024 60.55 22.86 24.44 19.7372 67.48 97.7743 22.37 24.81

Мөнгө, Ag (мг/л) 0.1 0.009 0.002 0.095 0.1 0.037 0.057

Хөнгөнцагаан, Al (мг/л) 0.5 0.046 0.028 0.017 0.004 0.01 0.013

Хүнцэл, As (мг/л) 0.01 0.012 0.005 0.015 0.016 0.021 0.013

Бор, В (мг/л) 0.5 2.571 0.455 1.277 0.434 1.214 1.131

Барий Ba, (мг/л) 0.7 0.044 0.004 0.012 0.007 0.01 0.011

Бериллий Be, (мг/л) 0.0002

Кальци, Ca (мг/л) 100 80.16 141.08 270.94 76.15

Кадми, Cd (мг/л) 0.003

Кобальт, Co (мг/л) 0.001

Хром, Cr (мг/л) 0.05 0.002 0.009 0.001 0.001 0.001

Зэс, Cu (мг/л) 1 0.003 0.001 0.003 0.001

Төмөр (Нийт), Fe (мг/л) 0.3 0.0659 0.0640208 0.1436 0.1131 0.0868 0.0517

Кали, K (мг/л) 2.9483 3.45352 3.0805 5.8216 473.55 3.1412

Манган Mn, (мг/л) 0.1 0.0335 0.006913 0.00598 0.0026 0.0038 0.0035

Молибдени Mo, (мг/л) 0.07 0.0801 0.012 0.104 0.128 0.107 0.088

Натри, Na (мг/л) 200 506.041 869.33 470.224 729.282 469.41

Никель Ni, (мг/л) 0.02 0.002 0.001 0.001 0.001

Хар тугалга, Pb (мг/л) 0.01 0.001 0.011 0.002 0.001

Сурьма, Sb (мг/л) 0.02 0.006 0.022

Селени, Se (мг/л) 0.01 0.049 0.017 0.06 0.039 0.064 0.08

СтронцийSr  (мг/л) 2 2.666 2.051 3.988 6.299 4.425 4.134

Цайр Zn  (мг/л) 5 0.006 0.029 0.012 0.002

Ундны 

усны 

стандарт-

MNS 

0900:2005



 

Хавсралт хүснэгт 4. Усны дээжний химийн үндсэн үзүүлэлт   

Д ээж авсан цэг

Д ээж 

авсан 

огноо

Д ээжний 

төрөл

НУХН 

(мг/л)
pH

Цахилга

ан 

д амжуу

лалт 

(mS/cm)

Өнгө Үнэр

Бикарбон

ат, HCO3 

(мг/л)

Хатуулаг 

(meq/l)

Фторид , 

F (мг/л)

Сульфат, 

SO4 

(мг/л)

Хлорид , 

Cl (мг/л)

Нитрат, 

(мг/л)

Нитрит, 

(мг/л)

Аммони 

NH3-N, 

(мг/л)

Фосфат 

PO43-, 

(мг/л)

Кальци, 

Ca (мг/л)

Магни, 

Mg  

(мг/л)

1000 6.5 - 8.5 20 2 7 0.7-1.5 500 350 50 1 1.5 3.5 100 30

Барилгын кемпийн гал зуух 1/29/2012 Шүүсэн ус 41 6.708 0.06 0 0 3.05 0.04 0.02 7.916 21.19 1.655 0 0.008 0 0.295 0.005

Барилгын кемпийн гал зуух 1/8/2012 Шүүсэн ус 6.897 0.059 2.3 0 2.44 0.06 0.17 9.6 16.67 1.142 0 0.061 0.005 0.88 0.19

Барилгын кемпийн гал зуух 10/26/2010 Шүүсэн ус 106 7.3 0.351 1.49 1.86 31 21.3 4.8 0.01 0.01 0.1 24 3.6

Барилгын кемпийн гал зуух 2/26/2012 Шүүсэн ус 104.5 7.73 0.16 0 0 7.32 0.15 7.832 21.89 0.311 0 0 0.001

Барилгын кемпийн гал зуух 2/5/2012 Шүүсэн ус 32 7.456 0.06 0 0 3.05 0.04 0.08 8.506 20.15 0.894 0 0 0.002 1.627 0.0589

Барилгын кемпийн гал зуух 3/4/2012 Шүүсэн ус 81 7.3 0.2 0 0 3.66 1.97 0.12 7.074 22.23 0.916 0 0 0 37.158 1.4489

CCC кемп гал тогоо 10/26/2010 Шүүсэн ус 128 7.1 0.235 1.89 1.9 29 21.3 3.1 0.01 0.02 0.3 14 14.5

Түүхий усны шугам 1/29/2012 Түүхий ус 2447 8.041 2.74 0 0 95.77 10.44 2.2 390.08 743.44 3.096 0.016 0.205 0.001 619.992 22.688

Түүхий усны шугам 1/8/2012 Түүхий ус 8.016 2.74 3.8 1 93.33 10.64 2.92 416.4 760.11 12.607 0.01 0.25 0.002 164.93 29.55

Түүхий усны шугам 2/26/2012 Түүхий ус 2646 7.872 2.7 1 0 100.65 2.29 285.2 775.39 3.302 0 0.17 0.002

Түүхий усны шугам 2/5/2012 Түүхий ус 2555.5 7.934 2.7 1.5 0 95.77 10.72 2.5 341.6 771.23 13.856 0 0.18 0.001 312.987 17.4365

Түүхий усны шугам 3/4/2012 Түүхий ус 2721 8 2.7 1 0 95.77 35.85 2.19 90.95 769.14 12.82 0.138 0.01 0.005 677.947 24.6136

Түүхий усны шугам 4/8/2012 Түүхий ус 7.36 10.4 2.16 754.5 705.6 12.5 0 0.14 0 154.7 32.58

Түүхий усны шугам 7/9/2012 Түүхий ус 2358 8.164 2.61 1 90.28 9.82 1.84 377.94 732.32 14.02 0 0.339 0.002 145.64 21.7931

УБСҮ-ийн танк 422 1/29/2012 Шүүсэн ус 45 7.273 0.18 0 0 3.05 0.04 0.05 10.27 22.23 1.837 0 0.008 0.004 0.321 0.0068

УБСҮ-ийн танк 422 1/8/2012 Шүүсэн ус 6.755 0.059 1.5 0 2.44 0.064 0.1 10.7 16.67 1.146 0 0.014 0.006 0.96 0.19

УБСҮ-ийн танк 422 2/26/2012 Шүүсэн ус 65 7.325 0.14 0 0 7.32 0.37 5.642 21.89 0.234 0 0 0

УБСҮ-ийн танк 422 2/5/2012 Шүүсэн ус 48.5 7.828 0.17 2.3 0 3.66 0.04 0 13.31 20.5 0.859 0 0 0.001 0.084 0.018

УБСҮ-ийн танк 422 3/4/2012 Шүүсэн ус 70.5 7.1 0.2 0 0 3.05 0.58 0.18 23.58 19.8 0.726 0 0 0.006 11.679 0.0664

УБСҮ-ийн танк 422 4/8/2012 Шүүсэн ус 7.83 0 0.033 3.46 23.28 1.87 0 0 0 0 0

УБСҮ-ийн танк 422 5/20/2012 Шүүсэн ус 279 7.095 0.519 0 0.42 0.26 44.3 115.68 6.012 1.46

УБСҮ-ийн танк 422 7/9/2012 Шүүсэн ус 375 7.647 0.714 1 13.42 0.38 0.46 53.39 143.82 5.622 0 0.001 0.001 5.899 0.711478

Унд ны усны станд арт-MNS 0900:2005



 

 

Хавсралт хүснэгт 5. Усны дээжийн хүнд металлын агуулга  

Дээж  авсан цэг

Дээж 

авсан 

огноо

Мөнгө, 

Ag (мг/л)

Хөнгөнца

гаан, Al 

(мг/л)

Хүнцэл, 

As (мг/л)

Бор, В 

(мг/л)

Барий Ba, 

(мг/л) 

Бериллий 

Be, (мг/л)

Кад ми, Cd 

(мг/л)

Кобальт, 

Co (мг/л)

Хром, Cr 

(мг/л)

Зэс, Cu 

(мг/л)

Төмөр 

(Нийт), Fe 

(мг/л)

Кали, K 

(мг/л)

Манган 

Mn, 

(мг/л)

Молибд е

ни Mo, 

(мг/л)

Натри, Na 

(мг/л)

Никель 

Ni, (мг/л)

Хар 

тугалга, 

Pb (мг/л)

Сурьма, 

Sb (мг/л)

Селени, 

Se (мг/л)

Стронций

Sr  (мг/л)

Цайр Zn  

(мг/л)

0.1 0.5 0.01 0.5 0.7 0.0002 0.003 0.05 1 0.3 0.1 0.07 200 0.02 0.01 0.02 0.01 2 5

Барилгын кемпийн гал зуух 1/29/2012 0.004 0 0 3.582 0 0 0 0 0 0 0 0.0232 0 0 10.6837 0 0 0 0.032 0 0

Барилгын кемпийн гал зуух 1/8/2012 0.001 0 0 0.094 0 0 0 0 0 0.005 0 0.00998 0 0 0.4213 0.001 0.002 0.002 0.007 0 0.009

Барилгын кемпийн гал зуух 2/5/2012 0 0 0.002 2.714 0.008 0 0 0 0 0 0.01418 0.0244 0.0022 0 6.9553 0 0 0 0 0.012 0.601

Барилгын кемпийн гал зуух 3/4/2012 0 0 0 3.53 0 0 0 0 0 0.015 0.0289 0.2998 0.0008 0.029 40.2306 0 0.0027 0.0044 0.012 0.27 0.049

Түүхий усны шугам 1/29/2012 0 0 0 5.088 0.031 0 0 0 0 0 0.00646 4.2496 0 0.018 571.723 0 0 0.001 0 4.329 0

Түүхий усны шугам 1/8/2012 0.001 0 0.003 0.191 0.004 0 0 0 0.001 0.003 0.1673 2.433 0.002 0 468.14 0.001 0.005 0.003 0.006 1.558 0.751

Түүхий усны шугам 2/5/2012 0 0 0.007 3.359 0.029 0 0 0.001 0 0 0.0087 3.7925 0.0021 0 367.147 0.001 0 0 0 2.379 0.276

Түүхий усны шугам 3/4/2012 0 0 0.069 5.129 0.062 0 0 0 0.0016 0.0199 0.1268 4.5945 0.0028 0.071 546.104 0.0025 0.0024 0 0.059 4.97 0.93

Түүхий усны шугам 4/8/2012 0 0.072

Түүхий усны шугам 7/9/2012 0.014 0.027 0.009 1.433 0.011 0 0 0 0.002 0 0.053132 3.26737 0 0.051 568.52 0 0.001 0.049 0.879 0.076

УБСҮ-ийн танк 422 1/29/2012 0 0 0 3.64 0 0 0 0 0 0 0 0.0728 0 0 11.5033 0 0 0 0 0 0

УБСҮ-ийн танк 422 1/8/2012 0.001 0 0 0.1111 0.001 0 0 0 0 0.009 0.0406 0.0225 0.002 0 1.3677 0.001 0.004 0.004 0.008 0.031 0.031

УБСҮ-ийн танк 422 2/5/2012 0 0 0 2.184 0 0 0 0 0 0 0 0.0181 0.0003 0 3.3445 0 0 0 0 0.004 0.258

УБСҮ-ийн танк 422 3/4/2012 0 0 0 3.261 0.013 0 0 0 0 0.029 0.0679 0.0682 0.0029 0.0025 10.8356 0 0.003 0.0079 0.0254 0.043 0.189

УБСҮ-ийн танк 422 7/9/2012 0.001 0 0.003 1.303 0 0 0 0 0.002 0 0 0.772156 0 0.016 123.72 0.003 0 0.003 0.003 0.037 0.007
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Хавсралт хүснэгт 6. Цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний хариу 

Дээж авсан газрын нэр Огноо pH
НУХН 

(мг/л)

Цахилгаа
н 

дамжуул
алт (s/cm)

Умбуур 

(мг/л)
Өнгө

Аммони 

NH3-N, 

(мг/л)

ХХХ 

(мг/л)

БХХ 

(мг/л)

Холимог 

шүлтлэг 

(ммоль/л)

Нийт 

шүлтлэг 

CaCO3 

(ммоль/л
)

Нитрат, 

(мг/л)

Нитрит, 

(мг/л)

Фосфат 

PO43-, 

(мг/л)

Сульфат, 

SO4 

(мг/л)

Хлорид, 

Cl (мг/л)

6.0 - 9.0 1000 50 6 50 20

CCC БУЦБ-1 - оролт 3/4/2012 9.02 3500 3.34 293.3 125.8 463.66 99.5 0 14.63 0.59 0.95 1.28 758.7 701.97

CCC БУЦБ-1 - оролт 7/29/2012 7.57 2808 3.48 41 4.6 0 133.44 10.35 3.63 3.61 0.99 1.2 709 779.8

CCC БУЦБ-2 - оролт 3/4/2012 9.55 440 4.17 282 22.3 599.41 231.2 0.87 9.35 0.15 0.02 0.36 1085.6 679.63

CCC БУЦБ-2 - оролт 7/29/2012 7.58 3006 3.88 4.67 4.5 23.55 120 18.95 4.07 3.45 4.22 1.35 827.3 860.7

CCC БУЦБ-1 1/8/2012 7.62 584 3.67 20.3 7.8 0.8 0 2.48 6.26 2.65 3.01 830.403 957.87

CCC БУЦБ-1 2/5/2012 7.04 170 4.37 32 4.1 7.7 0 1.16 7.85 2.61 2.46 769.7 671.41

CCC БУЦБ-1 3/4/2012 8.02 264 3.24 23 63.2 116.63 6.2 0 8.06 0.2 2.23 2.78 840.7 631.13

CCC БУЦБ-1 4/22/2012 6.75 2994 2.79 9 4.2 17.95 119.83 0 0 0.46 125.75 5.86 11.68 803.7 839.17

CCC БУЦБ-1 4/3/2012 202 3.68 138 5.7 33.85 193 136.8 3.6 12.11 2.7 3.7 770.7 784.7

CCC БУЦБ-1 5/20/2012 7.47 2628 2.99 11 4.6 5.85 124.5 3 3.18 5.79 5.16 7.81 815.99 842

CCC БУЦБ-1 5/7/2012 7.57 3113 5.04 12 4.6 0 126.59 11.78 0 3.4 7.09 0.3 7.78 808.8 785.57

CCC БУЦБ-1 6/17/2012 7.74 2382 3.47 9.33 4.7 2.25 124.8 3 3.22 9.73 1.87 1.52 706.92 801.52

CCC БУЦБ-1 6/3/2012 7.99 2576 2.68 12.8 4.6 0 101.59 12.85 3.56 2.42 0.77 0 739.85 989.85

CCC БУЦБ-1 7/1/2012 6.99 2542 3.41 19.3 4.8 16.6 135.95 2.15 4.66 1.96 1.27 0.34 770.7 745.4

CCC БУЦБ-1 7/16/2012 7.78 2514 3.09 6.3 4.6 8.3 142.08 3.65 4.12 1.11 9.46 3.97 709 764.5

CCC БУЦБ-1 8/14/2012 8.07 2680 3.74 12.3 5 0 148.8 4.92 0 3.33 12.16 3.01 0.61 754.3 752.4

CCC БУЦБ-1 8/26/2012 8.02 2530 5.43 11.75 4.8 0.2 150.72 7.1 3.34 9.76 4.56 3.13 664.7 726.9

CCC БУЦБ-2 1/18/2012 7.58 152 4.06 15.5 3.15 0 3.44 3.11 0.07 0.1 798.5 857.5

CCC БУЦБ-2 2/5/2012 7.29 160 4.39 6.6 3.7 0.4 0 1.7 7.44 1.36 4.36 802.62 684.67

CCC БУЦБ-2 3/4/2012 6.53 270 3.43 13 17.95 115.68 27 0 0.38 6.02 5.93 2.44 901.4 663.68

CCC БУЦБ-2 4/22/2012 7.55 3172 2.73 9 4.2 0 135.29 6.88 0 3.28 3.15 0.15 1.6 869.5 789.9

CCC БУЦБ-2 5/20/2012 7.62 2684 3.01 3.7 4.5 8.3 113.09 5.3 2.12 26.88 0.52 3.42 879.8 945.07

CCC БУЦБ-2 5/7/2012 7.75 2908 3.73 13.7 4.8 29.15 133.36 18.3 0 4.58 0.02 4.32 1.05 807.8 749.83

CCC БУЦБ-2 6/17/2012 7.56 2414 3.54 8.33 4.8 8.5 121.92 8.7 3.36 0.09 1.08 4.77 739.85 792.59

CCC БУЦБ-2 6/3/2012 7.77 2548 2.68 7.8 4.7 0 106.57 5.65 2.66 6.41 0.7 0 828.35 922.49

CCC БУЦБ-2 7/1/2012 7.21 2541 3.4 19 4.8 36.55 171.11 8.7 3.79 0.09 0.41 2.08 801.6 746

CCC БУЦБ-2 7/16/2012 6.4 2402 3.11 8.6 4.6 6.05 122.88 25.4 2.16 1.39 0.87 2.54 711 742.8

CCC БУЦБ-2 8/14/2012 7.81 2882 4 7.1 4.7 0 127.68 2.87 0 3.28 0.33 0.9 0.76 871.6 774.1

CCC БУЦБ-2 8/26/2012 7.75 2706 5.7 10.25 4.9 17.5 164.16 15.2 2.98 6.78 8.4 0.36 811.9 771.5

Хаанзаа БУЦБ 1/8/2012 7.88 516 3.72 11.3 7.5 16.8 0 2.54 10.28 5.75 1.4 8.44 673.25

Хаанзаа БУЦБ 5/27/2012 8.31 2470 2.64 316.7 81 1436.87 7.16 0.25 0 8.32 149.94

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 2/5/2012 7.74 173 4.16 26.3 4.1 15.2 0 4.46 0.65 7.02 1.36 809.8 740.12

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 4/22/2012 7.68 3.16 2.53 7.3 4.2 11 108.24 2.58 0 3.1 0.49 3.95 1.04 837.61 767.06

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 4/3/2012 178 3.64 55 5.4 9.65 139.71 56.8 3.32 1.04 0.93 0.47 836.6 756.7

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 5/20/2012 7.46 2628 3.04 10.7 4.8 6.95 114.99 14.35 2.66 6.12 19.46 0.33 840.7 1025.9

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 6/17/2012 7.54 2376 3.61 17 4.9 21.1 162.24 37.3 4.05 3.02 9.46 0.95 773.81 770.25

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 6/3/2012 7.93 2556 3.1 17.3 5.1 5.4 92.63 3 3.5 0.31 1.78 0 816.34 788.47

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 7/1/2012 6.52 2488.73 3.08 102 4.9 13.45 160.8 39.1 4.01 0.06 0 0.21 760.4 714.7

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 7/16/2012 7.84 2536 3.23 14 4.7 23.1 111.36 29.4 4.31 0 4.84 1.94 808.8 707.7

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 7/29/2012 7.84 2534 3.37 9.3 4.6 11.2 142.08 2.95 3.63 1.24 7.86 0.16 712.1 757.5

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 8/14/2012 7.72 2380 3.46 11.5 5.5 0.45 143.04 4.2 0 2.35 3.17 26.22 0.68 724.4 601.8

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 8/26/2012 7.54 2438 5.3 12.5 5.1 0 186.24 2.15 1.51 5.35 34.26 3.66 752.2 639.4

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 2/5/2012 7.89 130 4.36 6 3.8 19.35 0 5.22 0.012 1.95 0.21 829.37 615.96

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 3/4/2012 7.49 414 3.88 27.3 14.2 74.57 65.8 0 3.33 0.11 18.45 0.64 891.11 783.01

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 4/22/2012 7.63 2992 2.57 10 4.2 0.2 97.61 5.75 0 2.42 2.58 6.34 1.11 859.22 763.87

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 4/3/2012 150 3.68 25.3 5.1 9.2 62.73 9.45 3.46 0.27 0.85 0.07 865.4 790.7

Цэвэршүүлсэн бохир усны стандарт - 



 

 

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 4/3/2012 150 3.68 25.3 5.1 9.2 62.73 9.45 3.46 0.27 0.85 0.07 865.4 790.7

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 5/20/2012 7.39 2584 3.01 3.3 4.9 4.25 117.85 6.2 2.34 0.78 21.15 0.31 857.2 1003

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 5/7/2012 7.59 3022 3.6 12.7 4.4 1.8 90.84 3.75 0 2.58 0.15 1.44 1.42 887 784.29

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 6/3/2012 7.87 2542 2.75 10.5 5 8.3 116.53 15.9 3.88 0.006 1.7 0 833.49 770.75

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 7/1/2012 7.28 2443.75 3.16 42 4.9 16.4 142.98 9.8 3.93 0.06 0 0.46 789.2 712.2

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 7/16/2012 7.67 2508 3.16 3.3 4.8 15.5 130.56 8.55 3.53 0 8.29 1.6 766.6 716.6

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 7/29/2012 7.68 2540 3.34 4.67 4.7 3.6 113.28 5.05 2.94 1.03 14.6 0.14 709 708.4

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 8/14/2012 7.66 2500 3.45 14.25 5.4 0 142.08 6.55 0 2.3 2.4 26.4 0.8 721.3 607.5

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 8/26/2012 7.4 2558 5.16 10.75 5.1 0 204.48 6.92 1.17 4.33 26.98 5.31 737.8 647.1

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 1/8/2012 8.46 877.5 1.89 42 7.6 37.35 0 12.86 0.12 0.42 2.71 247.99 135.93

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 2/5/2012 8.29 142 2.22 161 4.3 42.85 0 10.82 0.655 0.67 5.52 315.9 125.36

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 3/4/2012 6.39 108 2.99 91 60.05 276.28 122.2 0 10.14 1.67 0.44 3.12 522.15 134.01

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 4/3/2012 8.46 316 2.13 222 121.2 490.2 176 16.48 2.66 0.12 5.34 327.2 153.3

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 4/6/2012 8.36 1.695 59 78.3 270.2 28 12.45 0.51 0.38 1.34 238.7 124.7

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 5/20/2012 7.66 656 0.977 37 4.9 1.35 136.86 21.85 4.3 20.23 1.94 4.63 175.96 160.32

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 6/17/2012 7.58 716 1.18 28 4.8 5.15 140.16 18 2.81 182.3 4.95 10.33 95.69 159.54

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 6/3/2012 7.95 634 1.076 188 5.2 0.65 201.19 37.5 4.48 19.61 1.37 0 113.19 167.34

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 7/1/2012 7.32 794.28 1.121 28 5.2 8.3 72.66 3.45 4.95 19.45 1.82 6.77 122.5 133.4

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 7/16/2012 8.28 736 1.296 19 4.8 63.05 96.96 6.35 9.41 1.99 1.62 4.49 127.6 112.3

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 7/29/2012 7.7 782 1.11 3 5 0 83.52 1.55 3.33 80.73 4.01 8.16 89.5 122.5

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 8/14/2012 8.12 802 1.279 36 6.2 30.3 143.04 51.7 0 6.96 42.09 3.65 12.05 94.6 80.4

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 8/26/2012 7.83 888 1.99 3 5 0 50.88 1.42 1.92 218.61 1.75 2.08 80.3 110.4

Хойд кемп БУЦБ 3/4/2012 6.38 374 2.94 5.5 16.2 105.16 34.6 0 0.42 8.16 3.85 5.27 531.99 514.35

Хойд кемп БУЦБ 4/22/2012 7.49 2094 1.829 5.3 4.3 3.6 94.71 3.25 0 2.14 107.02 2.88 10.47 444.5 490.74

Хойд кемп БУЦБ 4/3/2012 7.51 200 2.51 186 30.78 312.3 26.5 4.1 1.49 2.29 5.21 543.3 496.4

Хойд кемп БУЦБ 5/20/2012 7.79 2028 2.45 29.3 4.8 11.45 181.53 3 6.58 11.99 7.3 5.46 563.89 639.93

Хойд кемп БУЦБ 5/7/2012 7.82 2236 4.29 20 4.9 8.75 120.8 8.65 0 5.74 10.57 0.88 10.1 482.6 496.48

Хойд кемп БУЦБ 6/17/2012 7.91 2094 3.1 7.66 4.8 15.5 120 1.2 6.03 0.22 0.13 11.7 573.15 650.28

Хойд кемп БУЦБ 7/1/2012 7.18 2381.43 2.85 50 4.9 13.9 189.4 9.8 3.81 112.09 13.71 14.86 636.9 645.8

Хойд кемп БУЦБ 7/16/2012 7.78 2186 2.81 17 4.7 2.45 143.04 17.75 3.82 35.75 0.1 1.75 583.4 599.9

Хойд кемп БУЦБ 8/14/2012 8.2 2176 3.3 12.75 5.1 20.2 174.72 4.5 0 5.83 0.37 0.17 7.69 545.4 587.7

Хойд кемп БУЦБ 8/26/2012 7.96 2302 4.41 16.25 5 2.25 161.28 1.22 2.99 85.04 9.9 7.28 399.3 621.6

Өмнөд кемп БУЦБ 1/8/2012 7.9 654 2.58 24 8.4 14.2 0 5.64 0.55 2.8 1.8 453.79 591.57

Өмнөд кемп БУЦБ 2/26/2012 7.61 110 2.1 60.96 1.2 87.25 14.2 24.47 12.1 0.77 0.36 0.01 2.06 6966.44

Өмнөд кемп БУЦБ 2/5/2012 7.59 168 2.58 8.6 3.8 1.6 0 1.74 7.54 6.15 1.49 422.9 506.87

Өмнөд кемп БУЦБ 3/4/2012 7.08 302 2.71 29.3 9.3 76.48 41.8 0 0.99 6.81 2.46 1.01 501.12 465.85

Өмнөд кемп БУЦБ 4/22/2012 7.29 2156 1.921 11.25 4.3 1.55 66.68 1.9 0 1.6 13.76 0.05 7.76 536.1 455.3

Өмнөд кемп БУЦБ 4/3/2012 7.15 100 2.3 29 4.18 89.91 27 2.7 1.39 2.41 0.37 520.7 461.9

Өмнөд кемп БУЦБ 5/20/2012 7.82 1662 1.882 2 1.35 101.69 3 2.6 29.03 0.14 4.12 481.6 548.99

Өмнөд кемп БУЦБ 5/7/2012 7.75 2908 3.73 13.7 4.8 29.15 133.36 18.3 0 4.58 0.02 4.32 1.05 807.8 749.83

Өмнөд кемп БУЦБ 6/17/2012 7.37 1552 2.75 5 4.7 1.8 95.04 5 2.2 165.13 1.75 5.17 444.53 472.87

Өмнөд кемп БУЦБ 6/3/2012 7.83 1582 2.03 12 5 2.9 82.67 7.15 2.72 1.43 0.55 0 498.04 519.74

Өмнөд кемп БУЦБ 7/1/2012 6.74 1763 2.41 15 4.6 0 94.7 4.7 1.67 168.67 0.104 5.31 521.7 456.3

Өмнөд кемп БУЦБ 7/16/2012 7.4 1636 2.16 27 4.5 2.25 102.72 3.6 1.57 102.6 0.18 2.66 436.3 447.9

Өмнөд кемп БУЦБ 7/29/2012 7.2 1896 2.42 11.3 4.5 0.65 99.84 5.3 1.69 183.89 0.61 4.06 422.9 459.5

Өмнөд кемп БУЦБ 8/14/2012 7.68 1802 2.6 18 4.8 7.65 108.48 5.92 0 2.79 133.87 4.5 4.73 464.1 407.8

Өмнөд кемп БУЦБ 8/26/2012 7.71 1788 4.52 10 5.2 0 113.28 1.75 1.52 225.42 0.37 4.07 456.9 445.4



 

 

Хавсралт хүснэгт 7. Цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний хариу 

Дээж авсан газрын нэр Огноо
Кали, 

K 

(мг/л)

Кальци, 

Ca 

(мг/л)

Магни, 

Mg  

(мг/л)

Мөнгө, 

Ag 

(мг/л)

Натри, 

Na 

(мг/л)

Хөнгөнца
гаан, Al 

(мг/л)

Хүнцэл, 

As 

(мг/л)

Бор, В 

(мг/л)

Барий 

Ba, 

(мг/л) 

Берилл
ий Be, 

(мг/л)

Кадми, 

Cd 

(мг/л)

Кобаль
т, Co 

(мг/л)

Хром, 

Cr 

(мг/л)

Зэс, 

Cu 

(мг/л)

Төмөр 

(Нийт), 

Fe 

(мг/л)

Манган 

Mn, 

(мг/л)

Молибд
ени Mo, 

(мг/л)

Никель 

Ni, 

(мг/л)

Хар 

тугалга
, Pb 

(мг/л)

Сурьма
, Sb 

(мг/л)

Селени, 

Se 

(мг/л)

Стронц
ийSr  

(мг/л)

Цайр 

Zn  

(мг/л)

0.5 0.01 0.3 1.5 0.001 0.03 0.02 0.3 0.3 1 0.5 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 2 1
CCC БУЦБ-1 5/20/2012 16.0 111.6 19.6 0.011 457.67 8.39 0.011 1.337 0.023 0 0 0.002 0.112 0.071 0.9902

89

0.1926

92

0.087 0 0.011 0.018 0.631 0.035

CCC БУЦБ-1 8/26/2012 10.3 155.0 24.2 0.015 576.91 0.024 0.003 1.694 0.017 0 0 0 0.003 0.006 0.0849
43

0.0017
93

0.057 0.002 0.002 0 0.0097 0.974 0.195

CCC БУЦБ-2 1/18/2012 1.3 1.6 0.8 0.04 43.119

4

0.003 0 0.449 0.02 0 0 0 0.005 0.074 0 0.0011

9

0 0.005 0 0 0 0.013 0.024

CCC БУЦБ-2 5/20/2012 10.8 113.8 19.4 0.011 462.01 8.433 0.01 1.321 0.021 0 0 0.001 0.112 0.097 0.9758

45

0.0190

44

0.072 0.087 0 0.012 0.014 0.662 0.088

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 5/20/2012 10.4 112.3 18.6 0.012 450.1 8.356 0.013 1.291 0.02 0 0 0.001 0.115 0.079 0.9937
13

0.0184
28

0.076 0.088 0.001 0.01 0.007 0.642 0.141

Хаанзаа БУЦБ элсэн фильтр 8/26/2012 12.1 132.6 21.4 0.013 542.1 0 0.002 1.669 0.016 0 0 0 0.002 0.004 0.0603

91

0 0.086 0.002 0.002 0.008 0.015 0.82 0.181

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 5/20/2012 10.4 112.8 18.7 0.012 450.27 8.434 0.01 1.307 0.019 0 0 0.001 0.111 0.079 0.9296

38

0.0214

38

0.071 0.088 0 0.007 0.015 0.647 0.13

Хаанзаа БУЦБ UV фильтр 8/26/2012 13.2 134.2 22.0 0.012 549.4 0.014 0.004 1.688 0.016 0 0 0 0.006 0.008 0.0953
07

0 0.08 0.002 0.001 0.001 0.008 0.832 0.325

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 5/20/2012 12.4 34.3 5.5 0 121.7 9.614 0.007 0.186 0.034 0 0 0.002 0.117 0.089 1.1523

3

0.0181

21

0.06 0.086 0.002 0 0.015 0.069 0.117

Ханбогд номадсын кемп БУЦБ 8/26/2012 15.4 43.5 6.4 0 187.6 0 0.003 0.364 0.022 0 0 0 0.003 0.004 0.0635

89

0 0.042 0 0 0.003 0.002 0.079 0.172

Хойд кемп БУЦБ 5/20/2012 18.1 78.2 15.3 0.004 345.6 8.534 0.017 0.712 0.037 0 0 0.002 0.116 0.085 1.2925
8

0.0538
79

0.139 0.086 0.006 0.004 0.056 0.401 0.058

Хойд кемп БУЦБ 8/26/2012 16.4 92.0 19.4 0.009 380.51 8.225 0.005 0.878 0.033 0 0 0.002 0.113 0.08 1.1237

3

0.0172

24

0.075 0.083 0.003 0.008 0.006 0.545 0.117

Өмнөд кемп БУЦБ 2/26/2012 6.9 374.6 24.0 0 404.42

7

31.139 0.033 2.424 0.116 0 0 0.0024 0.161 0.468 1.395 0.0216 0.185 0.111 0 0.052 0.052 2.063 0.724

Өмнөд кемп БУЦБ 5/20/2012 9.1 60.2 20.5 0.009 300.1 8.959 0.015 0.651 0.024 0 0.001 0.002 0.119 0.0996 0.9604
25

0.0231
75

0.051 0.088 0.003 0.007 0.02 0.309 0.235

Өмнөд кемп БУЦБ 8/26/2012 10.8 77.6 26.0 0.004 416.7 0 0.001 0.615 0.023 0 0 0 0.002 0.007 0.0732

67

0.0027

89

0.013 0.002 0.001 0.005 0.0095 0.416 0.146
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Хавсралт хүснэгт 8. Мониторинг хийж байгаа булгуудын усны хэмжээг харуулсан тэмдэглэл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он Сар Бор овоо Буурал Хөх хад Маань
Дундаггийн 

ус
Хар хад

Цагаан 

толгой

Цавчирын 

задгай
Улаан дэл

1-р сар + + - - + + +

2-р сар - + +

3-р сар - - - - - - +

4-р сар + + - + - + +

5-р сар + + - + - + +

6-р сар + + - + - + + +

7-р сар + + - + - + +

8-р сар + + - - - + + +

9-р сар + + + + + + + +

10-р сар + + - + + + + +

11-р сар + + - + + + + +

12-р сар + + - + + + + +

1-р сар + + - + + + + +

2-р сар + + - + + + + +

3-р сар + - - - + + + +

4-р сар + + - + + + + +

5-р сар + + - + + + + + +

6-р сар - + - - + + + + +

7-р сар - + - - + + + + +

8-р сар -  + - - - + + + +

9-р сар -  + - - + + + + +

10-р сар -  + - - + + + + +

11-р сар -  + - -  +  +  + + +

12-р сар - - - -  +  + + + +

1-р сар - + - - + + + + +

2-р сар -  - - - + + + + +

3-р сар - -  - - + + + + +

4-р сар - + - - + +  + + -

5-р сар - + - -  + + + +  + 

6-р сар - + - - -  - +  +  + 

7-р сар - + - - - - + +  + 

8-р сар - + + + + + + + -

9-р сар - + + + + + + + -

10-р сар - + + + + + + + -

11-р сар

12-р сар

 + Хөлдүү  + Устай  + Бага устай  - Чийгтэй  - Хуурай

2012

2011

2010
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Хавсралт хүснэгт 9. Газар хөндөх зөвшөөрөл өгсөн талбайн бүртгэл (төрлөөр) 

Газар 
хөндөх 

зөвшөөрлий
н дугаар 

Талбайн нэр 
Зөвшөөрө

лтэй 

талбай 

Зөвшөөрөл 
хүссэн 

огноо 

Зөвшөөрөл 
олгосон 

огноо 

Зориулалт 
Ажлын 

явц 

ГХЗ-111201 Хог хаягдлын менежментийн төв 12.66 12/5/2011 12/10/2011 
Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-111204 Хог хаягдал булшлах талбайн өргөтгөл 1.35 12/15/2011 12/19/2011 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-111212 Ус зайлуулах байгууламж 25.3 12/6/2011 12/27/2011 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120101 
Хаягдал бохир ус зайлуулах 

байгууламжийн өргөтгэл 
1.7 12/27/2011 1/2/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120203 
Босоо ам#1-ийн тулгуур шатлалын 
талбайн шилжүүлэх ажил 

0.5 2/9/2012 2/10/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120319 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн 

лаборатори болон машины зогсоол 
0.17 3/12/2012 3/17/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120320 Хаягдал хадгалах байгууламж 24.8 3/8/2012 3/17/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120320 

(Нэмэлт 

тодотгол) 

Гэрэлтүүлэх шон барих барилгын ажил 0.1 8/4/2012 8/4/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120321 Автозасварын газар 0.49 3/16/2012 3/27/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120323 Археологийн авран хамгаалах малтлага 0.0032 3/29/2012 3/31/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120506 Элс угаах талбай 1.56 5/18/2012 5/21/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120608 Босоо ам#5-ийн барилгын ажил 1.83 6/24/2012 6/25/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120609 
Алсын удирдлагатай автомашин 

уралдааны талбай 
0.33 6/23/2012 6/26/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120701 Хүнд техникийн дугуй хадгалах талбай 2.4 7/5/2012 7/10/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120705 Түр кемп (Цахилгаан станц) 10.4 7/12/2012 7/16/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120707 
Ачаа тээврийн болон гаалийн хяналтын 

түр талбай 
6 7/20/2012 7/26/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120708 Дамжин өнгөрөх талбай 0.041 7/20/2012 7/27/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120710 
Ачаа тээврийн болон гаалийн хяналтын 
түр талбайн нэмэлт автозам 

0.184 7/27/2012 7/30/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120711 

Баяжуулах үйлдвэрийн ачааны 

автомашин нэвтрүүлэх, жигнэх талбайн 
барилгын ажил 

0.99 7/20/2012 7/31/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120801 200 Гэр кемп 4.38 7/30/2012 8/11/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120802 Ундай кемп 29.5 8/3/2012 8/20/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120805 
Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжийн 

өргөтгөл 
0.0054 8/30/2012 8/30/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-121004 
Говь автозасварын хүнд техник, 
автомашины зогсоолын талбайн өргөтгөл 

0.81 9/28/2012 10/5/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-121007 Галтогооны өргөтгөлийн барилгын ажил 0.164 9/26/2012 10/12/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-121008 Хүнд техникийн засвар угсралтын талбай 0.126 10/17/2012 10/18/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-121102 
Геологийн оффис болон дээж хадгалах 

талбайн шинэчилсэн автозам 
0.89   11/4/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

Барилга, байгууламжийн чиглэлээр олгосон нийт талбай - 
26 

126.68         

ГХЗ-120301 
Дүүргэгч материал олборлох карьерын 
талбай (Өмнөд Оюу) 

8.7 2/22/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120322 
Хаягдал хадгалах байгууламжийн А бүс 

дэх дүүргэгч материалын карьер 
92.38 3/24/2012 3/31/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120803 
Ил уурхай доторхи дүүргэгч материл 

олборлох карьерын талбай 
1.86 8/23/2012 8/28/2012 Карьер Идэвхитэй 

Түгээмал тархацтай ашигт малтмал олборлох 
зориулалтаар олгосон нийт талбай - 3 

104.54         
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ГХЗ-111109 OTD1724 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 11/23/2011 11/27/2011 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111110 
Нарийвчилсан судалгааны өрмийн 

талбайн өргөтгөл (Hugo North) 
28.58 11/23/2011 11/27/2011 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-111209 OTD1726 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 12/21/2011 12/21/2011 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120103 

Гүний усны хайгуул: OTMB11/42/43 

болон OTMB11/48/49 өрмүүдийн 

шинэчилсэн талбай 

3.75 3/13/2012 3/14/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120204 
Нарийвчилсан судалгааны өрөмдлөгийн 

талбай (Нэмэлт 6 талбай) 
1.5 1/22/2012 2/18/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120205 OTD1571 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 2/15/2012 2/19/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120206 

Оюу Толгой талбай орчим дахь 

өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн шинэчилсэн 

газар  (ОТ ашиглалтын талбайд) 

0 2/20/2012 2/24/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120317 OTD1490A (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 3/6/2012 3/8/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120318 
(Шинэчилсэ

н) 

 OTD1572 (Шинэчилсэн өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.15 7/4/2012 7/11/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120401 
Босоо ам #5-ийн Геотехникийн 
судалгааны өрөм 

3 4/7/2012 4/13/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120403 OTD1510F (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 4/24/2012 4/27/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120804 
OTD1751 (Босоо ам 4-ийн геотехникийн 

судалгаа) 
0.15 8/28/2012 8/29/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120901 
OTD1752 (Босоо ам 4-ийн геотехникийн 

ажил) 
0.15 9/7/2012 9/8/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-121101 
 А1 болон А2 өрөмдлөгийн талбай 

(Heruga North) 
0.3   11/2/2012 Өрөм Идэвхитэй 

 
Хайгуулын өрөмдлөгийн чиглэлээр 

олгосон нийт талбай  - 14  
38.83         

ГХЗ-121003 
Ил уурхайн өргөтгөл талбайн шимт хөрс 

хуулалт (3-р үе) 
25.5 9/29/2012 10/9/2012 Уул, уурхай Идэвхитэй 

Уул, уурхай ашиглалтын чиглэлээр олгосон нийт талбай - 

1 
25.5         

ОТ ашиглалтын талбайд олгосон нийт талбай - 44 293.95         
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Хавсралт хүснэгт 10. Уурхайн ашиглалтын талбайн гадна талбайд олгосон ГХЗ-ийн бүртгэл 

Зөвшөөрли
йн дугаар 

Талбайн нэр 

Зөвшөөрө
лтэй 

талбай 

Зөвшөөрөл 

хүссэн 

огноо 

Зөвшөөрөл 

олгосон 

огноо 

Зориулалт 
Ажлын 

явц 

ГХЗ-111102 

ОТ-ГС автозамын 3-р бүсийн 

шинэчлэгдсэн талбай дахь барилгын 
ажил  

16.5 11/7/2011 11/17/2011 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-111202 
ОТ-ГС автозымн 3-р бүсийн барилгын 

ажил (CH4+773 – CH8+900) 
41.27 11/17/2011 12/14/2011 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-111203 
ОТ-ГС автозымн 3-р бүсийн барилгын 

ажил (CH16+600 – CH 20+000) 
34 11/17/2011 12/14/2011 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-111213 
Шилэн кабелийн газар доорхи шугамын 

ажил 
0.55 10/21/2011 12/29/2011 

Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120501 
Бутлуурын үйлдвэрийн өргөтгөл, ОТ-
ГС автозамын 2-ын В-р бүсийн 

барилгын ажил 

0.99 4/24/2012 5/4/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120504 
(Шинэчилсэ

н) 

Q-12 элсний карьерын шинэчилсэн 

автозам  
0.42 8/11/2012 8/13/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120507 

Бутлуурын үйлдвэрийн өргөтгөл, ОТ-

ГС автозамын 3-р бүсийн барилгын 

ажил 

3 4/24/2012 5/25/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120508 

ОТ-ГС автозамын 3-р бүсийн 

шинэчлэгдсэн талбай дахь барилгын 

ажил (CH8+900 / CH16+775) 

78.76 3/27/2012 5/25/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120510 
ОТ-ГС автозамын 1-р бүсийн барилгын 

ажил 
272.31 4/1/2012 5/27/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120601 
ОТ-Ханбогд чиглэлийн 35 кВ-ын 
цахилгаан дамжуулах шугамын 

барилгын ажил 

15.24 5/25/2012 6/1/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120706 
Бутлуурын үйлдвэрийн 2-р өргөтгөл, 
ОТ-ГС автозамын 2-ын В-р бүсийн 

барилгын ажил 

2.84 6/4/2012 6/17/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120709 
Ханбогд сумын доторхи автозамын 

барилгын ажил 
15.2 6/19/2012 7/29/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-120712 
Зуурмагны үйлдвэрийн шинэ хаалга 
болон аюулгүйн тойрог хийх автозамын 

барилгын ажил 

0.38     
Барилга, 

байгууламж 
Идэвхитэй 

ГХЗ-121001 Хөх Хад талбай дахь түр кемп 1 9/1/2012 10/2/2012 
Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-121005 
Манахт лицензийн талбай дахь түр 

кемп 
1   10/6/2012 

Барилга, 

байгууламж 
Дууссан 

ГХЗ-120509 

ОТ-ГС автозамын 5-р бүсийн барилгын 

ажил (CH0+000 – CH3+060 болон 

CH20+000 – CH20+300) 

61.31 3/29/2012 5/25/2012 Карьер Идэвхитэй 

Барилга, байгууламжийн чиглэлээр олгосон нийт 
талбай - 16 

545.77         

ГХЗ-111103 
BP-R49 карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
2.41 11/16/2011 11/18/2011 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-111104 
BP-R50 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 
В-р бүсийн барилгын ажил 

1.93 11/16/2011 11/18/2011 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-111105 
BP-R10А карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын В-р бүсийн барилгын ажил 
12.27 11/16/2011 11/22/2011 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-111106 
BP-R17А карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын В-р бүсийн барилгын ажил 
5.73 11/16/2011 11/22/2011 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-111107 
BP-R26А карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын А-р бүсийн барилгын ажил 
2.1 11/17/2011 11/27/2011 Карьер Дууссан 

ГХЗ-111108 
BP-R28А карьер, ОТ-ГС автозамын 2-
ын А-р бүсийн барилгын ажил 

1.6 11/17/2011 11/27/2011 Карьер Дууссан 

ГХЗ-111111 

BP-PL05A карьер, Ус Дамжуулах 

Шугам Хоолойн Байгууламжийн 2-р үе 
шатны барилгын ажил 

2.9 11/16/2011 11/28/2011 Карьер Дууссан 

ГХЗ-120302 
BP-R51 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 
А-р бүсийн барилгын ажил 

7.4 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Дууссан 

ГХЗ-120303 
BP-R54 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

А-р бүсийн барилгын ажил 
3.3 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120304 
BP-R55 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

А-р бүсийн барилгын ажил 
2.5 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 
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ГХЗ-120305 
BP-R56 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

А-р бүсийн барилгын ажил 
8.2 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120306 
BP-R17В карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын В-р бүсийн барилгын ажил 
1.9 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120307 
BP-R42 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

В-р бүсийн барилгын ажил 
5 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120308 
BP-R48 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

В-р бүсийн барилгын ажил 
3.38 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120309 
BP-R59 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

В-р бүсийн барилгын ажил 
11.6 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120310 
BP-R60 карьер, ОТ-ГС автозамын 2-ын 

В-р бүсийн барилгын ажил 
3.9 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120311 
BP-R33А карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
3.25 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120312 
BP-R34А карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
4.23 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Дууссан 

ГХЗ-120313 
BP-R38А карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
0.47 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120314 
BP-R39А карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
3.25 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120315 
BP-R62 карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
5.49 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Дууссан 

ГХЗ-120316 
BP-R63 карьер, ОТ-ГС автозамын 3-р 

бүсийн барилгын ажил 
4.3 2/14/2012 3/7/2012 Карьер Дууссан 

ГХЗ-120502 
Q-9 элсний карьер: ОТ-ГС автозамын 3-

р бүсийн барилгын ажил 
3.03 3/27/2012 5/17/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120503 
Q-11 элсний карьер: ОТ-ГС автозамын 

2-р бүсийн барилгын ажил 
3.49 3/27/2012 5/17/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120504 
Q-12 эслний карьер: ОТ-ГС автозамын 

2-ын В-р бүсийн барилгын ажил 
2.03 3/27/2012 5/17/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120505 
Q-13 элсний карьер: ОТ-ГС автозамын 

2-ын В-р бүсийн барилгын ажил 
0.96 3/27/2012 5/17/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120603 
BP-R72 карьер: ОТ-ГС автозамын 2-ын 

В-р бүсийн барилгын ажил 
6.4 6/4/2012 6/18/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120605 
BP-R56A карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын А-р бүсийн барилгын ажил 
8.9 6/4/2012 6/21/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120606 
BP-R48A карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын В-р бүсийн барилгын ажил 
8.82 6/4/2012 6/25/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120607 
BP-R49A карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын Й-р бүсийн барилгын ажил 
9.06 6/4/2012 6/25/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120610 
BP-R60A карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын В-р бүсийн барилгын ажил 
1.28 6/4/2012 6/26/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120611 
BP-R60В карьер, ОТ-ГС автозамын 2-

ын В-р бүсийн барилгын ажил 
1.76 6/4/2012 6/26/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120702 
BP-R74 карьер, ОТ-ГС автозамын 1-р 

бүсийн барилгын ажил 
3.49 6/22/2012 7/13/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120703 
BP-R75 карьер, ОТ-ГС автозамын 1-р 

бүсийн барилгын ажил 
10.59 6/22/2012 7/13/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-120704 
BP-R77 карьер, ОТ-ГС автозамын 1-р 

бүсийн барилгын ажил 
1.74 6/22/2012 7/13/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-121002 
Хөх Хад талбай дахь элсний хайгуул  

(26 шурф ухах талбай) 
0.062 9/1/2012 10/2/2012 Карьер Дууссан 

ГХЗ-121103 
BP-R23A карьер, ОТ-ГС автозамын 1-р 

бүсийн барилгын ажил 
14.9   11/6/2012 Карьер Идэвхитэй 

ГХЗ-121104 
BP-R73 карьер, ОТ-ГС автозамын 1-р 
бүсийн барилгын ажил 

5.2   11/7/2012 Карьер Идэвхитэй 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох 

зориулалтаар олгосон нийт талбай - 38 
178.82         

 

ГХЗ-111205 EJD0034A (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 12/12/2011 12/19/2011 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111206 EJD0041 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 12/6/2011 12/19/2011 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111207 
EJD0042 (Өрөмдлөгийн шинэчилсэн 

талбай) 
0.25 3/31/2012 4/3/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111208 EJD0045 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 12/14/2011 12/19/2011 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111210 EJD0043 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 12/6/2011 12/24/2011 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111210 

(Шинэчилсэ
н) 

EJD0043 (Өрөмдлөгийн шинэчилсэн 
талбай) 

0.15 7/14/2012 7/17/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-111211 EJD0044 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 12/12/2011 12/24/2011 Өрөм Идэвхитэй 
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ГХЗ-120102 
Гүний Хоолойн гүний усны судалгааны 

хөтөлбөр: ХБ талбай #1  
1.25 1/11/2012 1/15/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-120104 

Оюу Толгой талбай орчим дахь өрмийн 

хөтөлбөр (ОТ ашиглалтын талбайн 

гадна) 

3.25 1/13/2012 1/23/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120201 
Гүний Хоолойн гүний усны судалгааны 

хөтөлбөр: ХБ талбай #2 
2 1/11/2012 2/6/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120202 
Гүний Хоолойн гүний усны судалгааны 

хөтөлбөр:  Манлай 
1.5 1/13/2012 2/6/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120318 OTD1572 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 3/11/2012 3/13/2012 Өрөм Active 

ГХЗ-120402 EGD157 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 4/13/2012 4/19/2012 Өрөм Active 

ГХЗ-120602 MOD003 (Манахт Овоо) 0.15 6/5/2012 6/11/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120604 EGPCD (Өрөмдлөгийн талбай) 4.05 6/15/2012 6/19/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120604 

(2 дахь 
нэмэлт 

тодотгол) 

EGPCD (Нэмэлт 10 өрөмдлөгийн 
талбай) 

1.5 7/14/2012 7/16/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120604 
(3 дахь 

нэмэлт 

тодотгол) 

EGPCD (Нэмэлт 9 өрөмдлөгийн талбай) 1.35 7/21/2012 7/25/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-120604 

(Нэмэлт 

тодотгол) 

EGPCD (Нэмэлт 7 өрөмдлөгийн талбай) 1.05 7/4/2012 7/10/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-121006 

Манахт лицензийн талбай дахь 

хайгуулын ажил (14 өрөмдлөгийн 

талбай ) 

1 10/2/2012 10/6/2012 Өрөм Дууссан 

ГХЗ-121009 EGD158 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.15   10/23/2012 Өрөм Идэвхитэй 

ГХЗ-121010 
Манахт лицензийн талбай дахь 

өрөмдлөг хийх талбай (4 талбай) 
0.6   10/24/2012 Өрөм Идэвхитэй 

Хайгуулын өрөмдлөгийн чиглэлээр олгосон нийт 

талбай - 21 
20         

 

ОТ ашиглалтын бус талбайд олгосон нийт талбайн 

хэмжээ -75 
743.59         

ГАЗАР ХӨНДӨХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДАГУУЛ 

ОЛГОСОН НИЙТ ТАЛБАЙ - 119  
1037.54 га   
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Хавсралт хүснэгт 11. 2012 оны өнгөн хөрс хуулалт, хадгалалтын тайлан 

# Төслийн нэр 

ГХЗ-

ийн 
дугаар 

Ашиглах 

талбай 
/га/ 

Өнгөн 

хөрс 

хуулах 
талбай 

/га/ 

Хуулах 

гүн /см/ 

Хуулсан 

өнгөн 

хөрсний 
хэмжээ 

/м3/ 

Хадгалса
н өнгөн 

хөрсний 
хэмжээ 

/м3/ 

Нөхөн 
сэргээлтэнд 

ашигласан 

өнгөн 
хөрсний 

хэмжээ /м3/ 

Өнгөн хөрс 

хадгалах талбай 
 

Уурхайн ашиглалтын талбай 

1 

OTD1726 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

111209 
0.25 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

2 

Оюу Толгой 

талбай орчим 

дахь өрмийн 

хөтөлбөр (ОТ 

Ашиглалтын 

талбайд) 

ГХЗ-

120103 
3.75 0 0 0 0 0 

Өрөмдлөгийн 

машинын 
онцлогоос хамаарч 

уг хөтөлбөр 

явагдсан талбайд 

өнгөн хөрс хуулах 

шаардлагагүй 

3 

Босоо ам#1-
ийн тулгуур 

шатлалын 

талбайг 

шилжүүлэх 

ажил 

ГХЗ-

120203 
0.5 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

4 

Гэрэлтүүлэх 

шон барих 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120320 

(Нэмэлт 

тодотго
л) 

0.1 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

5 
Автозасвары
н газар 

ГХЗ-

120321 
0.49 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

6 

Босоо ам#5-

ийн 

Геотехникий
н судалгааны 

өрөм 

ГХЗ-

120401 
3 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
босоо ам#2-ын 

ажлын үед 

хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

7 

Хүнд 

техникийн 

дугуй 

хадгалах 

талбай 

ГХЗ-
120701 

2.4 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

8 

Дамжин 

өнгөрөх 

талбай 

ГХЗ-

120708 
0.041 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

9 200 гэр кемп 
ГХЗ-

120801 
4.38 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 
шаардлагүй 

10 

Хаягдал ус 

цэвэршүүлэх 
байламжийн 

өргөтгөл 

ГХЗ-
120805 

0.0054 

0 0 

0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдчихсөн 
байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

11 

Галтогооны 

өргөтгөлийн 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-
121007 

0.164 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
хөндөгдөж 

хайргаар хучсан 
байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 
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12 

Хүнд 

техникийн 

засвар 

угсралтын 

талбай 

ГХЗ-

121008 
0.126 0 0 0 0 0 

Уг талбай өмнө нь 
Хүнд техник 

төхөөрөмжийн 

засвырн 

цогцолборын 

хөндөгдчихсөн 

талбайд байрлаж 

байгаа тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

  

Уурхайн ашиглалтын 

талбайд өнгөн хөрс 

хуулаагүй талбай - 12 

15.11 0 0 0 0 0   

13 

OTD1724  

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

111109 
0.25 0.25 20 500 0 500 

Зүмп болон 
өрөмний хажуу 

талд байрлуулж 

нөхөн сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана. 

14 

Нарийвчилса
н судалгааны 
өрөмдлөгийн 

талбайн 

өргөтгөл 
(Hugo North) 

ГХЗ-

111110 
0.15 0.0156 20 31.2 31.2 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн  ашиглана 

15 
Хог хаягдлын 
менежментий
н төв 

ГХЗ-
111201 

12.66 12.66 30 37980 24240 13740 

Хог хаягдлын 

менежментийн 
төвийн өнгөн хөрс 

хураах талбайд 

16 

Хог хаягдал 
булшлах 

талбайн 

өргөтгөл 

ГХЗ-

111204 
1.35 1.1 20 2200 2200 0 

Талбайн зүүн 

өмнөд хэсэгт  

17 

Үерийн ус 

зайлуулах 

байгууламж 

ГХЗ-

111212 
25.3 8.6 30 25800 25800 0   

18 

Хаягдал 

бохир ус 
цэвэршүүлэх 

байгууламжи
йн өргөтгөл 

ГХЗ-
120101 

1.7 1.7 30 5100 5100 0 
Талбайн хажуу 
талд 

19 

Нарийвчилса
н судалгааны 

өрөмдлөгийн 
талбай 

(Нэмэлт 6 

талбай) 

ГХЗ-
120204 

1.5 0.1044 20 208.8 208.8 0 

Зүмп болон 

өрөмний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

20 

OTD1571 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-
120205 

0.25 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмп болон 

өрөмний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

21 

Дүүргэгч 

материал 

олборлох 
карьерын 

талбай 

(Өмнөд Оюу) 

ГХЗ-
120301 

8.7 8.7 30 26100 26100 0   

22 

OTD1490A  

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

120317 
0.25 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

23 

OTD1572 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

120318 
0.25 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмпний хажуу 
талд байрлуулж уг 
талбай нөхөн 

сэргээлтэнд 
ашиглана 

24 

OTD1572 

(Шинэчилсэн 
өрөмдлөгийн 

талбай) 

ГХЗ-

120318 
(Шинэч
илсэн) 

0.15 0.0116 20 23.2 23.2 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 
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25 

Хаягдал 

хадгалах 

байгууламжи
йн 

лаборатори 

болон 

машины 

зогсоол 

ГХЗ-

120319 
0.17 0.17 30 510 510 0   

26 

Хаягдал 

хадгалах 

далангийн 

нэмэлт 

өргөтгөл 

ГХЗ-

120320 
24.8 24.8 30 74400 74400 0 

Хаягдлын 

далангийн өнгөн 

хөрс хураах талбай 

руу 

27 

Хаягдал 
хадгалах 

байгууламжи
йн А бүс дэх 
дүүргэгч 

материалын 

карьер 

ГХЗ-

120322 
92.38 27.7 30 83100 83100 0 

Хаягдлын 

далангийн өнгөн 

хөрс хураах талбай 

руу 

28 

Археологийн 

авран 

хамгаалах 

малтлага 

ГХЗ-

120323 
0.0032 0.0032 20 6.4 6.4 0 

Ухсан талбайн 

хажууд байрлуулж 

уг талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

29 

OTD1510F 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

120403 
0.25 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмп болон 
өрөмний хажуу 

талд байрлуулж 

нөхөн сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана. 

30 
Элс угаах 
талбай 

ГХЗ-
120506 

1.56 1.56 20 3120 3120 0 

Салхинаас 

нөмөрлөж талбайн 
өмнөд талд 

31 

Босоо ам#5-

ын барилгын 
ажил 

ГХЗ-
120608 

1.83 0.9 20 1800 1800 0 
Талбайн хажуу 
талд 

32 

Алсын 
удирдлагатай 

автомашин 

уралдааны 

талбай 

ГХЗ-

120609 
0.33 0.2 20 400 400 0 

Хог хаягдлын 
менежментийн 

төвийн өнгөн хөрс 

хураах талбайд 

33 

Түр кемп 

(Цахилгаан 
станц) 

ГХЗ-

120705 
10.4 3.14 20 6280 6280 0 

Талбайн хажуу 

талд 

34 

Ачаа 

тээврийн 
болон 

гаалийн 

хяналтын түр 
талбай 

ГХЗ-

120707 
6 0.1 20 200 200 0 

Талбайн замын 

хажуугаар 

35 

Ачаа 

тээврийн 
болон 

гаалийн 

хяналтын түр 
талбайн 

нэмэлт 

автозам 

ГХЗ-

120710 
0.184 0.184 20 368 368 0 

Талбайн замын 

хажуугаар 

36 

Баяжуулах 

үйлдвэрийн 

ачааны 
автомашин 

нэвтрүүлэх, 

жигнэх 

талбайн 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120711 
0.99 0.37 20 740 740 0 

Талбайн хажуу 

талд 

37 Ундай кемп 
ГХЗ-

120802 
29.5 29.5 30 88500 88500 0 

Түр кемпийн 

баруун талд 

байруулж нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 
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38 

Ил уурхай 

доторхи 

дүүргэгч 

материл 

олборлох 

карьерын 

талбай 

ГХЗ-

120803 
1.86 1.86 30 5580 5580 0 

Ил уурхайн өмнөд 

хэсэг дэх өнгөн 

хөрс хураах 

талбайд 

39 

OTD1751 

(Босоо ам 4-

ийн 

геотехникийн 

судалгаа) 

ГХЗ-

120804 
0.15 0.0156 20 31.2 31.2 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

40 

OTD1752  

(Босоо ам 4-

ийн 

геотехникийн 

судалгаа) 

ГХЗ-

120901 
0.15 0.016 20 32 32 0 

Өнгөн хөрс хураах 

талбайд  
байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана 

41 

Ил уурхайн 

шимт хөрс 

хуулалт (3-р 

үе) 

ГХЗ-

121003 
25.5 19.5 10-30 46700 46700 0 

5.95 га талбайг - 10 

см, 13.6 га талбайг 
30 см гүнтэйгээр 

хуулж ил уурхайн 

өнгөн хөрс 
овоолох талбайд 

хадгална 

42 

Говь 
автозасварын 

хүнд техник, 

автомашины 
зогсоолын 

талбайн 

өргөтгөл 

ГХЗ-

121004 
0.81 0.81 20 1620 1620 0 

Талбайн хажуу 

талаар 

43 

А1 болон А2 

өрөмдлөгийн 

талбай 
(Heruga 

North) 

ГХЗ-
121101 

0.3 0.012 20 24 24 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн  ашиглана 

44 

Геологийн 
оффис болон 

дээж 

хадгалах 
талбайн 

шинэчилсэн 

автозам 

ГХЗ-
121102 

0.89 0.6 20 1200 1200 0 
Замын хажуу 
талаар 

Уурхайн ашиглалтын талбайд 

нийт өнгөн хөрс хуулсан талбай - 

32 

279.00 144.65 
 

412691.38 398451.38 14240   

Уурхайн ашиглалтын талбайд 

нийт өнгөн хөрс хуулсан 

талбай-44 

294.20 144.65   412691.38 398451.38 14240   

Уурхайн ашиглалтын бус талбай 

45 

BP-R26A 

карьерын 
өргөтгөл, ОТ-

ГС 

автозамын 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-

111107 
2.1 0 0 0 0 0 

Өнгөн хөрс нь 
хуулж хадгалах 

хэмжээний 

чанартай биш тул 
хуулах 

шаардлагагүй 

46 

Шилэн 
кабелийн 

шугам тавих 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

111213 
0.55 0 0 0 0 0 

Уг талбай нь өмнө 
нь хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 
шаардлагүй 

47 

Оюу Толгойн 

талбай дахь 
өрөмдлөгийн 

хөтөлбөр 

(Лицензийн 
талбайн 

гадна 
талбайд) 

ГХЗ-

120104 
3.25 0 0 0 0 0 

Өрөмдлөгийн 
машины онцлогоос 

хамаарч уг 
хөтөлбөр явагдсах 
талбайд өнгөн хөрс 

хуулах 

шаардлагагүй 
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48 

Оюу Толгой 

талбай дахь 

өрөмдлөгийн 

хөтөлбөрийн 

шинэчилсэн 

газар (ОТ 

ашиглалтын 

талбайд) 

ГХЗ-

120206 
0 0 0 0 0 0 

Уг талбай нь өмнө 

нь хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 

шаардлагүй 

49 

Оюу Толгой - 

Ханбогд 

сумын 35 кВ-

ийн 

цахилгаан 

дамжуулах 

шугам 

ГХЗ-

120601 
15.24 0 0 0 0 0 

Бүх цахилгаан 

дамжуулах 

шонгийн суурийг 
өнгөн хөрс 

хуулалгүйгээр 

эхэлсэн. Гэр кемп 

нь түр ашиглах тул 

өнгөн хөрс хуулах 

хэрэггүй 

50 

Ханбогд 

сумын 

дотоод 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120709 

15.2 0 0 0 0 0 

Сумын хуучин 

автозамын суурь 
дээр дахин 

шинэчлэн барьсан 

51 

Зуурмагны 

үйлдвэрийн 

шинэ хаалга 
болон 

аюулгүйн 

тойрог хийх 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120712 
0.38 0 0 0 0 0 

Уг талбай нь өмнө 
нь хөндөгдчихсөн 

байсан тул өнгөн 

хөрс хуулах 
шаардлагүй 

52 

Хөх Хад 

талбай дахь 

түр гэр кемп 

ГХЗ-

121001 
1 0 0 0 0 0 

Гэр кемп тул 

хуулах 

шаардлагагүй 

53 

Манахт 

талбай дахь 

түр гэр кемп 

ГХЗ-

121005 
1 0 0 0 0 0 

Гэр кемп тул 

хуулах 

шаардлагагүй 

54 

Манахт 

лицензийн 

талбай дахь 
хайгуулын 

ажил 

ГХЗ-
121006 

1 0 0 0 0 0 

Өрөмдлөгийг 1 

өдөрт багтааж 

хийх тул өнгөн 
хөрс хуулах 

шаардлагагүй. 

Өрөмний усыг 
зориулалтын 

саванд хийж ОТ 

ашиглалтын 
талбайн бохир ус 

хадгалах талбайд 

асгана 

Уурхайн ашиглалтын бус 

талбайд нийт өнгөн хөрс 

хуулаагүй талбай - 10 

39.72 0 0 0 0     

55 

ОТ-ГС 

автозамын 3-

р бүс дэх 
барилгын 

ажил (CH 

4+620-
20+XXX) 

ГХЗ-
111102 

16.5 16.5 20 33000 33000 0 Замын дагуу 

56 

BP-R49 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 3-

р бүсийн 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-

111103 
2.41 2.41 20 4820 4820 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

57 

BP-R50 
карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-

111104 
1.93 1.93 20 3860 3860 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 
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58 

BP-R10A 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

111105 
12.27 12.27 20 24540 24540 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

59 

BP-R17A 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

111106 
5.73 5.73 20 11460 11460 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

60 

BP-R28A 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

111108 
1.6 1.6 20 3200 0 3200 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

61 

BP-PL05A 

карьер, 
ГХУДШХДБ 

барилгын 2-р 

шат 

ГХЗ-

111111 
2.9 2.9 20 5800 0 5800 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

62 

ОТ-ГС 

автозамын 3-

р бүсийн 
барилгын 

ажил 

(CH4+773 – 
CH8+900) 

ГХЗ-

111202 
41.27 7.2 20 14400 14400 0 Замын дагуу 

63 

ОТ-ГС 

автозамын 3-
р бүсийн 

барилгын 

ажил 
(CH16+600 – 

CH 20+000) 

ГХЗ-

111203 
34 7 20 14000 14000 0 Замын дагуу 

64 

EJD0034A 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

111205 
0.25 0.01 20 20 20 0 

Зүмпний хажуу 
талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана 

65 

EJD0041 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

111206 
0.25 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж 
эргүүлэн уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
ашиглана 

66 
EJD0042 
(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

111207 
0.25 0.01 20 20 20 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

67 

EJD0045 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-
111208 

0.25 0.01 20 20 20 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

68 

EJD0043 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

111210 
0.25 0.01 20 20 20 0 

Зүмпний хажуу 
талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана 

69 

EJD0043 

(Өрөмдлөгий
н 

шинэчилсэн 

талбай) 

ГХЗ-
111210 

(Шинэчил
сэн) 

0.15 0.0156 20 31.2 31.2 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

70 

EJD0044 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-
111211 

0.25 0.01 20 20 20 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 
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71 

Гүний 

хоолойн 

гүний усны 

судалгааны 

өрөмдлөг: 
Ханбогд 

талбай #1 

ГХЗ-

120102 
1.25 0.004 20 8 8 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

72 

Гүний 

хоолойн 

гүний усны 

судалгааны 

өрөмдлөг: 
Ханбогд 

талбай #2 

ГХЗ-

120201 
2 0.0064 20 12.8 12.8 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

73 

Гүний 

хоолойн 

гүний усны 
судалгааны 

өрөмдлөг: 
Манлай 
талбай 

ГХЗ-

120202 
1.5 0.0048 20 9.6 9.6 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

74 

BP-R51 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120302 
7.4 7.4 20 14800 14800 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

75 

BP-R54 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120303 
3.3 3.3 20 6600 6600 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

76 

BP-R55 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120304 
2.5 2.5 20 5000 5000 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

77 

BP-R56 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120305 
8.2 8.2 20 16400 16400 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

78 

BP-R17B 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120306 
1.9 1.9 20 3800 3800 3800 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

79 

BP-R42 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120307 
5 5 20 10000 10000 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

80 

BP-R48 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120308 
3.38 3.38 20 6760 6760 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

81 

BP-R59 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120309 
11.6 11.6 20 23200 0 23200 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

82 

BP-R60 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

ГХЗ-
120310 

3.9 3.9 20 7800 7800 0 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 
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барилгын 

ажил 

83 

BP-R33A 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120311 
3.25 3.25 20 6500 0 6500 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

84 

BP-R34A 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120312 

4.23 4.23 20 8460 8460 0 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

85 

BP-R38A 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120313 

0.47 0.47 20 940 940 0 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

86 

BP-R39A 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120314 

3.25 3.25 20 6500 6500 0 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

87 

BP-R62 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120315 

5.49 5.49 20 10980 0 10980 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

88 

BP-R63 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120316 

4.3 4.3 20 8600 0 8600 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

89 

EGD157 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-
120402 

0.25 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

90 

Бутлуурын 
үйлдвэрийн 

өргөтгөл, ОТ-

ГС 
автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120501 

0.99 0.99 20 1980 1980 0 
Үйлдвэрийн өмнөд 
талбай 

91 

Q-9 элсний 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 3-

р бүс дэх 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120502 
3.03 3.03 30 9090 9090 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

92 

Q-11 элсний 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120503 
3.49 3.49 30 10470 10470 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

93 

Q-12 элсний 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын  2-

ын В-р бүс 
дэх барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120504 
2.03 2.03 30 6090 6090 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 
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94 

Q-12 элсний 

карьерын 

шинэчилсэн 

автозам 

ГХЗ-

120504 

(Шинэчил
сэн) 

0.42 0.42 20 840 840 0 Замын дагуу 

95 

Q-13 элсний 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120505 
0.96 0.96 30 2880 2880 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

96 

Бутлуурын 

үйлдвэрийн 

өргөтгөл, ОТ-

ГС 
автозамын 3-

р бүс 

ГХЗ-

120507 
3 3 20 6000 6000 0 

Үйлдвэрийн 

талбайн баруун 

өмнөд хэсэгт 

97 

ОТ-ГС 

автозамын 3-

р бүс дэх 

өөрчлөгдсөн 
чиглэлийн 

барилгын 

ажил 
(CH8+900 - 

CH16+775) 

ГХЗ-

120508 
78.76 20.48 30 61440 61440 0 Замын дагуу 

98 

ОТ-ГС 
автозамын 1-

р бүсийн 

барилгын 
ажил 

(CH0+000 – 

CH3+060 
болон 

CH20+000 – 

CH20+300) 

ГХЗ-

120509 
61.31 16.68 20 33360 33360 0 Замын дагуу 

99 

ОТ-ГС 

автозамын 1-

р бүсийн 
барилгын 

ажил  

ГХЗ-

120510 
272.31 70.15 30 210450 210450 0 Замын дагуу 

100 

MOD003 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

120602 
0.15 0.0174 20 34.8 34.8 0 

Зүмпний хажуу 
талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана 

101 

BP-R72 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 2-

ын В-р бүс 
дэх барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120603 
6.4 6.4 30 19200 19200 0 

Замын хажуу талд 
байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
эргүүлэн  ашиглана 

102 

EGPCD  

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-

120604 
4.05 0.47 20 940 940 0 

Зүмпний хажуу 
талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 
эргүүлэн ашиглана 

103 

EGPCD 
(Нэмэлт 10 

өрөмдлөгийн 

талбай) 

ГХЗ-

120604 
(2 дахь 

нэмэлт 

тодотго
л) 

1.5 1.5 20 3000 3000 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

104 

EGPCD 

(Нэмэлт 7 

өрөмдлөгийн 

талбай) 

ГХЗ-

120604 
(Нэмэлт 

тодотго
л) 

1.05 1.05 20 2100 2100 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

105 

EGPCD 

(Нэмэлт 9 

өрөмдлөгийн 

талбай) 

ГХЗ-

120604 

(3 дахь 
нэмэлт 

тодотго

1.35 1.35 20 2700 2700 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 
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л) 

106 

BP-R56A 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 2-

ын А бүс дэх 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120605 

8.9 8.9 20 17800 17800 0 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

107 

BP-R48A 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 2-

ын В-р бүс 

дэх барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120606 
8.82 8.82 20 17640 17640 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

108 

BP-R49A 

карьерын 

өргөтгөл, ОТ-

ГС 

автозамын 2-

ын А-р бүс 

дэх барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120607 
9.06 9.06 20 18120 18120 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

109 

BP-R60A 

карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120610 
1.28 1.28 20 2560 2560 0 

Карьерын зүүн 

талд 

110 

BP-R60B 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 2-

ын В-р бүс 

дэх барилгын 
ажил 

ГХЗ-
120611 

1.76 1.76 20 3520 3520 0 
Карьерын зүүн 
талд 

111 

BP-R74 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 1-

р бүсийн 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120702 
3.49 3.49 10 3490 3490 0 

Карьерын зүүн 

хойд хэсэгт 

112 

BP-R75 
карьер, ОТ-

ГС 

автозамын 1-
р бүс дэх 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-

120703 
10.59 10.59 20 21180 21180 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

113 

BP-R77 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 1-

р бүс дэх 

барилгын 

ажил 

ГХЗ-
120704 

1.74 1.74 20 3480 3480 0 
Карьерын зүүн 
өмнө талд 

114 

Бутлуурын 

үйлдвэрийн 2 
дахь 

өргөтгөл, ОТ-

ГС 

автозамын 2-
ын В-р 

бүсийн 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-

120706 
2.84 2.84 20 5680 5680 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

115 

Хөх Хад 

талбай дахь 
элсний 

хайгуул  (26 

ГХЗ-
121002 

0.062 0.062 20 124 124 0 
Шурф ухах 
талбайн хажуу 

талд 
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шурф ухах 

талбай) 

116 

EGD158 

(Өрөмдлөгий
н талбай) 

ГХЗ-
121009 

0.15 0.0156 30 46.8 46.8 0 

Зүмпний хажуу 

талд байрлуулж уг 
талбайн нөхөн 
сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

117 

Манахт (4 

өрөмдлөгийн 

талбай) 

ГХЗ-

121010 
0.6 0.6 20-30 0.01404 0.01404 0 

1 өрөмдлөгийн 
талбайд 30 см, 

бусад 3 талбай 

өнгөн хөрсийг 20 
см гүнтэйгээр 

хуулж зүмпний 

хажуу талд 
хадгалж нөхөн 

сэргээлтэнд 

эргүүлэн ашиглана 

118 

BP-R23A 

карьер, ОТ-

ГС 
автозамын 1-

р бүс 

барилгын 
ажил 

ГХЗ-
121103 

14.9 14.3 20 28600 28600 0 
ГХЗ авсан талбай 
дотор 

119 

BP-R73 

карьер, ОТ-
ГС 

автозамын 1-

р бүсийн 
барилгын 

ажил 

ГХЗ-

121104 
5.2 4.5 20 9000 9000 0 

ГХЗ авсан талбай 

дотор 

Уурхайн ашиглалтын бус 
талбайд нийт өнгөн хөрс хуулсан 

талбай - 65 

703.62 325.80  753466.8 695186.8 62080   

Нийт уурхайн ашиглалтын бус 
талбай - 75 

743.34 325.80  753466.8 695186.8 62080   

НИЙТ ТАЛБАЙ - 119 1037.54 470.45  1166158.2 1093638.2 76320   

 

Хавсралт хүснэгт 12. Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайн бүртгэл 

# ГХЗ-ийн дугаар Талбайн нэр 
Нөхөн сэргээсэн 

талбай /га/ 
Тайлбар 

УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТАЛБАЙ 

Усны хайгуул 

8 ГХЗ-120103 OTMB11-09/10 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

9 ГХЗ-120103 
OTMB11-11/12 болон OTMB11-13  (Өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.25   

10 ГХЗ-120103 OTMB11-40/41  (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

11 ГХЗ-120103 OTMB11-42/43 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

12 ГХЗ-120103 OTMB11-44 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

13 ГХЗ-120103 OTMB11-44B (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

14 ГХЗ-120103 OTMB11-46/47 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

15 ГХЗ-120103 OTMB11-48/49 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

16 ГХЗ-120103 OTMB11-50/51 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

17 ГХЗ-120103 OTMB11-54/55 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

18 ГХЗ-120103 OTMB11-56/57 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

19 ГХЗ-120206 OTMB11-36/37 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

20 ГХЗ-120206 OTMB11-38/39 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   
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Нийт 3.25   

Нийт усны хайгуулын чиглэлээр өрөмдсөн талбайд хийгдсэн техникийн нөхөн 

сэргээлт 
3.25   

 
Хайгуулын өрөм 

21 ГХЗ-110904 OTD1746 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

22 ГХЗ-110904 OTD1747 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

23 ГХЗ-110904 OTD1747A (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

24 ГХЗ-110904 OTD1748 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

25 ГХЗ-110904 OTD1749 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

26 ГХЗ-111109 OTD1724 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25   

Нийт 1.5   

Нийт хайгуулын өрмийн чиглэлээр өрөмдсөн талбайд хийгдсэн техникийн 

нөхөн сэргээлт 
1.5   

 
Дэд бүтэц, барилгын ажил болон кемп 

1 
ГХЗ-110611, 

ГХЗ-110612 
Уурхайн агуулах 1 

Барилгын үе шат 
дууссаны дараагаар 

эвдэгдсэн талбайд 

техникийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн  

  

2 ГХЗ-101203 Хаягдал хуримтлуулах далангийн шахуурга үйлдвэр 1.65 

3 ГХЗ-101001 Төвийн халаалтийн үйлдвэр 3 

4 ГХЗ-111201 Хог хаягдлын менежментийн төв 4.58 

5 ГХЗ-110506 Төслийн талбай үерийн ус зайлуулах систем 6.4 

6 ГХЗ-110305 Хүнд техникийн засвар үйлчилгээний цогцолбор 1.3 

7 ГХЗ-110404 Дулаан хувиарлах систем-1 0.24 

8   220 кВ-ийн дэд станц 4.12 

Нийт 22.3   

Нийт дэд бүтэц, барилгын ажлын үед эвдэрсэн талбайд хийгдсэн техникийн 

нөхөн сэргээлт 
22.3   

Нийт уурхайн ашиглалтын талбайд хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлт 27.05   

 

# ГХЗ-ийн дугаар Нэр 
Нөхөн сэргээсэн 

талбай /га/ 
Тайлбар 

УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН БУС ТАЛБАЙ 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын карьер 

Оюу Толгой - Гашуунсухайтын автозам барилгын ажилд ашиглаж буй карьер 

1 ГХЗ  байхгүй ОТ-ГС чиглэлийн автозам дагуух 5 карьер 9.33 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

2 ГХЗ  байхгүй 
BP-R07 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А-р бүс 
1.50 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

3 ГХЗ  байхгүй 
BP-R12 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А-р бүс 
2.12 

Улсын байцаагчийн  
2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

4 ГХЗ  байхгүй 
BP-R15 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А-р бүс 
1.57 

Улсын байцаагчийн  
2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

5 ГХЗ-110821 
BP-R05 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А-р бүс 
4.29 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 
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6 ГХЗ-110808 
BP-R28 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А-р бүс 
2.70 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

7 ГХЗ-110814 
BP-R24 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А-р бүс 
1.10 

Улсын байцаагчийн  
2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

8 ГХЗ-110815 
BP-R25 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 
болон 2-ын А-р бүс 

1.30 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 
дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

9 ГХЗ-110816 
BP-R26 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 
болон 2-ын А-р бүс 

1.10 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 
дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

10 ГХЗ-111004 
BP-R32 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 

бүс 
4.22 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 
нутагт хүлээлгэн өгсөн 

11 ГХЗ-111107 
BP-R26A карьерийн өргөтгөл: : ОТ-ГС автозамын 

барилгын ажлын 4 болон 2-ын А-р бүс 
2.10 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 
хүлээлгэн өгсөн 

12 ГХЗ-111108 
BP-R28A карьерийн өргөтгөл: ОТ-ГС автозамын 

барилгын ажлын 4 болон 2-ын А-р бүс 
1.60 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

13 ГХЗ-111002 
BP-R29 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 

бүс 
9.77 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

14 ГХЗ-111003 
BP-R31 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 

бүс 
1.30 

Нөхөн сэргээсэн (Орон 
нутагт хүлээлгэн өгөөгүй 

байгаа) 

15 ГХЗ-111005 
BP-R33 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 
бүс 

3.25 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 
тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

16 ГХЗ-120311 
BP-R33A карьерийн өргөтгөл:  ОТ-ГС автозамын 

барилгын ажлын 3-р бүс 
3.25 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 
нутагт хүлээлгэн өгсөн 

17 ГХЗ-111007 
BP-R37 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 

бүс 
1.30 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 
нутагт хүлээлгэн өгсөн 

18 ГХЗ-120315 
BP-R62 карьер:  ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 

бүс 
5.49 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

19 ГХЗ-120316 
BP-R63 карьер:  ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 3-р 

бүс 
4.30 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

20 ГХЗ-111011 
Q-6 хайрганы карьер:  ОТ-ГС автозамын барилгын 

ажлын 3-р бүс 
7.13 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

21 ГХЗ-110823 
BP-R14 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 2-

ын В-р бүс 
1.75 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

22 ГХЗ-111015 
BP-R13 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 2-
ын В-р бүс 

2.70 

Нөхөн сэргээсэн (Орон 

нутагт хүлээлгэн өгөөгүй 
байгаа) 

23 ГХЗ-110807 
BP-R23 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 4 

болон 2-ын А бүс 
2.10 

Улсын байцаагчийн  

2012.04.17, 43/48/01 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 
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хүлээлгэн өгсөн 

24 ГХЗ-120306 
BP-R17B карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 2-

ын В-р бүс 
1.90 

Нөхөн сэргээсэн (Орон 

нутагт хүлээлгэн өгөөгүй 

байгаа) 

25 ГХЗ-120309 
BP-R59 карьер: ОТ-ГС автозамын барилгын ажлын 2-

ын В-р бүс 
11.60 

Нөхөн сэргээсэн (Орон 

нутагт хүлээлгэн өгөөгүй 

байгаа) 

Нийт 88.77   

Нисэх онгоцын барилгын ажилд ашиглаж буй карьер 

26 ГХЗ байхгүй 
Оюут нисэх онгоцын буудлын барилгын ажилд 
ашигласан карьер 

9.49 
Нөхөн сэргээсэн (Орон 
нутагт хүлээлгэн өгсөн) 

Нийт 9.49   

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дэд бүтцийн барилгын ажил (ГХУТШХДБ)-д ашиглаж буй карьер 

27 ГХЗ-110907 BP-P4: УТШХ барилгын ажлын 1-р шат 3.30 

Улсын байцаагчийн  
2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

28 ГХЗ-110802 BP-PL05: ГХУТШХДБ-ийн барилгын ажлын 2-р шат 

7.70 

Улсын байцаагчийн  
2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 
29 ГХЗ-111111 BP-PL05A: ГХУТШХДБ-ийн барилгын ажлын 2-р шат 

Нийт 11.00   

Нийт нөхөн сэргээлт хийсэн карьерын талбай 109.26   

 
Усны хайгуул 

Гүний хоолойн усны судалгааны хөтөлбөр 

30 ГХЗ-120102 Ханбогд #1  ( (Өрөмдлөгийн 5 талбай) 1.25 Нөхөн сэргээсэн 

31 ГХЗ-120201 Ханбогд #2  (Өрөмдлөгийн 8 талбай) 2 Нөхөн сэргээсэн 

32 ГХЗ-120202 Манлай  (Өрөмдлөгийн 6 талбай) 1.5 Нөхөн сэргээсэн 

Нийт 4.75   

Оюу Толгой талбай усны судалгааны хөтөлбөр-Уурхайн ашиглалтын талбайн гадна талбай 

33 ГХЗ-120104 
OTMB11-01 болон OTMB11-02/03  (Өрөмдлөгийн 
талбай) 

0.25 

Улсын байцаагчийн 

2012.04.20-ны  өдрийн 
43/48/02 тоот дүгнэлтээр 

орон нутагт хүлээлгэн 

өгсөн 

34 ГХЗ-120104 OTMB11-04/05 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 

35 ГХЗ-120104 
OTMB11-06/07 болон OTMB11-08 (Өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.25 

36 ГХЗ-120104 
OTMB11-14/15 болон OTMB11-16 (Өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.25 

37 ГХЗ-120104 OTMB11-17/18 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 

38 ГХЗ-120104 
OTMB11-19/20 болон OTMB11-21 (Өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.25 

39 ГХЗ-120104 
OTMB11-22/23 болон OTMB11-24 (Өрөмдлөгийн 
талбай) 

0.25 

40 ГХЗ-120104 OTMB11-25/26 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 

41 ГХЗ-120104 OTMB11-27/28 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 

42 ГХЗ-120104 OTMB11-29 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 

43 ГХЗ-120104 
OTMB11-30/31 болон OTMB11-32 (Өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.25 

44 ГХЗ-120104 
OTMB11-33/34 болон OTMB11-35 (Өрөмдлөгийн 

талбай) 
0.25 

45 ГХЗ-120104 OTMB11-52/53 (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 

Нийт 3.25   

Нийт усны хайгуулын чиглэлээр өрөмдсөн талбайд нөхөн сэргээсэн талбай 8.00   

 
Хайгуулын өрөм 
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46 ГХЗ-120604 EGPCD (Өрөмдлөгийн 52 талбай) 7.8 Нөхөн сэргээсэн 

47 
ГХЗ-111210 (2 дахь 

нэмэлт тодотгол) 
EJD0043  (Өрөмдлөгийн талбай) 0.15 Нөхөн сэргээсэн 

48 ГХЗ-111208 EJD0045   (Өрөмдлөгийн талбай) 0.25 Нөхөн сэргээсэн 

49 ГХЗ-121002 
Хөх Хад талбай дахь элсний хайгуул  (26 шурф ухах 

талбай) 
0.624 Нөхөн сэргээсэн 

50 ГХЗ-121006 
Манахт лицензийн талбай дахь хайгуулын ажил (14 
Өрөмдлөгийн талбай) 

1 Нөхөн сэргээсэн 

Нийт 9.824   

Нийт хайгуулын өрөмдсөн талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай 9.824   

      
 

  

Дэд бүтэц, барилгын ажил болон кемп 

52 ГХЗ-110410 Хойд кемп 

279 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 

тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

53 ГХЗ-110910 
Ус татах шугам хоолойн дэд бүтцийн барилгын ажил: 

2-р үе шат 

1-р  үе шат болон 2- р үе 
шатны зарим хэсэг нийт 
656 га талбайг 2011 оны 

нөхөн сэргээлтийн 
тайланд оруулж тооцсон 

тул бусад талбайг 
тайланд онд оруулан 
тооцсон. 2012 онд нийт 
талбайг Улсын 

байцаагчийн  2012.10.30, 
16/04/324/02 тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн 

54 ГХЗ-110801 Гэр кемп-В 5.57 

Улсын байцаагчийн  

2012.10.30, 16/04/324/02 
тоот дүгнэлтээр орон 

нутагт хүлээлгэн өгсөн 

55 ГХЗ-111213 Шилэн кабелийн газар доорхи шугамын ажил 0.55 Нөхөн сэргээсэн 

56 ГХЗ-121001 Хөх Хад талбай дахь түр кемп 1 Нөхөн сэргээсэн 

57 ГХЗ-121005 Манахт лицензийн талбай дахь түр кемп 1 Нөхөн сэргээсэн 

Нийт 287.12   

Нийт дэд бүтэц, барилгын ажлын хүрээнд техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн 
талбай 

287.12 0.00 

Нийт уурхайн ашиглалтын бус талбайд хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлт 414.20 0.00 
 

НИЙТ ТЕХНИКИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ ХИЙГДСЭН ТАЛБАЙ 441.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 Хавсралт хуудас 125 

 

 

Хавсралт хүснэгт 13. Мод, том сөөгний үрийн чанар 

 

 

                            

                              Зүйлийн шинжлэх ухааны нэр
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1 Нийт үрийн хэмжээ, кг 3 2 10 4 125

2 Түүсэн газрын нэр, байршил

Өмнөговь. 

Ханбогд. 

Дайчин

Өмнөговь. 

Булган. 

Баянзаг

Өмнөговь. 

Мандал-

Овоо, 

Баянхошуу

Өмнөговь. 

Их говийн 

төгөл. МҮГ

Өмнөговь. 

ОТ. 

Лиц.талбай

3 Түүсэн хугацаа 11-Nov-11 10-Nov-11 29-May-11 11-Nov-11 20-Jul-11

4 Шинжилгээнд өгсөн 19-Mar-12 19-Mar-12 19-Mar-12 19-Mar-12 19-Mar-12

5 Шинжилгээний хариу гарсан 3-Apr-12 3-Apr-12 13-Apr-12 13-Apr-12 3-Apr-12

MNS 2433:2009 - Цэвэршилт, % 55 55 61 94 98.1

Цэвэршилт, %  97.5 92.9 61 96.8 80.8

хаягдлын төрөл:

соёолсон үр - -

жижиг, хорчгор, дутуу боловсорсон үр 0.9 0.7 1.1 2.7 18.9

хоосон үр - -

бяцарсан, хагарч нүцгэрсэн үр - 0.4 -

өвчилсөн үр - -

хортонд гэмтсэн үр: 

шавжаар - 0.3 0.1

мэрэгчдээр - 0.1

хольц:

бусад ургамлын үр - -

амьд авгалдай, хүүхэлдэй, бие гүйцсэн шавж - -

бусад хатуу хог хаягдал 1.6 5.4 37.6 0.1 0.1

7 1000 үрийн жин 2.2 2.7 6.9 103.9 611.3

Соёололт / хоног 99.7 / 3 99.3 / 3 57.3 / 3 97 / 3 -

Ургах эрчим / 1 хоног 99.3 99.3 57.3 97

Aмьдрах чадвар (будах) 77.3

соёолоогүй, амьдрах чадваргүй үрнээс: 

эрүүл үр (зөвхөн соёололт тодорхойлсноор) - 0.3 0.3 -

амьдрах чадваргүй (шилмүүст модонд) - -

ялзарсан үр 0.3 0.4 18.7 -

хэвийн бус соёололттой үр - 0.3 -

өнгөтэй болсон үр - 13.7 2.7 -

хортонд гэмтсэн - -

үр хөврөлгүй - -

хоосон үр - 10.3 -

Чийгшилт 6.0 6.0 9.8

үрийн халдварлалт: 

мөөгөнцөрөөр - -

сапрофитаар дунд дунд их их -

шавжаар - -

10 Үрийн чанар/зэрэг I I II I

техникийн 

шаардлага 

хангаагүй

11 Хүчинтэй хугацаа 1-Aug-12 1-Aug-12 1-Aug-12 1-Aug-12

6

8

9
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Хавсралт хүснэгт 14. Ханбогд сум, Оюу Толгой төслийн хашаанд тарьсан мод, сөөгний бүртгэл 

 

No

                              

                          Зүйлийн нэр

Мод таригдсан талбай
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Нийт 

А
м
ьд
р
ал
т,

 ш

А
м
ьд
р
ал
т,

 %

1 Хамгаалалтын зурвас 4/19-4/21/2012 476 468 476 1420 1295 91.2

2 Плантацид 4/21-4/23/2008 288 240 252 252 264 240 1536 1276 83.1

3 Бойжуулалтын талбайд 4/25/2009 410 410 410 100.0

4 Ботаникийн цэцэрлэг 5/11-5/14/2010 367 367 318 86.6

5 Гол хаалганы урдуур 5/11-5/14/2011 14 58 72 58 80.6

6 Мөчирөөр тарьсан 5/11-5/14/2012 5123 5293 1560 882 12858 7440 57.9

5901 665 6423 728 1824 240 882 16663 10797 64.8

1 Геомастер 4/22/2012 350 150 500 387 77.4

2 "Ногоон Клуб" 5/6/2012 105 105 40 38.1

3 Мэжор Дриллинг Монголиа ХХК 5/15/2012 100 150 250 104 41.6

4 Ханза ХХК 4/27/2012 40 40 40 100.0

5 Номадс ХХК 4/30/2012 20 20 7 35.0

6 Ханбогд сумын сургууль 5/5/2012 30 30 29 96.7

7 Ханбогд сумын ЗДТГ 5/6/2012 100 100 67 67.0

8 Ханбогд сумын ТХГ 5/7/2012 50 50 23 46.0

695 100 0 150 0 150 1095 697 63.7

1 Ариунаа 4/22/2012 4 4 4 100.0

2 Батбаяр 5/5/2012 10 10 9 90.0

3 Батжаргал 5/7/2012 10 10 7 70.0

4 Батжаргал.До 5/16/2012 7 7 7 100.0

5 Батмөнх 5/19/2012 20 20 15 75.0

6 Баттөмөр 5/21/2012 3 3 3 100.0

7 Бат-Эрдэнэ 5/16/2012 7 7 5 71.4

8 Баяраа 5/4/2012 10 10 8 80.0

9 Баярсайхан 5/5/2012 6 6 6 100.0

10 Баярсайхан 5/14/2012 6 6 6 100.0

11 Баярхүү 5/6/2012 6 6 5 83.3

12 Баясах 4/20/2012 10 45 55 43 78.2

13 Бүрнээ 5/20/2012 3 3 3 100.0

14 Бямбасүрэн 5/5/2012 10 10 8 80.0

15 Ганбаяр 5/21/2012 5 5 5 100.0

16 Ганболд 4/25/2012 10 20 4 34 29 85.3

17 Дорждэрэм 4/21/2012 5 5 5 15 8 53.3

18 Дэмчиг 5/20/2012 2 2 2 100.0

19 Мөнх-Эрдэнэ 5/18/2012 20 20 13 65.0

20 Наранцэцэг 4/22/2012 14 65 2 81 49 60.5

21 Пүрэв 5/18/2012 4 4 4 100.0

22 Пүрэв-Очир 5/5/2012 6 6 3 50.0

23 Сансар 4/24/2012 8 8 2 25.0

24 Сараа 5/5/2012 6 6 6 100.0

25 Сүхээ 5/14/2012 10 10 10 100.0

26 Тогоо 5/21/2012 2 2 2 100.0

27 Төгсбаатар 4/22/2012 10 20 30 24 80.0

28 Уламбаяр 4/22/2012 6 6 5 83.3

29 Ууганаа 5/2/2012 10 10 10 100.0

30 Уянга 5/18/2012 5 5 5 100.0

31 Энхтөр 5/19/2012 7 20 27 27 100.0

32 Эрдэнэжаргал 5/17/2012 5 5 5 100.0

202 215 9 0 2 5 433 338 78.1

1 Геологийн хэлтэс 4/22/2012 50 90 10 10 10 170 140 82.4

2 Ундайн сайранд 5/3/2012; 5/23/2012 2000 200 300 2500 2150 86.0

3 Мэжор Дриллинг 5/4/2012 211 211 180 85.3

4 Засвар 5/5/2012

5 Ханза 5/9/2012 10 10 10 100.0

6 Галын хэлтэс 5/9/2012 5 5 5 100.0

7 Ил уурхайн оффис 5/11/2012 17 90 107 90 84.1

293 180 10 2010 200 310 3003 2575 82.4

Нийт 21194 14407 72.2

2. Ханбогд сумын байгууллага, кемпүүдээр таригдсан 

1. Ханбогд суман дахь МҮГ

3. Ханбогд сумын иргэдэд нийлүүлсэн

4. Оюу Толгой кемпийн хашаанд таригдсан
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Хавсралт хүснэгт 15. Үрээр тарьж байгаа ургамлын бүртгэл, тоо хэмжээ 

 

 

 

 

Бортгонд, ш Амьдралт, ш Амьдралт, % Ил талбайд, м
2

ULMPUM 4/7/2012 45
1 кг үрээр хүлэмжин дотор туузлан тарилт 
хийсэн. 

ULMPUM 6/3/2012- 270 10 кг хайласны үрийг тарьсан

HALAMM 4/3/2012 7480 6197 82.8
Үрээр тарилт хийгдсэн. Нэг бортогонд 3-4 

ширхэг  үр суулгасан.

HALAMM 4/5/2012 10800 1681 15.5 Нэг бортгонд 1 ширхэг үр суулгасан. 

HALAMM 6/3/2012- 43920 25407 57.8 Нэг бортгонд 3 ширхэг үр суулгасан.

HALAMM 7/6/2012 1290 1290 100.0

HALAMM 7/28/2012 19359 2318 12.0

ELEMOO 4/4/2012 3000 2240 74.7 Нэг бортгонд 1 ширхэг үр суулгасан.

ELEMOO 6/3/2012- 36 0,5 кг хайласны үрийг тарьсан

AMYPED 4/4/2012 3000 2227 74.2 Нэг бортгонд 1 ширхэг үр суулгасан.

AMYPED 6/3/2012- 135 6 кг бүйлэсний үрийг тарьсан

AMYPED 7/11/2012 5940 3449 58.0

AMYPED 7/12/2012 5940 2230 37.5

AMYPED 7/13/2012 5940 1145 19.2

AMYPED 7/16/2012 5940 765 12.8

5 ZYGXAN 7/16/2012 4608 3018 65.5

6 ARIHEY 7/16/2012 54

7 EPHSIN 8/1/2012 4608 0 0.0

8 OLGLEU 7/16/2012 6048 1226 20.3

CHLVIR 7/6/2012 9

CHLVIR 7/16/2012 45

127873 53193 41.6 594
Нэг бортгонд төрөл зүйлээс хамаарч 1-5 

ширхэгээр тарьсан

Үрээр тарьсан байдал

Тайлбар

1

2

№
Ургамлын зүйлийн 

кодлосон нэр

9

Огноо

3

4



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 Хавсралт хуудас 128 

 

 

 

Хавсралт хүснэгт 16. 2013 оны нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэхээр бэлтгэж буй үрийн хэмжээ, 
нэр 

 

  

Латин нэр Монгол нэр Нойтон жин Хуурай жин

1 Achnatherum splendens (Trin.)Nevski Гялгар дэрс 2012.09.26 2012.09.30 Оорцог 0.284 0.284

2012.09.26 2012.10.07 Оорцог 4.1 4.1

2 Allium mongolicum Rgl Хөмүүл 2012.09.18 2012.09.22 Оорцог 20 10

3 Allium polyrrhizum Turcz. ex RgL./ Таана 2012.09.13 2012.09.22 5-р цацраг орчмоос 60 50

2012.09.16 2012.09.23 Оорцог 70 50.5

2012.09.16 2012.09.27 Оорцог 30 24.7

2012.09.16 2012.09.28 Оорцог 25 20.3

2012.09.16 2012.09.29 Оорцог 29 23.3

2012.09.16 2012.09.30 Оорцог 24 18.3

2012.09.16 2012.10.01 Оорцог 21 15.6

2012.09.26 2012.10.07 Оорцог 26.3 20.4

4 Anabasis brevifolia Баглуур 2012.09.25 2012.10.29 Оюу толгойн хашаа 28.5 28.5

2012.09.25 2012.10.30 Оюу толгойн хашаа 33.3 33.3

2012.11.01 2012.11.12 Оюу толгойн хашаа 0.7 0.7

5 Astragalus melilotoides Pall Хошоон хунчир 2012.09.16 2012.09.25 Булан сухайт 5 3.5

6 Caryopteris Bunge Монгол догар 2012.09.25 2012.10.09 Оюу толгойн хашаа 6.16 2.97

2012.09.25 2012.10.10 Оюу толгойн хашаа 6.4 3.7

7 Cleistogenes songorica (Roshev.) Ohwi. Хазаар өвс 2012.09.22 2012.09.26 МҮГ 5 4

8 Corispermum mongolicum Iljin Харалдай хамхаг 2012.09.22 2012.09.25 МҮГ 30 20

9 Ephedra sinica Stapf Нангиад зээргэнэ Дөрөлж 5 3.5

10 Eurotia ceratiodes (L.) C. A. Mey Орог тэсэг 2012.09.25 2012.10.01 Гүний хоолой 5.4 5

2012.09.25 2012.10.02 Гүний хоолой 9.5 9.3

2012.09.25 2012.10.03 Гүний хоолой 10.5 8

2012.09.25 2012.10.04 Гүний хоолой 3 2.1

2012.09.25 2012.10.06 Гүний хоолой 8 6

11 Glycyrrhiza uralensis Fisch./ Чихэр өвс 2012.09.20 2012.09.25 Даравгайн гол, Булан сухайт 2 2

12 Haloxylon ammodendron Заг 2012.09.16 2012.11.02 Булан сухайт 15.6 15.6

13 Heteropappus altaicus Алтайн согсоот 2012.09.25 2012.10.08 Оюу толгойн хашаа 28 28

2012.09.25 2012.10.09 Оюу толгойн хашаа 20 20

2012.09.25 2012.10.10 Оюу толгойн хашаа 10.4 10.4

14 Hibiscus trionum L Сумранз 2012.09.13 2012.09.26 Цуурай 1 1

15 Iris oxopetala Bunge Хурц дэлбээт цахилдаг 2012.09.13 2012.09.26 Цуурай 1 1

16 Lespedeza dahurica (Laxm.) Schindl. Дагуур хошоон бут 2012.09.26 2012.09.30 Оорцог 2 2

17 Nitraria sibirica Pall Сибирь хармаг Сумын төв орчмоос 3 1

18 Reaumuria soongorica Улаан бударгана 2012.11.01 2012.11.12 Оюу толгойн хашаа 6.2 6.2

19 Salsola passerina Бор бударгана 2012.09.25 2012.10.28 Оюу толгойн хашаа 13.75 13.75

20 Sophora alopecuroides L Үнэгэн сүүлхэй лидэр 2012.08.16 2012.08.20 Даравгайн гол 30 30

21 Stipa glareosa Сайрын хялгана 2012.09.25 2012.10.08 Оюу толгойн хашаа 0.856 0.856

22 Tamarix ramosissima Ldb Багалгар сухай 2012.09.03 2012.09.12 Булан сухайт 3 3

502.86

Ургамлын нэрс Урьдчилж явж 

үзсэн огноо
Үрийг түүсэн 

oгноо

Нөхөн сэргээлтэнд

№ Түүсэн газрын нэр
Үрийн хэмжээ, кг
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Хавсралт хүснэгт 17. 2013 оны судалгаанд хэрэглэхээр бэлтгэж буй үрийн хэмжээ, нэр 

 

 

 

Латин нэр Монгол нэр Нойтон жин Хуурай жин

1 Achnatherum splendens (Trin.)Nevski Гялгар дэрс 2012.09.16 2012.09.25 Булан сухайт 50 50

2012.09.18 2012.09.24 Ундайн гол 50 50

2 Acroptilon repens (L.) DC. Мөлхөө ягаан толгой 2012.10.23 2012.10.29 GG-1 50 50

2012.09.16 2012.09.25 Булан сухайт 50 50

3 Agriophyllum pungens Цулхир 2012.10.28 2012.10.28 Хүнхэр 200 200

4 Ajania achileoides  Төлөгчдүү бортаар 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

5 Allium mongolicum Rgl. Хөмүүл 2012.09.13 2012.09.16 МҮГ 50 50

6 Amaranthus retroflexus L. Gilib. Урвуу гагадай 2012.09.20 2012.09.23 МҮГ 50 50

7 Aristida Heymannii Rgl Нохой бөөдий 2012.09.20 2012.09.22 МҮГ 50 50

8 Artemisia scoparia Ямаан шаралж 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

9 Artemisia Sieversiana Сиверс царван 2012.11.01 2012.11.01 Улаан эрэг 50 50

10 Asterothamnus centrali-asiaticus  Төв азилавай 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

11 Astragalus  melilotoides Pall. Хошоон хунчир 2012.09.16 2012.09.25 Булан сухайт 50 50

12 Astragalus  variabilis Хатингар 2012.10.23 2012.10.29 GG-1 50 50

13 Atraphaxis  pungens Jaub. et Spach Шивүүрт эмгэн шилбэ 2012.09.16 2012.09.25 Булан сухайт 50 50

2012.09.18 2012.09.24 Ундайн гол 50 50

14 Atriplex sibirica Сибирь шорной 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

2012.09.16 2012.10.25 Амдгай 300 300

15 Bassia dasyphylla Манан хамхаг 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

16 Calligonum mongolicum Азар 2012.10.28 2012.10.28 Хүнхэр 100 100

17 Chenopodium acuminatum Willd. Шорной лууль 2012.09.16 2012.09.24 Оорцог 50 50

18 Chloris  virgata Булган сүүл 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай 200 200

2012.09.16 2012.10.25 Амдгай 50 50

2012.09.20 2012.09.23 МҮГ 50 50

19 Cleistogenes songorica (Roshev.) Ohwi. Хазаар өвс 2012.09.22 2012.09.23 МҮГ 50 50

20 Clematis tangutica (Maxim.) Korsh Тангад зогдор өвс 2012.09.18 2012.09.24 Ундайн гол 50 50

21 Convolvulus arvensis  Чөдөр сэдэргэнэ 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай 50 50

22 Dontostemon crassifolius  Махлаг багадай 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

23 Enneapogon borealis  (Greseb.) Honda Умард есөөхэй 2012.09.18 2012.09.20 МҮГ 50 50

24 Eragrostis  minor Host Бага хургалж 2012.09.20 2012.09.23 МҮГ 50 50

25 Erodium Stephanianum Willd. Стефаны заан таваг 2012.09.13 2012.09.26 Цуурай 50 50

26 Gypsophila desertorum (Bge.) Fenzl Цөлийн тайр 2012.09.20 2012.09.23 МҮГ 50 50

27 Heteropappus altaicus Алтайн согсоот 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай 100 100

28 Hibiscus trionum Нэртцэцэг 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай 300 300

2012.09.13 2012.09.26 Цуурай 50 50

29 Iris  oxyptala Цахилдаг 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай 100 100

30 Kochia melanoptera Тогторгоно 2012.09.16 2012.10.25 Амдгай 50 50

31 Lespedeza dahurica Дагуур хошоон бут 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

2012.09.22 2012.09.23 МҮГ 50 50

2012.09.16 2012.09.23 Оорцог 50 50

32 Lycium truncatum Wang. Чонон махирс 2012.09.18 2012.09.24 Ундайн гол 50 50

33 Micropeplis arachnoidea Аалзан хамхаг 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

34 Panicum miliaceum Тарианы хар будаа 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай 50 50

35 Panzeria lanata Үсхий нохойн хэл 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

36 Peganum nigellas trum Харлаг өмхий өвс 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай улаан нуур 50 50

2012.09.22 2012.09.23 МҮГ 50 50

37 Polygonum aviculare Шувуун тарна 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

38 Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski Эмзэг түрүү 2012.09.16 2012.09.22 Оорцог 50 50

39 Salsola collina Толгодын бударгана 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

40 Salsola pestifera Өргөст хамхаг 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 50 50

41 Scorzonera divaricata Дэрэвгэр хависхана 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

42 Setaria glauca (L.) P. B. Хөх ногоон хоног будаа 2012.09.16 2012.09.25 Булан сухайт 50 50

43 Sonchus oleraceus Хээрийн шаралзгана 2012.11.01 2012.11.01 МҮГ 10 10

44 Stellaria dichotoma Ацан ажигана 2012.10.23 2012.10.29 Даравгай 200 200

45 Tournefortia s ibirica Сибирь эргүүлгэн 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай улаан нуур 50 50

46 Tragus mongolorum Ohwi. Монгол ямаалз 2012.09.18 2012.09.20 МҮГ 50 50

47 Xanthium strumarium Бөлдөг зангуу 2012.09.13 2012.10.25 Цуурай улаан нуур 100 100

2012.11.01 2012.11.01 Улаан эрэг 50 50

48 Zygophyllum pterocarpum Хатуу үрт хотир 2012.10.06 2012.10.24 Ундайн гол 50 50

4110

Урьдчилж 

явж үзсэн 

огноо

Үрийг 

түүсэн 

Огноо
Түүсэн газрын нэр

Үрийн хэмжээ, гр

Судалгаанд

№
Ургамлын нэрс
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Хавсралт хүснэгт 18. 2012 оны фенологийн ажиглалтын тэмдэглэл 

 

 

 

 

 

 

XII

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

1 Ephedra sinica Stapf Sol Sol

2 Aristida heymannii Rgl Sp Cop

3 Achnatherum  splendens (Trin) Nevsk Sp Sol

4 Ptilagrostis Pelliotii (Danguy) Grub Sol Sol

5 Stipa glareosa P.Smirn Sol Sp

6 Chloris virgata Sw Sol Sp

7 Enneapogon borealis Honda Sp Sp

8 Phragmites communis Trin Un Un

9 Cleistogenes soongorica (Roshev) Ohwi Sol Sp

10 Allium polyrrhizum Turcz.ex Rgl Cop cop

11 A. mongolicum Rgl Sol Sp

12 Iris oxypetala Bunge Sol Sol

13 U. pumila L Sol Sp

14 Populus euphratica Oliv. Sol

15 Rheum nanum Sievers Sol Sol

16 Atriplex sibirica L Sol Sp

17 Eurotia ceratoides C.A.Mey Un Sol

18 Bassia dasyphylla Ktze Cop Cop

19 Corispermum mongolicum Iljin Cop Sp

20 Kalidium foliatum (Pall) Mey Sp SP

21 Salsola passerina Bge Sol Cop

22 S. laricifolia Turcz. Ex Litw. Sol sol

23 S. pestifera Nels cop cop

24 Anabasis brevifolia C.A.Mey Sp Cop

25 Haloxylon ammodendron Bge. Sp

26 Halogeton glomeratus (M.B) C.A.Mey Cop Cop

27 Sympegma regelii Bge Cop Sp

28 S. dichotoma L Un Un

29 Dontostemon crassifolius Bge  Un Un

IX X XI
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Хавсралт хүснэгт 19. 2012 оны фенологийн ажиглалтын тэмдэглэл 

 

 

 

 

 

 

 

XII

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

30 Potaninia mongolica Maxim Sp Sp

31 Amygdalus pedunculata Pall Sol Sol

32 Caragana brachypoda Pojark Sol Sol

33 C. Korshinskii Kom Sol Sol

34 Glycerrhiza uralensis Fisch Un Un

35 Astragalus vallestris   R.Kom Un Un

36 A.      melilotoides Pall Un Un

37 Oxytropis aciphylla Lab Sp Sp

38 O. grubovii Ulzij Sol Sol

39 Erodium tibetanum  Edgew Sol Sol

40 Peganum nigellastrum Bge Sp Sp

41 Zygophyllum xanthoxylon Maxim Un Un

42 Nitraria sibirica Pall Cop Sp

43 Reaumuria soongorica (Pall) Maxim Cop Cop

44 Tamarix ramosissima Ldb Un Un

C. fruticosus Pall Un sp

46 Panzeria lanata (M) Bge Sol Sol

47 Heteropappus altaicus (Willd) Sp Sp

48 Asterothamnus centrali-asiaticus  Nov Sol Sol

49 Inula salsoloides (Turcz) Ostant Un Un

50 Tugarinovia mongolica Iljin Un Sol

51 Ajania achilleoides (Turcz) Poljak Sp Sp

51 Brachanthemum gobicum Krasch Un Un

53 A. xerophytica Krasch Sol Sol

54 A.xanthochroa Krasch Un

55 Scorzonera  pseudodivaricata L Sol Un

№ Зүйлийн нэр
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Хавсралт хүснэгт 20. 2012 онд тэмдэглэгдсэн нүүдлийн шувуудын жагсаалт 

# Баг # Зүйлийн нэр ШУ-ны нэр 
Хамгааллын статус 
Бүс 

нутгийн 

Олон 

улсын 

1 Podicipediformes 

1 Отгот шунгуур Podiceps cristata LC LC 

2 Халтар шунгуур Podiceps nigricollis LC LC 

3 Хурган шунгуур Tachybaptus ruficollis LC LC 

2 Pelecaniformes 
4 Борцгор хотон Pelecanus crispus CR VU 

5 Тураг гогой Phalacrocorax carbo LC LC 

3 Ciconiformes 

6 Хөх дэглий Ardea cinerea LC LC 

7 Зээрд дэглий Ardea purpurea LC NT 

8 Цагаан дэвлээ Ardeola bacchus NA LC 

9 Хотны дэгэл Bubulcus ibis NA LC 

10 Цасч дэглээ Egretta alba LC LC 

11 Yellow Bittern Ixobrychus sinensis - LC 

12 Ногоовор зашин Nycticorax nycticorax NA LC 

13 Цагаагчин халбагат Platelea leucoridia LC LC 

4 Anseriformes 

14 Мандир уранхажин Aix galericulata NA LC 

15 Шовтгоралаг нугас Anas acuta LC LC 

16 Халбага нугас Anas clypeata LC LC 

17 Ногоохон нугас Anas crecca LC LC 

18 Зээрд нугас Anas penelope LC LC 

19 Зэрлэг нугас Anas platyrhynchos LC LC 

20 Цагаанхөмсөгт нугас Anas querquedula LC LC 

21 Бор нугас Anas strepera LC LC 

22 Бор галуу Anser anser LC LC 

23 Улаанхүзүү шумбуур Aythya ferina LC LC 

24 Гэзэгт шумбуур Aythya fuligula LC LC 

25 Алаг шунгаас Bucephala clangula LC LC 

26 Гунгар хун Cygnus columbianus LC LC 

27 Хумхин бохио Mergus merganser LC LC 

28 Улаанхушуу биваан Netta rufina LC LC 

29 Хондон ангир Tadorna feruginea LC LC 

30 Анхидал ангир Tadorna tadorna LC LC 

5 Falconiformes 

31 Шунгаач харцага Accipiter gularis LC LC 

32 Морин харцага Accipiter nisus LC LC 

33 Үлэг харцага Accipiter gentilis  LC LC 

34 Шилийн сар Buiteo hemilasius LC LC 

35 Ойн сар Buteo buteo LC LC 

36 Талын сар Buteo rufinus LC LC 

37 Амарын шонхор Falco amurensis LC LC 

38 Идлэг шонхор Falco cherrug VU VU 

39 Зээрд шонхор Falco naumanni LC VU 

40 Эгэл шонхор Falco peregrinus DD LC 

41 Шууман шонхор Falco subbuteo LC LC 

42 Начин шонхор Falco tinnunculus LC LC 

43 Цагаансүүл нөмрөгбүргэд Halieetus albicilla NT LC 

44 Хималайн хажир Gyps himalayensis LC LC 

45 Тарважи бүргэд Aquila nipalensis  LC LC 

46 Бахим бүргэдэй Hieraaetus pennatus LC LC 

47 Согсоот гоорбис Pernis ptilorhynchus LC LC 

48 Сохор элээ Milvus migrans LC LC 

49 Могойч загалай Circaetus gallicus EN LC 

50 Саарал хулд Circus cyaneus LC LC 

51 Дорнын хулд Circus spinolotus LC LC 

52 Загасч явлаг Pandion haliaetus LC LC 

6 Gruiformes 53 Өвөгт тогоруу Anthropoides virgo LC LC 
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54 Жороо тоодгой Chlamytodis undulata VU VU 

55 Хонин тоодог Otis tarda VU VU 

7 Charadriformes 

56 Эгэл хайргын хөгчүү Actitis hypoleucos LC LC 

57 Савар элсэг Calidris subminuta LC LC 

58 Темминский элсэг Calidris temminckii LC LC 

59 Тэнгисийн хиазат Charadrius alexandrinus LC LC 

60 Нарийн хиазат Charadrius dubius LC LC 

61 Зэвэн хиазат Charadrius leschenaultii LC LC 

62 Буурал хараалзай Chlidonias leucopterus LC LC 

63 Шөвгөн хараалж Gallinago gallinago LC LC 

64 Бахим амуулай Gelochelidon nilotica LC LC 

65 Эгэл хилэнжигүүр Himantopus himantopus LC LC 

66 Мөнгөлөг цахлай Larus argentatus LC LC 

67 Реликт цахлай Larus relictus EN VU 

68 Хүрэнтолгойт цахлай Larus ridibundus LC LC 

69 Азийн сүвээцагаан Pluvialis fulva LC LC 

70 Алаг ээтэн Recurvirostra avosetta LC LC 

71 Эгэл хараалай Sterna hirundo LC LC 

72 Шугуйн хөгчүү Tringa glareola LC LC 

73 Сүүлцагаан хөгчүү Tringa ochropus LC LC 

74 Бүрдний хөгчүү Tringa stagnatilis LC LC 

75 Улаанхөлт хөгчүү Tringa totanus LC LC 

76 Саарал зуунхурга Vanellus cinereus NA LC 

77 Умардын хавтгаалж Vanellus vanellus LC LC 

8 Columbiformes 78 Буулгат хүүрзгэнэ Streptopelia decaocto LC LC 

9 Cuculiformes 79 Эгэл хөхөө Cuculus canorus LC LC 

10 Strigiformes 80 Соотон гуйванга Asio otus LC LC 

11 Caprimulgiformes 81 Лагс эргүүбор Caprimulgus indicus  LC LC 

12 Apodiformes 
82 Хурын ураацай Apus apus LC LC 

83 Хондлойцагаан ураацай Apus pacificus LC LC 

13 Upupiformes 84 Бөвөөлжин өвөөлж Upupa epops LC LC 

14 Piciformes 85 Холтсон гоётуул Jynx torquila LC LC 

15 Passeriformes 

86 Боролзой богширго Alaudia arvensis LC LC 

87 Бөртөт шийхнүүхэй Anthus hodgsoni LC LC 

88 Хээрийн шийхнүүхэй Anthus richardi LC LC 

89 Годлевскийн шийхнүүхэй Anthus godlewskii  LC LC 

90 Rosy Pipit Anthus rosaetus - LC 

91 Харзны шийхнүүхэй Anthus spinoletta LC LC 

92 Талын жиргэмэл Calandrella cinerea  LC LC 

93 Орог жиргэмэл Calandrella rufescens  LC LC 

94 Улаавар бужмар Carpodacus erythrinus LC LC 

95 
Банхар булжуухай 

Coccothraustes 

coccothraustes LC LC 

96 Алагтуу Corvus dauuricus  LC LC 

97 Турлиах Corvus frugilegus  LC LC 

98 Цагаанхэвэлт хөмрөг Emberiza pallasi LC LC 

99 Борлог хөмрөг Emberiza pusilla LC LC 

100 Цагаанхүзүүт хөмрөг Emberiza schoeniclus LC LC 

101 Хурган намнаа Ficedula albicilla LC LC 

102 Алаг бужирга Fringilla montifringilla LC LC 

103 Согсоот божирго Galerida cristata LC LC 

104 Асрын алтанхараацай Hirundo rustica LC LC 

105 Ухаа дунхай Lanius cristatus LC LC 

106 Үнсэн дунхай Lanius excubitor LC LC 

107 Тольт дунхай Lanius isabellinus LC LC 

108 Өнгөлүүрт гургалдай Luscinia calliope LC LC 

109 Сондорт гургалдай Luscinia svecica LC LC 

110 Хадны жижир Monticola saxatilis LC LC 
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111 Хөх цэгцгий Motacilla alba  LC LC 

112 Уулын цэгцгий Motacilla cinerea LC LC 

113 Шартүрүүт цэгцгий Motacilla citreola LC LC 

114 Шар цэгцгий Motacilla flava LC LC 

115 Дагуурын намнаахай Muscicapa latirostris LC LC 

116 Шивэр намнаахай Muscicapa sibirica LC LC 

117 Цөлийн чогчиго Oenanthe deserti LC LC 

118 Бүжимч чогчиго Oenanthe isabellina  LC LC 

119 Мяраан чогчиго Oenanthe pleschanka LC LC 

120 Дагуур галсүүлт Phoenicurus auroreus LC LC 

121 
Цээжмэгт галсүүлт 

Phoenicurus 

erythrogatrus LC LC 

122 Бүхт дуучшувуу Phylloscopus fuscatus LC LC 

123 Борлог дуучшувуу Phylloscopus inornatus LC LC 

124 Жирхэн дуучшувуу Phylloscopus proregulus LC LC 

125 Ногоовор дуучшувуу Phylloscopus trochiloides LC LC 

126 Ногоон дуучшувуу Plylloscopus trochilus LC LC 

127 Сибирийн хайруулдай Prunella montanella  LC LC 

128 Козловийн хайруулдай Prunella koslowi LC LC 

129 Харагчин хараацгай Ptyonoprogne rupestris   LC LC 

130 Эгэл шулганаа Saxicola maura LC LC 

131 Бор тодол Sturnus cinereceus LC LC 

132 Хурган тодлой Sturnus sturninus LC LC 

133 Тарчигнаа зэржигэнэ Sylvia curruca LC LC 

134 Цөлийн зэржигэнэ Sylvia nana LC LC 

135 Гургалдай хөхзоот Tarsiger cyanurus LC LC 

136 Харгүеэ хөөндэй Turdus atrogularis LC LC 

137 Хүрэн хөөндэй Turdus eunomus LC LC 

138 Науманны хөөндэй Turdus naumanni LC LC 

139 Халиун хөөндэй Turdus obscurus LC LC 

140 Улаангүеэ хөөндэй Turdus ruficolus LC LC 

141 Алаг хөөндэй Zoothera dauma LC LC 

Тайлбар: CR-Устаж байгаа; EN- Устаж болзошгүй; VU- Эмзэг; NT- Ховордож болзошгүй; LC- 

Анхааралд өртөхөөргүй; DD- Мэдээ дутмаг; NA- Үнэлгээ хийгдээгүй 
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Хавсралт хүснэгт 21. Химийн бодисын зарцуулалтын тайлан 

Мажор өрөмдлөгийн компанийн агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Хэрэглэсэн 

хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл  

2012.10.31 

Эхний 
үлдэгдэл  

2011.10.23 

Нийлүүлсэн 

хэмжээ 

1 Austrol 
15 

кг/хайрца
г 

10463 220 312 10371 

2 EP bit lube 25 л/сав 7999 0 48 7951 

3 CR650 15 кг/сав 6167 176 102 6241 

4 Klatrol 20 кг/сав 1183 222 245 1160 

5 Liquid rod grease 25 л/сав 3311 120 68 3363 

6 
Petro canada Vultrex Rod 
Grease 

17 кг/сав 908 92 0 1000 

7 Ausgel 

25 

кг/шууда
й 

2707 366 267 2806 

8 AMC Pac R 25 кг/сав 1898 56 143 1811 

9 Rapid Core 25 л/сав 13 96 0 109 

10 
Fluid Star Liquid Rod Grease 
20L 

20 л/сав 116 32 0 148 

11 King Rod Grease 17kg 

25 

кг/шууда
й 

5 66 0 71 

12 Xtra Tacky Rod Grease 17 кг/сав 210 35 96 149 

13 Soda Ash 

25 

кг/шууда
й 

751 189 0 940 

14 AMC Ausfloc 25L. 
 

68 0 0 68 

15 PENETROL EXTRA 25 л/сав 289 0 0 289 

16 
FRACK-SEAL 1X25 KG 28 

BAGS/PALLET 

11,34 

кг/шууда
й 

252 125 0 377 

17 Aus-plug 8 кг/сав 24 9 10 23 

18 Cockburn Cement 20 кг/уут 1078 378 1456 0 

19 Liquid Pol 25L 25 л/сав 138 32 0 170 

20 Super Foam AMC 25L. 25 л/сав 272 96 0 368 

21 Gypset-15 20kg 20 кг/уут 12 32 44 0 

22 Bentonite 

20 

кг/шууда
й 

0 18 18 0 

23 Stargel XTRA 

20 

кг/шууда
й 

0 20 20 0 

24 Calcium chloride flake 

25 

кг/шууда
й 

0 8 8 0 

25 Aus-Flock 25 л/сав 0 1 1 0 

26 Liqui Sporse 25 л/сав 0 2 2 0 

27 FR-100L 25 л/сав 0 16 16 0 

28 Well Clean 15 л/сав 0 10 10 0 

29 Enviro - Grease 20 л/сав 0 3 0 3 
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30 Hammer oil 25 л/сав 0 96 0 96 

Maxam тэсрэх бодисын агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  

2012.10.31 

Эхний 

үлдэгдэл  

2012.01.01 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

31 AN porous кг 2731300 102422 86760 2746962 

32 AN dense кг 7757960 131140 52600 7836500 

33 
HN solution, гексамины 
уусмал 

кг 52000 0 0 52000 

34 
Monometilamine Nitrate, 

монометиламин нитрат 
кг 33000 90350 3500 119850 

35 Sodium perchlorate кг 1950 13450 15400 0 

36 Sodium  nitrite кг 12025 20950 1100 31875 

37 Sodium Acetate кг 16 1484 1500 0 

38 Guar gum кг 42006 17562 2568 57000 

39 Glycol, гликоль кг 14654 10966 2520 23100 

40 SPA, сурьмагийн нэгдэл кг 2558 17200 158 19600 

41 Acetic acid, цууны хүчил кг 21956 7854 2055 27755 

42 Thiorea кг 197.1 5941 13.1 6125 

43 
Formic acid, шоргоолзны 
хүчил 

кг 5000 275 700 4575 

44 
Hexamine Nitrate, гексамин 
нитрат 

кг 791625 629850 0 1421475 

45 Sulfamic acid кг 894 1031 0 0 

Ус савлах үйлдвэр агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 

нэгж 

Хэрэглэсэн 

хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл  

2012.08.31 

Эхний 
үлдэгдэл  

2012.07.31 

Нийлүүлсэн 

хэмжээ 

46 давсны хүчил, HCl 35% литр 515.2 466.26 45.5 935.96 

47 хлорит натри, NaClO2-12% литр 543 0 543 0 

48 NaCIO2 80% кг 228.7 471.3 700 0 

49 РАС MPT-150 литр 1001.12 360.56 1308.2 53.48 

50 Антискал MDC-220 литр 125.4 449.6 575 0 

Зуурмагны үйлдвэрийн агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 

нэгж 

Хэрэглэсэн 

хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  

2012.10.31 

Эхний 

үлдэгдэл  

2011.10.31 

Нийлүүлсэн 

хэмжээ 

51 Cement P.MSR 42.5  Bulk кг 35175570.5 3978150.5 2934778 36218943 

52 Cement P.MSR 42.5  Bagged кг 38000 0 0 38000 

53 Cement PO 42.5 R Type 10 /kg/ литр 1611068 0 470618 1140450 

54 Glenuim       102       /Liter/ литр 275087.84 15042.11 8804 281325.95 

55 Glenuim         80       /Liter/ литр 2257.9 4078 0 6335.9 

56 Micro Air202    /Liter/ литр 9350.7056 2380.6854 1218 10513.391 

57 Rheoplus26        /Liter/ литр 213544.47 35043.86 47093 201495.33 

58 Rheomatrix150      /Liter/ литр 320 1280 0 1600 

59 Delvo ESC      /Kg/ кг 112.1 973.1 0 1085.2 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 Хавсралт хуудас 137 

 

60 Defoamer DF93       /Liter/ литр 0 80 0 80 

61 Pozzutec20       /Liter/ литр 500 2200 0 2700 

62 Trilon B      /Liter/ литр 240 122 0 362 

63 Silica Fume  /Bags/ кг 3644.5 0 0 3644.5 

64 Meyco SA160      /Liter/ кг 0 0 0 0 

65 Fiber /Bags/ кг 4146.5 0 0 4146.5 

Үйлдвэрлэлийн агуулах  - дэд бүтэц 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 

нэгж 

Хэрэглэсэн 

хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл  

2012.10.31 

Эхний 
үлдэгдэл  

2012.01.01 

Нийлүүлсэн 

хэмжээ 

ХИЙ 

66 
CYLINDER,NITROGEN;40K

G 
ширхэг 27 3 0 30 

67 
GAS HP NITROGEN R/H 
ANSFIRPR FIRE 13193 

ширхэг 0 3 0 3 

68 
GAS;CARBON 
OXIDE;MADINVSO;GAS.CO
2 

бортого 0 7 7 0 

ХҮЧИЛ, УУСМАЛ БОЛОН БУСАД ШИНГЭН 

69 
ACID,HYDROCHILORIC;25L
;CAN 

литр 75 400 475 0 

70 
ACID,HYDROCHLORID;10%;

W/25L 
литр 50 0 50 0 

71 ANALIN;BROWN ширхэг 13 50 16 47 

72 ANALIN;YELLOW ширхэг 27 52 79 0 

73 METHYL HYDRATE литр 1 100 101 0 

74 
ELECTROLYTE,BATTERY;1.

3 KG/L;1EA=1L 
ширхэг 0 100 10 90 

75 
CLEANER;BRAKE;LOW 
VOC;CAT;222-3118 

ширхэг 37 4 25 16 

76 
CLEANING COMPOUND 
ENGINE CAT 4C9497 

бортого 6 9 15 0 

77 

CLEANING 

SOLVENT;SPECIAL;R4;250M
L TIN 

ширхэг 1 0 1 0 

78 POWER STEERING;500ML ширхэг 0 3 3 0 

79 
COMPOUND;RETAINING;RE

MATIP;21448 
ширхэг 3 6 6 3 

80 

HEATING 

SOLUTION;WK;0.5KG;REMA
TIP5270544 

ширхэг 0 35 35 0 

81 
ADHESIVE,SPRAY;MULTIP

URPOSE;3M SUPER77 
ширхэг 0 12 12 0 

82 ADHESIVE;CAT;121-3911 ширхэг 0 11 11 0 

83 GLUE,WOODEN;1KG BAG ширхэг 88 44 38 94 

84 
NORDBAK-HI IMPACT 

BACKING 10KG RESIN + H 
KIT 34 15 27 22 

85 AIR TOOL;CT2;CAT;269-1944 ширхэг 7 15 3 19 

86 
BELT;DRESSING&CONDITI
ONER;12 OZ;LOCTITE 

ширхэг 0 18 6 12 

87 
BUFFER,INNER;LINER;SSG, 
230 

ширхэг 0 12 12 0 

88 
BUFFER;ATLASCOP;1604111

30 
ширхэг 0 1 1 0 

89 BUFFER;FINISHL;ES45/GR.6 ширхэг 11 10 11 10 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 Хавсралт хуудас 138 

 

0 

90 
BUFFER;LOWER;ATLASCOP
;89001482 

ширхэг 0 3 3 0 

91 
BUFFER;PR764;LIEBHERR;9
029082 

ширхэг 0 4 4 0 

92 
BUFFER;UPPER;ATLASCOP;

89001481 
ширхэг 0 3 3 0 

93 
LIQUID 
BUFFER;500G;AEROSOL;505

9692 

ширхэг 1 17 18 0 

94 
GERMETIC;AUTO 
SILICONE;RUSSIAN 100% 

ширхэг 10 6 0 16 

95 
REMOVER,RUST;AEROSOL;

WD-40 
ширхэг 715 201 157 759 

96 
REMOVER;SIKAFLEX 

208;1000ML BOTTLE 
ширхэг 2 3 3 2 

97 ROPE;RUBBER;12KG ширхэг 0 4 4 0 

98 ACTIVATOR;CAT;175-2934 ширхэг 0 12 5 7 

99 LIME, kg кг 0 0 0 0 

100 
SOLVENT,CLEANING;CAT;

ND500 
поошиг 16 5 0 21 

101 SPRAY,FLY;135GM ширхэг 7 2 9 0 

102 
VULTREX;API;MOD 
THREAD;COMP 17KG PAIL 

кг 0 196 196 0 

103 FLUID,BRAKE;DOT4 ширхэг 154 62 77 139 

104 
FLUID,REMAXX 
DEMOUNTING;10L CANTIP 

TOP 

ширхэг 0 30 30 0 

105 FOAM ширхэг 0 17 17 0 

106 FOAM;SPRAY;750ML ширхэг 398 35 0 433 

ХӨРГӨЛТИЙН ХИЙ 

107 FREON,AC;R404A кг 35 161.7 196.7 0 

108 FREON,AC;R404A кг 34.3 326 360.3 0 

109 FREON;TYPE R12 кг 78.6 70.4 149 0 

110 FREON;TYPE R134A кг 483.6 1,570.40 354 1700 

111 FREON;TYPE R22 кг 418.1 123.1 405 136.2 

БУДАГ 

112 SEALANT; 38657 ширхэг 4 0 0 4 

113 
DYE;LEAK;4L;REFRIGERAT
ION 

ширхэг 6 20 0 26 

114 AEROSOL;BLACK BEAUTY ширхэг 0 16 16 0 

115 ROLLER;PAINT ширхэг 632 0 51 581 

116 
SEAL,EPOXY;GREY 

COLOUR;SEAL KRETE;3.8L 
ширхэг 70 34 104 0 

117 PRIMER;PVC PIPING;500ML ширхэг 0 48 48 0 

118 
ENAMEL;STAR;GREEN 
SAMHWA;1 LITRE 

ширхэг 33 37 10 60 

119 FILLER,WALL;WHITE;5.3KG ширхэг 0 3 3 0 

120 
PAINT,METAL;1L;TIKKUOY

J;5550230.00 
ширхэг 0 3 3 0 

121 
PAINT,METAL;YELLOW;CA
T;4C4192 

лааз 42 1 37 6 

122 
PAINT,OIL 
BASED;YELLOW;EXTERIOR

;SAFETY 

литр 34 0 29 5 
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123 
PAINT,SPRAY;BLACK;400M
L;Q/WCH01-2004/39 

ширхэг 547 120 31 636 

124 

PAINT,STAR 

ENAMEL;YELLOW 
SAMHWA;3020295 

кг 678 139 178 639 

125 
PAINT,STAR 
ENAMEL;WHITE;SAMWHAE
L;3020207 

лааз 919 93 129 883 

126 
PAINT;AUTOMOTIVE;WHIT
E 

литр 0 8 8 0 

127 
COAT;FINAL;WHITE;A809-

65203 
кг 0 18 18 0 

128 COAT;FINISHING;RAL-1016 кг 169 74 135 108 

129 
COAT;FIRST;WHITE;A809-
65205 

кг 0 108 108 0 

ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ 

130 
PUMP,HYDRAULIC 

OIL;MANITOU;MC70 
ширхэг 1 0 1 0 

131 
GREASE,SUMMER;CAT;129-

1944 
литр 15.24 0 15.04 0.2 

132 
GREASE,NLGI#0;CAT;129-

8710 
ширхэг 90 25 0 115 

133 GREASE;BROWN;10KG ширхэг 22 33 2 53 

134 GREASE;CAT;7X-7699 ширхэг 61 0 34 27 

135 GREASE;MESTO;MOBILE2 ширхэг 1014 414 0 1428 

136 
GREASE;MOBILUX;EP3;15K

G PAIL 
ширхэг 0 31 31 0 

137 GREASE;YELLOW;10KG ширхэг 0 2 2 0 

138 
LUBRICANT;SILICONE;EXT
REME DUTY16 OZ;CRC 

ширхэг 11 0 11 0 

139 
LUBRICANT;SULLUBE;18.9 

L;DRUMCSF30 
ширхэг 6 2 1 7 

140 
OIL,COMPRESSOR;ATLASC

OP;58251665 
ширхэг 9 5 14 0 

141 
OIL,COMPRESSOR;REFRIGE
RATION;ND-8350G 

ширхэг 0 420 420 0 

142 
OIL,COMPRESSOR;REFRIGE

RATION;ND-950G 
ширхэг 3 77 79 1 

143 OIL,ENGINE;10W40 поошиг 6 0 6 0 

144 
OIL,ENGINE;15W40;200L;DR

UM 
поошиг 140 0 8 132 

145 
OIL,ENGINE;2-CYCLE;TCW 
III;0.94L CAN 

ширхэг 0 200 200 0 

146 
OIL,ENGINE;5W30;5L 
CAN;X-O5W305QSP 

ширхэг 0 0 0 0 

147 
OIL,ENGINE;CAT;1307055, 

200 L drum 
поошиг 299 0 118 181 

148 
OIL,ENGINE;DIESEL;10W30;
1L CAN 

ширхэг 14 82 96 0 

149 
OIL,ENGINE;DIESEL;10W30;
4L CAN 

ширхэг 11 12 9 14 

150 
OIL,ENGINE;DIESEL;1L 

CAN;SERVICE PICK UP 
ширхэг 0 0 0 0 

151 
OIL,ENGINE;GASOLINE;SAE 
5W30 

литр 310 32 150 192 

152 OIL,ENGINE;MOBIL;15W40 1 тон сав 162 129 0 291 

153 
OIL,GEAR;80W90;200L;DRU

M 
поошиг 79 0 32 47 

154 OIL,GEAR;85W140;20L;CAN ширхэг 10 0 10 0 
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155 
OIL,GEAR;METSO;630-
SCH220 

поошиг 0 0 0 0 

156 
OIL,GEAR;LIEBHERR;VSG22

0;5L;CAN 
поошиг 35 30 65 0 

157 
OIL,GEAR;MOBIL 600 XP 

150; 
литр 112 0 10 102 

158 
OIL,HYD;200L 
DRUM;CAT;9X8532 

поошиг 361 0 210 151 

159 
OIL,HYDRAULIC;10W;CAT;3

09-6937 
1 тон сав 27 15 0 42 

160 
OIL,HYDRAULIC;METSO;M

OBILEDTE15 
поошиг 1 0 1 0 

161 
OIL,HYDRAULIC;METSO;M
OBILEDTE16 

поошиг 0 0 0 0 

162 
OIL,MOTOR;SUPER 

PREM;5W30;1L CAN 
ширхэг 0 0 0 0 

163 
OIL,REFRIGERATION;20L 

CAN;5GSD 
ширхэг 7 5 7 5 

164 
OIL,TRANSMISSION;CAT;7X
2888 

поошиг 106 63 0 169 

165 
OIL,TRANSMISSION;MOBIL;
MOBIL-HD10 

1 тон сав 7 0 0 7 

166 
OIL; SYNTHETIC PAROIL S, 

5.3 GALLON DRUM 
ширхэг 0 16 16 0 

167 
OIL;1L CAN;MS460;2 
CYCLE;STIHL 

ширхэг 0 12 12 0 

168 OIL;ARIES 100;200L DRUM поошиг 1 0 1 0 

169 OIL;ATLASCOP;58251641 ширхэг 9 20 29 0 

170 OIL;DEXRON III;ATF220;1L ширхэг 221 14 106 129 

171 
OIL;DEXRON 
III;ATF220;200L;DRUM 

ширхэг 43 32 0 75 

172 COOLANT;CAT;238-8650 поошиг 33 4 0 37 

Үйлдвэрлэлийн агуулах  - Босоо ам 

№ 
 

хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл  

2012.10.31 

Эхний 
үлдэгдэл  

2012.01.01 

Нийлүүлсэ
н хэмжээ 

ХИЙ 

173 
STENCH GAS;ETHYL 

MERCAPTAN 
шихрэг 0 10 10 0 

174 
STENCH GAS;ETHYL 
MERCAPTAN;EMERGENCY 

шихрэг 0 12 6 6 

175 
OXYGEN GAS;930-

E;16M;475;375 
бортого 502 17 219 300 

ХҮЧИЛ, ШИНГЭН УУСМАЛ 

176 
ACCELERATOR;MEYCO 
SA160;57756313SA160 

литр 204754.71 23,012.00 -67464 295230.71 

177 
SOLUTION,HYDROCHLORI

C ACID;10%;25L 
сав 28 18 10 36 

178 FLUID,BRAKE;DOT4 шихрэг 44 0 20 24 

179 
FLUID,WINDOW 
WASHING;1.8L;BULLSONE;

10493 

шихрэг 154 0 -195 349 

180 CLEANER,BRAKE;0890 1087 шихрэг 86 86 0 172 

181 
CLEANER,HAND;CAT;9U-
5029 

шихрэг 63 0 15 48 

182 
CLEANER;TAR-
SOL;CLEANING GREASE & 

OIL 

поошиг 15 14 1 28 
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183 
WALPONAL 
FORTE;WASHING 

AGENT;25L 

сав 0 1 1 0 

184 
BIO 
BACTERIA;F/UNDERGROUN

D;TOILET;SIZE 1 

сав 11 23 34 0 

ХӨӨС, ЧИГЖИГЧ 

185 
FOAM,SEALING, 
POLYURETHANE;750ML 

лааз 31 0 0 31 

186 
SEALANT;101E;CLEAR;310 
ML;SILICONE101E 

шихрэг 115 46 0 161 

187 
SILICONE;NEUTRAL 

BLACK;192 
шихрэг 6 44 0 50 

ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ 

188 
GREASE;HIGH 

PERFORMANCE;180L DRUM 
поошиг 15 19 34 0 

189 
LUBRICANT;CALTEX;ARIES 

150ISOVG 150-200L 
поошиг 3 74 77 0 

190 
LUBRICANT;GASKET;128 

GRAM;4 FL OZ;114 ML 
шихрэг 20 484 504 0 

191 
LUBRICANT;GEAR;EP;200L 

DRUM 
поошиг 9 38 47 0 

192 
LUBRICANT;GEAR;THERM

AL STABILITY;200L DR 
поошиг 4 46 50 0 

193 
LUBRICANT;HEAVY 

DUTY;MILD EP;200L DRUM 
поошиг 2 40 42 0 

194 
LUBRICANT;OIL BASE 

STOCK;ISO VG 10;200L 
поошиг 0 50 0 50 

195 
LUBRICANT;SEMI-

SYNTHETIC;ROPE;175DRUM 
поошиг 0 49 49 0 

196 
OIL,COMP;200L;ATLASCOP;

ROTOJET2901052200 
поошиг 45 45 88 2 

197 
OIL,ENGINE;200L 

DRUM;CAT DEO10/30-200L 
поошиг 51 0 51 0 

198 
OIL,ENGINE;DIESEL & 

GASOLINE;SAE15W-40 
поошиг 114 42 -16 172 

199 
OIL,GEAR;HEAVY 
DUTY;SAE 30;200L DRUM 

поошиг 12 31 43 0 

200 
OIL,GEAR;SAE 

W80/90;EP;200L DRUM 
поошиг 11 28 37 2 

201 
OIL,GEAR;SOLUBLE;200L 
DRUM 

поошиг 1 45 40 6 

202 
OIL,HYD;200L 
DRUM;CALTEX;RANDOHD6
8 -200L 

поошиг 93 13 40 66 

203 
OIL,HYD;ENVIRO;FIRE 
RESISTANT;200L DRUM 

поошиг 0 19 19 0 

204 
OIL,HYDRAULIC;RANDO 

HD 32;200L 
поошиг 140 25 12 153 

205 
OIL,SOLUBLE;CUTTING 
FLUID;200L DRUM 

поошиг 4 44 45 3 

206 
ADDITIVE;AXLE 
OIL;SANDVIK 4696527 

шихрэг 10 12 8 14 

207 
COOLANT;ANTI-

FREEZE;PRE-MIXED 55/45 
поошиг 48 11 39 20 

БУДАГ 

208 
PAINT,LACQUER;AEROSOL;

DARK BLUE;42OML 
лааз 6 54 60 0 

209 
PAINT,METAL;YELLOW;CA
T;4C4192 

лааз 53 0 4 49 

210 
PAINT;BLUE;ENAMEL;1GL 

CAN;SAFETY 
литр 23 40 29 34 
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211 
PAINT;EXTERIOR;ANTI 
CORROSIVE PIGMENT 

поошиг 0 3 3 0 

212 
PAINT;GREEN;ENAMEL;1GL 

CAN 
литр 16 37 11 42 

213 
PAINT;GREY;EXTERIOR;OIL 

BASED 
литр 251 104 112 243 

214 
PAINT;MARKING AEROSOL 
SPRAY;WHITE;12OZ 

лааз 29 102 131 0 

215 
PAINT;MARKING AEROSOL 

SPRAY;LIGHT BLUE 
лааз 182 0 134 48 

216 
PAINT;MARKING AEROSOL 

SPRAY;RED;12OZ 
лааз 753 747 500 1000 

217 
PAINT;MARKING AEROSOL 
SPRAY;BLUE;400ML 

лааз 871 1,469 -2078 4418 

218 
PAINT;MARKING AEROSOL 

SPRAY;YELLOW;12OZ 
лааз 552 1,084 626 1010 

219 
PAINT;MARKING AEROSOL 

SPRAY;BLUE;500 GR 
лааз 850 571 -519 1940 

220 
PAINT;MARKING;AEROSOL;
CAUTION BLUE;17 OZ 

лааз 60 46 106 0 

221 
PAINT;RED;ENAMEL;1GL 
CAN;SAFETY 

литр 80 0 67 13 

222 
PAINT;WHITE;EXTERIOR;OI

L BASED 
лааз 98 10 1 107 

223 
PAINT;YELLOW;ENAMEL;1 
TANK=20L;SAFETY 

литр 345 138 169 314 

БУСАД 

224 
SILICA;FUME;HIGH 
STRENGTH;DURABLE, 20 
kg/bag 

шуудай 2810 8,940.00 1250 10500 

225 
ADHESIVE;COLLA;K-FLEX 
K420;2.2KG 

лааз 0 0 0 0 

226 BUFFER;SANDVIK;26363418 шихрэг 0 6 4 2 

227 

PASTE;THREAD 

MOLYKOTE;1 

KG;DOWCORN;1000 

лааз 5 0 5 0 

228 
SPRAY,ANTI-
FUNGAL;LYSOL;19 OZ 

шихрэг 6 24 30 0 

229 
FILLER;DRYWALL 

COMPOUND;15L 
сав 0 7 7 0 

Үйлдвэрлэлийн агуулах  - Ил уурхай 

№ 
 

хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  
2012.10.31 

Эхний 

үлдэгдэл  
2012.01.01 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

ХИЙ 

230 
ARGON;99.999%;MIG 
SHIELDING 

бортого 61 103 164 0 

231 
CO2 GAS;FOR 

WELDING;930-E;16M;475 
бортого 213 86 25 274 

232 
MIXED 
GAS;SHIELDING;FOR 

WELDING 

бортого 329 28 2 355 

233 NITROGEN;GRADE 99% бортого 373 139 59 453 

234 
OXYGEN GAS;930-

E;16M;475;375 
бортого 617 109 0 726 

ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ 

235 
COOLANT;KOMATSU;SYFF-
AFNACDM50 

литр 16410 10390 0 26800 

236 
GAS,LIQUID 
PETROLEUM;FOR HEATING 

бортого 12 140 12 140 
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METAL 

237 
GREASE,ARCTIC;CAT;129-
8710 

литр 18780 11580 4342 26018 

238 
GREASE,NLGI#0;CAT;129-
8710 

EA 10 
 

10 0 

239 
GREASE,SUMMER;CAT;129-

1944 
литр 880.725 10984 11776.925 87.8 

240 
GREASE;MOLYLUBE;LC133-
0;MULTIPURPOSE 

1 тон сав 1 7 0 8 

241 
GREASE;MOLYLUBE;LC133-
00;MULTIPURPOSE 

1 тон сав 0 6 0 6 

242 
GREASE;MOLYLUBE;LC133-

1;MULTIPURPOSE 
1 тон сав 6 12 0 18 

243 
LUBE,COMPRESSOR;SCI;SY
NTHETIC;ISO VG 32 

литр 2000 1600 600 3000 

244 
LUBRICANT,TIRE 
MOUNTING;SIZE 40LBS 

сав 10 28 0 38 

245 
LUBRICANT;10W/10W;MOBI

L;MOBILTRANSHD10 
литр 117203 8999 0 126202 

246 
LUBRICANT;AIRLINE 
ANTIFREEZE;205L BARREL 

поошиг 4 16 0 20 

247 
LUBRICANT;GEARCASE;MO
BILGEAR SHC XMP 320 

литр 6150 2700 1950 6900 

248 
LUBRICANT;MOBIL TRANS 

HD30 
литр 48400 23855 2000 70255 

249 
LUBRICANT;MOBILGEAR 
600 XP 220 

литр 4000 2600 5000 1600 

250 
OIL TRANS AUTO 
MOBILFLUID 424 205LT 

поошиг 16.787 1978.14 8.926 1986 

251 
OIL,ENGINE;CJ-4;KIXX DX 

EURO;15W40 
литр 153840 11000 7585 157255 

252 OIL,ENGINE;MOBIL;15W40 TE 35 
 

35 0 

253 
OIL,GEAR;80W90;200L;DRU
M 

поошиг 2 
 

0 2 

254 OIL,GEAR;CAT;SAE 80W-90 литр 3200 1200 2000 2400 

255 
OIL,GEAR;METSO;630-
SCH220 

поошиг 0 
 

0 0 

256 OIL,GEAR;MOBIL 600 XP 150; поошиг 4 
 

4 0 

257 
OIL,GEAR;MOBIL;SHC 680 
HD 

литр 40252117.45 23961 39765167.51 510910.934 

258 
OIL,GEAR;ROTARY 

TRANSMISSION;75W-90 
литр 800 1200 0 2000 

259 
OIL,HYD;200L 
DRUM;CAT;9X8532 

поошиг 1 
 

1 0 

260 
OIL,HYDRAULIC;10W;CAT;3
09-6937 

1 тон сав 20 
 

20 0 

261 
OIL,HYDRAULIC;METSO;MO

BILEDTE15 
поошиг 0 

 
0 0 

262 
OIL,HYDRAULIC;METSO;MO
BILEDTE16 

поошиг 0 
 

0 0 

263 
OIL,HYDRAULIC;RANDO HD 
32;200L 

поошиг 35 0 0 35 

264 
OIL,LUBRICANT;CAT;TO-4 

TDTO SAE 50 
литр 1800 400 1000 1200 

265 
OIL,TRANSMISSION;CAT;7X
2888 

поошиг 104 
 

104 0 

266 
OIL,TRANSMISSION;MOBIL;
MOBIL-HD10 

1 тон сав 2 1 0 3 

267 
OIL;DEXRON 

III;ATF220;200L;DRUM 
поошиг 2 0 2 0 

БУСАД 
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268 
PAINT HIGH GLOSS, 
SUNFLOWER, YELLOW, Y15 

сав 17 0 0 17 

269 
LIQUID,WINDOW 

CLEANER;GAIKHMAARAA 
бортого 337 559 0 896 

270 

FLUID,WINDOW 

WASHING;1.8L;BULLSONE;1
0493 

сав 1612 154 0 1766 

271 
SOLVENT,CLEANING;CAT;N

D500 
поошиг 0 0 0 0 

272 
THINNERS, PAINT MULTI 
PURPOSE 20 LITRE 

лааз 16 6 4 18 

Үйлдвэрлэлийн агуулах  - Засвар 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  

2012.10.31 

Эхний 

үлдэгдэл  

2012.01.01 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ 

273 
OIL,ENGINE;CJ-4;KIXX DX 

EURO;15W40 
литр 0 0 160000 160000 

274 
OIL,HYDRAULIC;RANDO HD 
32;200L 

поошиг 232 0 354 586 

275 
LUBRICANT;10W/10W;MOBIL
;MOBILTRANSHD10 

литр 38896 0 48896 87792 

276 
LUBRICANT;GEARCASE;MOB

ILGEAR SHC XMP 320 
литр 0 0 19760 19760 

277 
LUBRICANT;MOBIL TRANS 
HD30 

литр 16000 0 56000 72000 

Барилгын төв агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  
2012.10.15 

Эхний 

үлдэгдэл  
2012.07.31 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

ХИЙ 

278 ACETYLENE, CGC бортого 66 40 15 41 

279 ARGON GAS REFILLED бортого 85 140 159 104 

280 OXYGEN, CGC бортого 574 325 338 587 

281 

REFILL, NITROGEN GAS, 

SIZE UNIT OF MEASURE: 

KILOGRAM 

шихрэг 301 141 35 196 

282 

REFILL, NITROGEN GAS, 

SIZE UNIT OF MEASURE: 
KILOGRAM 

 
0 0 0 0 

283 
GAS, NITROGEN, CYLINDER, 

WT: 80KG/FULL  
0 21 50 29 

БУДАГ 

284 
PAINT ENAMEL, EXTERIOR, 

5 GALLON PAIL, RED 
шихрэг 0 3 3 0 

285 
PAINT ENAMEL, EXTERIOR, 

5 GALLON PAIL, WHITE 
шихрэг 0 3 3 0 

286 
PAINT ENAMEL, EXTERIOR, 
5 GALLON PAIL, YELLOW 

шихрэг 0 3 3 0 

287 
PAINT ENAMEL, LATEX, 5 

GALLON PAIL, RED 
шихрэг 0 3 3 0 

288 
PAINT ENAMEL, LATEX, 5 

GALLON PAIL, WHITE 
шихрэг 0 3 3 0 

289 
PAINT ENAMEL, LATEX, 5 
GALLON PAIL, YELLOW 

шихрэг 0 3 3 0 

290 
PAINT POTS 4.45LTR/CAN 

GALVANISED BW/01551105 
лааз 0 28 28 0 



 
 

 

             ХАВСРАЛТ  

 

 Хавсралт хуудас 145 

 

291 PAINT THINNER, 1L PER CAN литр 40 40 0 0 

292 
PAINT THINNERS 647, 0.5 
LITER/BOTTLE 

лааз 764 654 0 110 

293 

PAINT, OIL-BASED, 
INTERIOR BLACK, 1 
LTR/CAN, FOR 

ARCHITECTURAL BUILDING 
MATERIALS AND FINISHES 

лааз 252 1189 979 42 

294 

PAINT, OIL-BASED, 

INTERIOR BLUE, 1 LTR/CAN, 
FOR ARCHITECTURAL 

BUILDING MATERIALS AND 
FINISHES 

лааз 39 890 892 41 

295 

PAINT, OIL-BASED, 

INTERIOR GREEN, 1 

LTR/CAN, FOR 
ARCHITECTURAL BUILDING 

MATERIALS AND FINISHES 

лааз 0 400 443 43 

296 

PAINT, OIL-BASED, 

INTERIOR RED, 1 LTR/CAN, 
FOR ARCHITECTURAL 
BUILDING MATERIALS AND 

FINISHES 

лааз 0 579 686 107 

297 

PAINT, OIL-BASED, 
INTERIOR WHITE, 1 

LTR/CAN, FOR 
ARCHITECTURAL BUILDING 

MATERIALS AND FINISHES 

лааз 0 1524 1626 102 

298 

PAINT, OIL-BASED, 

INTERIOR YELLOW, 1 

LTR/CAN, FOR 
ARCHITECTURAL BUILDING 
MATERIALS AND FINISHES 

лааз 20 1969 2039 90 

299 
PAINT, SPRAY AEROSOL 
WHITE 

лааз 45 20 128 153 

300 
PAINT, SPRAY, 300ML/CAN, 

YELLOW 
лааз 0 191 260 69 

301 
PAINT, SPRAY, AEROSOL  
BLUE 

лааз 0 14 166 152 

302 
PAINT, SPRAY, AEROSOL  
RED 

лааз 1005 625 166 546 

303 
PAINT, SPRAY, AEROSOL 

BLACK 
лааз 5 339 388 54 

304 
PAINT, SPRAY, AEROSOL 

GREEN 
лааз 2 236 271 37 

305 
PAINT, SPRAY, AEROSOL 
YELLOW 

лааз 40 163 302 179 

306 

PAINT, WATER-BASED, 

EXTERIOR RED, FOR 
FABRICATED STRUCTURAL 

& MISCELLANEOUS STEEL 
FOR PLANT BUILDINGS 

лааз 0 25 25 0 

307 

PAINT, WATER-BASED, 

EXTERIOR WHITE, FOR 
FABRICATED STRUCTURAL 

& MISCELLANEOUS STEEL 

FOR PLANT BUILDINGS 

лааз 0 38 46 8 

308 

PAINT, WATER-BASED, 

EXTERIOR YELLOW, FOR 
FABRICATED STRUCTURAL 
& MISCELLANEOUS STEEL 

FOR PLANT BUILDINGS 

лааз 102 102 0 0 
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309 

PAINT, WATER-BASED, 
EXTERIOR, GREEN, FOR 

FABRICATED STRUCTURAL 
& MISCELLANEOUS STEEL 

FOR PLANT BUILDINGS 

лааз 0 123 124 1 

310 

SILVER, GALVANIZED 
COATING, SILVER ZINC 
COAT, CAPACITY 

420ML/AEROSOL CAN, 
NABAKEM MODEL # SS-

COAT 909 

лааз 0 10 10 0 

311 

POLISH, FURNITURE, 
CAPACITY 360ML/AEROSOL 

CAN, NABAKEM MODEL # 
WAXY 360, POLISH COATING 

лааз 0 9 9 0 

ТОС, ТОСОЛГООНЫ МАТЕРИАЛ 

312 15W40 OIL, XT5, поошиг 0 2 2 0 

313 
COOLANT: PRODUCT 
CODE:510619 

литр 0 1200 1600 400 

314 

DRUM DEGREASER: 20L , 

GENERAL PURPOSE-
CLEANING CONCRETE 
FLOOR. 

шихрэг 0 0 0 0 

315 
ENGINE OIL, PREMIUM BLUE 
E, SAE GRADE 15W-40 

литр 119200 119200 0 0 

316 ENGINE OIL, SAE 5W30 литр 0 15 49 34 

317 
ESSO NUTO 68, RL002008C, 20 
LITER PER CAN 

лааз 0 17 17 0 

318 
ESSO NUTO 68,RL002008C,20 

LITTER PER DRUM 
поошиг 0 2 2 0 

319 
FLUID, HYDRAULIC, RANDO 
HD 32 

литр 0 882 922 40 

320 
GEAR OIL, SCH150, 
SYNTHETIC CLEAR, 200 
LITER DRUM 

поошиг 0 11 11 0 

321 GREASE EP-2, CARTRIDGE поошиг 0 10 26 16 

322 
GREASE, GENERAL 
PURPOSE, MULTIFAK EP 2 

кг 0 1620 1620 0 

323 
GREASE: PRODUCT 

CODE:540812 
кг 0 450 450 0 

324 HYDRAULIC OIL: GRADE 46 литр 0 335 400 65 

325 
HYDREX AW68 OIL, BATCH 

052359, 200 LITER PER DRUM 
поошиг 0 6 6 0 

326 
INDUSTRIAL GEAR OIL, 
ULTIMA EP68, 20 LITER PER 

CAN 

лааз 0 56 56 0 

327 MAIN BEARING OIL ISO-150 литр 0 400 400 0 

328 
MOBIL DTE 25, 
CONCENTRATE FILTERS 

литр 0 200 200 0 

329 
MOBIL SHC 629 OIL, BATCH 
L98207, 20 LITER PER CAN 

лааз 0 11 11 0 

330 
MOBIL SHC 629, SLURRY 

PUMPS METAL LINED 
литр 0 14.5 14.5 0 

331 
OIL, COMPRESSOR, # 
36899706 

литр 0 
  

0 

332 OIL, GEAR  80 W / 90 литр 0 800 800 0 

333 
OIL, GEAR  MOBIL SCH629, 
DRUM 

литр 0 1900 1900 0 

334 
OIL, GEAR, CHEVRON 

TEXACO MEROPA 150 EP 
литр 2400 490 490 2400 
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335 
OIL, GEAR, CHEVRON 
TEXACO MEROPA 680 

литр 0 1290 1290 0 

336 
OIL, GEAR, GRADE 100 FOR 

CRUSHING PLANT 
литр 0 2400 2400 0 

337 

OIL, ROCK DRILL, WARM 

WEATHER, CALTEX ARIES 
150 

литр 0 1600 1600 0 

338 
OIL, TRANSMISSION 

#7X2888, GRADER 16H 
литр 0 800 800 0 

339 
PNEUMATIC OIL, 
EXXONMOBIL ESSO 

SPINESSTIC 

литр 0 180 180 0 

340 
TERESSTIC T-32 OIL, 
RL002078A, 200 LITER PER 

DRUM 

поошиг 0 4 4 0 

341 

TRANSMISSION OIL, GP 

MULTIGRADE, 80W-90, 20 

LITER PER DRUM 

лааз 0 2 2 0 

342 
UNIVIS N68, KRL002069C OIL, 
20 LITER PER CAN 

лааз 0 23 23 0 

343 
UNIVIS N-68,KRL002069C 
OIL,200LT/DRUM 

поошиг 0 5 5 0 

БУСАД 

344 
ACETONE, CLEANING 
SOLVENT, 1L/CAN 

лааз 0 2 2 0 

345 

ADHESIVE, FOR LINOLEUM, 

SUPER UNIVERSAL YELLOW 
GLUE, 8 LITERS/CAN 

лааз 0 5 5 0 

346 

ADHESIVE: FOR LINOLEUM; 

SUPER UNIVERSAL YELLOW 
GLUE, 800 ML  CAN. 

лааз 0 28 35 7 

347 

CONCRETE COMPOUND, 

MASTERKURE 128, 

200KG/DRUM, 1.2KG/L 

поошиг 0 3 3 0 

348 

DARACEM S20DL , HIGH 

RANGE WATER REDUCER 
(PLASTICIZER) 

литр 0 9020 9020 0 

349 
DARAUAIR 110- AIR 

ENTRAINMENT AGENT 
литр 0 2680 2680 0 

350 GLUE, PVC лааз 0 7 11 4 

351 GLYCOL PROPYLENE тонн 118 0.6 0.6 118 

352 

MEGAEPOXY COMPOUND, 

HIGH IMPACT CRUSHER 
BACKING 

шихрэг 0 20 20 0 

353 
PRIMER GRAY, STEEL 

4LTR/CAN BW/00989033 
лааз 0 6 6 0 

354 

sikafloor curehard -24, 

248kg/drum, transparent surface 

hardener, dustproofer, sealing 
and curing compound for 

concrete 

поошиг 0 11 15 4 

355 
SOLVENT, GENERAL 
PURPOSE, PART CLEANER 

литр 0 1664 1664 0 

356 
THINNER, PAINT, 647, 0.5 

L/BOTTLE 
шихрэг 201 246 45 0 

357 

VARNISH, INSULATING, 

TRANSPARENT RED, 
CAPACITY 420ML/AEROSOL 

CAN, NABAKEM MODEL # 
UC-100, URETHANE 
CONFORMAL COATING 

лааз 0 19 19 0 
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358 

VARNISH, INSULATING, 
URETHANE INSULATION, 

CAPACITY 420ML/AEROSOL 
CAN, NABAKEM MODEL # 

UC-100, URETHANE 

CONFORMAL COATING 

лааз 0 15 20 5 

359 
VPCI-111, EMITTER, 
CORROSION INHIBITOR, 

10/BOX 

шихрэг 0 3 3 0 

360 

VPCI-309, CORROSION 

INHIBITOR, POWDER FOR 

FERROUS METALS, 45KG 
PER DRUM 

лааз 0 5 5 0 

361 
VPCI-368 D, CORROSION 
INHIBITOR, 5 GALLON/CAN,  
DFT 50 MICRONS 

лааз 0 28 28 0 

362 

VPCI-416, CORROSION 
INHIBITOR, DISODIUM 

METASILICATE IN LIQUID 

FORM, COLOR YELLOW, 5 
GALLON/CAN 

лааз 0 33 33 0 

363 

VPCI-423, CORROSION 
INHIBITOR, RUST REMOVER 
IN GEL FORM, 55 

GALLON/CAN 

лааз 0 1 1 0 

364 
WINDSHIELD WASHER 
LIQUID, 1.8LITRE BOTTLE 

шихрэг 2000 759 85 1326 

365 hand cleaner 4l/drum шихрэг 0 3 3 0 

366 mosquito repellant 100 ml spray шихрэг 0 85 86 1 

367 foam concentrate, AFFF, 3% шихрэг 1375 1375 0 0 

368 
Transformer oil, product name: 
45#, MFR.:YINGKOU E&G Oil 

Co., LDT 

шихрэг 4000 4000 0 0 

Түлшний агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 

нэгж 

Хэрэглэсэн 

хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  
2011.11.01 

Эхний 

үлдэгдэл  
2012.10.31 

Нийлүүлсэн 

хэмжээ 

369 A80 литр 320452 5962 -292594 619008 

370 A92 литр 358056 2287 -277323 637666 

371 Diesel литр 83983032 1859324 1863376 83978980 

Баяжуулах үйлдвэрийн агуулах 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 

үлдэгдэл  
2011.11.01 

Эхний 

үлдэгдэл  
2012.10.31 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

372 Lime Quicklime тонн 0 372 0 372 

373 Collector # 1 Aerophine 3418 A тонн 0 54 0 54 

374 Collector # 2 PAX тонн 0 158 0 158 

375 Frother # 1 MIBC тонн 0 90 0 90 

376 Frother # 2 DOWFROTH 250 тонн 0 54 0 54 

377 
Flocculant concentrate Magnafloc 

5250 
тонн 0 18 0 18 

378 Flocculant tailing Magnafloc 388 тонн 0 176 0 176 

379 
Antiscalant process water Nalco 
9735 

тонн 0 20 0 20 

380 Corrosion inhibitor TBD тонн 0 9 0 9 
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Баяжуулах үйлдвэрийн лаборатори 

№ Химийн бодисын нэр 
хэмжих 
нэгж 

Хэрэглэсэн 
хэмжээ 

Эцсийн 
үлдэгдэл  

2011.11.01 

Эхний 
үлдэгдэл  

2012.10.31 

Нийлүүлсэн 
хэмжээ 

381 
AAS Ag calibration standard 

1000ppm, 500 mL 
шил 0 1 0 1 

382 
AAS Ag calibration standard 
1000ppm, 500mL 

шил 0 1 0 1 

383 
AAS Au calibration standard 
1000ppm, 500 mL 

шил 0 1 0 1 

384 
AAS Base Metal calibration 

standard 1000ppm, 500 mL 
шил 0 1 0 1 

385 
AAS Ca calibration standard 
1000ppm, 500 mL 

шил 0 2 0 2 

386 
AAS Cd calibration standard 
1000ppm, 500 mL 

шил 0 1 0 1 

387 
AAS Cu calibration standard 

1000ppm, 500 mL 
шил 0 2 0 2 

388 
AAS Hg calibration standard 
1000ppm, 500 mL 

шил 0 2 0 2 

389 
AAS Mg calibration standard 
1000ppm, 500 mL 

шил 0 1 0 1 

390 
AAS Se calibration standard 

1000ppm, 500 mL 
шил 0 1 0 1 

391 
Acetic Acid Glacial, 500 mL    
цууны хүчил 

шил 0 11 0 11 

392 Acetone        ацетон Gallon 0 1 0 1 

393 
Aluminum Chloride Anhydrous 
(500g)  хөнгөнцагааны хлорид 

шил 0 4 0 4 

394 
Ammonia Solution (25%) 500ml    

аммонны уусмал 
шил 0 4 0 4 

395 Ammonia Solution 25% (2500ml) шил 0 4 0 4 

396 
Ammonium Citrate Dibasic 

(500g)    аммонны цитрат 
шил 0 52 0 52 

397 
Ammonium Difluoride (500g)     
аммоны дифлорид 

шил 0 98 0 98 

398 
Ammonium Hydrogen Difluoride 

(500g) 
шил 0 1 0 1 

399 
Ascorbic Acid               

аскорбины хүчил 
грамм 0 500 0 500 

400 
Boric Acid (1sack-25kg)    борын 
хүчил 

уут 0 2 0 2 

401 Bromine (500g)                  бром шил 0 1 0 1 

402 
Buffer solution pH 10 (500ml)          
буффер уусмал 

шил 0 1 0 1 

403 
Buffer solution pH 4 (500ml) 

буффер уусмал 
шил 0 1 0 1 

404 
Buffer Solution pH 7 (500ml) 
буффер уусмал 

шил 0 1 0 1 

405 Caesium Chloride (500g) шил 0 2 0 2 

406 
Cellulose Binder (450g)          
эслэг 

шил 0 19 0 19 

407 
Copper Sulfate                     
зэсийн сульфат 

Kг 0 15 0 15 

408 CRM for Flourine (GXR-1) шил 0 1 0 1 

409 
CRM for Mercury (Hg) CGL305       

мөнгөн-ус 
шил 0 1 0 1 

410 
CRM Ore geological Rock 
Samples      геологийн өрмийн 

дээж 

ширхэг 0 1 0 1 
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411 Cupel (1box-300pcs.)        капель хайрцаг 0 28 0 28 

412 
Ethanol Absolute (500ml)         
этанол абсолют 

шил 0 14 0 14 

413 
Ferric Chloride (500g)       
төмрийн хлорид 

шил 0 1 0 1 

414 Fire assay pot marker сав 0 1 0 1 

415 Fire Assay Pots (1box-40pcs.) хайрцаг 0 235 0 235 

416 Flour (1sack-10kg)     гурил уут 0 8 0 8 

417 Flux (1sack-15kg)    флюс уут 0 117 0 117 

418 
Flux type (16kgx62)   флюс 
хэмжээ 

сав 0 310 0 310 

419 
High Au standard (>20ppm)    

алтны стандарт 
боодол 0 1 0 1 

420 
High Au standard OXP76 
(>20ppm) 2.5kg 

шил 0 1 0 1 

421 
Hydrocholric Acid (2500ml)      
давсны хүчил 

шил 0 298 0 298 

422 
Iron Filings (1pail-10kg)            

төмрийн үртэс 
хувин 0 1 0 1 

423 
Iron Sulphate Heptahydrate, 500g    
төмрийн сульфат шил 0 2 0 2 

424 
Lanthanum Oxide (La2O3) (25g)         
лантаны оксид 

шил 0 3 0 3 

425 
L-Ascorbic Acid (25g)       Л- 

аскорбины хүчил 
шил 0 0 0 0 

426 
Lead Foils (AR grade-99.99% 
purity)  тугалган цаас ороомог 0 34 0 34 

427 Maborite (1sack-25kg) уут 0 1 0 1 

428 
Magnesium Perchlorate   
магнийн перхлорат 

грамм 0 454 0 454 

429 
Methyl red indicator (25g)  метил 

улаан индикатор 
шил 0 1 0 1 

430 
Nitric Acid (2500ml)         азотын 

хүчил 
шил 0 236 0 236 

431 OXA71 (2.5kg) ширхэг 0 10 0 10 

432 OXH52 (2.5kg) ширхэг 0 10 0 10 

433 OXJ47 (2.5kg) ширхэг 0 12 0 12 

434 OXN33 (2.5kg) ширхэг 0 0 0 0 

435 OXO88 (2.5kg) ширхэг 0 9 0 9 

436 
Perchloric Acid (2500ml)   

хлорын хүчил 
шил 0 201 0 201 

437 
Phenolphthalein Indicator (25g)  

фенолфталейн индикатор 
шил 0 1 0 1 

438 
Potassium Chloride (1pail-5kg)   
калийн хлорид 

хувин 0 1 0 1 

439 
Potassium Dichromate (500g)    

калийн дихромат 
шил 0 1 0 1 

440 
Potassium Hydroxide (500g)     
калийн гидроксид 

шил 0 40 0 40 

441 
Potassium Iodide (500g)            
калийн иодид 

шил 0 48 0 48 

442 
Potassium Nitrate (500g)           

калийн нитрат 
шил 0 9 0 9 

443 
Potassium Permanganate (500g)     
калийн перманганат шил 0 2 0 2 

444 
Potassium Peroxydisulfate (500g)         
калийн пероксидисульфат 

шил 0 0 0 0 

445 
Potassium Thiocyanate (500g)      

калийн тиоцианат 
шил 0 37 0 37 
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446 Silca gel (2.5kg) шил 0 2 0 2 

447 
Silicon IV Oxide (500g)       
цахиурын IV  оксид 

грамм 0 200 0 200 

448 
Silver Nitrate (100g)           
мөнгөны нитрат 

шил 0 2 0 2 

449 Soda Ash (1Sack-50kg)      сода уут 0 1 0 1 

450 
Sodium Borohydride (500g)     

натрийн боргидрид 
шил 0 197 0 197 

451 
Sodium Carbonate, anhydrous 
(500g)     натрийн карбонат шил 0 2 0 2 

452 
Sodium Fluoride (100g)        
натрийн флорид 

шил 0 1 0 1 

453 
Sodium Hydroxide (500g)      

натрийн гидроксид 
шил 0 301 0 301 

454 
Sodium Peroxide (500g)            
натрийн пероксид 

шил 0 72 0 72 

455 
Sodium Sulfite Anhydrous, 500g           
натрийн сульфит 

шил 0 1 0 1 

456 
Sodium Thiosulfate (500g)           

натрийн тиосульфат 
шил 0 35 0 35 

457 Standard 398-4               стандарт шил 0 1 0 1 

458 Standard SW1-OT3 шил 0 2 0 2 

459 
Stannous Chloride (500g)       

цагаан тугалганы хлорид 
шил 0 9 0 9 

460 
Starch (500g)                     
цардуул 

шил 0 18 0 18 

461 
Sulfur standards sets (1pack-10g)          
хүхрийн стандартууд 

боодол 0 85 0 85 

462 
Sulfuric acid (500 ml)                 

хүхрийн хүчил 
шил 0 12 0 12 

463 
Tartaric Acid (500g)           
дарсны хүчил 

шил 0 1 0 1 

 


