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ОРШИЛ
“Оюутолгой” ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Оюу толгойн
уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд барих төслийн
хүрээнд Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тухай хууль,
түүнтэй холбогдон гарсан дүрэм журам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
Сайдын 2010 оны 3104 тоот тушаалаар батлагдсан аргачлал, Байгаль орчин,
аялал

жуулчлалын

яам

/БОАЖЯ/-ны

ерөнхий үнэлгээний

дүгнэлтийг

үндэслэн манай компанитай гэрээ байгуулсны дагуу уг төслийн байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ /БОНБНҮ/-ний ажлыг хийж
гүйцэтгэлээ.
Үнэлгээний ажлын тайланг БО-ыг хамгаалах тухай хууль, тогтоомж,
дүрэм журам, БОАЖЯ-ны байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий
үнэлгээний дүгнэлтээр өгсөн чиглэл, БОАЖЯ-наас гаргасан аргачилсан
зөвлөмж болон шинжээчдийн газар дээр нь хийсэн судалгааны дүгнэлт,
компанийн

мэдээллийн

сан,

байгаль

орчинд

нөлөөлөх

нөлөөллийн

үнэлгээний арга зүй зэргийг үндэслэн боловсруулав.
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажлын гол
зорилго нь тус компаний төслийн үйл ажиллагааны одоогийн байдалд дүгнэлт
хийх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж буй
нөлөөллүүдийг судалж тогтоох, болзошгүй нөлөөллийг илрүүлэн, түүнийг
бууруулах, экологи-эдийн засгийн хохирлыг тооцох, байгаль орчныг нөхөн
сэргээх үйл ажиллагааны талаар зөвлөгөө өгөх, байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээний дүгнэлтийн хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай байгаль
орчныг

хамгаалах

төлөвлөгөө,

орчны

хяналт-шинжилгээний

хөтөлбөр

боловсруулан БОАЖЯ-аар баталгаажуулан “Оюутолгой” ХХК-д өгөхөд оршино.
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БҮЛЭГ 1. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХОЛБОГДОХ
МЭДЭЭЛЭЛ
1.1 Төслийн ерөнхий мэдээлэл
1.1.1 Төслийн нэр:
Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд

1.1.2 Төслийн зорилго:
Оюу Толгой зэс-алтны ордын үндсэн болон дэд бүтцийн барилга
байгууламжуудыг байгаль орчинд халгүй аргаар барьж байгуулахад
оршино.

1.1.3 Төсөл хэрэгжүүлэгч:
“Оюутолгой” ХХК, Бүртгэлийн дугаар – 9019006110, регистрийн дугаар
2657457
1.1.4 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг
Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй өргөн чөлөө Моннис
цамхаг Утас: 331880, 331890
1.1.5 Төслийн байршил:
Төслийн байршил нь

Монгол улсын өмнөд говийн бүс нутагт буюу

нийслэл Улаанбаатар хотоос урагш ойролцоогоор 550 км, Хятад-Монголын
хилээс хойд зүгт 80 км зайд, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг
дэвсгэрт орших Оюу толгойн орд газрын олборлолтын болон хайгуулын
6709А лицензийн 8496 га талбайд оршино.
Тус бүс нутаг нь орон нутгийн замын сүлжээгээр бусад сум болон
аймгийн төвүүдтэй холбогддог. Оюу Толгойн орд газар нь хойд өргөргийн
43°00'45", зүүн уртрагийн 106°51'15" төвтэй
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Зураг 1. Төслийн байршил
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1.2. ҮНДСЭН БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖУУДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ, ТӨЛӨВЛӨЛТ
1.2.1. Уурхайн талбайн ерөнхий төлөвлөлт
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2003 оны 264-р тоггоолоор Монгол
Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг баталж энэхүү
төлөвлөгөөнд Монгол улсын газар нутаг дээр ойрын 20 жилд шинээр
үйлдвэржилтийн 6 бүс газар үүсэх төлөвлөгөөтэй байгааг тодорхойлсоны
нэгд Өмнөговь аймгмйн Ханбогд сумын Оюу Толгойн алт, зэсийн орд газрын
бүс орж байна.
Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгаснаар Оюу
толгойн алт, зэсийн орд газрын үйлдвэржилтийн бүс нь Төвийн бүс болон
Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн зүүн бүсэд хамаарагдаж байна. Төвийн
бүсийн

эдийн

засгийн

тэргүүлэх

чиглэлээр

уул

уурхайн

олборлох,

боловсруулах үйлдвэр байгуулах зорилгоор бүх төрлийн судалгаа, дэд
бүтцийн асуудлыг нарийн судалсаны үндсэн дээр ерөнхий төлөвлөгөөг
боловсруулжээ.
Үйлдвэрийн район болон тэр тусмаа уул уурхайн бүсчлэлийн ерөнхий
төлөвлөгөө нь орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөнөөс өвөрмөц
онцлогтой учраас тус Оюу толгойн уурхайн шинэчилэгдсэн ерөнхий
төлөвлөгөөг үндсэн судалгаа, дүгнэлтэд тулгуурлан Барилгын тухай хууль,
Хот байгуулалтын тухай хууль, Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө
боловсруулах аргачилсан заавар-УББ-11-202-00 хууль дүрмийн дагуу авч
үзлээ.
Дээрхи

судалгаа

дүгнэлтийн

дагуу

авч

үзэхэд

нарийвчлан

боловсруулсан шинэчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө нь зарчмын хувьд зүйтэй
байна.
Оюу толгой төсөл нь ойролцоогоор 80 км2 газрыг хамардаг.
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Зураг 2. Уурхайн талбайн ерөнхий төлөвлөлт
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Уурхайн барилга байгууламжын байршил:
Төслийн талбайн баруун хэсэгт Ундай гол байрлана. Голын зүүн
эргийн хэсэг дэхь талбайн урд талд задгай (ил) уурхай байрлана. Дамжуулга
нь баяжуулах үйлдвэр болон ил уурхайн байрлах ерөнхий бутлуурыг хооронд
нь холбож өгөх үүрэгтэй. Ваяжуулах үйлдвэрээс гарах хаягдал, ил уурхай
болон цооног хооронд байрлах хаягдлыг буцаах хоолойгоор дамжуулан
хаягдал хадгалах байгууламж цөм-1 ба цөм-2 pyy дамжуулна.
Дэд бүтцийн барилга байгууламжийн байрлал:
•

Хойд харуулын байр нь хойд хашааны дагуу талбайн баруун хойд
буланд байрлах ба хаалга, харуулын оффис, машин зогсоол болон
банк зэргээс бүрдэнэ.

•

Удирдлагын байр нь хойд харуулын байрнаас урагш байрлана.

•

Хойд харуулын байрнаас баруун тийш суурин (хотхон) байрлана.

•

Хаягдал боловсруулах төв нь зүүн хойд буланд байрлана.

•

Суурин, талбайн агуулах болон авто машин засвар зэрэг нь баяжуулах
үйлдвэр болон ил уурхай хоорондын зайд байрлана.

•

Газар доорхи шугам хоолойн барилга байгууламжийг тусдаа баримт
бичигт тусгасан болно.

•

Цахилгаан болон дулаан хангамжийн систем.

•

Баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоо байрлах 220 Квт-ын дэд өртөө нь 220
Квт-ын дан агаарын шугамаар тэжээгдэх ба энэ шугам нь голын баруун
эргээс төслийн ажлын хүрээний талбайн баруун хэсэг хооронд
татагдана. Төлөвлөж буй цахилгаан станц болон Монголын цахилгаан
эрчим хүчний сүлжээнд ирээдүйд холбогдох зорилгоор нэмэлт хоёр
220 Квт-ын өндрийн шугамыг байрлуулсан.

•

220 Квт-ын дэд өртөөнөөс 35 Квт-ын агаарын шугамууд салбарлаж
хэрэглээний цэгүүд дээр очно.

•

Ундай голын баруун эрэгт төв дулааны цахилгаан станц байрлана.
Халаах ус болон буцах усны гол шугам нь гол хөндлөн гарч дулааны
станц болон дулаан шаардлагатай барилга байгууламжуудыг хооронд
нь холбоно.

2012 он

12

И СИ ЭС ЖИ ХХК

“Оюутолгой” ХХК-ийн Оюу толгойн уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга
байгууламжуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан

Оюу Толгой уурхайн талбайн цахилгааны төлөвлөлт
Цахилгааны систем нь БНХАУ 220 Квт-ын дамжуулах шугамыг төв дэдөртөө рүү, төв дэд-өртөөг баяжуулах үйлдвэрийн дэд ертөө болон босоо
амын дэд өртөө рүү, мөн 35 Квт-ын салбар шугамуудыг хэрэглэх барилга,
төслийн ажлын хүрээний барилга байгууламжууд руу, мөн дизелийн
цахилгаан станцуудыг босоо ам-1, босоо ам-2 руу тус тус холбосон байна
/Хавсралт 1/.
Уурхайн талбайн холбоо дохиоллын гол шугамын гол төлөвлөлт
/Хавсралт 2/
Зурагт тусгагдсан төлөвлөлтийн үндсэн зарчим нь сүлжээний уян
хатан байдал буюу нэвтрэх боломжийг аль болох ихэсгэж өгсөн ба ингэснээр
тусдаа гүйцэтгэгч нар сүлжээнд холбогдох боломжийг олгох юм.
Сүлжээний зарим хэсэг болон бүх хэсэгт тусдаа ажиллах систем нь:
Галын дохиололын систем (FAS)
•

Дотоод сүлжээ (LAN/VOIP)

•

Access control (ACS)

•

Битүү хэлхээний телевизийн систем

•

Хувиарлалтын хянах систем (DCS)

•

Эрчим хүч хяналтын систем (EMS)

•

Цахилгаан хамгаалалтын систем (EPS)
Дулаан түгээх системийн хоолойн ерөнхий байгуулалт
Газар доорхи дулаан түгээх системийн хоолой нь СНР (төв дулааны

станц)-аас эхтэй байх ба газрын гүнд 2.5м-т (хоолойн тэнхлэгээс) PF усны
системийн хоолойн хамт татагдана. Төгсгөл цэг нь барилга байгууламж
бүрийн ажлын хязгаар байна. Халаалтын усны шугамын гол шугам нь зам
дагуу бусад усны хоолойн системийн хамт явна. Харин гол гарах хэсэгт
захиалагчийн шаардлагын дагуу гол дээгүүр хөндлөн гарна. Халаах усны
хоолой нь PUR-хөөсөнцөр дулаалгатай HDPE угсралт бүхий хоолой байна
/Хавсралт 3/.
Талбайн газар доорхи шугам хоолойн боловсруулаагүй усны
хоолойн төлөвлөлт
Боловсруулаагүй ус түгээх систем:
Гүний усны түгээлтийн боловсруулаагүй усан хангамжийн систем нь
Баяжуулах үйлдвэрээс дулааны цахилгаан станц, суурин, агуулах, машин
2012 он
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засвар, босоо ам-1, босоо ам-2, хаягдал болон ерөнхий бутлуур хүртлэх
хоолойн системийг хамарна.
Боловсруулаагүй усны сан болон түгээлт:
Боловсруулаагүй

усан

сангийн

цооногийн

талбайн

цөөрөм

нь

талбайгаас ойролцоогоор 4,5 км-т байрлах ба усны урсгалыг тэнцвэржүүлэх
зорилгоор нэг долоо хоногийн хамгаалалтын завсрын усан сан байх бөгөөд
400.000мЗ хэмжээтэй байна.
Боловсруулаагүй усны шугам хоолойн сүлжээ:
Боловсруулаагүй усны шугам хоолой нь мод хэлбэртэйгээр түгээлт
хийж баяжуулах үйлдвэр болон бусад хэрэглэгчийн хэрэгцээнд очно
/Хавсралт 5/.
1.2.2. Баяжуулах уйлдвэрийн барилга байгууламжууд
Баяжуулах үйлдвэр
Хүдэр баяжуулах үйлдвэр нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Оюу
Толгой төслийн талбарт байрлана. Тус Баяжуулах үйлдвэрийн барилга
угсралтын ажил амжилттай явагдаж байгаа бөгөөд Оюу толгойн ил ба гүний
далд уурхайгаас олборлосон хүдрийн чулуулагийг боловсруулж зэсийн
баяжмал гаргана. Баяжуулах цогцолбор дараах үндсэн хэсгүүдтэй.
•

Баяжмалын агуулах

•

Баяжуулах үйлдвэр

•

Хүдэр дамжуулагч

•

Хоердогч бутлуур

•

Хүдрийн агуулах

•

Хүдрийн анхдагч бутлуураас хоердогч бутлуур хүртэл дамжуулах 3,5
км урт туузан дамжуулагч

•

Баяжуулах үйлдвэрт ашиглах усыг тунгаах, дахин ашиглах 4 цөөрөм
буюу усан сан

•
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Хүснэгт 1.Хүдэр баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий үзүүлэлт
Д/д

Барилгын тодорхойлолт

Барилгын үзүүлэлт

1

Барилгын нийт урт

326.7 м

2

Барилгын өргөн

351.0 м

3

Барилгын өндөр

45.5 м

4

Давхрын тоо

10

5

Барилгын нийт талбай

25766.7 м

6

Барилгын бүтээц, хийц

Метал хийц

7

Барилгын гадна хашлага хийц

Эрдэс хөвөн

8

Туузан дамжуулагчийн урт

3.5 км

2

Зураг 3. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор: 1- Баяжмалын агуулах, 2-Баяжуулах үйлдвэр, 3-Хүдэр
дамжуулагч, 4-Хоёрдогч бутлуур, 5-Хүдрийн агуулах

Баяжмалын агуулах
Баяжмалын агуулахын барилга нь тэнхлэгээрээ 62,10 м х 72.00 м-ийн
харьцаатай, галлерейнүүд бүхий 1 давхар барилга бөгөөд барилгын үндсэн
хийц нь цутгамал төмөр бетон каркас бүхий ган таталган хучилттай,
дулаалгагүй төмөр хуудсан ханатай барилга байна. Барилга баригдах орчин
нь газар чичирхийллийн 5 баллын бүсэд орших тул уг нөхцөлд тохируулан
архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог хийсэн байна /Хавсралт 8/.
Баяжуулах үйлдвэрийн барилга
Баяжуулах үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 99 м х 20.7 м,
барилгын түр агуулах 25.9 м х 12.2 м, хойд кэмп 40 гэр, уурхайн лицензийн
талбайн гаднах 11.95 м х 54.25 м 3 блок, уурхайн лицензийн талбайн гаднах
РМС 8 м х 43.2 м, 8.8 м х 28.8 м, 11.5x32.5 м, байнгын галын усны насосны
барилга 26.24 м х 17.04 м, баяжуулах үйлдвэрийн дотор барилга 99 м х 37 м,
түр цахилгааны барилга 8.67 м х 18.59 м, түр өргүүрийн барилга 14.6 м х 21 х
5 м, дахин боловсруулах сангийн түр барилга 10.2 м х 9.2 м, хүнд даацын
автомашины засварын цех 107.8 м х 49.4 м, 58.6 м х 71.6 м, 37.2 м х 30.5 м,
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48 м х 21 м, 30 м х 34.2 м, нэвтрэх байгууламж, хүзүүвчний түр байгууламж
27 м х 17 м хэмжээтэй тус тус төлөвлөгдсөн болно.
Барилгын даацын үндсэн бүтээц нь: Барилгууд нь цутгамал төмөр
бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй.
Барилга бүтээцийн зураг төсөл нь архитектурын зураг төсөл болон бусад
хэсгүүдтэй уялдсан байна /Хавсралт 9/.
Урвалж бодис ба баяжмалын цахилгааны өрөө
Урвалж бодис ба баяжмалын цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х
4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг
барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг,
дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар

төлөвлөсөн байна /Хавсралт 10/.
Хайрга бутлах цехийн барилга
Хайрга бутлах цехийн барилга нь тэнхлэгээрээ 18,8 м х 56 м, өндөр нь
43 м хэмжээтэй, барилгын үндсэн хийц нь цутгамал төмөр бетон каркас бүхий
ган таталган хучилттай, дулаалгагүй төмөр хуудсан ханатай барилга байна.
Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийллийн 5 баллын бүсэд орших тул
уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог хийсэн байна
/Хавсралт 11/.
Цехийн цахилгааны өрөө
Цехийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4
м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай
сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй,
угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан, агааржуулалт,
галаас хамгаалах системийг суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 12/.
Том ширхэгтэй хүдрийн цахилгааны өрөө
Том ширхэгтэй хүдрийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м,
барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь
дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал
дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан,
агааржуулалт, галаас хамгаалах системийг суурилуулахаар төлөвлөсөн
/Хавсралт 13/.
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Баяжуулах үйдвэрийн анхдагч бутлуурын барилга
Анхдагч бутлуурын барилга нь 12,3 м x 18,56 м хэмжээтэй, цутгамал
төмөр бетон суурь, хана хучилттай, өндөр нь 35,64 м Туслах барилгууд:
Хяналтын өрөөний барилга нь 7,1 м х 5,8 м, 1 давхар, Гидравликийн
тоног төхөөрөмжийн барилга 5 м х 8 м, 1 давхар, Чулуу бутлагч гидравликийн
барилга 4,2 м х З,7 м, 1 давхар, Хийн компрессорын барилга 5,7 м х 7 м, 1
давхар сэндвичэн барилгууд болно.
Хаягдал тэжээгч болон өтгөрүүлэгчийн барилга нь тэнхлэгээрээ 62,10
м х 72.0 м харьцаатай, галлерейнүүд бүхий 1 давхар барилга бөгөөд
барилгын үндсэн хийц нь цутгамал төмөр бетон каркас бүхий ган татагган
хучилттай, дулаалгагүй төмөр хуудсан ханатай барилга байна /Хавсралт 14/.
Ил туузан дамжуулагч
Уртаараа 211,8 м, шонгууд нь газрын түвшингээс багадаа 3 м урттай
байна. Бүх арматурчлал нь залгаас хэсэгтээ зөрүүлэлттэй хийгдэнэ.
Ил туузан дамжуулагчийн суурийн толгойн хэсгийн хөндлөн огтлол 14 м х
15 м-ийн харьцаатай бөгөөд барилгын хийц нь цутгамал төмөр бетон каркас
бүхий ган татагган хучилттай байна. Суурь нь сайн чанарын хадан хөрсөнд
суурьлагдана /Хавсралт 15/.
Том ширхэгтэй хүдрийн агуулахын барилга
Том ширхэгтэй хүдрийн агуулахын барилга нь тэнхлэгээрээ 120 м х 156 м-ийн
хэмжээтэй төмөр бетон суурь, хана хучилттай, өндөр нь 36,9 м байна.
Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийллийн 5 баллын бүсэд орших тул
уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог хийсэн байна
/Хавсралт 16/.
Том бутлагдсан ба хагас өөрөө нунтаглах тээрэм тэжээгч хүдэр
зөөвөрлөх дамжуулагчийн хонгил
Хүдэр

зөөвөрлөх

хонгил

нь

хайрцаг

хэлбэрийн

төмөр

бетон

бэхжилттэй байна. Хүдрийн хонгилоор хүндийн хүчний нөлөөгөөр том
бутлагдсан хүдрийн нөөцлүүрт (ойролцоогоор 40 м өндөрөөс) оруулна.
Хонгилийн суурь нь сайн чанарын хадан хөрсөнд суурьлагдана /Хавсралт
17/.
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Баяжуулах үйлдвэрийн дэд станц
Баяжуулах үйлдвэрийн дэд өртөө нь тэнхлэгээрээ 65,47 м х 6 м-ийн
харьцаатай, төмөр бетон суурь, хана хучилттай дуу тусгаарлах шилэн хөвөн
тусгаарлагчтай нэг давхар байгууламж байна.
Тус дэд станц нь хувиарлах төхөөрөмжийн, цэнэглэгч төхөөрөмжийн,
цахилгааны, удирдлагын, техникийн гэсэн өрөөнүүдээс бүрдэж байна
/Хавсралт 18/.
Галын/ түхий усны танк
Галын/ түүхий усны танк нь тэнхлэгээрээ 24 м х 10 м, өндөр нь 12 мийн харьцаатай сэндвичин хавтан хашлага хийцтэй металл каркасан барилга
/Хавсралт 19/.
Галын усны насосны өрөө
Галын усны насосны өрөө нь тэнхлэгээрээ 26,4 м х 17,04 м-ийн
харьцаатай байна.
Баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламжийг галын усаар хангах
насосны барилга. Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй металл каркасан барилга
/Хавсралт 20/.
Хайрга бутлах цехийн барилга
Хайрга бутлах цехийн барилга нь тэнхлэгээрээ 18,8 м х 43 м-ийн
харьцаатай бүхэлдээ төмөр бетон суурь, хана хучилттай, өндөр нь 7.05 м
байна. Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийлэлийн 5 баллын бүсэд
орших тул уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог
хийсэн байна /Хавсралт 21/.
Галын/ түүхий усны цахилгааны өрөө
Галын/ түхий усны цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м,
барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг барилга нь
дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал
дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан,
агааржуулалт, галаас хамгаалах системийг суурилуулахаар төлөвлөсөн
/Хавсралт 22/.
Үйлдвэрийн усны цөөрмийн насосны өрөө
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Үйлдвэрийн усны цөөрмийн насосны өрөө нь тэнхлэгээрээ 16,64 м х
40,8 м, өндөр нь 23 м-ийн харьцаатай барилга байхаар төлөвлөгдсөн байна
/Хавсралт 23/.
Үйлвэрийн усны цахилгааны өрөө
Үйлдвэрийн усны цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м,
барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 метр байна. Уг
барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг,
дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар

төлөвлөсөн /Хавсралт 24/.
Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станц
Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станц нь тэнхлэгээрээ
17 м х 30 м, өндөр 15,4 м-ийн харьцаатай бүхэлдээ төмөр бетон суурь, хана
хучилттай.
Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийлэлийн 5 баллын бүсэд
орших тул уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог
хийсэн байна /Хавсралт 25/.
Хаягдал

өтгөрүүлэгчийн

2

дах

шатны

насосны

станцын

цахилгааны өрөө
Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 2 дах шатны насосны станцын цахилгааны
өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн
өндөр нь 2 метр байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай
байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй
барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан, агааржуулалт, галаас хамгаалах системийг
суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 26/.
Аюулгүйн цөөрм
Аюулгүйн цөөрөм нь тэнхэлгээрээ 159 м х 253.9 м, өндөр нь10 м ханын
өргөн нь 1 м, налуу 0.5:1. Хүч сааруулагчийг цөөрмийн ус орох хэсэгт
байрлуулна. Аваарын гадагшлуулах суваг нь усны урсгалыг байгалын
хөрсний гуу жалгаруу чиглүүлнэ /Хавсралт 27/.
Хаягдал өтөгрүүлэгчийн цахилгааны өрөө
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Хаягдал өтгөрүүлэгчийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м,
барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 метр байна. Уг
барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг,
дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар

төлөвлөсөн /Хавсралт 28/.
Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 1 дүгээр шатны насосны станц
Хаягдал өтгөрүүлэгчийн 1 дүгээр шатны насосны станцын нийт талбай
нь 1026,21 м2 , өндөр нь 14 метр. Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй металл
каркасан барилга /Хавсралт 29/.
Хаягдал өтгөрүүлэгч 1
Хаягдал өтгөрүүлэгч 1-ийн барилга нь тэнхлэгээрээ 16,8 м х 10,9 м-ийн
харьцаатай, төмөр бетон суурь, сэндвичэн хавтан хашлага хийцтэй металл
каркасан барилга байхаар төлөвлөгдсөн байна /Хавсралт 29 а/.
Хаягдал өтгөрүүлэгч 2
Хаягдал өтгөрүүлэгч 2-ийн барилга нь тэнхлэгээрээ 16,8 м х 10,9
метрын харьцаатай, төмөр бетон суурь, сэндвичэн хавтан хашлага хийцтэй
металл каркасан барилга байхаар төлөвлөгдсөн байна /Хавсралт 29 а/.
Туузан дамжуулагч/ том хүдрийн агуулахын цахилгааны өрөө
Туузан дамжуулагч/ том хүдрийн агуулахын цахилгааны өрөө нь
тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь
2 м байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм.
Гэрэлтүүлэг,

дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 30/.
Баяжмал ачих байгууламжийн цахилгааны өрөө
Баяжмал ачих байгууламжийн цахилгааны өрөө нь тэнхлэгээрээ 18 м х
4 м, барилгын өндөр 4 м, тулгуур ивээс суурийн өндөр нь 2 м байна. Уг
барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг,
дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар

төлөвлөсөн /Хавсралт 31/.
ХӨН тээрмийн цахилгааны өрөө 1.
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Барилга нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж
зөөх налуу хавтгаатай байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан
ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган
бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан, агааржуулалт, галаас хамгаалах
системийг суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 32/.
ХӨН тээрмийн цахилгааны өрөө 2.
Барилга нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж
зөөх налуу хавтгаатай байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан
ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган
бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан, агааржуулалт, галаас хамгаалах
системийг суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 33/.
Saq mil switch qear / auxiliaries electrical room
Барилга нь тэнхлэгээрээ 18 м х 4 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж
зөөх налуу хавтгаатай байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан
ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган
бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг, дулаан, агааржуулалт, галаас хамгаалах
системийг суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 34/.
Бөмбөлөг тээрэм ба хөвүүлэн байжуулалтын цахилгааны өрөө
Бөмбөлөг тээрэм ба хөвүүлэн баяжуулалтын цахилгааны өрөө нь
тэнхлэгээрээ 53,8 м х 10 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж зөөх налуу
хавтгаатай байна. Тоног төхөөрөмжийн хаалганы өргөн 2м, өндөр нь 3 метр.
Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм.
Гэрэлтүүлэг,

дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 35/.
Бөмбөлөг тээрэм, хөвүүлэн байжуулалт ба урвалж бодисын
цахилгааны өрөө
Бөмбөлөг

тээрэм,

хөвүүлэн

байжуулалт

ба

урвалж

бодисын

цахилгааны өрөө нь 35.8 м х 10 м, өндөр нь 4 м, тоног төхөөрөмж зөөх налуу
хавтгаатай байна. Тоног төхөөрөмжийн хаалганы өргөн 2 м, өндөр нь 3 м. Уг
барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм. Гэрэлтүүлэг,
дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар

төлөвлөсөн /Хавсралт 36/.
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Үйлдвэрийн усны цөөрөм 1
Үйлдвэрийн усны цөөрөм 1 нь тэнхэлгээрээ 157 м х 141 м, 7.1 м-ын
өндөртэй 0.5;1 налуутай. Хамгаалалтын чулуун эрмэгийг цөөрмийг тойруулан
хийнэ. Хүч сааруулагчийг цөөрмийн ус орох хэсэгт байрлуулна. Аваарын
гадагшлуулах суваг нь усны урсгалыг байгалын хөрсний гуу жалгаруу
чиглүүлнэ /Хавсралт 37/.
Үйлдвэрийн усны цөөрөм 2
Үйлдвэрийн усны цөөрөм 2 нь тэнхэлгээрээ 157 м х 141 м, 7.1 м-ын
өндөртэй 0.5;1 налуутай. Хамгаалалтын чулуун эрмэгийг цөөрмийг тойруулан
хийнэ. Хүч сааруулагчийг цөөрмийн ус орох хэсэгт байрлуулна. Аваарын
гадагшлуулах суваг нь усны урсгалыг байгалын хөрсний гуу жалгаруу
чиглүүлнэ /Хавсралт 37/.
Баяжуулах үйлдвэрийн захиргааны барилга
Баяжуулах үйлдвэрийн захиргааны барилга нь тэнхлэгээрээ 49,8 м х
11 м-ийн харьцаатай. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай
байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй
барилга юм /Хавсралт 38/.
Урвалж бодисын агуулах
Урвалж бодисын агуулахын талбай нь 1506,7 м2, өндөр нь 17 м байна.
Барилгууд нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай,
тусгаарлагчтай металл хана, дээвэртэй /Хавсралт 39/.
Хөөсрүүлэгчийн агуулах
Хөөсрүүлэгчийн агуулах нь тэнхлэгээрээ 38 м х 15 м, өндөр нь 17 м
байхаар төлөвлөгдсөн байна. Барилга нь цутгамал төмөр бетон баганан
суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. Барилга
бүтээцийн зураг төсөл нь архитектурын зураг төсөл болон бусад хэсгүүдтэй
уялдсан байна /Хавсралт 40/.
Шохойн чулууны агуулах
Шохойн чулууны агуулах нь тэнхлэгээрээ 33 м x 20 м, өндөр нь 22 м
байхаар төлөвлөсөн байна. Барилга нь цутгамал төмөр бетон баганан
суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. Барилга
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бүтээцийн зураг төсөл нь архитектурын зураг төсөл болон бусад хэсгүүдтэй
уялдсан байна /Хавсралт 41/.
Шохойн чулууны дэд өртөөний барилга
Шохойн чулууны дэд өртөөний барилга нь тэнхлэгээрээ 32 м х 12,4 м,
өндөр нь 22 м, цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай,
сэндвич хавтан хана дээвэртэй барилга.
Барилгын агуулах
Агуулахын барилаг нь тэнхлэгээрээ 25.9 м х 12.2 м-ийн харьцаатай.
Барилгын даацын үндсэн бүтээц нь: Барилгууд нь цутгамал төмөр бетон
баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. Барилга
бүтээцийн зураг төсөл нь архитектурын зураг төсөл болон бусад хэсгүүдтэй
уялдсан байна /Хавсралт 42/.
Баяжуулахын барилгын захиргааны барилга
Баяжуулахын барилгын захиргааны барилга нь тэнхлэгээрээ 51 м х
29,5 м-ийн харьцаатай нэг давхар, цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай,
ган

каркастай,

сэндвичен

хавтан

хана

дээвэртэй

барилга

байхаар

төлөвлөгдсөн байна /Хавсралт 43/.
Шүүлтүүрийн цех
Цех нь тэнхэлгээрээ 18.8 м х 29 м-ын хэмжээтэй. Барилга нь цутгамал
төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан хана
дээвэртэй. Барилга бүтээцийн зураг төсөл нь архитектурын зураг төсөл
болон бусад хэсгүүдтэй уялдсан байна
Бөмбөлөг тээрмийн агуулах
Бөмбөлөг тээрмийн агуулах нь тэнхлэгээрээ 25 м х 21,4 м. Барилга нь
цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан
хана дээвэртэй. Барилга нь газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд оршино
/Хавсралт 44/.
Урвалж бодисын агуулах
Агуулах нь тэнхлэгээрээ 52.1 м х 20.3 м. Өндөр нь 18 м-ын хэмжээтэй
байна. Барилга нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай,
сэндвичэн хавтан хана дээвэртэй. Барилга нь газар хөдлөлтийн 7 баллын
бүсэд оршино /Хавсралт 45/.
Шохойн чулууний агуулах
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Агуулах нь тэнхлэгээрээ 33.0 м х 20.5 м-ын хэмжээтэй байна. Барилга
нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, ган каркастай, сэндвичэн хавтан
хана дээвэртэй. Барилга нь газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд оршино
Хүдэр зөөх дамжуулах түннель
Дамжуулах түннель нь тэнхэлгээрээ 144 м х 120 м, цутагмал, төмөр
бетон байхаар төлөвлсөн /Хавсралт 45/.
1.2.3. Ил уурхайн барилга байгууламжууд
Ил уурхайн захиргааны байр
Ил уурхайн захиргааны байр нь тэнхлэгээрээ 23.9 м х 20.7 м
харьцаатай. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх
бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм
/Хавсралт 47/.
Хүнд машин засварын газар
Хүнд

машины

газар/захиргааны

засварын
байр,

газар

нь

тоосгоны

угаалгын

төв,

материалын

засварын
агуулах,

гагнуур/машин/дугуйны засварын газар зэргээс бүрдэж байна /Хавсралт 48/.
Угаалгын төв.
Угаалгын төв нь тэнхэлгээрээ 31.26 м х 35.61 м, 17.3 м-ын өндөртэй.
Төмөр бетон хана, дээвэртэй.
Засварын газар/захиргааны байр
Засварын газар / захиргааны байр нь тэнхэлэгээрээ 87.41м х 49.24 м
Ил уурхайн захиргааны байр
Ил уурхайн захиргааны байр нь тэнхэлгээрээ 23.9 м х 20.7 м
Тоосгоны материалын агуулах
Тоосгоны материалын агуулах нь голчоороо 10,24 м радиустай байна.
Гагнуур /машин/ дугуй засварын газар
Гагнуур /машин/ дугуй засварын газар тэнхлэгээрээ 71.6 м х 58.3 м-ийн
харьцаатай байна.
Барилга нь газар хөдлөлтийн 7 баллын бүсэд оршино.
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Барилгын үндсэн бүтээц нь:
•

Суурь: Барилгын суурь нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай.

•

Хучилт: Барилгын хучилт нь цутгамал төмөр бетон.

•

Хана: Барилгын хана нь дулаалгатай сэндвичэн хавтантай.

•

Дээвэр: Барилгын дээвэр нь дулаалгатай сэндвичэн хучилттай.

Барилгын суурь хөрс нь ус нэвтрүүлэх чадвар муутай, цэрдийн шавар
улаан хүрэн өнгөтэй, нягг хатуу консистенцитэй аллювиаль элс, хайр хайрган
хөрс болно.
Тэсрэх бодисын үйлдвэр
Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн
барилга, тэсрэх бодисын агуулах зэргээс бүрдэж байна.
Оюу Толгой төслийн барилга болон ил уурхайд ашиглах тэсрэх
дэлбэрэх бодисыг Орика Монголиа болон Максам компаниуд /2011 оны 9
сараас эхлэн/ ханган нийлүүлдэг. Максам компанийн онцгой хамгаалалтын
зурвас бүхий барилга байгууламжийг 2011 оны 7 дугаар сараас 11 дүгээр
сарын хооронд барьж ашиглалтанд оруулаад байна. Тэсрэх бодисын
үйлдвэр нь Оюу Толгой төслийн лицензийн талбай дотор тусдаа 215 м х 175
м талбайтай хашаан дотор байрлана.
Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн барилга нь 35 м х 28 м, тэсрэх бодисын
үйлдвэрт ашиглах химийн бодис хадгалах 42 х 30 м талбайтай 2
байгууламжтай.
Тэсэлгээний бодисын агуулах /шифр УТХ-ОТ-61/2011/, 120 м x 45 м
хэмжээтэй Ашиглалтын үеийн агуулахын барилгуудаас бүрдсэн 1 давхар
металл каркасан барилга байхаар төлөвлөгдсөн. Газар хөдлөлтийн 7 баллын
бүсэд оршино.
Барилгын үндсэн бүтээц нь:
•

Суурь: Барилгын суурь нь цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай.

•

Хучилт: Барилгын хучилт нь цутгамал төмөр бетон.

•

Хана: Барилгын хана нь дулаалгатай сэндвичэн хавтантай.

•

Дээвэр: Барилгын дээвэр нь дулаалгатай сэндвичэн хучилттай.
Барилгын суурь хөрс нь ус нэвтрүүлэх чадвар муутай, цэрдийн шавар

улаан хүрэн өнгөтэй, нягг хатуу консистенцитэй аллювиаль элс, хайр хайрган
хөрс болно.
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1.2.4. Далд уурхайн барилга байгууламжууд
Босоо ам-1-ийг газрын гадаргаас доош 1380 м гүн өрөмдлөгийг
амжилттай хийж холбогдох барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд хөндлөн
өрөмдлөгийн урт 10 км хүрээд байна. 2012 онд хөндлөн өрөмдлөгийг
үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэх болно /Босоо ам 1-ийн барилга байгууламжууд
Хавсралт 49/.

Зураг 4. Босоо ам 1-ийн барилга байгууламжууд
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Босоо ам 1-ийн ашиглалтанд орсон барилга байгууламжууд
Барилга
угсралтын
ажлын
гүйцэтгэл
/хувиар/
Implementation
of the
construction
work

Барилга
байгууламжууд
ын үндсэн
хэмжээ /мм/
Basic size of
buildings

Тайлбар /Comments

Хүдэр асгах бункер, ус тунгаах зумп,босоо
амруу хүн ба ачаа оруулах хүзүүвч, өргүүрийн
барилгатай хорбогдох коридорын хэсэгээс тус
тус бүрдэнэ.Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй
метал каркасан барилга.

№

Барилга
байгууламжын нэрс
/Name of buildings

1

Хүзүүвчийн барилга
(COLLAR HOUSE)

100%

27500х26600

2

Босоо амны
цамхагын барилга
(HEADFRAME)

100%

8600х8000

3

Өргүүрийн барилга
(HOIST HOUSE)

100%

46200х40260

4

Механик цехийн
барилга(MECHANIC
SHOP)

100%

30000х9000

Босоо ам#1-н бүх тоног төхөөрөмж,металл
хийц эдлэлүүдийг засах шинээр хийх
зориулалттай барилга юм. Сэндвич хавтан
хашлага хийцтэй метал каркасан барилга.

5

Агуулахын барилга
(WAREHOUSE)

100%

30000х9000

Босоо ам 1-н үйл ажиллагаанд зориулагдсан
барилга.Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй
метал каркасан барилга.

6

Ажилчдын ахуйн
байрны
барилга(MINE DRY)

100%

19283х15000

Ажилчдын хувцас солих,угаах хатаах
зориулалттай барилга.Сэндвич хавтан
хашлага хийцтэй метал каркасан барилга.

7

Уурын зуухны
барилга(BOILER
HOUSE)

100%

17606х17878

8

Бетон зуурмагын
үйлдвэр №3 (BATCH
PLANT#3)

100%

23150х14600

9

Элс,хайрганы дулаан
агуулах(HEATED
AGGREGATE
STORAGE)

10

Материалын дулаан
агуулах(HEATED
MATERIAL
STORAGE)

11

Босоо амны 44,5 м өндөр цамхаг. Сэндвич
хавтан хашлага хийцтэй метал каркасан
барилга.
Энэ байгууламж нь газрын 1300 м-н гүнээс хүн
ба ачаа тээвэрлэх нэвтрэлтийн хөнөгийг татаж
гаргах өргүүр, дамар, тоног төхөөрөмж, түүнийг
удирдах удирдлагын хэсэг байрлах барилга
юм.Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй метал
каркасан барилга.

Босоо ам №1-ийн хүзүүвчийн барилга,
өргүүрийн барилга, далд уурхайн
агааржуулалтын агаар халаах зориулалттай
2mW -ын хатуу түлшний усан халаалттай зуух
суурилагдсан.Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй
метал каркасан барилга.
Цагт 90м3 бетон зуурмаг зуурах хүчин
чадалтай.Уурхайн газрын доор, болон дээрх
барилга байгууламжид бетон,шүршмэл бетон
зуурмагаар хангах зорилготой. Сэндвич
хавтан хашлага хийцтэй метал каркасан
барилга.

1100х16200

Өвлийн улиралд элс хайргийг дулаанаар
хадгалах зорилготой агуулахын барилга.
Цутгамал төмөр бетон хашлага хана болон
сэндвич хавтан хашлага хийцтэй метал
каркасан барилга.

100%

10900х10500

Зуурмагын үйлдвэрийн сэлбэг, материалыг
хадгалах зорилготой дулаан агуулах. Сэндвич
хавтан хашлага хийцтэй метал каркасан
барилга.

Цементийн
агуулах(CEMENT
STORAGE)

100%

10900х10500

Цемент хадгалах зорилготой битүү
агуулах.Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй
метал каркасан барилга.

12

Силикат
материалийн
агуулах(CILICA
STORAGE)

100%

10900х10501

“Силикат” материал хадгалах зорилготой битүү
агуулах.Сэндвич хавтан хашлага хийцтэй
метал каркасан барилга

13

Төв оффисын
барилга(MAIN
OFFICE)

100%

29500х30450

Босоо ам №1-ийн удирдлага, албан хаагчдад
зориулсан барилга. Модон каркастай угсармал
Канад технологиор баригдсан.

2012 он
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14

Ажилчдын ээлж
солих байр (SHIFT
CHANGE BUILDING)

100%

19200X13620

Босоо амны ажилчдын ээлж солилцоход
зориулсан барилга. Сэндвич хавтан хашлага
хийцтэй метал каркасан барилга

15

Галын усны насосны
барилга (FIRE
WATER PUMP
BUILDING)

100%

5500x4500

Босоо амны барилга байгууламжийг галын
усаар хангах насосны барилга. Сэндвич хавтан
хашлага хийцтэй метал каркасан барилга

Босоо ам #1-ийн барилгын угсралтын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа болон
барихаар төлөвлөж буй барилга байгууламж
Барилга
угсралтын
ажлын
гүйцэтгэл
/ хувиар/
Implementa
tion of the
constructio
n work

Барилга
байгууламжуудын
үндсэн хэмжээ /мм/
Basic size of
buildings

№

Барилга байгууламжын
нэрс /Name of buildings

1

Чанар хяналтын
барилга(QA/QC
BUILDING)

0%

12000Х12000

Зураг төслийн ажил нь 90%-тай явж
байна.Далд уурхайд хэрэглэгдсэн шүршмэл
бетоны чанарыг шалгах лабораторын тоног
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон барилга.

2

Төв оффисын барилгын
өргөтгөл(MAIN OFFICE
EXPANSION)

0%

48680х29928

250 хүний багтаамжтай төв оффисын
өргөтгөл.Зам талбайн ажил дууссан.зураг
төсөл 90%-тай явж байна.Модон каркастай
угсармал Канад технологийн барилга.

3

Ажилчдын ахуйн байрны
өргөтгөл (MINE DRY
EXPANSION)

80%

30000х44000

580 хүний багтаамжтай ажилчдын ахуйн
байрны өргөтгөл.Ажилчдын хувцас
солих,угаах хатаах зориулалттай
барилга.Сэндвич хавтан Хашлага хийцтэй
метал каркасан барилга.

4

Хүн ба ачаа зөөвөрлөх
өргүүрийн барилга(CAGE
HOIST BUILDING)

70%

15495х13517

Босоо амны өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлын
хүрээнд хийгдэж буй хүн ба ачаа тээвэрлэх
зориулалттай өргүүрйин барилга.

5

Механик цехийн
барилга(SURFACE
MECHANICAL
WORKSHOP)

30000x60000

Далд уурхаийн хүнд машин тоног төхөөрөмж
засварлах зориулалттай, засварын цех,
гагнуурын цех, токарийн цех, оффис,
хооллох танхим, хувцас солих өрөө зэргээс
бүрдэнэ. Зураг төслийн ажил нь 90%-тай явж
байна.

6

Усны танкны барилга
(WATER STORAGE
BUILDING)

99%

11360х6360

9

Босоо амны ган хийц
шинэчлэлт (SHAFT
STEEL)

5%

1380 уртааш метр

Босоо амны өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлын
хүрээнд хийгдэж буй ажил.

10

Босоо амны цамхагын
барилгын өргөтгөл
шинэтгэлийн ажил
(HEADFRAME
MODIFICATION)

5%
8600х8000

Босоо амны өөрчлөлт шинэчлэлтийн ажлын
хүрээнд хийгдэж буй ажил. Цамхагын оройд
суугдах шинэ өргүүрийн дамар болон метал
хийц угсралт.

Агааржуулалтын цооног
№1 (VR#1)

50%

11

2012 он

0%

2,4м голчтой 1300м
гүн цооног

Тайлбар/Comments

150000 л багтаамжтай 2ш процессын усны
танк суурилагдсан.Ус зөөвөрлөх ачааллыг
багасгах, уурхайд хэрэглэх процессын усны
нөөцлөх зорилготой.Автомат дүүргэлтийн
системтэй болно.

Далд уурхайн агааржуулалтанд
зориулагдсан цооног.
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Агааржуулалтын цооног
№2 (VR#2)

0%

3м голчтой 1300м
гүн цооног

Газрын доорхи барилга
байгууламж
7

8

Хүдэрийн цехийн
барилга (ORE
HANDLING SYSTEM)
Газрын доорхи барилга
байгууламж
Газрын доорхи механик
цехийн барилга
(UNDERGROUND
MECHANIC WORKSHOP)

15%

30%

Далд уурхайн агааржуулалтанд
зориулагдсан цооног. Зураг төслийн ажил
хийгдэж байна.

80400x10200

Далд уурхайн -1300 м аас -1344 м түвшин
хүртэлх хүдэр тээвэрлэх туузан дамжуурга,
зөөврийн бутлуур, хүдэр хадгалах бункер,
хувиарлах бункер зэрэг дагалдах хэсгүүдээс
бүрдэх метал каркасан хийцтэй байгууламж.

нийт 8838m2

Далд уурхайн -1300 м түвшинд байрласан
далд уурхайн хүнд машин тоног
төхөөрөмжийг засварлах зорилготой. Хонгил
малталт нэвтрэлтийн ажил дууссан.

Босоо ам № 2-ын барилга байгууламжууд
Гүний далд уурхайн босоо ам 2 нь нь Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум,
Оюу Толгой төслийн талбарт байрлах бөгөөд Оюу толгойн Хюго Даммет
хэмээн нэрлэгдэх гүний далд уурхайгаас хүдрийн баяжмалыг олборлоно.
Босоо ам-2-ийн өргөгч цамхагийн барилгын ажил үргэлжлэн явагдаж байгаа
бөгөөд 2012 онд цамхагийн барилгын ажлыг дуусгаж газрын гүн рүү чиглэсэн
ухалт хийж эхлэх болно.

Зураг 5. Босоо ам 2-ын барилга байгууламжууд

Компрессорын барилга
Компрессорын барилга нь хоёрдугаар босоо амны талбайд байрлах ба
босоо амны төвөөс баруун зүгт 70 м, хойд зүгт 55 м-т оршино. Энэ нь
хоёрдугаар босоо амны туслах байгууламжуудын нэг бөгөөд босоо амны
нэвтрэлт болон уурхайн ашиглалтын явцад ашиглахаар төлөвлөгдсөн.
Компрессорын барилга нь уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд ашиглагдах
бөгөөд 40-өөс дээш жил ажиллахаар төлөвлөж байна.
Барилга нь 50 жилийн ашиглалтын хугацаатай угсармал ган бүтээцтэй
байх бөгөөд 19.5 м х 18 м хэмжээтэй, ойролцоогоор 8.3 м өндөр байна.
2012 он
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Барилгын бүтээц болон компрессорын тоног төхөөрөмжийн найдвартай
байдлыг хангах зорилгоор суурийн хэсгийг хөлдөлтийн гүнээс доош байхаар
төлөвлөсөн болно. Барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх
бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй байна.
Барилгын дотор хий хүлээн авагч (хийн даралтат сав), цахилгааны
болон

хяналтын

хэрэгслүүдтэй

зургаан

ширхэг

хийн

компрессорыг

байрлуулна. Компрессоруудтай холбогдсон, түүний хэвийн үйл ажиллагааг
хангах зориулалттай хаалт бүхий агааржуулалтын хоолой нь агаарын оролт,
гаралтын ажиллагааг хангана. Түүнчлэн барилгын дотор компрессорууд
ажиллах үед түүний хэсгүүдэд үүсэх усан дуслуудыг зайлуулах зориулалттай
ус зайлуулагчийг байрлуулна. Эдгээр ус зайлуулагч дээр тэдгээрийн
нөлөөллийг багасгах, барилга дотор ажиллаж буй хүмүүсийн явах замыг
хуурай, аюулгүй байлгахын тулд төмөр торон хаалт тавина.
Барилгын таазанд байрлах дулааны болон агааржуулалтын төхөөрөмж
нь барилгын дотор талыг агааржуулах, халаах зориулалттай ба хяналтын
өрөө нь тусдаа агааржуулагчтай байна. Мөн барилгын дотор цахилгаан
хангамж, гэрэлтүүлэг, галаас хамгаалах болон галын дохиололын системийг
байрлуулахаар төлөвлөсөн болно.
Компрессороос гарах даралтат хийн хоолой нь барилгын зүүн урд
хэсгээр холбогдох коридорт байрлана. Даралтат хийн хоолой нь коридороор
дамжин босоо амтай холбогдож нэвтрэлтийн үйл ажиллагаанд шаардагдах
даралтат хийг дамжуулна /Хавсралт 50/.
Ажилчдын ахуйн түр барилга
Ажилчдын ахуйн түр барилга нь хоёрдугаар босоо амны талбайд
байрлах ба босоо амны төвөөс өмнө зүгт 115 м-т бага зэрэг зүүн тийш босоо
амны туслах түр барилгын өмнө зүгт түүнтэй зэргэлдээ оршино.
Ажилчдын ахуйн түр барилга нь уурхайчид өдөр тутмын ээлжийн
ажлаа эхэлж, дуусгах газар юм. Энэ нь шүршүүр, хувцасны шүүгээ, багаж
хэрэгсэл хадгалах шүүгээ, хувцасны сагс зэрэг хэсгүүдээс бүрдэнэ. Уг
барилгад уурхайчид кэмпээс (кемп буюу түр амьдрах байр) өмсөж ирсэн
цэвэр хувцсаа тайлж ажлын хувцас, ус нэвтэрдэггүй гутал болон бусад газар
2012 он
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доорх уурхайн ажилд зориулагдсан хамгаалах хувцас, хэрэгслээр солино.
Мөн энэ барилгад уурхайчдын хувцсыг өдөр бүр угааж цэвэрлэх угаалгын
хэсэг, ариун цэврийн өрөө, дулаан, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг, галаас
хамгаалах, дохиололын систем зэрэг барилгын үйлчилгээний хэсгүүд байна.
Ажилчдын ахуйн түр барилга нь зөвхөн босоо амны нэвтрэлтийн
ажилд зориулагдсан. Урт хугацааны үйл ажиллагааны хувьд “Оюу Толгой”
төслийн хүрээнд ажилчдын ахуйн нэгдсэн байр ажиллах бөгөөд энэхүү
байгууламж ашиглалтанд ороход хоёрдугаар босоо амны ахуйн түр барилгыг
ашиглахаа больж, харин түүний газрыг бусад дэд бүтцийн байнгын барилга,
байгууламж барих зориулалтаар ашиглах боломжтой. Уурхайн тусгай
барилгын адилаар ажилчдын ахуйн түр барилгыг уурхайн босоо амны
нэвтрэлтийн үе шатнаас цааш ашиглах боломжтой бөгөөд (ажилчдын ахуйн
нэгдсэн байр бэлэн болоогүй тохиолдолд) газар доорх барилгын ажлын
болон ашиглалтын явцад үйлчилгээ үзүүлнэ. Ажилчдын ахуйн түр барилгын
ашиглалтын төлөвлөсөн хугацаа нь 2-3 жил байх бөгөөд цааш үргэлжүүлэн
ашиглах боломжтой юм.
Энэ барилга нь ойролцоогоор 25 м х 26 м хэмжээтэй бөгөөд 6.9 м
өндөр байна. Барилгын хийц нь угсармал ган бүтээцтэй, 2-3 жил ашиглагдах
тул 5 жилийн хугацаагаар дахин сунгагдан ашиглах боломжтой байхаар
төлөвлөсөн. Дээврийн бүтээцийг хувцасны сагс өлгөхөд зориулан хүчитгэх
бөгөөд үүнд уурхайчин өдөр тутмын угаах зүйлсээ хийнэ. Барилга нь
дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал
дээвэртэй байна. Ашиглалтын шаардлагад нийцүүлэн шүршүүрийн хэсгийг
хальтардаггүй хавтангаар өнгөлөх бөгөөд метал таазтай байна.
Ажилчдын ахуйн түр барилга нь ээлж бүрийн ажил эхлэх, дуусах
богино хугацаанд хамгийн их ачаалалтай байх тул дунд зэргийн ашиглалтын
ачаалалтай барилга юм. Эдгээрээс бусад үед хийгдэх томоохон ажлууд нь
цэвэрлэгээ, угаалгын үйлчилгээ байна /Хавсралт 51/.
Хүзүүвчийн түр барилга
Хүзүүвчийн түр барилга нь хоёрдугаар босоо амны талбайд байрлах
ба босоо амны цамхагийн өмнө талд зэрэгцээ оршино. Энэ барилга нь 2–3
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жил үргэлжлэх босоо амны нэвтрэлтийн ажилд зориулагдана. Босоо амны
нэвтрэлт дуусаж байнгын үйл ажиллагааны үе шатанд шилжин дахин
тоноглох явцад хүзүүвчийн түр барилгыг нүүлгэн шилжүүлж, хүзүүвчийн
гурван байнгын барилгаар солино.
Хүзүүвчийн түр барилга нь нэвтрэлтийн ажилд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, ажилчид болон бараа материалыг босоо ам руу дамжуулахад
/зарим тохиолдолд хадгалах/ ашиглагдана.

Босоо аманд тэсэлгээ болон

тэслэгдсэн чулуулгыг гадаргуу руу тээвэрлэх үед босоо амны өрмийн
машиныг (6 сумт босоо амны өрмийн машин) түр агуулна. Мөн хүзүүвчийн
түр барилгад нэвтрэлтийн ажилд шаардлагатай цэвэр усны танк байрлана.
Барилга нь 27 м x 17.68 м хэмжээтэй ба 16.29 м өндөр байна. Уг түр
барилга 2-3 жил ашиглагдах тул 5 жилийн хугацаагаар дахин сунгагдан
ашиглах боломжтой байхаар төлөвлөсөн. Барилгын шалыг төмөр замаар
тоноглож, босоо амны нэвтрэлтийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, бараа материалыг зөөвөрлөхөд зориулан ган бүтээцтэй нэг
замтай төмөр зам суурилуулсан. Барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан
ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй байна /Хавсралт 52/.
Босоо амны нэвтрэлтийн багийн бүрэлдэхүүнд хүзүүвчийн барилгад
ажиллах дохиочин байна. Дохиочин нь босоо аманд ажиллаж байгаа
уурхайчдад хэрэгтэй

бараа материалыг дамжуулах, бусад туслах ажлыг

хариуцдаг. Нэвтрэлтийн ажилд шаардлагатай бараа материал нь хүзүүвчийн
барилгад хүргэгдэж, хөнөг болон материал тээвэрлэх сагсанд хийж босоо
амаар тээвэрлэнэ. Хүзүүвчийн түр барилгад ачаалал үүсэхээс сэргийлэн
бетон зөөх тохиолдолд бетон зуурмагийн шугам ашиглана. Хүзүүвчийн түр
барилгаар дамжин босоо ам руу орох бусад чухал зүйлсэд:
•

Газар доор ажиллах уурхайчид

•

Босоо амны өрмийн машин (хэрэглээгүй үед хүзүүвчийн түр барилгад
хадгална)

•

Босоо аманд тэслэгдсэн чулуулаг ачигч экскаваторууд

•

Ажилчид болон бараа материал босоо амаар тээвэрлэх хөнөг

•

Бэхэлгээний материалууд (болт, тор г.м)

•

Гар багажууд
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Босоо аманд суурилуулахад шаардлагатай материалууд (бэхэлгээ,
агааржуулалтын хоолой, кабель г.м)

•

Нэвтрэлтийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бусад зүйлс
Цахилгааны түр барилга
Цахилгааны түр барилга нь хоёрдугаар босоо амны талбайд байрлах

ба босоо амны төвөөс өмнө зүгт 40 м, баруун зүгт 35 м-т нэвтрэлтийн тавцан
өргөх төхөөрөмжийн түр барилгын баруун талд оршино. Энэ барилга нь
зөвхөн босоо амны нэвтрэлтэнд ашиглах зориулалттай. Босоо амыг барьж
дуусган байнгын үйл ажиллагаатай болсны дараа босоо амны байнгын
байгууламж барих талбайд зориулан уг барилгыг буулгаж зөөнө. Цахилгааны
түр барилгын ашиглагдах хугацаа нь ойролцоогоор 2-3 жил бөгөөд энэ
барилга дотор босоо амны нэвтрэлтийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах зарим
томоохон цахилгааны хэрэгсэл байрлуулна.
Цахилгааны түр барилгын томоохон тоног төхөөрөмжид 10.5 кВ-ын
трансформатор, 690 В-ын трансформатор ба цахилгааны самбар, түүнчлэн
400 В-ын цахилгааны самбар бусад төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж багтах
бөгөөд

эдгээр

төхөөрөмжүүд,

тоног

төхөөрөмжүүд

компрессорууд,

усны

нь

нэвтрэлтийн

насос

(гал

өргүүр,

унтраах

өргөх

системийг

оролцуулан) болон уурхайг (босоо амны өрмийн машин болон нэвтрэлтийн
бусад тоног төхөөрөмжүүд) цахилгаанаар хангана. Харин туслах өргүүрийн
цахилгааныг өргөх төхөөрөмжийн түр барилгын зүүн талд байх угсармал
цахилгааны барилгаас хангана.
Энэ барилга нь 18.59 м х 8.676 м хэмжээтэй, ойролцоогоор 6м өндөр
байна. Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй барилга юм.
Гэрэлтүүлэг,

дулаан,

агааржуулалт,

галаас

хамгаалах

системийг

суурилуулахаар төлөвлөсөн /Хавсралт 53/.
Өргүүрийн түр барилга
Өргүүрийн түр барилга нь хоёрдугаар босоо амны талбайд байрлах ба
босоо амны төвөөс урагшаа 55 м, өргөх төхөөрөмжийн түр барилгаас урагш 4
м-ийн зайд оршино. Өргүүрийн түр барилга нь 2-3 жил үргэлжлэх босоо амны
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нэвтрэлтийн ажилд ашиглагдахаар зориулагдсан. Босоо ам бaригдаж
байнгын ажиллагаатай болсны дараа өргүүрийн түр барилга, нэвтрэлтийн
өргүүрийг буулган зөөж, уг талбайг байнгын барилга байгууламж барих
талбайд зориулан ашиглана.
Энэ барилга нь ойролцоогоор 18 м х 36 м хэмжээтэй бөгөөд 8.2 м
өндөр байна. Барилгын хийц нь угсармал ган бүтээцтэй, 2-3 жил ашиглагдах
тул 5 жилийн хугацаагаар дахин сунгагдан ашиглах боломжтой байхаар
төлөвлөсөн. Барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд
дулаалгатай угсармал дээвэртэй байна. Хана болон дээвэрт өргүүрийн ган
татлага чөлөөтэй нэвтрэхэд зориулагдсан нээлхийтэй байхаар төлөвлөсөн.
Энэ барилгад нэвтрэлтийн өргүүр болон туслах тоног төхөөрөмжүүд
байрлана. Ариун цэврийн өрөө бүхий операторын өрөөг барилгын урд хэсэгт
дамар болон ган татлагыг бүхэлд нь харах боломжтой газарт байрлуулахаар
төлөвлөсөн. Өргүүрийн ялангуяа хөдлөх хэсгүүдэд засвар үйлчилгээ хийх
зай, орох боломжийг онцгойлон анхаарсан болно.
Өргүүрийн түр барилга доторх гол тоног төхөөрөмж нь 4.674 м
диаметртэй, хоёр дамартай, нэг оньстой Нордберг (Nordberg) өргүүр юм.
Өргүүрт 49 мм-ийн Dy-Pac 34-19 маркийн ган татлага холбогдоно. Ган
татлагууд нь цамхагийн дотор талын тавцангаар (46.5м-т байрлах) дамжин
тус бүр нь 16.5 тн багтаамжтай босоо амны нэвтрэлтийн хоёр хөнөгт
холбогдоно. Шаардлагатай тохиолдолд овор ихтэй ачааг (хөнөгт багтахгүй
зүйлс) босоо амаар оруулахад өргүүрийг ашиглана. Эдгээрт босоо амны
өрмийн машин, чулуулаг ачигч экскаватор зэрэг багтана.
Өргүүрийн түр барилгад өргүүрийг ажиллуулдаг оператор байх бөгөөд
босоо амны нэвтрэлтийн үед (өдөрт 2 х 12 цагийн ээлжээр) тогтмол
ажиллана.
Өргүүрт холбогдсон

хоёр

ган

татлага

нь

барилга

дахь

хоёр

нээлхийгээр гарах ба нэг нь дээвэр хэсэгт барилгын хойд тал руу чиглэн
байрлах бол нөгөө нь хойд талын хананд байрлана /Хавсралт 54/.
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Босоо амны дамжих (туслах) барилга
Босоо амны туслах түр барилга нь хоёрдугаар босоо амны талбайд
байрлах ба босоо амны төвөөс урагш 85 м зайд бага зэрэг зүүн зүгт,
өргүүрийн түр барилгаас зүүн урагш ойролцоогоор 9 м зайд ажилчдын ахуйн
түр барилгатай зэрэгцэн хойд талд нь оршино.
Одоогийн байдлаар босоо амны туслах түр барилга нь зөвхөн босоо
амны нэвтрэлтэд ашиглагдахаар төлөвлөж байна. Гэхдээ босоо амны
нэвтрэлтийн явц нь газар доорх барилгын ажил болон урт хугацааны
ашиглалтын үйл ажиллагаатай ихээхэн төстэй. Энэ бүх үе шатанд босоо
амны туслах түр барилга нь хэрэгцээ шаардлагатай (ослын үеийн аврах үйл
ажиллагаа, уурхайн гэрлийн удирдлага, анхны тусламж г.м) хэвээр байх
бөгөөд эдгээрийг харгалзан босоо амны туслах түр барилгын ашиглалтын
хугацааг 40 жилээр төлөвлөсөн бөгөөд энэ нь бусад туслах байгууламжаас
урт хугацаа юм. Яваандаа “Оюу Толгой” дахь газар доорх уурхайн бүх үйл
ажиллагааг нэгдмэл нэг туслах байраар дамжуулан удирдана. Энэхүү
байгууламж ашиглалтад ороход хоёрдугаар босоо амны дээрх босоо амны
туслах түр барилга цаашид шаардлагагүй болох тул үүнийг түр ашиглагдах
барилга гэж үзэж байгаа юм /Хавсралт 55/.
Босоо амны туслах түр барилга нь газар доор ажиллаж буй
уурхайчдын үйл ажиллагааны төв нь болдог ба гол төлөв удирдлага, зохион
байгуулалтын үүрэг гүйцэтгэнэ. Энд нэвтрэлтэнд шаардлагатай томоохон
багаж төхөөрөмжийг агуулдаггүй боловч нэвтрэлтийн үед дэмжлэг үзүүлэх
ажилтнууд байрладаг. Энэ байр нь байнгын ачаалалтай байдаг бөгөөд зарим
ажилтнууд нь бүтэн цагаар ажилладаг. Босоо амны туслах түр барилгад
дараах үйл ажиллагаа явагдана:
•

Уурхайн гэрлийг ажилд бэлтгэн шалгаж, цэнэглэж, уурхайчдад ээлж
эхлэхэд тарааж өгнө;

•

Ээлжийн ахлагчид уурхайчдын багийханд өдөр тутмын ажлын аюулгүй
ажиллагаа, хийх ажлын асуудлаар товч мэдээлэл өгнө;

•

Аюулгүй

байдал

болон

ажиллах

хүчний

мэдээллийн

үүднээс

ажилтнуудын байршил, хэн ажиллаж байгаа талаар тогтмол тэмдэглэл
хөтлөнө;
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Уурхайн аврах хангамж хэрэгсэл, сургалт, үйл ажиллагааг зохион
байгуулж явуулна;

•

Шаардлагатай тохиолдолд анхны тусламж үзүүлнэ;

•

Зочдод аюулгүй байдлын сургалт явуулна.
Уурхайчид энэ байшинд тоноглол хэрэгслээ ханган, бэлтгэгдсэний

дараа ажилтнуудын нэвтрэх коридороор дамжин босоо ам руу орж өдөр
тутмын нэвтрэлт болон бусад газар доорх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Босоо амны туслах түр барилга нь ойролцоогоор 17.3 м х 28 м
хэмжээтэй ба 4.6 м өндөр байна. Энэ нь 40 жилийн хугацаатайгаар
ашиглалтын хугацааг сунгах боломжтой угсармал ган бүтээцтэй барилга юм.
Уг барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд
дулаалгатай угсармал дээвэртэй байна. Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, дулаан,
салхижуулалт болон галаас хамгаалах, илрүүлэх системийг суурилуулахаар
төлөвлөсөн болно.
Нэвтрэлтийн тавцан өргөх төхөөрөмжийн түр барилга
Нэвтрэлтийн тавцан өргөх төхөөрөмжийн түр барилга нь хоёрдугаар
босоо амны талбайд байрлах ба босоо амны төвөөс өмнө зүгт 35 м-т,
хүзүүвчийн түр барилга (хойд зүгт) болон өргүүрийн түр барилгын (өмнө зүгт)
хооронд оршино. Энэ барилга нь зөвхөн босоо амны нэвтрэлтийн ажилд
ашиглагдана. Босоо ам бүрэн баригдаж, байнгын ажиллагаатай болсны
дараа нэвтрэлтийн тавцан өргөх төхөөрөмж болон нэвтрэлтийн тавцан өргөх
төхөөрөмжийн түр барилгыг нүүлгэн шилжүүлж, бусад дэд бүтцийн байнгын
барилга байгууламж барих талбай болгож ашиглахаар төлөвлөж байгаа. Уг
түр барилгын ашиглалтын хугацаа нь 2-3 жил байна.
Энэхүү түр барилгад дараахь нэвтрэлтийн тоног төхөөрөмж, холбогдох
туслах тоног төхөөрөмжүүд байрлана.
•

4 x Hepburn 30 тонны даацтай өргөх төхөөрөмж - Нэвтрэлтийн тавцан
өргөх зориулалттай өргөх төхөөрөмж

•

1 x ABB туслах өргүүр - Босоо амаар орох болон гарах хоёрдогч
гарцын зориулалттай туслах өргүүр
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Нэвтрэлтийн тавцан өргөх төхөөрөмжийн түр барилгад суурилуулсан
тоног төхөөрөмж нь босоо амны нэвтрэлтийн ажилд чухал үүрэгтэй боловч
байнгын

бус

ажиллагаатай.

Ерөнхийдөө

энэ

түр

барилгыг

тоног

төхөөрөмжийн ажиллах болон засвар үйлчилгээ хийх үед ашиглана.
Барилгын зураг төслийг механик болон цахилгаан тоног төхөөрөмжийн
засвар үйлчилгээнд шаардагдах талбайг харгалзан зохиосон.
Galloway буюу 4-н тавцант нэвтрэлтийн тавцанг өргөх төхөөрөмж нь
босоо амны дотор нэвтрэлтийн тавцанг тогтоон барих болон удирдахад
зориулагдсан. Нэвтрэлтийн тавцан нь 3 ажлын тавцангаас бүрдэх (дээд
тавцан нь ган татлагатай холбогдох ба босоо аманд нэвтрэлтийн тавцанг
дүүжлэх зориулалттай) ба босоо амны барилгын зарим ажлыг ажлын тавцан
дээрээс гүйцэтгэдэг. Ажлын тавцан дээрээс ажилчид босоо амыг бетондох,
бэхэлгээ хийх, үйлчилгээний хэрэгслүүдийг суурилуулах, босоо амыг
тоноглох болон бусад ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Нэвтрэлтийн тавцан нь босоо
амны дотор дээш болон доош шилжин хөдөлж ажлын талбайд очих ба босоо
амны нэвтрэлт гүнзгийрэх тусам илүү доош шилжих бололцоотой.
Цахилгаан өргөх төхөөрөмж нь 49 мм Dy-Pac 34-19 маркийн ган
татлагаар тоноглогдсон (олон утас бүхий) бөгөөд босоо амны цамхагийн 46.5
м түвшинд байрлах тавцан дээр суурилсан дамраар дамжин нэвтрэлтийн
тавцанд холбогдоно. Эдгээр ган татлагууд нь өргөх төхөөрөмжийн дамарнаас
цамхагийн дамарт тавцан хүрэх замдаа өргөх төхөөрөмжийн түр барилгын
дээвэр дэх 4 нээлхийгээр дамждаг. Түүнчлэн ган татлагууд нь хөнөгийг
чиглүүлэх, босоо амны доторх ачааны хэвтээ чиглэлийн хөдөлгөөнийг
хязгаарлах үүрэг гүйцэтгэдэг /Хавсралт 46/.
Өргөх төхөөрөмжийг зөвхөн босоо аманд нэвтрэлтийн тавцанг дээш
болон доош хөдөлгөх үед ажиллуулна. Тэсэлгээ хийх үед нэвтрэлтийн
тавцанг гэмтээхээс сэргийлэн дээшлүүлж, тэсэлгээний дараа нэвтрэлтийн
тавцанг буцаан байрлуулж босоо амны болон бусад ажил үйлчилгээг
үргэлжлүүлэн тавцан дээрээс хийнэ. Уурхайчид нэвтрэлтийн тавцан дээр
ажиллаж байх үед тавцан нь хөдөлгөөнгүй байна. Нэвтрэлтийн тавцан босоо
аманд хөдөлгөөнгүй байгаа үед өргөх төхөөрөмж ажиллахгүй бөгөөд ихэнх
хугацаанд хөдөлгөөнгүй байна.
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Босоо амны нэвтрэлтийн үед уг барилгад туслах өргүүр байрлана.
Нэвтрэлтийн ажил дууссаны дараа босоо ам байнгын ажиллагаатай болоход
туслах өргүүрийг шилжүүлэн босоо амны байнгын тоног төхөөрөмжийн нэг
хэсэг болгон босоо амны цамхаг дотор суурилуулна. Үндсэн өргүүр
ажиллахгүй байгаа болон өөр ажил гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд туслах
өргүүрийг босоо ам руу орох болон гарах хоёрдогч гарц болгон ашиглана.
Өргөх төхөөрөмжийн нэгэн адил туслах өргүүр нь босоо амны нэвтрэлтийн
ажилд чухал үүрэгтэй боловч байнгын бус ажиллагаатай байна.
Өргөх төхөөрөмжийн түр барилга нь ойролцоогоор 14.6 м х 21.5 м
хэмжээтэй, 6.125 м өндөр (барилгын дээвэр налуу) байна. Барилгын хийц нь
угсармал ган бүтээцтэй байх бөгөөд 2-3 жил ашиглагдах тул 5 жилийн
хугацаагаар дахин сунгагдан ашиглах боломжтой байхаар төлөвлөсөн.
Барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй байна. Барилгад гэрэлтүүлэг, галын усны хоолой, галын
хор зэргийг төлөвлөсөн боловч үйл ажиллагааных нь онцлогийг харгалзан
халаалт, агааржуулалтын систем төлөвлөөгүй.
Усан сангийн түр байгууламж
Усан сангийн түр байгууламж нь хоёрдугаар босоо амны талбайд,
босоо амны баруун хойд хэсэгт байрлана. Энэхүү байгууламж ойролцоогоор
6.7 м х 8.5 м хэмжээтэй, 1.5 м гүн, улны түвшин хүртэл 17 градусын налуу
бетон усан сан байх бөгөөд дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай,
дулаалгатай угсармал дээвэртэй, угсармал ган бүтээцтэй саравч байна.
Байгууламжын баруун талд хүн болон тоног төхөөрөмж ороход зориулсан
хаалга байрлана. Мөн энэ байгууламж дотор шугам хоолой, насос болон
халаагуур зэргийг суурилуулна.
Усан

сангийн

түр

байгууламж

нь

байгаль

орчныг

хамгаалах

зориулалттай байгууламж бөгөөд дараахь ач холбогдолтой:
•

Талбайн

доторхи

хаягдалын

ихэнх

хэсгийг

байгальд

шууд

хаяхгүйгээр хаягдлын овоолгод хадгалах;
•

Усыг дахин ашигласнаар усны хэрэгцээ болон хаягдал усны
хэмжээг багасгах;
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Хаягдалын овоолгын хэсгийг хуурай байлгаснаар босоо амны
нэвтрэлтийн

байгаль

орчинд

нөлөөгүй,

аюулгүй

ажиллагааг

сайжруулна.
Усан сан нь тунгаах зориулалттай байхаар төлөвлөгдсөн. Чулуулгийг
босоо амаар тээвэрлэн асгах түвшинд гаргаж ирэхэд чулуулаг нь их
хэмжээний ус агуулсан (газар доорх усны шүүрэл болон өрмийн машинаас
гарсан ус) байдаг. Энэ ус нь босоо амны нэвтрэлтийн үед үүссэн хөрсний
нарийн ширхэгтэй хэсгүүд эсвэл тэслэгдсэн чулуулаг, давс, хужир, хүчиллэг
чулуулгийн хаягдал, нүүрс-устөрөгч зэрэг байгаль орчинд нөлөөтэй хаягдал
агуулсан байна. Эдгээрийн аль нь ч аюул үүсгэх хэмжээгээр байдаггүй ч усыг
хүрээлэн буй орчинд гаргахаас өмнө урьдчилсан цэвэрлэгээ хийх нь зүйтэй
юм.
Усан сангаас гарах ус нь зарим төрлийн хортой бодис агуулсан хэвээр
байж болох тул энэхүү усны ашиглалт нь тоног төхөөрөмж угааж цэвэрлэх,
зам болон эвдэрсэн газрын тоосыг дарах зэргээр хязгаарлагдана.
Усан сангийн цэвэрлэгээний гол хэлбэр нь бөөгнөрсөн хатуу хаягдлыг
уснаас ялгах ажиллагаа юм. Усны урсгалын хурдыг бууруулснаар хатуу
хэсгүүд нь усан сангийн ёроолд тунаж харьцангуй цэвэр ус нь усан сангаас
юүлэгдэнэ. Хэсэг хугацааны дараа усан сан доторх ус тунарч дуусмагц усыг
шавхаж тунасан хаягдлыг ачигч машинаар цуглуулан авч заасан газарт
аюулгүйгээр хүргэнэ. Усан сангийн давхар систем нь түүний багтаамж
хэтэрсэн үед ашиглагдах ба усан санг цэвэрлэх шаардлагатай үед усан сан
тус бүрийн усыг шавхана.
Ус нь чулуулаг зөөх хөнөгөөс сипон (syphon) системээр дамжин усан
санд орно. Хөнөг тус бүрийг босоо амны цамхагын асгах түвшинд ирхэд
дохиочин хөнөгийг шалгаж, устай хөнөгний усыг шавхан, ус нь хоолойгоор
дамжин усан сан руу орно.
Усан сан нь Монголын өмнө зүгийн өвлийн цаг уурын хүйтэн нөхцөлд
хөлдөхгүй байхаар төлөвлөгдсөн.
Галын усны танк, насосны барилга
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Босоо ам №2 галын усны сав, насосны барилга нь угсармал ган
бүтээцтэй, дулаалгатай төмөр хана, дээвэр бүхий

26 м x 17 м x 8 м

хэмжээтэй барилга юм.
Галын усны сав, насосны барилгад дараах тоног төхөөрөмжүүд
суурилагдсан байна. Галын усны дизель насос 1 ш, галын усны даралтын
насос 1 ш, нэвтрэлтийн үе дэх хэрэглээний усны насос 2 ш, даралтат усны
танк 1ш, галын усны танк 2ш болон бусад туслах тоног төхөөрөмжөөс
бүрдэнэ. Энэхүү туслах барилгыг 50 жил ашиглахаар төлөвлөсөн бөгөөд
босоо ам №2-ын нэвтрэлтийн болон уурхайн ашиглалтын үед байнгын
байдлаар ашиглана.
Нэвтрэлтийн үед галын усны танк нь галын болон хэрэглээний усыг
агуулах ба

түр байрлуулсан насосоор дамжуулан галын усны танкнаас

компрессорын

барилга,

дамжих

барилга

бусад

туслах

барилгуудыг

хэрэглээний усаар хангана.
Үйлдвэрлэлийн шатанд хэрэглээний усны түр насосыг зайлуулах ба
галын усны танк нь зөвхөн галын зориулалттай усыг хадгална. Хэрэглээний
усыг дэд бүтцийн инженерийн шугамаас шууд хангана. Галын усны танкнаас
цамхаг, компрессорын барилга, байнгын хүзүүвчний барилга болон дамжих
барилгуудыг галын усаар хангана.
Галын усны насосны барилгад 360 м3 /15 м x 6 м x 4 м/ хэмжээтэй 2
ширхэг галын усны танк суурилуулсан ба нийт 720 м3 усыг хадгална.
Түүнчлэн энэхүү барилгад цахилгаан, гэрэлтүүлэг, дулаан хангамж,
агааржуулалт, галын дохиололын системийг төлөвлөсөн болно /Хавсралт
58/.
Босоо ам №4-ын барлга байгууламжууд
•

Босоо ам #4 нь агааржуулалтын босоо ам бөгөөд уурхайн ашиглалтын
хугацаанд агааржуулалтын ихэнхи хэсэг буюу нийт 2600 м3/сек
агааржуулалтын 2,000 м3/сек – ыг нь шийдвэрлэнэ.
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Үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж, хоногт 90,000 тонн
хүртэл хэмжээнд үйлдвэрлэл явуулахад 11 м диаметртэй 4 – р Босоо
ам шаардлагатай.
Босоо ам №5-ын барилга байгууламжууд
Агааржуулалтын тавдугаар босоо ам нь хоёрдугаар босоо амны

талбайн зүүн урд хэсэгт (N4766432.443, E650484.626) байрлана. Босоо амны
диаметр нь 6.7 м байх ба уг босоо аманд нэвтрэхийн тулд дараах газрын
дээрх барилга байгууламж барихаар төлөвлөсөн. Үүнд:
1. Цамхагийн барилга
2. Хүзүүвчийн барилга
3. Өргүүр суурилуулах хоёр барилга орно.
Босоо амны нэвтрэлт дууссаны дараа дээрх барилгыг буулган
агааржуулалтын төхөөрөмж суурилуулахаар төлөвлөж байгаа тул түр
байгууламж хэмээн ойлгож болно.
Цамхагийн барилга
Цамхагийн барилга нь 11.6 м х 10 м хэмжээтэй, ган араг бүтээцтэй,
сэндвич хавтан ханатай байна. Цамхагийн

29.7 м-ийн түвшинд туслах

өргүүрийн ган татлагын дамар байрлана. Нэвтрэлтийн тавцан өргөх
өргүүрийн дамар цамхагийн 37 метрийн түвшинд, нэвтрэлтийн (хөнөг)
өргүүрийн дамар 43.3 метрийн түвшинд тус тус байрлахаар төлөвлөсөн.
Хүзүүвчийн барилга
Хүзүүвчийн түр барилга нь нэвтрэлтийн ажилд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, ажилчид болон бараа материалыг босоо ам руу дамжуулах
болон хадгалах зориулалттай. Мөн хүзүүвчийн барилгад туслах өргүүр
байрлана.
Барилга нь 12.5 м x 38 м хэмжээтэй ба 11.1 м өндөр байна. Уг
хүзүүвчийн барилга нь 2-3 жил ашиглах боломжтой байхаар төлөвлөгдсөн.
Барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай
угсармал дээвэртэй байна.
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Өргүүрийн барилга
Нэвтрэлтийн тавцан өргөх өргүүр болон нэвтрэлтийн (хөнөг) өргүүрийг
цамхагийн урд болон хойд талд байрлах барилгад суурилуулна.
Өргүүрийн урд барилгад нэвтрэлтийн тавцан өргөх хоёр өргүүр
байрлана.

Нэвтрэлтийн тавцан дээрээс ажилчид босоо амыг бетондох,

бэхэлгээ хийх, үйлчилгээний хэрэгслүүдийг суурилуулах, босоо амыг
тоноглох болон бусад ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Нэвтрэлтийн тавцан нь босоо
амны дотор дээш болон доош шилжин хөдөлж ажлын талбайд очих ба босоо
амны нэвтрэлт гүнзгийрэх тусам илүү доош шилжих бололцоотой.
Өргүүрийн урд барилгын дотор ханын хэмжээ нь 14 м х 10 м, өндөр нь
6.1 м (барилгын дээвэр налуу) байна. Дээвэрт өргүүрийн ган татлага
чөлөөтэй нэвтрэхэд зориулагдсан нээлхийтэй. Барилгын хийц нь угсармал
ган бүтээц байх бөгөөд 2-3 жил ашиглагдахаар төлөвлөсөн. Барилга нь
дулаалгатай сэндвичэн хавтан ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал
дээвэртэй байна.
Өргүүрийн хойд барилгад нэвтрэлтийн тавцан өргөх хоёр өргүүр болон
нэвтрэлтийн (хөнөг) өргүүр тус тус байрлана. Өргүүрийн хойд барилгын
дотор ханын хэмжээ нь 30 м х 18 м, өндөр нь 6.9 м (барилгын дээвэр налуу)
байна. Дээвэрт өргүүрийн ган татлага чөлөөтэй нэвтрэхэд зориулагдсан
нээлхийтэй. Барилгын хийц нь угсармал ган бүтээц байх бөгөөд 2-3 жил
ашиглагдахаар төлөвлөсөн. Барилга нь дулаалгатай сэндвичэн хавтан
ханатай байх бөгөөд дулаалгатай угсармал дээвэртэй байна.
1.2.5. Дэд бүтцийн барилга байгууламжууд
Дэд бүтэц
Аюулгүйн хашаа
Аюулгүйн хашаа нь амьтдыг уурхайн бүсэд нэвтрэхээс хамгаална.
Аюулгүйн хашаа нь цайрдсан төмөр шон, шонгийн бэхэлгээ, хоолойн
гадас, өндөр бат бэхийн энгийн болон хадаастай тор, хаалга зэргээс бүтнэ.
Хамгаалалтын хашааны нийт урт нь 43 км /Хавсралт 64/.
Хашааг төслийн талбайн хилийн дагуу барьж босгоно. Аюулгүйн
хашааг 2 үе шаттайгаар барина. 1-р үе шат нь Баяжуулах үйлдвэрийн
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талбай, Удирдлагын байр, хойд харуулын байгууламж, Ажилчдын суурин,
Хаягдал

боловсруулах

төв

талбай,

Талбайн

агуулах,

Босоо

ам-1,2,

Хаягдалын агуулахыг хамрах ба харин 2-р үе шат нь хашааг зүүн урд талын
булан хүртэл өргөтлөх ба хойд хилээр байрлах түр хашааны оронд хийгдэнэ.
Байнгын хамгаалалтын хашааг барьсаны дараа түр хашааг буулгана.
Уурхайн талбайн дотор замын сүлжээ
ISBL талбайн замын сүлжээ нь талбайн ажлын хүрээний бүх барилга
байгууламжийг холбох ба нийт замын урт нь ойролцоогоор 26 км. ISBL замын
гадаргуу нь хайрган хучилттай байна. Тээврийн хэрэгслийн гол замын өргөн
нь 8 м, харин туслах замын өргөн нь 6 метр байна. Хүрээлэн буй орчинд
нөлөөлөх нөлөөллийг багасгах үүднээс байгалийн ус зайлуулалтыг аль болох
түлхүү ашиглахыг хичээсэн, харин байгалийн суваг мухардсан буюу
хангалтгүй хэсгүүдэд далд суваг тавих шаардлагатай. Үерийн усны сувагтай
параллель чиглэлийн замуудад хажуугийн ус зайлуулах сувгийн гаргаж өгөх
шаардлагатай. Умдай голыг хөндлөн гарч буй замын хэсэгт голын урсгалд
нөлөөлөх нөлөөллийн багасгах үүднээс замын гадаргуугын түвшинг аль
болох доор хийсэн /Хавсралт 65/.
Газар доорх шугам хоолой
Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг Гүний хоолойд байрлах газрын
доорхи гүний уснаас хангана. Гүний хоолойн дагуу нийт 80 км газарт ус татах
шугам хоолой, 35 кВт-ын цахилгаан дамжуулах шугам, нийт 5 цацрагтай
(төвтэй) 28 худаг, худгуудаас ус цуглуулах, шахах насос бүхий төвүүдийг
барилгын 2 үе шаттайгаар барьж байгуулах болно.
Газар доорх шугам хоолой нь түүхий ус, галын ус, ахуйн хэрэгцээний
ус, бохир ус, эргэлтийн усны системүүдээс бүрдэж байна /Хавсралт 4/.
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Зураг 6, 7. Гүүний хоолойн газрын доорхи усыг дамжуулах хоолой, гүний хоолойн 5-р цацрагийн 1-р худаг

Түүхий ус
Газар доорх шугам хоолойн

түүхий усан хангамжийн систем нь

Баяжуулах үйлдвэрээс дулааны цахилгаан станц , суурин, агуулах.машин
засвар, босоо ам-1, босоо ам-2 , хаягдал болон ерөнхий бутлуур хүртлэх
хоолойн системийг хамарна /Хавсралт 5/.
Түүхий усан сангийн цооногийн талбайн цөөрөм нь талбайгаас
ойролцоогоор 4,5 км-т байрлах ба усны урсгалыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор
нэг долоо хоногийн хамгаалалтын завсрын усан сан байх бөгөөд 400.000мЗ
хэмжээтэй байна.
Түүхий усны хоолой нь мод хэлбэртэйгээр түгээлт хийж баяжуулах
үйлдвэр болон бусад хэрэглэгчийн хэрэгцээнд очно.
Гал ус
Дөрвөн галын усны насос харгалзан суурин, агуулах, баяжуулах
үйлдвэр болон босоо ам-2-ын талбайд байрлана. Бусад шугам хоолойнд
галын ус түгээх боломжгой.
Галын усны хоолойг газрын гүнд 2,5 метрт булна. Галын усны хоолойн
бүс тус бүрт цагираг хэлбэрээр явах ба галын босоо хаалттай хэсгуүдэд
задгай байдлаар хэд хэд хуваагдана /Хавсралт 6/.
Ахуйн хэрэглээний усны систем
Ахуйн хэрэглээний цэвэр ус нь сууринд байрлах ус цэвэршүүлэх болон
савлах үйлдвэрээс бусад хэрэглэгчидрүү очно. Газар доорх усан хамгамжийн
зураг дахь ахуйн хэрэглээний цэвэр усны систем нь WT&BP-aac төв дулааны
цахилгаан станц, агуулах, машин засвар, баяжуулах үйлдвэр, ерөнхий
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бутлуур, 220 Квт-ын төв дэд өртөө, дизель станц, хойд харуулын байгууламж,
суурин болон удирдлагын байр хүртлэх шугам хоолойг хамарна.
Хэрэглээний цэвэр усны WT&BP-aac мод хэлбэрийн түгээлтээр бусад
хэрэглэгчирүү очно.
Ариутгах татуургын бохирын систем
Бохирын систем нь төв дулааны цахилгаан станц, агуулах, авто
машины засварын газар, баяжууах үйлдвэр, дизель цахилгаан станц, хойд
харуулын байгууламж, суурин болон удирдлагын байраас ирэх бохир усыг
цуглуулж цзвэрлэх байгууламж уруу дамжуулна. Гол бутлуур болон 220 Квтын дэд өртөөнөөс ирэх бохир нь бохирын худагруу цуглаж, машинаар
зөөгдөн цэвэрлэх байгууламжруу очно.
Гол бутлуур болон 220 Квт-ын дэд өртөөнөөс бусад байгууламжийн
бохир ус нь өөрийн жингээр бохирын цуглуулах савруу төвлөрч насосоор
шахагдан газар доорхи бохирын гол хоолой уруу орж суурингийн бохирын
худгуудруу дамжина.
Эргэлтийн усны систем:
Эргэлтийн

усны систем нь босоо ам-1 болон босоо ам-2-ын

усгүйжүүлэлтийн ус ба төлөвлөж буй цахилгаан станцаас хаягдал хадгалах
санруу усыг дамжуулахад хэрэглэгдэнэ. Төв дулааны цахилгаан станцаас
хаягдлын санруу гарах усыг мөн адил дамжуулна.
Эргэлтын ус нь цуглуулах савруу цуглаж насосоор шахагдан буцах
усны гол шугамд шилжин хаягдлын савруу очно. Худгийг дамжуулах хоолойд
байрлуулна.
Далд уурхайн дэд станц
Оюутолгой уурхайн цахилгаан эрчим хүч нь цаашлаад 35 кв- ийн 2 дэд
станц, дэд бүтцийн ачаалал мөн нутгийн бусад хэрэглээнд түгээгдэнэ.
Барилга нь 1001,08 м2, газар доорх төмөр бетон хийц бүхий хонгилтоо 1
давхар барилга бөгөөд барилгийн өндөр нь 6 метр. Дээд байгууламж нь
төмөр бетон хийцтэй, хонгил тусгаарлсан суурьтай. Барьлагын хийцүүд нь
угсармал ган хийцүүд юм.
ISBL 220 КВ-ын дамжуулах шугам
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ISBL 220 КВ-ын дамжуулах шугам нь 220 КВ-ын баяжуулахын дэд
станц, 220 КВ-ын төв дэд станц, 220 КВ-ын далд уурхайн дэд станц, 220KV
ISBL OHL - CSA & Non CSA (5266-DDR-00-N01/N02-R0), SVC and Filters for
220KV Subsl-'mns (For IMPC Requirement)-уудас бүрдэж байна.
220 кв-ын төв дэд станц нь тэнхэлгээрээ 341.5 м х 56.6 м, 220 кв-ын
баяжуулахын дэд станц нь тэнхэлгээрээ 123 м х 119 м хэмжээтэй байна.
Гол барилгууд нь төмөр бетон бүтээцтэй, цутгамал төмөр бетон
баганан суурьтай, туслах барилгууд нь ган каркастай, сэндвичэн хавтан
ханатай байна /Хавсралт 66/.
Захиргааны барилга
Захиргааны барилга нь 78.0 м х 30.0 м хэмжээтэй 2 давхар, сэндвичэн
барилга байхаар төлөвлөсөн байна /Хавсралт 67/.
Уурхайн угаалгын газар
Уурхайн угаалгын газар нь дотроо уугаалгын газрын дулаан солилцох
байр, угаалгын газар гэсэн барилга багууламжуудыг багтаана. Уугаалгын
газар нь тэнхлэгээрээ 93,8 м х 76,8 м хэмжээтэй төмөр бетон суурь,
сэндвичин хана, дээвэртэй барилга болно.
Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр
Говийн бүс нутагт ундын усны эх үүсвэр хязгаарлагдмал, газрын
доорхи ус нь маш их хатуулагтай тул ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний
усыг цэвэршүүлэх, савласан цэвэр ус үйлдвэрлэх үйлдвэрүүдийг барьж
байгуулна. Үйлдвэрийн барилга нь тэнхэлгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м.
Төмөр бетонон суурьтай, сэндвичэн хана бүхий барилга болно. Уг
цэвэршүүлэх станц нь цагт 200 баллон ус савлах 400 м3 4 ширхэг усан
сантай усан насосны станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр гэсэн
үндсэн 2 танхимтай. Үйлдвэр нь сэлбэгийн агуулах, химийн агуулах,
лабраторийн өрөө, бохир усны цооногтой /Хавсралт 68/.
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Зураг 8. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр

LPG байгууламжууд
Барилга нь тэнхэлгээрээ 100.6 м х 65 м хэмжээтэй ган каркас рам
бүхий сэндвич хана ба дээвэртэй барилга байна.
Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийллийн 5 баллын бүсэд
орших тул уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог
хийсэн байна /Хавсралт 69, 70/.
Ашиглалтын үеийн агуулах
Ашиглалтын үеийн агуулах нь дотроо 2 агуулахтай ба агуулах тус бүр
нь тэнхлэгээрээ 60 м х 45 м, нэг дан 10 м өндөр, металл каркас, сэндвичэн
хана, сэндвичэн хавтан дээвэр, цутагмал төмөр бетон баганатай ба шугаман
суурьтай /Хавсралт 71/.
Хойд хаалганы барилга байгууламжууд
Хойд хаалганы барилга байгууламжууд нь төв байр, дэд станцын
барилга, банк, харуулын байр зэргээс бүрдэж байна /Хавсралт 72/.
Хойд хаалнаны барилгуудын хашаа нь тэнхлэгээрээ 140 м х 177,5 м
харьцаатай байна.
Хойд хаалганы захиргааны барилга нь тэнхлэгээрээ 78 м х 30 м
хэмжээтэй 2 давхар сэндвичин барилга байхаар төлөвлөсөн байна.
Захиргааны барилгын дэд өртөө нь 440 ква хүчин чадалтай.
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Төв байр нь тэнхлэгээрээ 15,57 м х 71,73 м, өндөр нь 5 м, банк нь
15,57 м х 19,17 м өндөр 5 м, дэд станцын барилга нь 16,7 м х 18,25 м өндөр
4,5 м-ийн харьцаатай, дэд станцын хүчин чадал нь 500 кВат байна.
Төв дулааны станц
Төв дэд станц нь тэнхэлгээрээ 138 м х 225 м хэмжээтэй болно. Тус дэд
станц нь дотроо бойлерын байгууламж 2625.3 м2, өндөр нь 33 м, галын усны
насосны станц 21.3 м х 12.7 м, транспорматор, машин зогсоол, нүүрсний
талбай, хүйтэн индүү, бетон түнел, нүүрс бутлуурийн өрөө, нүүрсний конвейр,
үлээгүүрийн өрөө, утаа сорох сэнсний өрөө 45 м х 6 м зэргээс бүрдэж байна.
Гол барилгууд нь төмөр бетон бүтээцтэй, цутгамал төмөр бетон баганан
суурьтай, туслах барилгууд нь ган каркастай, сэндвичэн хавтан ханатай
байна /Хавсралт 73/.

Зураг 9. Төв дулааны станц

Төв дулааны станц (ТДС) нь нүүрсээр галладаг уурын бойлерууд
болон

дулаан солилцооноос

бүрдэх

бөгөөд

усыг эргэлтэт

оруулагч

халаалтын системийг дулаанаар хангахын тулд төвийн дулаан солилцогч руу
уурыг гаргана.
ТДС

нь

нүүрсээр

галладаг

усны

бойлерууд

болон

дулаан

солилцогчдоос бүрдэх ба тухайн газар нутгийн халаалтын системийг
дулаанаар хангах юм. Энэхүү систем нь дараахь зүйлсээс бүрдэнэ. Үүнд:
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Бойлерын шаталтын систем
 1.35MPa даралттай, 130oC/70oC температур бүхий 2 ширхэг 7 мВт, 2
ширхэг 29 мВт-ын эргэлтэт шингэрүүлэгч бүхий халуун усны бойлер
 Бүх бойлер гол сэнс, туслах сэнс болон тоос шүүх уут бүхий
шүүлтүүртэй

байна. Бүх

холбогдох сувгийг

энэ

системд

мөн

суурилуулна.
б)

Усны систем - Уурхайн ус хангамжийн системээс усаа авах бөгөөд ус

цэвэршүүлэх системийг шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон шүүлтүүр ион
солилцогч зэргээр тоноглоно. Үүнд мөн 30 м3 багтаамжтай ус хөргөх сав
багтана. Уг системд:
 ус цэвэршүүлэх систем -урьдчилан боловсруулалт (хөөсрүүлэгч,
тунгалагжуулагч) дээр RO ба автомат натрийн ион солилцоо. Уг
төхөөрөмжинд ус тунгалагжуулагч, хөөсрүүлэгчийг хэмжигч, RO, усны
дунд сав, насос, автомат натрийн ион солилцоо;
 Усны эргэлтийн систем;
 Үйлчилгээний усны систем багтана.
в)

Нүүрс дамжуулах систем - ТДС-ийн хажууд гадаах хаалга нь нээлттэй

нүүрс хадгалах газрыг байрлуулна. Нүүрс дамжуулах систем нь 8 ширхэг
туузан дамжуурга, 2 ширхэг нүүрс бутлагч, 4 ширхэг нүүрс тэжээгчээс
бүрдэнэ. Нүүрсний 4 секцтэй суваг мөн энэ системд орно.
г)

Үнс шаар зайлуулах систем
 Үнс зайлуулах: Энэ системд үнсний сав, тусгаарлагч, агаарын вакуум
насос, хоолой орно.
 Шаар зайлуулах: Энэ систем шаарганы сав, шаарга зайлуулагчаас
бүрдэнэ.
 Үнсний цамхгаас үнсийг ачааны машинд юүлж, хаягдал хүдрийн
байгууламж руу тээвэрлэнэ.

д)

Агаарыг конденсацлах систем- Агаарыг конденсацлах систем нь үнс

зайлуулах систем, тоос шүүх уут бүхий шүүлтүүр, бусад хэрэгслийг агаараар
хангана.

Энэ

20

мн

багтаамжтай

0.8MPa

даралттай

3

иж

бүрэн

компрессороос бүрдэнэ.
е)

Нэг ширхэг 60 м өндөртэй гол яндан

ж)

Галын усны систем. Гал унтраах зориулалтын усны системийг

сууилуулна. Галаас хамгаалах шаардлагад эдгээр зүйл орох ба зөвхөн үүгээр
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хязгаарлагдахгүй; монгол-англи хэлээр бичсэн гарах хаалга, зөөврийн хуурай
гал унтраагч, ус шүрших хоолойн дамар, усны цорго, гал унтраах усны
системийн тухай танилцуулга, хоолойн шошго, таних тэмдэг, аваарийн
гэрэлтүүлэг
з)

Агаарын чанарыг хянах системд хорт хийн хэмжээг хэвийн түвшинд

байлгах шаардлагыг хангахын тулд тоос шүүх уут бүхий шүүлтүүртэй
тоосонцор зайлуулагч, яндангийн хийг зайлуулагч орно. Тоос шүүх систем нь
тоосны агууламжийг хянана. Агаарт ялгаруулах хорт хийн хаягдал нь Монгол
Улсын болон Дэлхийн Банкны холбогдох стандартуудыг хангана.
и)

Хийн хаягдал нь хорт хийн стандарттай нийцэх естой.

к) Цахилгааныг 35кВт цагирагт тэжээлийн шугамаас авна. Төвийн бойлерыг
цахилгаанаар

хангах

зорилгоор

35кВт/0.4кВт-ын

хоер

иж

бүрдэл

трансформаторыг суурилуулна. Ирж буй огцом хүчдлийг тогтоогч, 35кВт-ын
унтраагуур, гал хамгаалагчийг мөн суурилуулна. Бойлерийн контейнер дотор
байрлах 35кВт/0.4кВт-ын дэд станц нь ирж буй холболт болон гарч буй
кабелийн дамжуулалтыг зохицуулна.
л) Трансформатор, хуваарилах төхөөрөмж, генераторын хаалтыг холбох
газардуулагч систем байгуулна. Газардуулагч нь хэвтээ кабель, босоо
электродоос бүрдэнэ.
м) Хяналтын систем нь хяналтын систем доголдсон тохиолдолд эсвэл
тогтворгүй нөхцөлд үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангана. Мөн ослын үед
үйлдвэрийг аюулгүй, маш хурдан хугацаанд гараар болон автоматаар салгаж
зогсоох боломжтой байна.
н) ТДС-ыг уурхайн мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн сүлжээтэй
холбох бөгөөд МХТ системийг ТДС дотор суурилуулна. Үүнд:
 Хэсгүүдийн сүлжээ (LAN)
 Дуу шуугианы IP (VOIP)
 CCTV систем
 Нэвтрэх хяналтын систем (ACS)
 Галын дохиоллын систем (FAS)
 Гол газар болон харуул хамгаалалтын цэгүүдэд камер CCTV систем
байрлуулна
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Дулаан түгээх сүлжээ
Уурхайгаас хол зайтай жижиг байшингуудыг цахилгаанаар халаана.
Харин төслийн талбайн гол хэсгийг дулаан түгээх төв систем (ДТТС)-ийн
халуун усаар хангана. Түгээх усыг ТДС халаана.
Дулааны ачаалал уурхайн гол үүрэг бүхий хэсгүүдэд голлох ба үүнд:
а)

Газар доорхи уурхай

б)

Баяжуулах үйлдвэр болон баруун хойд салбар

в)

Баруун өмнөд салбар
Уурхайн баруун талд байрлах ТДС-аас халаалтаа авна. Халаалтыг

халуун ус дамжуулах далд шугам сүлжээгээр дамжуулан дулаан түгээх станц
болох ДТС-1 ба ДТС -2-аар түгээнэ.
ДТС -1 нь ТДС-аас халуун ус аваад далд шугам сүлжээгээр 220kV
төвийн дэд станц, уурхай, ачааны автомашин засварын газар, ДТС -2 руу
халуун усыг түгээнэ. Зөвхөн гол хөндлөн гарсан хэсэгт шугам сүлжээг ил
газраас дээш суурилуулна. 35kV ISBL шугамнаас тэжээгддэг дэд станцаас
ДТС-1 рүү цахилгаан нийлүүлнэ. ДТС-2 нь ДТС- 1-ээс халуун ус авч, түүнийг
баяжуулагч үйлдвэр, захиргааны байр, хойд хаалганы харуулын байр,
олборлолтын КЭМП рүү далд шугам сүлжээгээр түгээнэ. Захиргааны
байрнаас ДТС-1 руу тог цахилгаан нийлүүлнэ.
Дулаан түгээх станц 1 нь 18.6 м х 21.6 м, суурийн өндөршил нь 1186.9
м, суурийн дэвсгэр нь шаварлаг хөрсөн дээр суурилсан тулах үеийн
зөвшөөрөгдөх даацын хүчин чадал нь 150 кПа байна. Хэрэв суурийн доод
тал шаварлаг хөрсөөр баяжигдаж чадахгүй бол элс, хайрга нэмэх ба
төлвөлсөн өндөршилт хүртэл 2-р төрлийн дүүргэгчээр хийцийг дүрэгнэ
/Хавсралт 74/.
Дулаан түгээх станц 2
Станц нь тэнхлэгээрээ 18.6 м х 21.6 м, суурийн өндөршил нь 1186.9 м,
2 давхар байгууламж, өндөр нь 10 м байна /Хавсралт 75/.
Шатахуун хадгалах байгууламж
Ерөнхий өгөгдөл. Тус газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах нь
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрлана. Газрын тосны
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бүтээгдэхүүний агуулахын 1000 м3-ын босоо савны суурийг “ЭМ-ПИ-АЙ
Консалтанс” ХХК-д боловсруулав.
Буурь. Барилгын инжинер геологийн “Golder Associates” ХХК-ий 2010
онд боловсруулсан инжинер геологийн дүгнэлтийн дагуу савны суурь суух
хөрс нь элсэн хөрс.
Норматив үзүүлэлт нь:

Φ= 340. E= 24МПа С= 47кПа, улирлын

хөлдөлтийн норматив гүн нь 1.98м, газар шорооны ажлын зэрэг гэсэглэн
нөхцөлдөө гар аргаар малтахад 2-р зэрэг болно. Талбайд тархсан 2 төрлийн
хөрс нь дунд зэргийн хөлдөлт үзүүлнэ. Барилгын талбайд 10-20 м гүнд
хөрсний ус илрээгүй. Шаварлаг хөрс овойлт үзүүлэхгүй.
Барилга барих талбайн гадна агаарын температур БНБД 23-01-09-ын дагуу 20.9 0С, цасны ачаа -30 кг/м2, салхины шахац 70 кг/м2 газар хөлдөлтийн балл5
Суурь. 1000 м3 босоо савийг 10 см зузаан ус тусгаарлагч үе, 40см
зузаан цагирган суурь, 10 см зузаан төмөр бетон хавтан, жижиг ширхэгтэй
хайрга ба том ширхэгтэй элс, бетон бэлтгэл 10 см, 20 төрлийн дэр бүхий
хиймэл суурин дээр тавина. Суурын шороон хэсгийг хэвтээ чигт 10-25 см
зузаан үе тутамд хэв гажилтын модуль нь 150-250кг / см2 с багагүй байна /1525МПа/.
Ган савны ёроолыг хөрсний чиигний улмаас зэврэлтээс хамгаалахын
тулд элсэн дэвгэрийн дээр 10см – с баггүй хар тос нэвчүүлэн ус
тусгаарлалтын үе заавал хийж өгөх шаардлагатай. Ус тусгаарлах үеийг
бэлтгэх хөрс нь хуурай чийг 3% орчим байвал зохих бөгөөд доорх бүтэцтэй
эзэлхүүний хувиар байх ёстой. Үүнд:
а/ 0.1-2 мм ширхэгтэй элс 60-85% хүртэл
б/ 0.1 мм –с бага ширхэгтэй элс тоосорхог ба шавранцар хэсэг 40-15%.
Тэгэхдээ хамгийн тохиромжтой чийглэгийн дагуу чийглэж тэгшлэх ба нягт
нямбай нягтруулсан эсхийг тухай бүрт нь хянаж шалгаж, барилгын ажлын
талбайн журналд тэмдгэлсэн байх шаардлагтай.
Барьцалдуулагч матералд нефтийн шингэн, битум, гудрон, мазутыг
авч болно. Шингэнээр дээрх хольцыг нэвчүүлэн зууралдуулж, бэхжүүлжэх
замаар чанарын бат бэхийг хангана.
Барьцалдуулагч

матералын

орцын

тосны

хэмжээ

нь

хольцын

эзэлхүүний 8-10% ийг эзэлж байх ёстой. Босоо савны хаяавч, бетон шат,
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шатны суурь, бетон дэр зэргийг 100 маркын бетоноор, цагирган суурь балон
төмр бетон хавтанг А3 ангийн арматураар арматурлаж, 200 маркын бетоноор
тус тус цутгаж хийнэ.
Шалгах худгийг 70 см-н диаметртэй төмөр бетон цагиргаар угсарч
хийнэ. Цагиргын газартаа харьцах хэсгийг халуун хар тосоор 2 дахин түрхэнэ.
Уг барига нь Цементийн агуулах 33.2 м х13.2 м хэмжээтэй 1 давхар,
түүхий эд халаах байр 20.3 м х 12.4 м, хэмжээтэй 1 давхар, граж 33.8 м х 10.9
м хэмжээтэй 1 давхар, харуулын байр 3 м х 3 м, оффисын барилга нь 21.0 м
х 11.0 м хэмжээтэй 1 давхар, зуурмагийн узель нь 42.0 м х 15.1 м хэмжээтэй
1 давхар барилгууд ган хийцтэй, 150 мм зузаантай сэндвичэн барилгууд
болно /Хавсралт 76/.
Дээжийн агуулах
Агуулах нь тэнхлэгээрээ 34 м х 23 м, бохир усны танк нь тэнхлэгээрээ
4.8 м х 2.1 м, тундасны танк нь 4.8 м х 2.1 м хэмжээтэй төмөр бетон суурь,
ган хийцтэй, сэндвичэн барилгууд болно /Хавсралт 77/.
Хаягдал боловсруулах төв
Хаягдал боловсруулах төвийн хашаа нь тэнхэлгээрээ 320 м х 351.5 м.
Өдөр тутамийн хучих овоолого, хаягдал боловсруулах цэг-1, 2, 3, ууршуулах
цөөрөм 1, 2, 3 аас бүрдэх ба тэнхлэгээрээ 292м х 225м хэмжээтэй байна
/Хавсралт 78/.
Цементийн үйлдвэр 1
Оюу

Толгой төслийн

хэрэгцээний бетон

зуурмагийг дотооддоо

3

бэлтгэдэг бөгөөд одоогийн байдлаар цагт 90 м , жилд 60-70 мян.м3 бетон
зуурах хүчин чадалтай зуурмагийн цех ажиллаж байна. Бетон зуурмаг ба
бутлуурын цехэд хэрэглэх түүхий эд буюу цементийг Гашуун Сухайтын
боомтоор БНХАУ-аас шууд импортолдог бол хайрганы хэрэгцээг Дугатын
хярын дайрганы ил уурхайгаас, элсийг Халивын ил уурхайгаас тус тус
олборлох юм. Бетон зуурмагийн цех №1 (БОНБНҮ нь 2007 онд батлагдсан),
үйлдвэр №2 (баяжуулах үйлдвэрийн урд талд), үйлдвэр №3 (2-р босоо амны
дэргэд) байрлана. Бетон зуурмагийн цех №1 нь цагт 90 м3 бетон зуурах хүчин
чадалтай, хагас автомат зуурагч машинтай. Бетон зуурмагийн чанарыг
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шалгах лабораторитой бөгөөд бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэн хэрэглэгчдэд
түгээх зориулалтын автоцистернүүдтэй байна. Бетон зуурмагийн чанар
шалгасан үлдэгдлийг барилгын хогийн цэгт аваачиж хаях ба зуурмагийн
автоцистерний шавхрууг мөн тус цэгт зайлуулна. Бетон зуурмагийн чанарыг
сайжруулах, бэхжих хугацааг хурдасгахын тулд 4-5 төрлийн бетоныг
усгүйжүүлэх үйлчлэлтэй химийн бодисыг нэмэлт байдлаар хэрэглэдэг. Бетон
зуурмагийн цехийн үйл ажиллагаа битүү барилга байгууламж дотор явагддаг
бөгөөд элс, хайрга нөөцлөх агуулах зэргийг барьж байгуулсан.
Цементийн үйлдвэр 2
"Айвенхоу Майнз Монголия Инк" ХХК-ийн цементийн үйлдвэрийн
барилга нь Өмнөговь аймгийн Засаг Даргын 2006 оны 10. тоот захирамжаар
цогцолборын хэсэгт барихаар төлөвлөжээ.
Уг барилга нь цементийн агуулах 33.2 м х13.2 м хэмжээтэй 1 давхар,
түүхий эд халаах байр 20.3 м х 12.4 м хэмжээтэй 1 давхар, гараж 33.8 м х
10.9 м хэмжээтэй 1 давхар, харуулын байр З м х З м, оффисийн барилга нь
21 м х 11 м хэмжээтэй 1 давхар, үйлдвэрийн барилга нь 42.0 м х 15.1 м
хэмжээтэй 1 -давхар барилгууд нь ган хийцтэй, 150 мм зузаантай сэндвичэн
барилгууд болно /Хавсралт 79/.
Инженер геологийн дүгнэлтийг 2006 онд Гон Конгийн Гоулдер
Ассошиетс

Лимитед

компанийн

Хятад

дахь

Гео

Техникийн

хэлтэст

боловсруулснаар суурь суух хөрсний чулуулгийн бат бэх MCS 10-30 мПА,
суурийн уланд ирэх даралг 300 мПА, суурийн урт хугацааны суулт 0.75 -1 %,
газар хөдлөлийн 7 баллын бүсэд хамрагдана.
Цементийн үйлдвэр 3
Цементийн үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 23.150 м х 14.60 мийн харьцаатай, 9,0 м өндөр, ган каркас болон металл ферм бүхий
сендвичен хана, дээвэртэй төлөвлөсөн байна. Цементийн агуулах нь 10,9 м х
10,50 м харьцаатай, ган каркас рам бүхий сендвичен хана ба дээвэртэй
барилга байна /Хавсралт 80/.
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Барилга баригдах орчин нь газар чичирхийллийн 5 баллын бүсэд
орших тул уг нөхцөлд тохируулан архитектур төлөвлөлт, хийцийн тооцоог
хийсэн байна.
Өмнөговь аймгийн Оюу толгойн уурхайн бетон зуурмагийн үйлдврийн
барилгын бүтээцийг ачих нулуу талбай тавцанг цутгамал төмөр бетон хана,
суурьтай, силос, болон зуурмгийн цехийг хэсгийг цутгамал төмөр бетон
хавтан суурьтай, ган араг бүтээц байхаар технологийн болон орон нутгийн
салхины ачаалалд тооцоолж хийцлэлийг төлөвлөсөн байна.
Өмнөговь аймгийн Оюу толгойн уурхайн бетон зуурмагийн үйлдврийн
дулаан агуулах нь тэнхлэгээрээ 11.0 м х 16.2 м хэмжээтэй цутгамал хана
бүхий суурь, хагас сендвичэн хана, ган багана, дам нуруу бүхий сэндвичэн
хучилттай барилга бөгөөд суурийг даацын дүүргэгчтэй хиймэл буурьтай,
нягтрал нь 91% -аас багагүй байхаар төлөвлөсөн байна. барилгыг орон
нутгийн салхины ачаалал, газар хөдлөлтийн 6 баллд тооцоолж хийцлэлийг
төлөвлөсөн байна.
Дизель цахилгаан станц
Оюутолгойн ордын үйлдвэрийн нийт цахилгаан ачаалалын хүчин
чадлыг 24мВт-аар тооцоолон 2 мВт-ын 12 ширхэг Дизель цахилгаан станцыг
суурилуулахаар ажлын зураг төслийг 2009.12.18-ны 18 тоот техникийн
даалгаврыг үндэслэн зураг төслийг Америк, Хятадын хамтарсан “Sunfull
heavy ind” компанид боловсруулан, Монгол улсын Энержи интернэшнл
компанид монгол хэл дээр боловсруулан гаргасан байна. Ажлын технологийн
үйл ажиллагаа, хэтийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан 2мВт-ын 12 ширхэг дизель
станцыг тоноглохоор төлөвлөгдсөн ба цаашид аваарын үеийн нэмэлт
тэжээлийн нөөцөнд ажилуулахаар тооцсон. Дизель станцыг контейнерт
байрласан генераторуудын багц байдлаар нийлүүлэгдэж нэгдсэн сүлжээгээр
ажиллах

зориулалттай. V12 төрлийн дизель хөдөлгүүр нь

50Гц-ийн

давтамжтай 10.5 кВ- ын хүчдэл бүхий хувьсах гүйдлийн үүсгүүртэй байна.
Хувьсах гүйдлийн үүсгүүр нь аваарын үеийн динамик өөрчлөлт илүү байдаг.
10.5 кВ-ыг 35 кВ-т болгон өсгөх дэд станцыг тоноглон хангах ба энэ үед дахин
2-ыг нэмж суурилуулахаар тооцсон байна.
Оюутолгойн Дизель цахилгаан станцын 85 м х 79.32 м хэмжээтэй
төмөр торон хашаанд байрлах ба түлш хадгалах савны суурь нь 5 м х 13.4 м
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хэмжээтэй, 2 Мвт чадалтай дизель генераторын суурь -6.2 м х 16 м, өндөр нь
60 см Аварын дизелийн чингэлэгийн суурь - 12.6 м х 2.84 м, өндөр нь 60 см
хооллох, амрах байр, агуулахын - 13.4 м х 3.64 м, өндөр 50 cм 10 кВ-ын
хуваарилах байгууламжийн суурь- 7.24 м х 12.2 м, өндөр нь 2 м байна
/Хавсралт 78/.
Аянга зайлуулагч газраас дээш 9 м өндөр с1=100 мм-ийн шонгийн
суурь 40 см х 40 см, өндөр нь 85 cм
•

Кабелийн суваг-1,8 м х (1.74-1,64 м) h

•

Түлш дамжуулах суваг -1.1 м х (1.29 м) h

•

Хашааны хаалга 5 м х 2.55 м (h) зэрэг байна.
Ашиглалтын үеийн ажилчдын суурин
Ашиглалтын үеийн ажилчдын суурин нь тэнхэлгээрээ 30.2 м х 12.6 м

өндөр нь 5.2 м хэмжээтэй цутгамал хана бүхий суурь, сэндвичэн хана, ган
багана, дам нуруу бүхий сэндвичэн хучилттай барилга бөгөөд суурийг
даацын дүүргэгчтэй хиймэл буурьтай байхаар төлөвлөсөн байна /Хавсралт
82/.
СС суурин ба SOS эмнэлэг
Оюу

Толгойн

эмнэлэг

нь

энгийн

боловч,

үр

дүнтэй

зохион

байгуулалтын бүтэцтэй байна. Өвчтнүүдийг хүлээн авах өрөөнөөс гол
эмчилгээний өрөө рүү шууд оруулахаар зохион байгуулна. Давхар хаалгатай
ба энэ

нь дамнуургатай өвчтний хувьд түргэн

тусламжийн

тэргийг

эмчилгээний өрөө рүү хялбар оруулна. Клиник нь гол хаалга, түргэний тэрэг
орох хаалга, оффисоос гарах аюулгүйн хаалга гэсэн орох 3 хаалгатай байна.
Сүүлчийн хаалгыг өвчтний нууцыг хадгалах шаардлагын үүднээс зөвхөн
зөвшөөрөлтэй хүнд онгойлгоно. Эмчилгээний хоер гол өрөөг хамгийн хүнд
өвчтнийг сэхээн амьдруулах өрөө болгон ашиглана.
Эмнэлэг нь тэнхэлгээрээ 27 м х 27 м, оффис нь 61.7 м х 29.6 м
харьцаатай төмөр бетон суурь, угсармал сэндвичэн барилга болно.
Оффис –CSO / суурингийн захиргаа/ ЭМААБО
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Тус барилга байгууламжид барилгын оффис 2, сургалтын төвийн
байрууд багтаж байна.
Оффис 2-ийн барилга нь тэнхлэгээрээ 11.8 м х 61.7 м, сургалтын
төвийн барилга нь

42.9 м х 29,6 м хаьцаатай төмөр бетон суурь, угсармал

ган каркас бүхйи сэндвичэн барилгуудаас бүрдэж байна /Хавсралт 83, 84/.
Туслах байгууламжууд - Интернет кафе, Биеийн тамирын заал,
Баар, амралтын төв
Нийтийн байр нь 16 ш барилгатай нийт 31844.8 м2, гал тогоо/холих
танхим 1 ш 3036.0 м2, угаалгийн газар халаалтын тогоо, засварын газар,
цахилгаан шитын өрөө 1 ш, 1330.0 м2, суурингийн удирдлагийн байр 1 ш
362.4 м2, амрах байр 1 ш 883.3 м2, усан сан 1ш 540 м2, хийн түлш хадаглах
агуулах байр 1ш 4.0 м2, хогийн сав 312.0 м2, нүүрсний агуулах 1 ш 480 м2,
харуулын байр 4 ш нийт 60.0 м2, сагсан бөмбөгийн талбай 5 ш нийт 2170.0
м2, бохирын цооног 2 ш нийт 240.0 м2, бохир ус шахуургын станц 1 ш 100.0
м2, интернет кафе 2 ш нийт 380 м2 тус тус талбаатай байна.
Говь засварын газар
Говь засварын газар засварын цех 1, засварын цех 2 гэсэн хоёр
барилгатай /Хавсралт 87/.
Засварын цех 1 нь тэнхлэгээрээ 12.83 м х 18.16 м, 36 м х 52 м
харьцаатай 1 давхар барилгуудаас бүрдэж байна /Хавсралт 85/.
Засварын цех 2 нь тэнхлэгээрээ 66.9 м х 19 м хэмжээтэй г хэлбэрийн
сэндвичин 1 давхар барилга болно.1-р давхарт засварын өрөө, ажилчдын
хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөө, засварын хэсэг, багажны агуулах,
бойлерын өрөө, цахилгааны өрөө байрлана. 2-р давхарт зарасварын өрөө,
ажилчдын хувцас солих өрөө, засварын өрөө, ажилчдын хувцас солих өрөө,
ариун цэврийн өрөөнүүд бетон шалтай байна . Шаланд бетон тэгшилгээг
сайтар хийж машины тос болон бензин, дизелээс хамгаалсан тусгай
зориулалтын бетоны будгаар 2 үе будна /Хавсралт 86/.
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8 т бойлерийн систем
8 т бойлерийн системийн барилга нь 1026 м2 талбаатай зуух нь
/бойлер/ өрөө, ус халаагчийн өрөө, нүүрсний агуулах, удирдлагын өрөөнөөс
бүрдэнэ.
Уурын зуухны ХСА-ын систем нь тухайн байранд ажиллах ажилчид ба
тоног төхөөрөмжийн ажиллах нөхцлийг хангаж байхаар төлөвлөщсөн. ХСА-н
системд 14 ширхэг ханьш халаагуур, агаар сэлгэлтийн төхөөрөмж -1, агааар
сорох төхөөрөмж -1, дээврийн сэнс-4 төлөвлөгдсөн. Ханы халаагуур нь өвөлд
барилтыг дулаацуулах, агаар сэлгэх ба сорох төхөөрөмжүүд нь удирдлагын
өрөөний агаарыг зохицуулах, дээврийн сэнснүүд нь бойлерийн өрөөг
салхижуулах зориулалттай юм. Цахилгаан хангамжийн системд барилгын
газардуулга, цахилгаан түгээх самбар, агаар сэлгэх ба сорох төхөөрөмж
болон сэнснүүдийн удирдлагын хайрцаг, гэрэлтүүлэг, аюулгүйн гэрэлтүүлэг
орж байна. Мөн барилга дотор дараахь гал унраагуурууцыг байрлуулна.
Үүнд: MF/ABC4 -8ш, MF/ABC50 - 2ш, МТ7 - 2 ш байна /Хавсралт 88/.
Спорт цогцолбор шинэ /Хавсралт 88/
Амралтын төв нь тэнхлэгээрээ 73 м х 36 м, өндөр нь 10 м сэндвичин
барилга байна.
Хөл бөмбөгийн талбай нь тэнхлэгээрээ 50 м х 70 м, гүйлтийн зам нь 4
м х 280 м , теннисний хашаа нь 50 м х 50 м хэмжээтэй төмөр торон хашаа
байна.
Сагсан бөмбөгийн талбай нь тэнхлэгээрээ 32 м х 19 м, талбай нь 300
мм-ийн зузаан бетон байна. Гар бөмбөгийн талбай нь тэнхлэгээрээ 19.9 м х
21 м байна.
Гэрээт компаниудын түр оффис ( JDCC, TCC, СМТСС)
Барилгын талбай 643.2 м2 , байгуулалтын өгөгдсөн байршлын хувьд 1
давхрын талбай 643.2 м2 /Хавсралт 90/.
Барилга нь 1 давхар металл бүтэцтэй, дотор харьцангуй түвшин 0.000
нь абсалют түвшин /далайн түвшинээр/, гадна болон дотор талын өндрийн
зөрүү 200 мм
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Хана:

Гадна хан 150 мм зузаан полистрен сендвич хавтан, гадна

талаасаа 0.35мм-ийн гадна агаарын нөлөөнөөс хамгаалагдсан металл
хуудас +150 мм-ийн полистрент +35 мм ийн дотор хананы металл хуудас,
хамар хана мөн 100 мм зузаан полистрен сендвич хавтан байна.
Дээвэр 150 мм зузаан /гадга хантай адил/. Дээврийн усыг ус зайлуулах
системгүйгээр 5-% ийн налуугаар зайлуллна.
Шал. Шалыг нягтруулсан дэвсгэр дээр тавих ба нягтрал 0.92 байна.
Барилгийн норм дүрмийн чанд баримтлан зургийн дагуу барина.
Хашлагыг металл утсан тороор 2 м өндөртэй хийнэ
Оффис нь хөнгөн металл бүтэцтэй, өнгөт 150мм зузаан металл
гадаргатай сендвич хавтан ханатай, хуванцар рамтай давхар шиллжгжжтэй
цонхтой, зэвэрдэггэүй ган, шилээр хийсэн гадна хаалгатай, хуванцар болон
металл дотор хаалагтай, эпоксит шалтай байх ба угаалгийн өрөөнд
халтирдаггүй плитхн шал хийнэ.
Цахилгаан үүсгүүрийн болон харуулын байрыг 6мм-н контейнероор
хийнэ.
Тамхи татах цэг нь хөнгөн металл бүтэцтэй өнгөт, металлан хавтан
хана болон дээвэртэй цутагмал шалтай хийнэ
Түр зам нь 100 мм зузаан засмал зам байна.
Ариун татуургийн байгуулалт
Бохирын худгийг 3мм зузаан ган хавтанг гагнаж хийнэ. Диаметр 0.8 м,
өндөр нь 2.0 м. Худгийн таг 0.9 мм талтай квадрат хэлбэртэй нийлмэл ган
хавтан байна. Тагийг 10 мм зузаан ганг 40 х 40 х 4 булан төмрөөр хүчитгэн
хийх ба 10 мм-ийн диаметртэй арматураар 2 ш гогцоо хийнэ.
Ариутгах татуургын шугам PVC хоолой байх ба худагтай холбоход
угсрагдах ба ариутгах татуургын шугам худаг руу 2% налуутай байна.
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Барилгын агуулах
Барилгын агуулах нь тэнхлэгээрээ 90 м х 50 м бүх ган банганууд болон
дам нуруудыг галд тэсвэртэй материалаар бүрэх ба гал эсэргүйцэх хугацаа
нь 2,5 цаг байна.
Энэхүү агуулахад газрын тос тосолгооны материал хадгалах ба галын
аюулын зэрэглэлийн хувьд В ангилалд багтана. Галын аюулын зэрэглэлийн
хувьд 2-р ангилалд хамаарах бөгөөд хос арматураар хүчитгэсэн бетон галын
тусгаарлах хантай байна.
Галын усны насосны байр нь тэнхлэгээрээ 407 м 2 талбаатай, өндөр нь
7,5 м, галд тэсвэрлэлтын 2-р зэрэглэлд багтана. Дулаалгатай сэндвичэн
төмөр хавтан дээвэртэй байна.
Шингэрүүлсэн хийн түгээгүүр
Шингэрүүлсэн хийн түгээгүүрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 15 м х 5 м
харьцаатай, бүх ган банганууд болон дам нуруудыг галд тэсвэртэй
материалаар бүрэх ба дулаалгатай сэндвичэн төмөр хавтан хана, дээвэртэй
байна.
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
Оюу Толгойд одоо хоногт 600 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай
цэвэрлэх байгууламж ажиллаж байна. Орон сууцны тосгон дотор байрлаж
буй одоогийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг 4000 хүний хэрэгцээг
хангахуйцаар өргөжүүлж байгаа бөгөөд орон сууцны барилгын ахуйн бохир
усыг хүлээн авч цэвэрлэнэ. Энэ нь байнгын бохир ус цэвэрлэх байгууламж
байх ба уурхайн тосгоноос үүссэн бүх бохир усыг цэвэрлэх байгууламжид
шууд нийлүүлэх ба бохир усны зарим хэсгийг машинаар тээвэрлэн бохирын
худагт нийлүүлнэ.
Төлөвлөж буй бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж (БУЦБ) нь барилгын
КЭМП дээр байх хуучин БУЦБ-ийн өргөтгөл юм. 278.6 м2 талбайг хамрах ба
136.04 м2 талбай бүхий хуучин БУЦБ-ийн урд талд шинээр ус хадгалах танк
суурилуулна. ОТ нь БУЦБ-ийн хүчин чадлыг 800 м3-ээс нэмэгдүүлэн 4000
хүний хэрэгцээг хангахаар төлөвлөж байна. Шинээр төлөвлөж байгаа БУЦБийг өдөрт дунджаар 600 м3 ус (өдөрт нэг хүн 15.0 м3 ус ашиглана гэсэн
тооцоон дээр үндэслэсэн), дээд хэмжээ нь өдөрт 840 м3 ус цэвэршүүлэхээр
дизайныг шийднэ. Үүнийг цаашдаа ажиллах хүчний нэмэгдэх байдлаас
хамааруулан зайлшгүй шаардлага үүссэн үед нь хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
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боломжтой. Энэ байгууламж нь шүүх, механик хольцоос цэвэрлэх, биологийн
цэвэрлэгээ хийх, химийн цэвэрлэх системүүд болон түүний хяналтын систем,
тоног төхөөрөмж, шугам хоолой, удирдлагын хяналт, цэвэрлэх процессыг
зайнаас хянах телеметрийн (SCADA) системээс бүрдэнэ.
Төв агуулах
Талбай дээр барих гол агуулах нь дулаалгатай, битүү байх бөгөөд
тоног төхөөрөмжийн сэлбэг, эд анги, цаг агаарын өөрчлөлтөд тэсвэргүй
материалыг хадгалахад зориулагдана. Энд мөн агуулахын ажиллагсдын
ажлын өрөөнүүд байна.
Гол агуулахын хажууд бетондсон талбай бүхий задгай материал
хадгалахад зориулагдсан ил агуулах байрлана. Мөн агуулахаас тодорхой
зайд хийн баллон болон аюултай химийн бодис агуулах талбайг байгуулна.
Агуулахын талбайг нийтэд нь хамгаалалтын хашаагаар хүрээлнэ. Барилгын
ажлын үед 3-4 жилийн хугацаанд түр байгууламжуудыг ашиглана. Агуулахын
барилгын ажлын хүрээнд гол агуулах (ажлын өрөөний хамт), 1.0 тонны
бойлерийн байр, генератор түгээх талбай, галын ус шахах насосны өрөө,
хийн баллон болон аюултай химийн бодис хадгалах талбай зэрэг 6
байгууламж барина. Нийт 4500 м3 талбай бүхий агуулахыг барих ажил 90
хувийн гүйцэтгэлтай байна.

Зураг 10. Төв агуулах
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Уурхайн хатаах байгууламж
Уурхайн хатаах байгууламж нь уурхайн бүх ажилчдын шүршүүрт орох,
ажлын

хувцсаа өмсөх, солих

байнгын төвлөрсөн

үйл ажиллагаатай

байгууламж юм. Ил болон далд уурхайн ажилчид, баяжуулах үйлдвэрийн
ажилтнууд, машин засварын ажилчид энд байрлана. Уурхайн бүх ажилчдын
төвлөрсөн үйл ажиллагаа явуулах өрөө танхимтай байна.
Хамгаалалт
Ажиллагсад болон өмч хөрөнгийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг
хангах, талбайд мал амьтан орохоос сэргийлэх, нутагшмал амьтдыг
хамгаалах үүднээс талбай нь харуул хамгаалалт бүхий 2 хаалгатай байх ба
гадуур нь хашаа барина. Харуулын хойд байр нь Оюу Толгойн уурхайн
аюулгүй байдлыг хянах гол цэг болно. Уурхайн эзэмшлийн талбайн хойд
захад байрлана. Энэ харуулын байр нь нэг давхар 1000 м2 талбайтай байх ба
мөн тусдаа банкны барилгатай байна. Харуулын байр нь дараах үүрэгтэй:
•

Хамгаалалт;

•

Аюулгүй байдал болон чиг баримжаа олгох;

•

Бараа шалгах цэг;

•

Банк;

•

Олон нийттэй харьцах VIP хүлээн авах төв байна.
Гал команд
Оюу Толгойн гал команд нь агуулахын байранд байрлана. Үүнд: гал

сөнөөгчдийн орон сууц, тоног төхөөрөмжийн агуулах, машины дулаан гарааж
багтана. Гал команд 15 км радиус дотор дижитал транк радиогоор байнгын
холбоо барина. Аврах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд гал командад
байрлуулсан амьсгалын аппараттай гал сөнөөх бүрэн хэрэглэлтэй байна.
Төсөл хэрэгжих газарт гал түймэр болон ослын хариу арга хэмжээ авах
дөрвөн гал сөнөөгчөөс бүрдсэн мэргэжлийн аврах баг хэрэгжүүлнэ. Тэд гал
сөнөөх үүрэгтэй ба Нисэх буудлын гал сөнөөх тухай Монгол Улсад мөрдөж
буй дүрэм журмыг мөрдөн ажиллана. Тэдний үүрэгт машины осол, өндөр
болон гүнээс аврах, аюултай бодисын хариу арга хэмжээ авах зэрэг
хамаарна. Гал сөнөөгчид мөн гал унтраагчийг байнга шалгах, гал унтраах
сургалт явуулах, галын аюулгүй байдлыг шалгах үүрэгтэй.
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Эрчим хүчний түгээлт
Дэд бүтцийн 35 кВт цахилгаан түгээх систем нь дараах зүйлээс
бүрдэнэ:
Автомашины аж ахуй, уурхайн хүнд даацын машин механизмын
шатахууны байгууламж, автомашины

шатахууны байгууламж, анхдагч

бутлуур, хаягдал өргөх станц, хаягдал дахин боловсруулах усны станц,
агуулах, хойд харуулын байр, барилгачдын

КЭМП, барилгын

гэрээт

ажилчдын тосгон, бетон зуурмагийн үйлдвэр №1, бетон зуурмагийн үйлдвэр
№2 болон КЭМП-ийн цахилгаан хангамжийг 35 кВт-ын 3 фазын, 3
цахилгааны

утастай

дан

цахилгаан

гүйдэлтэй

цагираган

фидерээр

цахилгааны агаарын шугамаар дамжуулан нийлүүлнэ.
Туузан дамжуулагчийн ажиллагаанд 35 кВт-ын 3 фазын, 3 утастай дан
цахилгааны гүйдэлтэй агаарын хос шугамаар нийлүүлнэ.
Усны цооног руу 35кВт-ын 3 фазын, 3 утастай дан цахилгааны
гүйдэлтэй агаарын хос шугамаар цахилгаан нийлүүлнэ. Энэ нь уурхайгаас
зүүн хойш ойролцоогоор 70 км үргэлжилнэ.
Тосоор дүүргэсэн хоёр трансформатороор дамжуулан

төв

дэд

станцаас гарсан 220 кВт-ын цахилгааныг дэд бүтэц, алсын баяжуулах
үйлдвэр, цооногийг цахилгаанаар хангахдаа 35 кВт болгон бууруулна. Эдгээр
трансформатор нь 35 кВ-ын тусгаарлагчтай тог хуваарилагчийг тэжээх ба энэ
нь эргээд байгууламжийн янз бүрийн ачаалалттай төвүүдэд 35кВ цахилгаан
дамжуулах шугамаар нийлүүлнэ. Цахилгаан түгээх гол сүлжээний хоер
таславчийг хаягдал хүдрийг өргөх насос станцын хойно байрлах энгийн ил
салгагчаар тусгаарлана. Хэрэв шугамын тэжээл буурвал салгагчийг гараар
хааж болох бөгөөд шугамын гадна талын ачааллыг тэжээх боломжтой.
Энгийн хаалттай салгагч унтраалгыг засварын үед болон ямар нэгэн эвдрэл
гарсан үед амархан салгахын тулд тодорхой зайд байрлуулна.
Харилцаа холбоо
Оюу Толгойн дэд бүтэц болон үйл ажиллагааны чадавхийн амин чухал
хэсэг

нь

харилцаа

холбоо

байх

болно.

компьютерийн сүлжээ, аюулгүй байдлын
шинжилгээний

систем,

түгээх

хяналтын

Утасны

систем,

интернет,

сүлжээ, цахилгааны хяналт
систем,

цахилгааны

хяналт,

шинжилгээний систем нь хоорондоо нийцэж байхын тулд уурхайн хэмжээний
дэд бүтцийн системийн өргөтгөл болно. Үйл ажиллагааны хэрэгцээг бүрэн
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хангаж байхын тулд мэдээллийн дэвшилтэт технологи, аюулгүй байдал,
мэдээлэл болон дуут харилцаа холбооны сүлжээг суурилуулна. МХХТ-ийн
системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэгт дараах зүйл багтана. Үүнд :
•

Харилцаа холбооны сүлжээ;

•

LAN;

•

Wimax систем;

•

Дуут интернэтийн систем (VoIP);

•

Хаалттай сүлжээний телевизийн систем (CCTV), оролтын аюулгүйн
систем (ACS) болон галын дохиоллын систем (FAS);

•

Дижитал транк радио систем (DTR);

•

Кабелийн телевиз;

•

Уурхайн харилцаа холбоо, хяналтын систем.
Дээрх бүх салбар систем Оюу Толгой болон харилцаа холбооны

системээр дамжуулан холбоо барина. Холбооны систем нь Оюу Толгойн
уурхайн талбайд булсан шилэн кабелиас бүрдэх ба уурхайн талбайн гадна
ба доторхи шилэн кабелийг цахилгааны шугамын дээгүүр суурилуулаагүй.
Системийг хоер үе шатаар хэрэгжүүлж байна. Нэгдүгээр үе шатыг
суурилуулан ажиллуулж байгаа ба Хэт Тоеота засварын газар, Барилгын
КЭМП-ийн салбар оффис, Говь оффис, босоо ам №1-тэй холбосон.
Нэгдүгээр үе шатны кабель нь газар доорхи 12 шилэн кабель юм. Хоердугаар
үе шат нь хэрэгжих шатандаа явж байна. Уурхайн байгууламжийг тойруулан
суурилуулна. Босоо ам № 1-ээс босоо ам № 2 хүртэл, Баяжуулах үйлдвэр,
буцаад Хэт Тоеота засварын газар хүртэл үргэлжилнэ. Хоердугаар үе шатанд
кабелийг газар доогуур суурилуулах ба 48 шилэн кабель болно.
Одоогийн байдлаар холбооны шугам сүлжээний төмөр цамхагууд,
түүний тоног төхөөрөмжийн угсралтын барилга угсралтын ажлыг дуусгаж
ашиглалтанд оруулсан байна. Цамхаг тус бүрийн өндөр нь :
•

Цамхаг -1 нь 65 м өндөр

•

Цамхаг -2 нь 45 м өндөр

•

Цамхаг -3 нь 65 м өндөр
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Зураг 11,12. Радио цамхаг 1, 2

1.3. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
Бүс нутгийн нөхцөл байдал
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хог хаягдлын улсын зохицуулалттай цогц
байгууламж байхгүй. Хүн амын нягтшил бага бөгөөд аймаг, сумдын
хоорондын зай нь алслагдмал зэрэг нь хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин
ашиглах боломжийг бууруулдаг. Мөн хаягдлын хэмжээ бага, хаягдлын зах
зээл муу хөгжсөн учраас хаягдлын менежменттэй холбоотойгоор хөгжүүлэх
бизнесийн үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал байна.
Ханбогд сумын төв хогийн төвлөрсөн цэгтэй ба эмнэлгийн болон
аюултай хог хаягдлыг газарт булах ба шатаах замаар устгадаг. Энэ хогийн
цэг дээр нутгийн иргэд ахуйн хог хаягдлаа хаядаг. Хаягдлын байгууламжийн
хүчин чадал муу байгаагаас хаягдлын цэг нь салхинд туугдсан хаягдлын эх
үүсвэр мэт болоход хүрдэг. Хуванцар сав, гялгар уутнууд салхинд туугдан
ургамалд тээглэн үлддэг. Хог хаягдал нь хөрс болон хөрсний усыг
бохирдуулах нөхцөлтэй. Хог хаягдлын зохицуулалт муугаас хогийн цэгийн
гадуур хогийг овоолон хаядаг тул энэ нь салхиар хийсч, орчныг бохирдуулах
нөхцөлтэй. Мөн зарим хогийг хогийн цэг дээр шатааж байгаагаас орчиндоо
утааны бохирдол үүсч байна.
Тус

сумын

хог

хаягдал

зайлуулах

цэгт

хог

хаягдлыг

дахин

боловсруулах албан бус газар байдаг. Энд ихэнхдээ оршин суугчид шууд
ашиглаж болохуйц материал (мод, хуванцар, шил, төмөр г.м)-ыг цуглуулдаг.
Үүнээс багахан хэмжээний орлого олдог. Хэрэв хаягдал металл хангалттай
байх нөхцөлд орон нутгийн зах зээлд борлуулах боломжтой.
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Сумын төвд бохир ус цэвэрлэх төвлөрсөн байгууламжийн систем
байдаггүй учраас оршин суугчид нь энгийн жорлон, муу усны нүх, албан
байгууллагууд емкость ашиглаж байна. Аль аль нь орон нутгийн иргэдийн
ундны усны эх үүсвэр болсон хөрсний усыг бохирдуулах нөхцөлтэй юм.
Малчдаас харьцангуй бага хэмжээтэй хог хаягдал гардаг бөгөөд түүнийг
дахин ашиглах, шатаах, эсвэл газарт булж дарах замаар устгадаг байна.
Оюу Толгой төслийн хог хаягдлын менежмент
ОТ төслийн явцад үүссэн хог хаягдлыг дахин ашиглах боломжоор нь
ангилж, газар дээрээс зайлуулах буюу дахин ашиглах, дахин боловсруулах
зорилгоор түр хадгалах газарт цуглуулна. ОТ төслөөс гарах хог хаягдлыг
дараахь байдлаар ангилав:
•

Хуванцар;

•

Төмрийн хаягдал, үртэс;

•

Мод, модон материал;

•

Барилгын хог хаягдал;

•

Хаягдал дугуй;

•

Машины аккумлятор;

•

Хаягдал тос;

•

Тосны шүүлтүүр болон тосон хаягдал;

•

Эм, эмнэлгийн хаягдал;

•

Бусад хог хаягдал.
Оюу Толгойн хаягдлын менежментийн систем нь хог хаягдлыг

бууруулах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах зэрэг шат шатлалыг даган
мөрдөж байгаа бөгөөд өчүүхэн хог хаягдлын үлдэгдлийг ч байгаль орчинд
халгүйгээр зайлуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна.
Хортой бус хог хаягдал-ландфилл
Барилга, орон сууц барихад гарсан хортой бус хог хаягдлыг Оюу
Толгойн лицензийн талбай доторхи газарт булах цэг рүү зөөнө. Одоогийн
хогийн цэг нь 2006 оноос хойш ашиглагдаж байгаа бөгөөд дахин
боловсруулах хаягдлыг түр зуур цуглуулахын тулд ерөнхий хог хаягдлын
цооног, барилгын хаягдлын цооног болон бусад нүхнүүдтэй. Мөн энд хог
хаягдлыг ангилан ялгаж хадгалах талбай байна. Одоогийн хогийн цэгийн
талбай нь түр зуурын цэг бөгөөд зориулалтын хог хаягдлын менежментийн
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төвийг уурхайн лицензийн талбайн зүүн хойд буланд зэс боловсруулах үе
шатанд барих юм. Хаягдлын менежментийн төв уурхайн олборлолт эхлэхээс
өмнө баригдах 75.000 м3 багтаамж бүхий хүрээлж хашсан хог эхэлж хаях
камер болон болон хоер ширхэг нэвчүүлэн ууршуулах хиймэл нуураас тогтох
ба Америкийн байгаль орчныг хамгаалах агентлагийн стандартын дагуу
барьж байгуулна.
Мөн нэмж хог хаягдлыг булах камер, нэвчүүлэн ууршуулах цөөрөм,
хаягдал тосыг шатаах зуух, мөн хог хаягдлыг дахин боловсруулж, бордоо
үйлдвэрлэх

байгууламжийг

барина.

Түр

зуурын

дахин

боловсруулах

талбайтай хаягдлын байгууламж нь аль хэдийнээ ажиллаж эхэлсэн ба
байнгын байгууламжийг барих хүртэл ашиглана.
Одоогийн зохицуулалтаар ОТ-н хогийн цэгт хаягдлыг хүргэхээс өмнө
ангилан ялгаж, хүргэж өгөхөд нь хогийн цэгийн харуул бүртгэж авна. Эндээс
ангилагдаад тохирох хогийн цэг рүү устгагдана. Орон сууц, оффис, гал
тогооны хүнсний хог хаягдлуудтай хамт ерөнхий хаягдлыг нүхэнд хаяж, тэнд
нь шатааж үнсийг нь шороогоор булж байна. Шатамхай бус болон хортой бус
хаягдлыг барилгын хог хаягдлын цэгт аваачиж, тэндээ нягтаршуулж газарт
булна.
Энгийн хог хаягдлыг шатаахдаа зөвхөн өдрийн цагаар буюу салхи
хойноос болон баруун хойноос салхилах үед шатаана. Ингэснээр ОТ төслийн
газар доорхи босоо амны агаарын хангамжинд ямар нэгэн эрсдэл гарахаас
сэргийлнэ.
Хог хаягдлын дахин боловсруулалт
Оюу Толгойн ундны усны хэрэгцээнд Улаанбаатараас савласан усыг
зөөвөрлөн авчирдаг. Тиймээс хуванцар савыг дахин боловсруулах нь
хаягдлыг багасгах нэн тэргүүний ажил юм. Үүний тулд цэнхэр, ногоон хогийн
савнуудыг бүх орон сууц, албан байгууллагын гадна байрлуулаад байна.
Цэнхэр өнгийн хогийн саванд зөвхөн хуванцар савыг хийнэ. Тэдгээр
савнуудыг

хогийн

цэгт

цуглуулж,

ашиглагдсан

хуванцар

савуудыг

контейнерээр Улаанбаатарлуу тээвэрлэн дахин боловсруулахаар ачдаг.
Хуванцар савыг дахин боловсруулж вандан сандал, хуванцар хашааны
материал болон таг хийж байна. Төслийн талбайгаас гарсан хуванцар савыг
дахин боловсруулж хийсэн дөрвөн вандан сандал уурхайн талбай дээр
байгаа ба энэ нь уурхайн ажилчдын хог хаягдлыг ангилан ялгахад оруулж
2012 он

67

И СИ ЭС ЖИ ХХК

“Оюутолгой” ХХК-ийн Оюу толгойн уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга
байгууламжуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан

буй хувь нэмэр усны хуванцар савыг дахин боловсруулахад ихээхэн үүрэг
гүйцэтгэж байгааг харуулна. Хуванцар савнаас ангижрах нь ихэнх уурхайн
төслүүдэд томоохон асуудал байдаг бөгөөд энэ бол байгаль орчинд ээлтэй,
мөн үр ашигтай шинэ шийдэл болох юм.
Модон болон металл хаягдлуудыг дахин боловсруулах хаягдлын цэгт
цуглуулдаг. Труба, хавтгай төмөр зэрэг металл хаягдлууд нь хэлбэр
хэмжээнээс шалтгаалан дахин ашиглагдана. Модон хаягдлуудыг Ханбогд
сумын иргэдэд түлшний зориулалтаар, эсвэл байшин барих болон өөр бусад
хэрэглээнд хандивлаж байгаа. Ард иргэд модыг ачих үеэр хөдөлмөр
хамгааллын ажилтнууд тэднийг дагалдан явж, аюулгүйн заавар зөвлөгөө өгч,
багаж хэрэгслээр хангадаг. Засварын цех, хүнд машин механизм, дизель
станцаас гарсан хаягдал тосыг түр хугацаанд Петровисийн
ШТС дахь 25 тн багтаамжтай саванд цуглуулдаг. Үүнийг албан есны эрх
бүхий хаягдал цуглуулагч нар тогтмол хугацаанд ирж авдаг.
Аюултай хог хаягдлын менежмент
Газрын доорхи усыг төслийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа болон
бий болгож байгаа аюултай, хортой материалаар бохирдуулахаас хамгаалах
зорилгоор аюултай болон хортой материалын менежментийн төлөвлөгөө,
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюул тулгарсан үед авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний гарын авлагуудыг төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө боловсруулж
түүнийгээ төсөл хэрэгжүүлэх явцдаа дагаж мөрдөх шаардлагатай.
Эдгээр баримт бичгийг хэрэгжүүлэх явцад аюултай болон хортой
материалыг тээвэрлэх, хадгалах, түгээх үед алдах, гоожихоос урьдчилан
сэргийлэх бололцоогүй осол аваар тохиолдох үед түүнийг хэрхэн цэвэрлэх,
аюулгүй болгох арга хэмжээг тодорхойлон зааж өгсөн байх естой. Аюултай
болон хортой материалын менежментийн төлөвлөгөөнд дараахь зүйлсийг
зайлшгүй оруулсан байх естой. Үүнд:
•

Тухайн бодис, материалыг алдагдахаас бүрэн сэргийлсэн хадгалалтын
нөхцөлүүд;

•

Алдагдал, гоожилт болон бусад нөхцөлд түүнийг хэрхэн цуглуулж
аюулгүй болгох нөхцөлүүд;

•

Үйлдвэрлэлийн талбайд аюултай болон хортой материалыг хэрхэн
хүргэхийг тодорхойлсон тээврийн стандартууд;
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Аюултай болон хортой материалыг хүлээлгэж өгөх стандарт зэрэг
багтана.
Аюултай болон хортой бодис материалын алдагдлыг хэрхэн цэвэрлэх

асуудлыг аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аюул тулгарсан үед авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний гарын авлагуудад тусгасан байна.
Оюу Толгойн засварын цехээс гарсан хаягдал дугуй, машины
аккумлятор цэнэглэгч мөн хоосон тосны савнуудыг бусад хаягдлуудаас
тусгайлан хадгалдаг. Хаягдал зайлуулах маршрутыг тогтоож байгаа боловч,
Монгол Улсад хаягдлыг дахин боловсруулах баталгаатай байгууламж
байхгүй учраас Оюу Толгой төслийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд
нөлөөлөх нь дамжиггүй.
Оюу Толгой төслөөс гарсан халдвартай болон аюултай хаягдлуудыг
ангилан ялгаж, 12000С-т шатаадаг. Одоогоор нийт шатаасан хаягдлын 95%
нь тосны шүүлтүүр болон тосны хаягдал байна.
Барилгын ажлаас нөлөөлж болохуйц нөлөөллийг багасгахын тулд
аюултай болон хаягдал материалуудтай ажиллах журмыг Оюу Толгойн
Байгаль орчны алба мөрдөж, мониторинг хийж ажиллах бөгөөд ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг ажил дууссаны дараа төслийн хаягдлын
менежментийн байгууламжаар дамжуулан талбайгаас зайлуулна. Үүнд
барилгын ажлын улмаас бохирдсон хөрс хамаарна.
Цаашилбал, суурь судлагааны болон барилгын ажлын эхэн үед Оюу
Толгойн боловсруулсан бүс нутгийн гүний усны мониторингийн хөтөлбөр
хэвээр хадгалагдах бөгөөд барилга байгуулалтын ажил гүний усны түвшин,
эсвэл гүний усны чанарт нөлөөлөл үзүүлж байна уу үгүй юу гэдгийг
үнэлэхийн тулд мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж байгаа болно.
Аюултай материалтай харьцах, тээвэрлэх, түүнд менежмент хийхтэй
холбоотой ажиллагааны хор хөнөөлийг бууруулах гол арга хэмжээ нь Оюу
Толгойн менежментийн дүрэм журамтай нийцэж ажиллах явдал юм. Орон
нутгийн байгаль орчинд аюултай, хортой материал цацагдсан тохиолдолд
Оюу Толгойн онцгой байдлын ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу ажиллана.
Томоохон нөлөөлөл үзүүлэх боломж магадлал өндөртэй гэж үзэх тохиолдолд
хор хөнөөлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараа энэ нь магадлал
багасах юм.
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Аливаа асгаралт, гоожилтыг хэрэв бүрэн засч залруулаагүй бол Оюу
Толгой

уг

нөлөөллийг

оновчтой,

үр

дүнтэйгээр

бууруулах

явдлыг

баталгаажуулахын тулд түүнийг засч сайжруулах хөтөлбөрийг байгаль орчны
мониторингийн хөтөлбөртэй хамтатган боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Гүний усны
чанарт өөрчлөлт гарч байгаа эсэхийг эртнээс тодорхойлохын тулд гүний
усны чанарын мониторингийг төслийн туршид хэрэгжүүлнэ. Ийм бохирдлыг
олж тогтоосон бол засч сайжруулах зохистой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
ба тэдгээрт инженерийн шийдэл эсвэл, Оюу Толгойн менежментийн дүрэм
журмыг шинэчлэн засварлах ажлууд багтана.
1.4. Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж
Оюу Толгой төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн менежмент нь
төслийн бүх шатны үйл ажиллагаанд оролцогч талууд болох төр, орон
нутгийн удирдлага, иргэд олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагын бүрэн
итгэлцэл хамтын ажиллагааг бий болгоно.
Төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл, эрсдэлийн талаархи
мэдээллийг нээлттэй байлгаж, уг асуудлаар харилцан ойлголцох, хамтран
ажиллах замаар асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, хамтран
ажиллана.
Компанийн нийгмийн хариуцлагын цогц бодлого, хөтөлбөр, удирдлага,
зохицуулалт нь Монгол Улсын уул уурхайн салбарт төсөл хэрэгжүүлэгчийн
нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх, хэрэгжүүлэх практикт бодитой хувь
нэмрийг оруулна.
Нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн бодлого, хөтөлбөрүүдийн үр
өгөөжийг эдийн засаг, бүсийн хот төлөвлөлт, дэд бүтэц, нийгмийн салбар
хийгээд засаглалын чадавхийн хүрээгээр тоймлон харуулав.
1.4.1 Эдийн засгийн үр өгөөж
ДНБ хурдацтай өсөлт:
 Оюу Толгой төсөл нь Монголын уул уурхайн салбарын өсөлтөд жинтэй
хувь нэмэр оруулах бөгөөд улсын төсвийг бодитойгоор өсгөнө.
 Оюу Толгой төслийг дагалдан эдийн засгийн бусад салбарууд
эрчимтэй хөгжинө. Оюу Толгой төсөл Монгол Улсын үндэсний,
ялангуяа Өмнөговь аймгийн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бараа,
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бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний найдвартай томоохон хэрэглэгч болсноор
эдийн засгийн салбарууд хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Тогтвортой хөгжлийг хангах эдийн засгийн хөгжил:
 Уул уурхайгаас үл хамааран орон нутаг цаашид тогтвортой хөгжих
суурь болсон мэдлэгт суурилсан эдийн засаг хөгжих ба аялал
жуулчлалыг

хөгжүүлэх,

мал

аж

ахуйн

гаралтай

түүхий

эдийг

боловсруулах, хөнгөн үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ зэрэг салбарууд
Өмнийн говийн бүсэд хөгжих боломжийг олгоно.
 Хүн амын төвлөрөл, эдийн засгийн төрөлжилт, зах зээлийн өрсөлдөөн,
дэд бүтцийн боломжууд дээр тулгуурласан орон нутгийн шилмэл
нэрийн бүтээгдэхүүнээр төрөлжсөн, өмнөд хөрш рүү экспортыг
нэмэгдүүлэх чиглэлээр үйлдвэрлэл хөгжинө.
 Хандивлагчид, олон улсын санхүүгийн байгууллага, дотоодын банк
санхүүгийн байгууллагууд болон бусад эх үүсвэрээс тухайн орон
нутгийн эдийн засагт нөлөөлөх хөрөнгийн эх үүсвэрийн боломж (төрөл
бүрийн бизнесийн хөгжлийн болон жижиг зээлийн хөтөлбөрүүд г.м)
нээгдэнэ.
Урт хугацааны тогтвортой ажлын байр бий болох:
 Монгол

Улсын

болон

Өмнийн

говийн

ажилгүйдэл,

ядуурлыг

бууруулахад дорвитой хувь нэмэр оруулах олон тооны ажлын байрыг
бий болгоно. Төслийн барилгын үе шатанд ойролцоогоор 4000-5000
хүн, 60 гаруй жил үргэлжлэх ашиглалтын шатанд жил тутам 2500-3000
хүн тогтмол ажлын байртай байна.
 Шууд ажлын байраас гадна төслийн үйл ажиллагааг дэмжсэн бусад
салбаруудад мөн олон ажлын байр шинээр бий болно.
 Орчин үеийн уул уурхайн салбарын тэргүүлэх техник технологи, ажлын
байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны стандартуудыг эзэмшсэн,
гадаад, дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөхүйц дадлага
туршлагатай ажиллах хүчин бий болно.
 Уул уурхайн чиглэлийн их, дээд сургууль болон мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сургалтын хөтөлбөр шинэчлэгдэх, олон
улсын жишигт нийцэх чанартай боловсон хүчнийг бэлтгэх боломжтой
болно.
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нутгийн

мэргэжлийн

сургалт

үйлдвэрлэлийн

төвүүд,

сургуулиудтай хамтран сургалтын бааз суурийг бэхжүүлж, хүчин
чадлыг нэмэгдүүлснээр орон нутагт үндэсний болон олон улсын
хэмжээнд өрсөлдөхүйц мэргэжлийн сургуулиуд бий болно.
1.4.2 Хот төлөвлөлт, дэд бүтэц
Хот төлөвлөлт, орон сууц:
 Төслийн ажиллах хүчнийг Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдаас болон
Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадаас голчлон татах ба ажилтнуудыг
эдгээр сумдад тараан суурьшуулах, тэдгээр суурины зам, усан
хангамж, орон сууц, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн асуудлыг шийдснээр
хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн дэд бүтэц, нийгмийн
үйлчилгээний хүртээмжийг тэнцвэржүүлэхэд нөлөөлөх бөгөөд төслийн
үр нөлөөг орон нутагт жигд хүртээснээр бүс нутгийн хөгжилд тодорхой
хувь нэмэр оруулна.
 АММИ, Рио Тинто компаниуд Өмнөдийн говийн бүс, орон нутгийн
хөгжлийн

стратеги

төлөвлөгөө

боловсруулах,

санхүүжүүлэх,

хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж,
хамтран ажилласнаар бүс нутгийн хөгжлийг бодит үр дүнд хүргэнэ.
Дэд бүтцийн төрөл зүйл, чанар, хүртээмж:
 Оюу Толгой төслийн дэмжлэгтэй барьж байгуулах авто зам, төмөр зам,
цахилгаан эрчим хүч, ус дулааны эх үүсвэр албан ба албан бус
сургалт,

боловсролын

үйлчилгээ,

онгоцны

буудал,

нийтийн

үйлчилгээний төв зэрэг дэд бүтцийн зарим байгууламж, үйлчилгээ
зэрэг нь орон нутгийн нийгмийн хөгжлийг хангахад шийдвэрлэх хувь
нэмэр болно.
 Төслийн хэрэгжилтийн шууд нөлөөлөлд байх Ханбогд сумын хувьд
цахилгаан эрчим хүч, авто зам, ус хангамжийн хүндрэлүүдийг гэрээ
байгуулагдсанаас хойшхи 5 жилийн дотор шийдвэрлэх ба энэ нь
төслийн дараагийн үе
 шатуудад бэлтгэх орон нутгийн чадавхийг бэхжүүлэхэд бодитой
дэмжлэг болно.
 Бусад сумдын төвийн хүн амын хэрэгцээнд шаардагдах ундны усны
найдвартай эх үүсвэрийг судлан тогтоох, нарийвчилсан судалгаа хийх,
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төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газар, орон нутгийн
удирдлагад дэмжлэг үзүүлснээр хот, суурингийн өсөлтийг хангах,
ундны усны асуудлыг төлөвлөх, шийдвэрлэх бодитой нөхцөл болно.
 Зэргэлдээх сумдын зам, харилцаа холбоог хөгжүүлснээр сумдын
хооронд тээвэр, харилцаа холбоо хөгжиж, иргэдийн ахуй амьдралыг
дээшлүүлэхэд бодитой дэмжлэг үзүүлнэ.
1.4.3 Орон нутгийн засаглалын чадавхийн өсөлт
Төслийн нийгэм, эдийн засгийн аливаа нөлөөллийг шийдвэрлэх орон
нутгийн засаглалын чадавхи нэмэгдэнэ. Үүнд:
 Төслийн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг бодитой тодорхойлох,
эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод, оролцогч
талуудыг хамруулсан, хамтын удирдлага, харилцан хариуцлагатай
байх тогтолцоог хэрэгжүүлэх зарчмаар төр, орон нутгийн удирдлага,
иргэд, компани, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа
болон тэдний хоорондын хариуцлага тооцох чадавхи нэмэгдэнэ.
 Орон нутгийн удирдлага, иргэд, аж ахуйн нэгж гэсэн гурван талын
оролцоонд тулгуурласан нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд,
хамтын ажиллагааны гэрээнүүд, тэдгээрийн хэрэгжилт нь орон нутгийн
засаглал, нийгмийн үйлчилгээг хүртээх чадварыг нэмэгдүүлнэ.
 Төсөлд нөлөөлөх удирдлага зохицуулалтын шийдвэр гаргах үйл явцад
иргэдийн оролцоо нэмэгдэх, орон нутгийн удирлага нь ардчиллын
зарчмаар аливаа шийдвэр гаргахад оролцох бодит боломж нэмэгдэнэ.
1.4.4 Нийгэм, соел, байгаль орчинд үзүүлэх үр өгөөж
Төслийг хэрэгжүүлснээр нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж
нэмэгдэнэ. Үүнд:
 Шат шатны төсвийн орлого болон засаглалын чадавхи нэмэгдсэнээр
боловсрол,

эрүүл

мэнд,

нийгмийн

халамж

зэрэг

нийгмийн

үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна.
 Үндэсний болон бүс нутгийн хэтийн хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөтэй
уялдсан, нийгмийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
засгийн газар, орон нутгийн хөтөлбөр, санаачилгуудтай уялдуулсан
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төслийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжсэнээр
нийгмийн салбарын хөгжил идэвхжинэ.
 Уул уурхайн салбар болон бусад эдийн засгийн салбарын өндөр
чадавхитай

боловсон

хүчин

бэлтгэх,

Монгол

Улсын

хөгжлийн

хөтөлбөрүүдэд тусгалаа олсон мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг
хөгжүүлэх хүний нөөц бий болно.
 Уламжлалт мал аж ахуйг хөгжүүлэх, зэрэгцэн орших бодлогын үр дүнд
тус салбарын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулна.
 Уул уурхайн төслийн хүрээнд соелын өвийг хадгалах, хамгаалах
бодлого, үйл хэргийг хэрэгжүүлж, улмаар уг салбарын нөлөөлөл,
эрсдэлийг бууруулах, уг асуудлыг зохицуулж байх шилдэг туршлагыг
тус салбарт бүрдүүлнэ.
Байгаль орчны нөлөөллийн асуудлыг орон нутгийн иргэдийн оролцоо,
хяналтад тулгуурлан шийдвэрлэж байх, орон нутгийн байгаль орчноо
хамгаалах мэдлэг, чадавхийг ашигласнаар төслийн байгаль орчны эрсдэлийг
бууруулах үр дүнтэй практикийг уул уурхайн салбарт бий болгоно.

БҮЛЭГ 2. ҮНДСЭН БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙН БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖУУД БАРИХ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ НӨХЦӨЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ
ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
Энэхүү

үнэлгээний

ажлыг

Байгаль

орчинд

нөлөөлөх

байдлын

үнэлгээний тухай хууль болон Байгаль Орчны Сайдын 2010 оны 3104 тоот
тушаалаар батлагдсан “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээ хийх аргачилсан заавар”-ыг мөрдлөг болгон, тэдгээрт нийцүүлэн
хийсэн болно. Үнэлгээний ажлын явцад төслийн ерөнхий үнэлгээнд заасны
дагуу барилга байгууламжууд барих, ашиглах болон уурхай хаагдах үед
эргэн буулгах үед байгаль орчинд үзүүлэх гол нөлөөллүүд болох агаарт
ялгаруулах хорт хийн хэмжээ, найрлага, барих, ашиглах явцад машин, тоног
төхөөрөмж, хөдөлгүүрээс үүсэх дуу чимээ, газрын эвдрэл доройтол, дизель
түлш алдагдах, галын аюул гарах эрсдэл зэргийг нарийвчлан авч үзсэн
болно.
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Үнэлгээний арга зүй
Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд барих үеийн
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэхдээ нөлөөлөл бүрийг 5 шатлал
бүхий матрицын аргаар үнэлж дараа нь тухайн орчинд уг барилга
байгуулажууд хир нөлөө үзүүлж байгааг нэгтгэж өгсөн. Хамгийн сүүлд орчин
бүрд нөлөөлж байгаа нөлөөллүүдийг нэгтгэн ерөнхий дүгнэлт өгсөн. Харин
тухайн барилга, байгууламжууд барьж, ашиглах явцад гарч болзошгүй
эрсдлийн үнэлгээг өгөхдөө нөлөөлөх байдлын цар хүрээ, тохиолдох
магадлалыг тусгасан 5 шатлал, 25 ангилал бүхий экспертийн үнэлгээний
матрицын аргыг ашиглан нөлөөлөх байдлын үнэлгээний гол үр дүнгүүдийг
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орчин тус бүрээр нь гаргасан. Доорх хүснэгтээр
уг матрицын загварыг харуулав.
Экспертийн үнэлгээний матриц
Нөлөөллийн зэрэг

Тохиолдох
магадлал

Нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ
Маш бага буюу Бага
нөлөөгүй

Дунд

Их

Онц
аюултай

Өндөр
магадлалтай

Дунд зэрэг

Дунд зэрэг

Их

Их

Их

Боломжтой

Бага зэрэг

Дунд зэрэг

Дунд зэрэг

Их

Их

Магадгүй

Нөлөө үзүүлж
чадахгүй

Бага зэрэг

Дунд зэрэг

Их

Их

Магадлал
муутай

Нөлөө үзүүлж
чадахгүй

Нөлөө үзүүлж
чадахгүй

Бага зэрэг

Дунд зэрэг

Их

Ховор

Нөлөө үзүүлж
чадахгүй

Нөлөө үзүүлж
чадахгүй

Бага зэрэг

Дунд зэрэг

Дунд зэрэг

Ийнхүү аливаа нэг эрсдлийг хэрвээ уг эрсдэл тохиолдсон үед байгаль
орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийн эрчим, хамрах цар хүрээг уг эрсдлийн
тохиолдох магадлалтай нь уялдуулан үнэлэлт өгсөн нь илүү бодит байдалд
нийцсэн бөгөөд байгаль хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг зохиоход илүү дөхөмтэй болсон. Жишээ нь
тухайн эрсдэл тохиолдсон үед түүнээс үүдэн байгаль орчинд учрах сөрөг
нөлөө нь хэдийгээр дунд зэрэг, хамрах хүрээ нь бага байсан ч гэсэн уг эрсдэл
тохиолдох өндөр магадлалтай бол энэхүү эрсдлийг сөрөг нөлөөлөл ихтэй
гэсэн ангилалд багтаах ба энэ эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарлаа
хандуулах зайлшгүй шаардлагатай юм.
Байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл бүрийн хамрах цар хүрээ, болон
тохиолдох магадлал хир байгааг өгөгдөл цуглуулах болон өгөгдөлдөө задлан
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шинжилгээ өгөх, уг нөлөөг математик загвараар загварчилж үзэх замаар
шинжилсэн болно.
Үнэлгээний гол аргууд
Байгаль орчны суурь судалгаа - Байгалийн одоогийн байгаа төрх
байдал (үүнд: уур амьсгал, агаарын чанар, газарзүй, ландшафт, геологи,
гадаргуугийн болон гүний усан орчин, хөрс болон газрын хэвлий, ургамал
болон амьтны аймаг), түүх соёлын өв зэргийн судалгааг урьд нь хийсэн
судалгааны материал болон 2007 оны 1 -р сард хийсэн хээрийн судалгааны
материал, өгөгдөл болон мониторингийн өгөгдөл дээр тулгуурлан хийв.
Байгаль орчны чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ - Байгаль орчны
одоогийн төлөв байдлын суурь судалгааны үндсэн дээр матрицын арга
болон үнэлгээний шалгуурын дагуу өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийв.
Болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийн урьдчилан тооцоолол, үнэлгээ Загварчлал, жишиг анализ, тооцоолол дээр үндэслэн байгаль орчинд үзүүлж
болзошгүй сөрөг нөлөөллүүддийг урьдчилан тооцоолсон болно. Мөн сөрөг
нөлөөллийг хамгийн бага байлгах арга замыг дээрх тооцоо, загвар дээрээ
үндэслэн тодорхойлов.
2.1. УУР АМЬСГАЛ ҮНДСЭН БОЛОН ДЭД БҮТЦИЙН БАРИЛГА,
БАЙГУУЛАМЖУУД БАРИХАД НӨЛӨӨЛӨХ НЬ
2.1.1 Уур амьсгалын ерөнхий үзүүлэлтүүд
Ханбогд (45 км) болон Баян-Овоо (60 км) сумуудын төв дэх цаг уурын
станцын урт хугацааны мэдээ, 2002 онд Оюу толгой төслийн районд
байрлуулсан цаг уурын станцын мэдээнүүдийг ашиглан гаргасан уур
амьсгалын үзүүлэлтүүдээс үзвэл:
Барилга байгууламжууд баригдах дэвсгэрийн өндөршил: далайн
төвшнөөс дээш 1140-1215м, хойд өргөрөгийн 43° 00’ зүүн уртрагийн 106° 51’
Оюу толгой орчмын уур амьсгал нь ерөнхийдөө өдөр шөнийн болон
улирлын температурын хэлбэлзэл ихтэй, эх газрын эрс тэс шинж чанартай.
Өвөл нь хойд хэсгийн нутгуудаас нэг сараар богино, хур тунадас багатай,
хавар нь ихээхэн хуурай, салхитай ба үе үе шороон шуурга шуурдаг
онцлогтой.
Жилийн дундаж температур нь 6.9°C бөгөөд жилийн температурын
зөрөө нь дунджаар 50.6°C. Олон жилийн хамгийн их температурын дундаж нь
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30.9°C (7-р сарын дундаж), хамгийн бага температурын дундаж нь -19.7°С (1р сарын дундаж) градус байна. Хоногийн температурын дундаж хэлбэлзэл нь
15.70C градус. Агаарын температурын тэгээс доош нийт температурын
нийлбэр нь 1118, тэгээс дээш нийт температурын нийлбэр нь 4458 байна.
Сарын дундаж температурыг Хүснэгт 3-д харуулав.
Хүснэгт 3. Оюу Толгой орчмын агаарын температур, сараар

Температур°С
Хамгийн их

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

39 29.8

12

9

16.2

24

31

38.4

49.9

40.2

39

25.3

Дундаж

-12.5

-8

-0.4

9.3

17.9

23.4

25.4

22.7

16.5

7.2

14

Хамгийн бага

-34.2

-33.3

-24.9

-21.7

-12.7

0.4

4.1

2.6

-4.6

-20 -26.5 -33.4

-2.9 -10.3

Хөрсний гадаргын жилийн дундаж температур 8.8°C болно. Хөрсний
сарын дундаж температурыг Хүснэгт 4-д харуулав.
Хүснэгт 4. Оюу Толгой орчмын хөрсний температур, сараар

Температур°С
Хамгийн их

1
17

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

29.4 42.3

2

51

62.3

67.8

70

68.5

59.8

40

29.9

18.7

Дундаж

-12.2

-7.1

2.5

14.1

24.7

31

31.9

28.6

21.1

9.8

-2.8 -10.9

Хамгийн бага

-39.7

-34

-28

-25.5

-14.7

-2.9

2.7

0.5

-8.8

-25

-29 -39.5

Хөрсний хөлдөлтийн гүнийг авч үзвэл:
Шаварлаг хөрсөнд 1.7 м Элсэрхэг хөрсөнд 2.1 м Хайргархаг хөрсөнд
2.5 м байна.
Салхины дундаж хурд 4.1 м/с. Жилийн аль ч улиралд шороон шуурга
хойд ба баруун хойноос чиглэлтэй шуурах боловч хамгийн их шуурдаг үе нь
4-р сар (4.7 өдөр) болон 5- р сар (4.1 өдөр) бөгөөд хамгийн хүчтэй шуурга (40
м/сек) энэ үед тохиолдоно (Зураг 6- ыг үзнэ үү). Шороон шуурга дунджаар 6-7
цаг үргэлжлэх бөгөөд жилд тохиолдох шороон шуурганы нийт үргэлжлэх цаг
нь 120 цаг. Агаарын тоосжилттой нийт хугацаа нь жилд 220 цаг байна.
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Зураг 13. Оюу толгой дахь салхины чиглэлийн давтамж

Агаарын хамгийн бага даралт 648 миллибар, хамгийн их даралт нь 682
миллибар байна.
Нарны радиацын тусгал нь дунджаар 1-р сард 429 Вт/м2, 7-р сард 859
Вт/м2 байна. 1-р сарын нийт тусгалын нийлбэр нь 269.6 МЖ/м2, 7-р сарын
нийлбэр 644.9 МЖ/м2 байна.
Жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ нь 85.1 мм бөгөөд үүний 90% нь
7-9 саруудын хооронд ихэвчлэн хүчтэй аадар хэлбэрээр, үлдэх 10% нь өвөл
цас хэлбэрээр ордог. Энэхүү аадар хэлбэрээр унах хур тунадас нь хөрсний
эвдрэлийн гол шалтгаан болдог. Жилд дуу цахилгаантай бороотой үеийн
нийт хугацаа нь ойролцоогоор 14-аас 17 өдөр бөгөөд цахилгаан цахих нийт
хугацаа нь ойролцоогоор 29 цаг байна. дуу цахилгаантай борооны үед
дунджаар минутанд 83 удаа цахилгаан цахидаг.
Агаарын харьцангуй чийгшил дунджаар өвлийн саруудад 38-53 хувь,
хаврын саруудад 19-24 хувь, зуны саруудад 31-37 хувь, намрын саруудад 3041 хувийн хооронд тус тус хэлбэлзэж байна.
1.
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Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжаас тухайн нутгийн уур
амьсгалын нөхцөлд үзүүлэх шууд нөлөөлөл байхгүй. Харин барилга
байгууламж барих, ашиглах явцад хөрсний элэгдэл, эвдрэл үүсч, орчны
тоосжилт ихсэх, машин мяхнизмын агаарт хаягдах хорт хийн хэмжээ
нэмэгдэж хур тунадасны чанарт нөлөөлөх, хүчтэй аадар борооны үеэр аянга
цахилгаан буух зэрэг болзошгүй сөрөг нөлөөлөл үүсч магадгүй.
Дээр дурьдсан болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээг шууд
нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой хүрээлэн буй орчны хэсэг тус бүрт дэлгэрэнгүй
авч үзэх болно.
Тухайн

нутгийн

байгууламжуудыг

уур

төлөвлөх,

амьсгалын
барьж

нөхцлийн

байгуулах

онцлогийг

болон

барилга

ашиглах

явцад

харгалзан үзэж, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах
шаардлагатай.
Зураг төслийг зохиох барьж байгуулах явцад уур амьсгалын хүчин
зүйлсээс

гол

анхаарах

зүйлс

нь

барьж

байгуулах

орчны

агаарын

температурын хэлбэлзэл, салхины хурд, чиглэл, нарны радиаци, хур
тунадасны горим, тоосжилт зэрэг болно. Эдгээрийг зураг төсөл болон барьж
байгуулах явцад буруу тооцвол цаашдын ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх,
хүчин чадлаасаа доогуур ажиллах, элэгдэл эвдрэлд орж болзошгүй. Ашиглах
явцад нөлөөлж болзошгүй байгалийн гаралтай аюултай үзэгдлүүд гэвэл
шороон шуурга, аянга цахилгаантай бороо, үер, нарны тусгал зэрэг болно.
Хэмжигч багаж тоног төхөөрөмж гэмтэх, үйл ажиллагааны доголдох, хэрэглэх
хугацаа богиносох зэрэг шороон шуурганаас үүдэлтэй сөрөг нөлөөллүүд үүсч
болзошгүй.

Аянга

цахилгаантай

борооны

үед

цахилгаан

хэрэгсэл,

цахилгааны шугам, түлшний агуулах зэрэгт аянга бууснаас гал түймэр гарах,
дэлбэрэх зэрэг аваар гарч болзошгүй. Хүчтэй борооны дараа үер буух
аюултай бөгөөд үерийн улмаас хөрс элэгдэх, байгууламж үерт автах,
цахилгааны богино холболт үүсэх аюултай.
Иймээс дээр дурьдсан аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга
хэмжээг зураг төсөл зохиох, барих, ашиглах явцад авч хэрэгжүүлэх
шаардлагатай. Аюул осол, эрсдлийн хэсэгт байгалийн гамшигийн талаар
илүү дэлгэрэнгүй авч үзнэ.
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2.2. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдал түүний үнэлгээ
2.2.1 Агаарын чанарын үндсэн үзүүлэлтүүд
Оюу толгойн нутаг дэвсгэрийн агаарын чанарын суурь шинжилгээг
2002-2004 онуудад гүйцэтгэсэн. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн 21 цэгээс
агаарын дээж авч агаар дахь хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2),
нийт тоос болон 2.5 мкм, 10 мкм хэмжээтэй тоосжилт тогтоож хэмжээ болон
зарим хүнд металлуудыг тодорхойлжээ.
Эдгээр шинжилгээнээс харахад төслийн нутаг дэвсгэрийн агаарын
чанар нь цэвэр, ялангуяа агаарын чанарын чухал үзүүлэлтүүд болох хүхэрлэг
хий (SO2) болон азотын давхар исэл (NO2) - ийн агуулга нь Монгол улсын
стандартад заасан агаарын бохирдлын хэмжээнээс доогуур байна. Харин
тоосжилтын түвшин нэлээд өндөр, ялангуяа замын орчим болон хайгуулын
ангийн орчимд эвдэгдсэн газар, өрөмдлөг хийж байгаа газруудад маш өндөр
байгаа нь тогтоогдсон.
Тоосжилтын хэмжээ нь төслийн талбайн хойд болон өмнөд хэсэгт тус
бүр нь 3 км зайтай хийсэн 12 цагийн хэмжилтийн дунджаар авч үзэхэд
талбайн өмнөд хэсэгт 0.82 мг/м3 , хойд хэсэгт 1.06 мг/м3байсан. Агаар дахь
тоосжилтын агууламж нь төслийн талбай болон түүний орчмын нутгуудад
0.33 мг/м , 10 мкм хэмжээтэй тоосжилтын хэмжээ нь 0.078 мг/м3байна. Агаар
дахь нийт тоосжилтын хэмжээ нь MNS 4585-98 “Хот, суурингийн агаарын
чанарын стандарт”-д болон дэлхийн банкны стандарт хэмжээ болох 0.15
мг/м3 хэмжээнээс бараг хоёр дахин их байгаа нь бүс нутгийн шинжтэй
шороон шуургатай холбоотой. Харин 10 мкм хэмжээтэй тоосжилт стандарт
түвшинд байна.
Гэхдээ хүнд металын агууламж болон гол агаар бохирдуулагч NO x,
SO2-ийн агууламжаар авч үзвэл Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэрийн
агаарын чанар харьцангуй цэвэр байгаа нь энэ орчмын нутаг дэвсгэр
үйлдвэрлэлийн болон бусад бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс хол оршдогтой
холбоотой.
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2.2.2. Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд барих үед
агаарын чанарт нөлөөлөх байдал болон түүний үнэлгээ
Барилга байгууламж барьж байгуулах, бараа материал тээвэрлэх
ажилд хэрэглэгдэх тээврийн хэрэгслүүдээс ялгарах хорт утаа, нарийн
ширхэгт тоос зэрэг нь урьдчилан тооцоход төвөгтэй боловч олон улсын
түвшинд тооцсон жишгийг баримтлан доорхи байдлаар тооцоолов. Хүснэгт 5д дизель хөдөлгүүрт машины агаар бохирдуулагч эх үүсвэр тус бүрийн
ойролцоогоор тооцсон хэмжээг үзүүлэв.
Хүснэгт 5. Дизелээр ажилладаг үйлдвэрлэлийн машины яндангаас гарах бохирдуулагч

Ялгарах бохирдуулагчид

(кг/1000л

түлшинд)

Тоног төхөөрөмжийн төрөл

PM10

CO

NOx

SOx

Тогтворгүй
нэгдлүүд

Түрдэг тракторууд

3.03

9.4

34.16

1.7

3.31

Дугуйт тракторууд

5.57

32.19

52.35

1.7

7.74

Дугуйтай ачигчууд

17.7

14.73

34.29

1.7

1.58

Скрепер

3.27

10.16

30.99

1.7

2.28

Грейдер

2.66

6.55

30.41

1.7

1.53

Уурхайн машин

17.7

14.73

34.29

1.7

1.58

Дугуйт ачигч

3.51

11.79

38.5

1.7

4.85

Гинжит ачигч

2.88

9.93

30.73

1.7

4.85

химийн

Эх сурвалж: Австралийн байгаль орчин, бохирдуулагчдын тооллого, уурхайн бохирдуулагчдыг үнэлэх гарын
авлага , 2.3-р хэсэг, 2001 он.

Зохих ёсоор засвар үйлчилгээ, техникийн хяналтыг тогтмол явуулж,
чанартай дизель түлш хэрэглэж буй тохиолдолд машин техникээс гарах хорт
утааны хэмжээг стандартын түвшинд нь барих боломжтой
Агаарын чанарын талаарх MNS 4585-98 Монголын хот суурин газрын
агаарын чанарын стандартыг Хүснэгт 8-д болон Дэлхийн банкны стандартыг
Хүснэгт 9-д үзүүлэв.
Хүснэгт 8. Хот, суурингийн агаарын чанарын стандарт MNS 4585-98

Үзүүлэлтүүд
Хийн холимог
Хүхрийн исэл
(SO)

Хэмжилтийн
хугацаа

Хэмжих
нэгж
3

20
минутын
турш мг/м
Хоногийн дундаж

Зөвшөөрөгдөх
дээд хэмжээ

Шинжилгээний арга

0.5
0.03

Аэрозалин
MNS- 0017.2.5.12-88
Флюросценци
НДИР ба хийн Gas correlation

3
минутын
турш мг/м
Нүүрстөрөгчийн дутуу 20
исэл (CO)
Хоногийн дундаж
3
Азотын исэл (NO 2)
турш мг/м
20
минутын
Хоногийн дундаж

8
3
0.085
0.04

мг/м3

120.0

Фотометрийн арга

0.5
0.15

Жингийн арга Агаар сорогч

.001

АС ба рентген флюросценци

Озон (O 3)
Тоосжилт
Тоос (SPM)
Хар тугалга
2012 он

Цагийн дундаж

3
20
минутын
турш мг/м
Хоногийн дундаж
Хоногийн дундаж
мг/м3

Грийс-Еловск, MNS
0017.2.5.11-88
Хими-люминсценци
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Хоногийн дундаж

мг/м3

0.001

Шингэний ба хийн хромотграф

Хүснэгт 9. Дэлхийн банкны агаарын чанарын стандарт

Үзүүлэлт

Дундаж хугацаа

Нэгж
(мг/м3)

Хүхрийн исэл

1 жил
24 цаг
1 цаг
1 жил
1 цаг

0.05
0.125
0.35
0.4
0.2

1 жил
24 цаг

0.5
0.15

Азотын исэл
Тоосны ширхэг
PM10
PM10

Эх сурвалж: ДЭМБ 2000, агаарын чанарын заавар 2 дахь хэвлэл

Агаарын чанарын Монгол улс болон Дэлхийн банкнаас гаргасан
стандарт үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан үзэхэд загварчиллаар гарч ирсэн утга
нь CO болон тоосжилтын хэмжээгээр харьцангуй бага буюу агаарын чанарт
нөлөө үзүүлэхээргүй байна.
Барилга байгууламж барих үеийн агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг
нөлөөлөл
Дээр дурьдсан болзошгүй нөхцлүүдээс үүдэн дараах сөрөг нөлөөллүүд
барих
явцад гарч болзошгүй юм. Үүнд:
Барих явцад
Барьж байгуулах явцад ашиглагдаж буй машин техникээс ялгарч буй
утаа болон тоос шороо нь агаарын чанарт муугаар нөлөөлөх боломжтой.
Хөрс хуулалтаас үүдэлтэй газрын эвдрэл элэгдэл үүсч тоос шороо
агаарт дэгдэх, орчны тоосжилт ихсэх
Барилга угсралтын ажлын явцад болон ашиглалтын үед агаарын
чанарт
үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг Хүснэгт 10-д нэгтгэн дүгнэж үнэлэв.
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Хүснэгт 10. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

№

Нөлөөллүүд

Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ
Маш бага буюу Бага
нөлөөгүй

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

2

Барих ү йл явцад ашиглагдах машин техникээс Х
ялгарсан хорт утаа орчны агаарын чанарыг
муутгах
Үүссэн тоосжилт, хорт хийн хэмжээ нь талбай
муутгах
улмаар
дахь
ажлын
нөхцлийг
ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөлөх
Шаталтын үйл явцын дүнд CO (нүүрстөрөгчийн
дутуу исэл), HC (нүүрс ус), NOx (нитрат, нитрит),
SO2 (хү хрийн оксид) болон тоосжилт ялгарч
агаарын чанарт муугаар нөлөөлөх
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн тоосжилт,
хорт хий газарт бууж ургамлан бү рхэвч ба
хөрсөнд нөлөөлөх

4

5

6

Онц
аюултай

Х

Х

Х

Х

Агаарт ялгарах хорт хийн хэмжээ нэмэгдсэнээс
хур тунадасны найрлага, давтамжид өөрчлөлт
оруулах

Дүгнэлт:

Их

Х

1

3

Дунд

Нийт нөлөөллийн 33% нь их, 33% нь дунд бусад нь бага буюу
нөлөөлөл байхгүй байгааг үндэслэн уг төслөөс агаарын чанарт
дунд нөлөөтэй гэж үзнэ. Гол болзошгүй сөрөг нөлөөлөл нь
түлшний шаталтын үр дүнд үүсэх хорт хийн хэмжээ техникийн
үзүүлэлтээс болон Агаарын чанарын стандарт хэмжээнээс давж
гарах явдал болно.

2.2.3. Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, арилгах
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Барилгын ажлын явцад агаар дахь тоосжилтын хэмжээ нэмэгдэж
болзошгүй тул сэргийлэх үүднээс ажлын явцад тоосжилт бууруулах арга
хэмжээ авч байх хэрэгтэй. Үүнд: барилга угсралтын үед болон Дизель
станцын ашиглалтын үед тогтоосон замаар явуулж байх, замыг хайргаар
хучиж усалгааг тогтмол хийх, ашиглахаа больсон замыг хааж, нөхөн сэргээх,
Барилгын

материал,

элс,

шавар

зэргийг

тохиромжтой

газар

байрлуулах, салхинд хийсч тоосжилт үүсгэхээс сэргийлэх арга хэмжээ авах,
Барилга угсралтын ажил дууссаны дараа бетон шаллагаа хийхгүй
газрыг тоосжилтоос сэргийлж хайргаар хучих,
Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын
түвшинд буй машин техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй машин техникт
үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол хийх,
Ажиллагсадын

эрүүл

мэндэд

сөргөөр

нөлөөлөхөөс

урьдчилан

сэргийлэх үүднээс Дизель станц баригдах талбайн дэргэд агаарын чанарын
хяналтын цэг байгуулан Оюу толгойд хэрэгжиж буй орчны тоосжилт дарах,
орчны агаарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд тусгаж өгөх,
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Ажиллагсадын эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол оруулж, шаардлагатай
бол хордлого тайлах хүнс, эм, бэлдмэлээр хангаж байх,
Шаталтаас үүсэх тоосжилтыг дарахын тулд шүүлтүүрийг яндан бүрт
суурилуулж өгөх, тохиргоо техникийн горимыг сайтар мөрдөх, шүүлтүүрийг
сонгон авахдаа шатахууны шинж чанар, ялгарч буй тоосжилт, хүнд металын
хэмжээг харгалзан үзэх,
Ялгарч буй хийнд агуулагдах хүхрийн ислийн хэмжээг бууруулах
хамгийн тохиромжтой арга нь хүхрийн агууламж багатай түлш хэрэглэх явдал
юм. Хэдийгээр ялгарч буй хийнээс хүхрийн ислийг салгах аргууд байдаг ч
өртөг өндөртэй, бага оврын дизель станцуудад тохиромжгүй. Тиймээс авч
ашиглаж буй түлшний найрлага стандартыг сайтар хянах, чанартай түлш
хэрэглэх,
Азотын исэл болон бусад хортой нөлөө бүхий хийн (CO2, CH4, CFCs)
ялгарлыг бууруулахын тулд ашиглах түлшийг зөв сонгох болон техник, тоног
төхөөрөмжийн тохиргоог сайн хийж өгөх шаардлагатай,
2.3. Газрын гадарга болон газрын хэвлийд нөлөөлөх байдал
түүний үнэлгээ
2.3.1. Төсөл хэрэгжих орчны байршил болон ерөнхий үзүүлэлтүүд
Оюу толгой төслийн байршиж буй нутаг дэвсгэр нь хойд болон баруун
талаараа намхан уул, толгодтой, хайргархаг хучаас бүхий тэгшивтэр тал
хөндий газар юм. Төслийн газар нутгийн баруун болон өмнөд хэсгээр үйрмэг
чулуу болон пролювийн хурдас тархсан. Төслийн талбай нь далайн түвшнээс
дээш дунджаар 1140-1215м өндөрт өргөгдсөн.
Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэгч Айвенхоу Майнз Монголия Инк
(АММИ) ХХК нь уг орд газрын лиценз эзэмшигч бөгөөд энэхүү талбай нь
үйлдвэрлэлийн болон уурхайн бүсэд хамрагдана. Үндсэн болон дэд бүтцийн
барилга байгууламжуудыг төслийн лицензийн талбайд байгуулна.
Төслийн талбайн газрын гадарга нь ерөнхийдөө тэгш, хайргархаг
байдаг бөгөөд голчлон бор бударгана (Salsola passerina), улаан бударгана
(Reamuria soongarica), шар бударгана (Kalidium foliatum) зэрэг ургамлууд
ургадаг.
Оюу

Толгой

орчмын

геологийн

тогтоц,

газрын

хэвлийн

суурь

судалгааны дүнгээс үзэхэд талбай нь инженер-геологийн хувьд энгийн
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нөхцөлтэй, барилга байгууламжийн ажилд ямар нэг хүндрэл гарахааргүй,
хөрсний суулт үүсэхээргүй газар байна.
2.3.2. Газрын гадарга болон газрын хэвлийд нөлөөлөх байдал, түүний
үнэлгээ
Үндсэн

болон

дэд

бүтцийн

барилга

байгууламжууд

барихад

шаардагдах барилга, угсралтын ажил, уг ажлын бэлтгэл шат, барилгын
материал

хураах

талбай

зэрэг

ажлыг

төлөвлөгдсөн

талбайн

дотор

гүйцэтгэнэ. Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд барих талбайн
хэмжээ нь ойролцоогоор 932 га талбай байна.
Барилга байгууламжуудын барилга угсралтын ажлын явцад болон
ашиглалтын үед газрын гадарга болон хэвлийд үзүүлж болзошгүй сөрөг
нөлөөллүүдийг Хүснэгт 11-д нэгтгэн дүгнэж үнэлэв.
Хүснэгт 11. Газрын гадарга ба хэвлийд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

№

Нөлөөллүүд

Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ
Маш бага буюу Бага
нөлөөгүй

1

2

Их

Онц
аюултай

Х

барилга
Үндсэн
болон
дэд
бүтцийн
байгууламжууд бариахд ойролцоогоор 932 га
талбай барилгын ажил болон тээвэрлэлтийн
улмаас эвдрэлд өртөх
Нийтдээ ойролцоогоор 932 га талбайг барилга
байгууламжуудын суурьт ашиглах

Дүгнэлт:

Дунд

Х

Дээрх нөлөөллүүдийг бууруулах юмуу арилгах аргагүй тул дунд
гэсэн ангилалд орж байна. Гэхдээ энэхүү нөлөөллийн хамрах
хүрээ нь тухайн заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй бөгөөд төсөл дуусч,
уг барилга байгууламжуудыг зайлуулсан хойно уг газрыг нөхөн
сэргээх, эргэн тохижуулах боломжтой тул нөлөөлөл харьцангуй
бага гэж үзэж болно.

2.3.3. Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд барихад
үзүүлж буй нөлөөллүүдийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
Дээр дурьдсан сөрөг нөлөөг арилгах юмуу бууруулах арга байхгүй ч
барилгын ажил дууссаны дараа барилгын ажил явуулж байсан, барилгын
материал хадгалж байсан газруудыг эргэн нөхөн сэргээх, ургамалжуулах
тохижуулах ажлыг хийх шаардлагатай.
Мөн үндсэн болон дэд бүтцийн барила байгууламжуудыг цаашид
ашиглахгүй болсон нөхцөлд барилгуудыг зайлуулан уг газрыг уурхайн
хаалтын болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний дагуу нөхөн сэргээх
хэрэгтэй.
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2.4. Гадаргын болон газрын доорхи усанд нөлөөлөх байдал
түүний үнэлгээ
2.4.1. Оюу толгой орчмын гадаргын ба газрын доорхи ус гадаргын ус
Барилга байгууламжууд барих талбай орчим гадаргуугийн ус байхгүй
бөгөөд хамгийн ойрын түр зуурын урсацын гольдролтой Ундайн хуурай сайр
оршдог. Энэхүү сайраар зөвхөн зуны улиралд хүчтэй аадар борооны дараа
түр зуурын урсац үүсэж урсдаг бөгөөд жилийн бусад хугацаанд хуурай
байдаг. Хүчтэй аадар бороо орсон тохиолдолд Ундайн сайрын дагуу дараа
урсацууд цугларч, тодорхой хугацаанд ихээхэн эрчимтэй урсацыг буюу
үерийг бий болгодог. Ундайн нийт ус хураах талбай нь ойролцоогоор 1.081
км2 бөгөөд нийт урт нь 120 км байх ба урсац нь Галбын говьд очин сарнидаг.
Ундайн сайр нь тухайн бүс нутагт байдаг сайруудаас ялгаатай нь бага гүний
уст үеүд нь ойролцоогоор 1.8-2.7 м гүнд байдагт оршино. Ундайн сайрыг
дагасан, голын хөндийн тунамал хурдас болон гольдролын элс шавар, элс
суурь чулуулаг бүхий тогтцуудтай уялдаж, гадаргууд илэрсэн хэд хэдэн
задгай ус, булаг байдаг ч зөвхөн ганц нь л Оюу толгой төслийн нутаг дэвсгэрт
байдаг байна. Уг задгай ус нь талбайгаас урд зүгт ойролцоогоор 6 км зайтай
оршино.
Барилга байгууламжууд барихаар төлөвлөж буй талбайд Ундайн
хуурай сайртай холбогдсон сайр, садарга байхгүй гадаргын устай ямар нэг
холбоо үгүй юм. Түүнчлэн үерийн ус ихээр орж ирэх жалга, түр зуурын
урсацын гольдролуудаас хол тул хүчтэй аадар борооны үед тухайн газрыг
үерийн ус дайрч гарах магадлал маш бага байна.
Газрын доорхи ус
Оюу толгой төслийн нийт нутаг дэвсгэрийн газрын доорх усны нөөц нь
голын гольдрол дахь аллювийн хурдас, суурь чулуулгийн өнгөн хэсгийн
хязгаарлагдмал гүнтэй өгөршлийн бүс дэх уст үеүдээс тогтоно. Эдгээр нь хур
тунадас болон түр зуурын гадаргийн урсацаас тэжээл авч байдаг. Газрын
доорхи усны урсацын ерөнхий чиглэл нь баруун хойноос зүүн урагш
чиглэлтэй бөгөөд энэ нь газрын гадаргын ерөнхий төрх, хэвгий мөн гадргын
усны урсацын чиглэлүүдтэй таардаг.
Гадаргын болон газар доорхи усны нөөц, чанарыг Акуатерра ХХК, ЭкоТрейд ХХК 2002 оноос эхлэн судалж, үр дүнг Оюу толгой төслийн байгаль
2012 он

86

И СИ ЭС ЖИ ХХК

“Оюутолгой” ХХК-ийн Оюу толгойн уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга
байгууламжуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан

орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан тул
гадаргын усны чанар болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг уг тайлангаас үзэх
боломжтой.
2.4.2. Гадаргын болон газар доорхи усанд нөлөөлөх байдал, түүний
үнэлгээ
Барилга байгууламжид хамаарах ариун цэврийн болон хоолны
өрөөний хэрэглээний ахуйн бохир усыг цистернд цуглуулан, машинаар
соруулж бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж руу тээвэрлэн цэвэршүүлж
байхаар төлөвлөсөн.
Барилга угсралтын ажлын явцад
•

Тоосжилт дарах болон бусад хэрэглээнд ус ашиглах, улмаар цэвэр
усны нөөцийг хомсдуулах,

•

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

Ашиглах явцад
•

Ахуйн бохир усыг машинаар соруулах үед асгарч газрын хэвлий,
хөрсийг бохирдуулах,

•

Ахуйн бохир усыг түр хадгалах сав хүчтэй аадар борооны үеэр
дүүрч халих, үерт автаж орчныг бохирдуулах,

•

Түлш агуулсан сав үерт автах, хальж асгарах,

•

Шатах, тослох материал, болон бусад химийн бодис алдагдсанаас
үүдэн хөрс, бага гүнд орших газар доорхи ус бохирдох,

•

Машин техникийн засвар үйлчилгээ хийх үеэр техникийн тос асгарч
хөрсөнд нэвчих, улмаар хөрсний бага гүний усыг бохирдуулах зэрэг
болно.
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Хүснэгт 12. Гадаргын болон гүний усанд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

№

Нөлөөллүүд

Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ
Дунд
Маш бага буюу Бага
нөлөөгүй

1

Орчны тоосжилт бууруулахад ус ашиглах

2

Барилгын
материал,
шатах, тослох
материал, химийн бодис зэрэг нь тунадас
болон үерийн усаар угаагдан хөрсөнд
нэвчих, бага гү ний газрын доорхи усыг
бохирдуулах

3

Бага гүний уст ү е ахуйн бохир усны
алдагдал, нэвчилтээс бохирдох

Дүгнэлт:

Их

Онц
аюултай

Х
Х

Х
Нийт нөлөөллүүдийн гуравны хоёр хувь нь бага нөлөөлөлтэй
гэсэн ангилалд багтаж байгаа тул гадаргын болон газар
доорхи усанд нөлөөлөх нөлөөлөл нь бага гэж дүгнэж болно.
Эдгээр нөлөөлөл, эрсдэл нь урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг сайн авсан тохиолдолд тохиолдохгү й ч байх
боломжтой.

2.4.3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
Сөрөг

нөлөөллийг

бууруулах,

арилгах

арга

хэмжээ,

хяналт

шинжилгээний хөтөлбөрийг сайтар хэрэгжүүлсэн нөхцөлд гадаргын болон
газар доорхи усанд ямар нэгэн хорт нөлөө үзүүлэхгүй. Сөрөг нөлөөг
бууруулах, арилгахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй. Үүнд:
•

Орчны тоосжилтыг бууруулахад цэвэр усны нөөцийг бус цэвэршүүлсэн
ахуйн хаягдал усыг эргүүлж ашиглах,

•

Барилгын материалын цэг, шатах тослох материал хадгалах цэгүүдийг
ус нэвчүүлэхгүй байхаар тохижуулах,

•

Зарим барилга байгуулажууд байршуулсан газарт шаардлагатай бол
тойруулан үерийн ус зайлуулах жижиг шуудуу татаж өгөх зэрэг болно.
2.5. ХӨРСӨН БҮРХЭВЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
2.5.1. Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгуууламжууд барих
талбайн ойр орчмын хөрсөн бүрхэвч
Оюу толгой төслийн нутаг дэвсгэр нь говийн бор хөрс, цөлийн бор

саарал хөрсний бүсэд хамаарна. Говийн бор хөрс, цөлийн бор саарал
хөрсүүд нь говийн тачир сийрэг ургамлан нөмрөг доор янз бүрийн хурдас
дээр үүсч тогтворжжээ. Ургамлан нөмрөг нь 10%-иас 20-25%-ийн хооронд
хэлбэлзэнэ. Борооны ус хөрсөнд 20-25 см гүнд нэвчиж карбонаттай үед тулж
ан цаваар доош шингэдэг. Төслийн нутаг дэвсгэрийн хөрсний судалгааг Эко2012 он
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трейд компани 2002 оноос эхлэн гүйцэтгэсэн ба мониторингийн хэд хэдэн цэг
байгуулж уг цэгүүддээ хяналт шинжилгээг явуулж байна. Төслийн нутаг
дэвсгэрт тархсан нийт хөрсний хэв маяг, шинж чанарын талаар Оюу Толгойн
ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлангаас дэлгэрүүлж үзэх боломжтой.
Төслийн талбайд голчлон чулуурхаг, карбонатлаг, давсархаг хээршсэн
цайвар бор хөрс тархсан байна.
Чулуурхаг, карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн нугат-цайвар бор хөрс
Хээршсэн нугат цайвар бор хөрс нь салхи усны нөлөөгөөр тогтворжсон
хөрсний хэв шинжид багтах бөгөөд түр зуурын голын (заримдаа ширгэж
хатдаг голын) аллювын ба бэлийн хурдастай газарт тархсан байдаг. Энд
өвслөг бут сөөг зонхилон ургана. Хөрсний гадарга дээр 3-8 см зузаантай
алювын элсэн хучаас, мөн 2-3 см зузаантай нарийн ширхэгт тоосорхог хучаас
тогтсон байдаг. Ялзмагт А давхрагад карбонатлаг давсны ба зосорхог улаан
төмрийн ислийн толбууд ажиглагдана. Ялзмагт үе давхрага 10-12 см зузаан,
ялзмагийн хэмжээ ялзмагт өнгөн хэсэгт 0.56-0.67%, нийт азот 0.08- 16%
хүрнэ. Хөрсний урвалын орчин рН=8.0-8.1 байна. Шингээгдсэн сууриудын
хэмжээ үе давхрага бүрт өөр өөр бөгөөд 15.0-36.0 мг-эквивалент/100гр-ийн
хооронд хэлбэлзэнэ. Энэ хэв шинжийн хөрс тогтворжилт нь хур борооны
байдлаас ихээхэн шалтгаалдаг.
Хүснэгт 13. Чулуурхаг, карбонатлаг, давсархаг, хээршсэн нугат-цайвар бор хөрсний ерөнхий үзүүлэлтүүд

№

Хөрсний зузаан

Ялзмагийн
агууламж, %

рН

1

10-12 см

0.56-0.67

8.0-8.1

100гр-д агууламж, мг
Фосфор

Кали

1.2 мг

21

г

2.5.2. Хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ
Барилга байгууламжууд барих талбайн орчны ойролцоогоор 932 га
талбайн хөрсөн өнгөн хэсгийг хуулан, ургамлан бүрхэвчийг устгана. Энэ нь
нэгдүгээрт барилгын ажилтай холбоотой бөгөөд хоёрдугаарт гал түймэр
орчны хагдарсан өвс зэргээс үүдэн гарахаас сэргийлэх зорилгоор хийгдэх
ажил юм. Барилга байгууламжууд барихтай холбоотой газар шорооны ажил,
барилга угсралтын ажил, машин техникийн хөдөлгөөн, барилгын материалыг
түр хугацаагаар хадгалах

зэрэг үйл ажиллагаанууд бүгд урьдчилан

төлөвлөгдсөн төслийн хөрс хуулалт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд
тусгагдсан газарт хийгдэж байгаа.
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байгууламжуудыг

барьж

байгуулахад

доорх

сөрөг

Ойролцоогоор 932 га талбайн ургамлан бүрхэвчийг устгах,

буюу

нөлөөллүүд үүсч болзошгүй. Үүнд:
Барилга угсралтын явцад
нөлөөлөлд өртөхөөр байна.
Хөрс хуулсанаас болон машин техникийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хөрс
элэгдэл эвдрэлд орох,
Шатах, тослох материал, химийн хорт бодис алдагдах, хөрсөнд
нэвчих, хөрс бохирдуулах,
Барилга байгууламж барих үед хөрс хуулсанаас болон машин
техникийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хөрс элэгдэл эвдрэлд орох
Хүснэгт 14. Хөрсөнд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

№

Нөлөөллүүд

Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ
Маш бага буюу Бага
нөлөөгүй

1

Дунд

Их

Ойролцоогоор 932 га талбайн ургамлан
бүрхэвчийг устгаж, хөрсийг нь хуулах,
улмаар хөрс элэгдэл эвдрэлд орох
Хөрс хуулсанаас болон машин техникийн
хөдөлгөөнөөс үүдэн хөрс элэгдэл эвдрэлд
орох

Х

3

NOx болон SOx тунадастай хамт юмуу хатуу
тоос хэлбэрээр ус болон хөрсөн дээр бууж
цааш тархан ургамал, амьтанд сөргөөр
нөлөөлөх

Х

4

Шатах, тослох материал, химийн хорт бодис
алдагдах, хөрсөнд нэвчих, хөрс бохирдуулах

Х

2

Дүгнэлт:

Онц
аюултай

Х

Барилга барих талбайн хөрс эвдрэх бөгөөд сэргийлэх арга байхгүй
тул нийт нөлөөллийн ихэнх нь дунд гэсэн ангилалд орж байна.
Харин шатах тослох материал болон бусад бохирдуулагч бодис
хөрсөнд алдагдах нь магадлал бага боловч аваар осол гарсан
тохиолдолд хөрсөнд үзүүэлх сөрөг нөлөөлөл ихтэй тул дунд гэсэн
ангилалд оруулав. Бохирдуулагч бодис хөрсөнд алдагдахаас
сэргийлэх, эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлыг сайтар хийсэн
тохиолдолд сөрөг нөлөөллийн нэгдсэн үнэлгээг бага болгох
боломжтой.

2.5.3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
o

Хөрс хуулах ажил болон ургамлан бүрхэвчийг устгах ажлыг уг

байгууламжуудыг барихын тулд зайлшгүй хийх хэрэгтэй болдог бөгөөд энэ
нөлөөллийг арилгах аргагүй юм. Гэхдээ зураг төслийн дагуу хөрс хуулалтыг
хийх, барилгын ажил дууссан хойно уг газрыг эргэн нөхөн сэргээх ажлыг
хийх,
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o
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Барилгын ажлын явцад тоосжилтыг дарах арга хэмжээг тогтмол авч

байх,
o Говь цөлийн цайвар бол хөрс нь үер, хүчтэй бороонд
амархан эвдэрдэг тул орчны хөрсийг элэгдэл эвдрэлд
орохоос сэргийлэх ажлууд, жишээлбэл машин техникийг
тогтсон замаар явуулж байх ажлыг хийх,
o Агаарын

чанарт

сөргөөр

нөлөөлөхөөс

урьдчилан

сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга
хэмжээний хүрээнд NОХ, SOx, тоосжилт болон хүнд
металлын агууламжийг хянах, бууруулах арга хэмжээг
авах,
o Шатах тослох материал алдагдахаас сэргийлэх үүднээс
болзошгүй газруудад хөрсөнд нэвчихээс сэргийлэх арга
хэмжээ авах шаардлагатай. Нэн ялангуяа түлш агуулах
босоо савыг давхар гадаргатай барьж байгуулах, хэрэв
дан байх бол савыг амьсгалын клапантай, тодорхой
хэмжээний асгаралтыг агуулах боломжтой бетон суурийн
загварыг

ашиглах.

Түлш

агуулах

босоо

савнаас

генераторуудад холбогдсон шугам хоолойг тавих шуудууг
үл

нэвчүүлэх

хальс

хийх

зэрэг арга хэмжээг

авч

хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
2.6. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал түүний үнэлгээ
2.6.1. Ургамлан нөмрөгийн өнөөгийн төлөв байдал
Оюу толгойн лицензийн нутаг дэвсгэр орчмын ургамлын судалгааг
2003-2005 онд Эко- Трейд ХХК, Монголын ШУА-ийн Ботаникийн хүрээлэнтэй
хамтран явуулсан.
Оюу толгой төслийн нутаг дэвсгэр нь Зүүн Говийн цөлөрхөг талын
Галбын говийн дэд районд хамаарагдана (Монголын ШУА, 1990). Тус район
нь зүүн болон хойд талаараа Монголын чийглэг тал хээр болон Манжуур,
баруун болон өмнөд талаараа Алашаны тэгш өндөрлөгийн хагас цөлөрхөг
хээрт хамаарагдана.
Голлон тааралдах хэв шинж нь тал хөндийн ургамлын бүлгэмдэл
Kalidium foliatum зонхилсон эвш байна. Мөн тал хөндийн бүлгэмдэл болох
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Kalidium foliatum+ Reamauria songarica+Salsola passerina нь дээр дурьдсан
бүлгэмдлийн эргэн тойронд нь хүрээлсэн байдлаар байрлаж байна.
Дээрх хоёр бүлгэмдлийн тусгац, дундаж өндөр, зүйлийн тоо, одоо
байгаа зүйл зэрэг зарим нэг үзүүлэлтүүдийг Хүснэгт 15-д үзүүлэв.

Одоо

байгаа зүйлүүд нь цөм олон наст бөгөөд энэ хүснэгтэнд нэг наст ургамлуудыг
оруулаагүй болно.
Хүснэгт 15. Тал хөндийн ургамлын бүлгэмдлийн үзүүлэлтүүд

Тайлбар: Cop-Элбэг, Sp-Элбэгдүү, Sol-Ховор.

Талбайн эргэн тойрны нутаг дэвсгэрт нэн ховор, ховор болон унаган
ургамал бүртгэгдээгүй бөгөөд энэ хавьд хайлаас ургадаггүй.
Оюу Толгой орчмын нутаг дэвсгэрийн ургамлын зүйлийн жагсаалт
болон бусад холбогдох мэдээллийг Оюу Толгойн ордоос зэс, алт олборлох,
боловсруулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайлангаас дэлгэрүүлж үзэх боломжтой.
2.6.2. Ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ
Төслийн

барилга

угсралтын

ажлыг

хэрэгжүүлэх

явцад

машин

техникийн хөдөлгөөн барилгын ажлын улмаас үүсэх тоосжилт нь ургамлан
бүрхэвчинд онц сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй байна. Гэхдээ барилгын ажлын
шаардлагын улмаас болон цаашид гал түймэр гарахаас сэргийлэх үүднээс
орчны 932 га талбайн ургамлан бүрхэвчийг устгах зайлшгүй шаардлага
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тулгарч байна. Ийнхүү ургамлан бүрхэвчийг устгаснаас үүдэх дам сөрөг
нөлөөллүүд нь хөрс эвдрэлд өртөмхий болох, хөрсний сул шороо агаарт
дэгдэж агаарын тоосжилтыг нэмэгдүүлэх, улмаар энэ нь эргээд ургамал
болон орчны байгаль орчинд шууд болон дам хэлбэрээр нөлөөлж болзошгүй
юм.
Харин энэ талбайд ямар нэг ховор ургамал ургадаггүй тул ховор,
ховордож байгаа, устах аюулд орсон юмуу унаган ургамалд барилга
байгууламжуудыг барих үйл явц нөлөөлөхгүй юм.

Мөн энэ талбайд нэг

төрлийн ургамал зонхилон ургадаг бөгөөд уг ургамал нь элбэг ургадаг зүйл
учир ургамлын зүйлийн олон янз байдал болон аливаа нэг зүйлийн ургамлыг
ховордуулахад хүргэхгүй.
Гэвч барилга байгууламжуудыг барих орчны ургамлан бүрхэвчинд
доор дурьдсан сөрөг нөлөөллүүд учирч болзошгүй байна. Үүнд:
Барилга угсралтын ажлын явцад
•

Барилга байгууламжууд барих 932 га талбайн ургамлан бүрхэвчийг
устгах,

•

Барилга угсралтын ажилд хэрэглэгдэж буй машин тоног төхөөрөмжөөс
үүдсэн тоосжилт, талхагдал бий болох, улмаар энэ нь эргээд орчны
агаарын тоосжилт ихсэхэд нөлөөлөх,

•

Шаталтын дүнд үүссэн хорт хийд агуулагдаж буй NO x болон SO x
тунадастай хамт юмуу хатуу тоос хэлбэрээр ургамлан бүрхэвч дээр
бууж цааш хөрсөөр дамжин тархан ургамал, амьтанд сөргөөр
нөлөөлөх.

Хүснэгт 16. Ургамлан бүрхэвчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

№

Нөлөөллүүд

Нөлөөллийн үр дагаврын үнэлгээ
Маш бага буюу Бага
нөлөөгүй

1

Ойролцоогоор 932 га талбайн ургамлан
бүрхэвчийг устгах,

Х

2

Ургамлан бүрхэвчийг устгаснаас болон
машин техникийн
хөдөлгөөнөөс үүдэн
тоосжилт, ургамлан бүрхэвчийн талхагдал
бий болох

Х

Дунд

Их

Онц
аюултай

3

NOx болон SOx тунадастай хамт юмуу хатуу
Х
тоос хэлбэрээр ургамлан бү рхэвч дээр бууж
цааш хөрсөөр дамжин тархан ургамал,
амьтанд сөргөөр нөлөөлөх,
Дүгнэлт:
Барилга, байгууламажуудад ...... га талбайд ургамлан бүрхэвчийг
усгах нь зайлшгүй, харин бусад үзүүлэлтээс сэргийлэх арга
хэмжээг авч чадвал тохиолдох магадлал муу тул ургамлан
нөмрөгт үзүүлэх нөлөө бага гэсэн
ангилалд орно.
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2.6.2. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ
•

Хөрс хуулах ажил болон ургамлан бүрхэвчийг устгах ажлыг уг
байгууламжийг барихын тулд зайлшгүй хийх хэрэгтэй бөгөөд энэ
нөлөөллийг арилгах аргагүй юм. Гэвч барилгын ажил дууссан хойно
уг газрыг сул шороо агаарт дэгдэх, тоосжилт үүсгэхээс сэргийлэх
үүднээс эргэн тохижуулах ажлыг хийх хэрэгтэй,

•

Барилгын ажлын явцад тоосжилтыг дарах арга хэмжээг тогтмол авч
байх,

•

Агаарын

чанарт

сөргөөр

нөлөөлөхөөс

урьдчилан

сэргийлэх,

учирсан сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээний
хүрээнд NОx, SOx, тоосжилт болон хүнд металлын агууламжийг
хянах, бууруулах арга хэмжээг авах зэрэг орно.
2.7. АМЬТНЫ АЙМАГТ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ
2.7.1. Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэрийн биологийн төрөл зүйл
Оюу толгойн нутаг дэвсгэрийн амьтны аймаг нь 2002 оны зуны
саруудад мөн 2003 оны 9-р сард давтан судлагдсан. Амьтны аймгийн талаар
илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох,
боловсруулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээний тайлангаас үзэх боломжтой бөгөөд гол үр дүнг хүснэгт 17-д
товчлон үзүүлэв.
Хүснэгт 17. Амьтны аймгийн төрөл, зүйлийн бүрдэл

№
Үндсэн үзүүлэлтүүд

Хэмжих
нэгж

Оюу Толгой дахь Хэмжээний
хэмжээ
Хамги йн их Хамгий
бага

1

Нийт төрлийн тоо

тоо

125

-

-

2

Нийт зүйлийн тоо

тоо

298

518

35

3

Тоо толгойн нягтрал

Тоо /км

2

1.7

2.3

0.01

4

Амьтдын биомасс

тонн/км

2

0.07

0.3

0.0

5

Маш ховор болон ховор амьтад

тоо

12

48

8

Эндемик
амьтад

цаазат тоо

10

9

Ангийн зүйлүүд

тоо

18

10

Хөхтөн

тоо

43

болон

дархан

Эндемик болон дархан цаазат тоо
хөхтөн (Монголын Улаан Ном)

11
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Шувууд

тоо

56

Тайлбар
н

21

9

62
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Эндемик болон дархан цаазат тоо
хөхтөн (Монголын Улаан Ном)

2

3

Chamydotis
undulate,
Podoces
Hendersoni

Олон улсын хязгаарлалтад багтсан тоо
төрөл зүйлүүд

12

13

Ангийн шувууд

тоо

1

5

Хоёр нутагтан

тоо

0

0

0

Эндемик болон дархан цаазат хоёр тоо
нутагтан

0

0

0

Мөлхөгчид

10

22

0

Монголд
22

цаазат тоо

2

7

0

Columber
Spinals,
C.Psammo
phis

Эндемик болон
мөлхөгчид

14

15

16

SITES etc.

тоо
дархан

Загас

Энд
байхгүй

тоо

0

0

0

Эндемик болон дархан цаазат загас тоо

0

0

0

Ангийн зүйлүүд

тоо

0

0

0

Шавьж

зүйлийн тоо

183

340

0

6-овог, 40 зүйл

Ховор болон эндемик шавьж

тоо

35

42

0

Говийн
бүсүүдэд
42

Бичил биетнүүд

тоо

-

-

-

Эх сурвалж: 1. Оюу Толгой төслийн нутгийн хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны тайлан, УБ, 2002
Тус нутагт 1970-2001 онуудад хийгдсэн хээрийн судалгааны тайлан, материалууд
Тус нутагт 2003 оны 7,8,9 дүгээр саруудад хийгдсэн хээрийн судалгааны тайлан , материалууд

2.7.2. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ
Автомашин, тээврийн хэрэгсэл, тэсэлгээний дуу чимээнээс ан амьтан
үргэж дайжих, байршил тархалт нь

өөрчлөгдөх,

амьтдын амьдрах орон

зай нь хумждах, уурхайн үйл ажиллагааг дагалдаж, хууль бусаар урхи, занга
тавьж ан амьтан агнах, амьтны нөөц хорогдох, амьдрах орчин нь өөрчлөгдөх
зэрэг сөрөг нөлөөтэй.
Шатах, тослох материал хадгалах, зөөвөрлөх үед асгах, хатуу хог
хаягдлыг ил задгай хаях, эвдэрсэн газрыг хөрсжүүлэх ажил орхигдоход
хөрсөнд амьдрагч сээр нуруугүйтэн, жижиг мэрэгчид, тэдгээрээр хооллогч
хөхтөн, шувуудын тоо толгой цөөрөх үйл явц ажиглагдана. Энэ нь амьтан,
ургамлын аймгийн төлөөлөгчид харилцан шүтэлцээтэйгээр экосистемийг
бүрэлдүүлэх биологийн зүй тогтол юм.
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2.8. Түүх соёлын өвд нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ
Төсөл

хэрэгжих

газрын

орчимд

2002-2005

онуудад

явуулсан

археологийн нарийвчилсан судалгааны үед түүх, соёлын ямар нэг өв
тэмдэглэгдээгүй тул ямар нэг сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
2.9. НӨЛӨӨЛЛИИН ҮНЭЛГЭЭНИИ НЭГТГЭЛ, ДҮГНЭЛТ
Дээр

дурьдагдсан

байгаль

орчинд

нөлөөлөх

байдлын

нийт

нөлөөллүүдийг нэгтгэн хүснэгт 21-д үзүүлэв. Ингэж нэгтгэснээр байгаль
орчинд уг төсөл хэрэгжсэнээр ямар нөлөө үзүүлэхийг нийтэд үнэлэхэд, уг
нөлөөллүүд ямар хувьтай болох нөлөөллийн цар хүрээ нь ямар байх гэдгийг
тогтооход дөхөм болдог. Иймээс өмнөх бүлгүүдэд авч үзсэн бүхий л орчин
дахь сөрөг нөлөөллүүдийг нэгтгэн доорхи хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт 21. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний нэгтгэл

Нөлөөллийн эрчим, цар хүрээ
Байгаль орчин

Маш
бага
нөлөөгүй

Уур амьсгал

0

Агаарын чанар

-1

буюу Бага

-2

Хөрс
Ургамал

Их

-2

-2

Онц
аюултай

Нөлөөллийн
зэрэг
Нөлөөлөлгүй

-1

Ландшафт
Усан орчин

Дунд

Дунд

-2

Дунд

-1

Бага

-4

Бага
Бага

-3

Амьтны аймаг

-1

Түүх соёлын өв

0

Маш бага

Нийт

-4

-4

-9

-2

Хувь

21.05

21.05

47.36

10.52

Дүгнэлт

Нийт үнэлгээний дийлэнх буюу 42,1 хувь бага нөлөөтэй болон маш бага, бараг нөлөө үзүүлэхгүй
гэсэн ангилалд хамрагдаж байгаа, нийтдээ 47.36 хувийг эзэлж буй нөлөөлөл нь дунд гэсэн, их
нөлөөтэй гэсэн ангилал 10.52 хувьтай байгааг үндэслэн барилга байгууламжууд барих төслийн
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг ерөнхийд нь бага гэж дүгнэв.
Гэвч нөлөөллийн эрчим болон хамрах цар хүрээгээрээ их боловч тохиолдох магадлал бага эсвэл
шууд нөлөөлөл боловч хамрах хүрээ багатай нөлөөллүүд дунд зэргийн ангилалд хамаарч болзошгү й
нөлөөлөллийн нэлээдгүй хувийг эзэлж буйг анхаарч, барилга байгууламжуудыг барих үед энэхүү
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсан шаардлагыг биелүүлж ажиллах хэрэгтэй.

Нөлөөлөлгүй
БАГА

Төсөл хэрэгжих орчны экосистемийн бүрдэл хэсгүүдэд ямар нөлөөлөл
үзүүлэхийг тухайн орчин тус бүрээр нь авч үзэж доорх байдлаар дүгнэж
байна. Үүнд:
•

Барилга байгууламжуудыг барих явцад зайлшгүй

932 га талбайн

гадаргын хэлбэр, ландшафтын төрхөд өөрчлөлт оруулах сөрөг нөлөө
үзүүлж байна. Оюу толгойгоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төсөл
дууссаны дараа уг газрыг цэвэрлэх, тохижуулах, нөхөн сэргээх
шаардлагатай бөгөөд үүнийг хаалтын төлөвлөгөөнд тусгах хэрэгтэй
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Барилга байгууламжуудыг барих үед хөрс хуулалт болон машин
техникийн хөдөлгөөнөөс үүдэн агаарт тоосжилт нэмэгдэх явдал нь
агаарын чанарт нөлөөлөх түр зуурын нөлөөлөл юм.

Барилга

байгууламжуудыг барьж байгуулах явцад тоосжилтыг бууруулах арга
хэмжээ аваагүй тохиолдолд агаарын чанарт тодорхой хугацаанд
сөргөөр нөлөөлөхүйц байна.
•

Машин техникийн агаарт хаягдах хорт хий, хүнд металл газрын
хөрсөнд бууж, хөрсний бага гүний уст үе болон ургамал, амьтанд
хортойгоор нөлөө үзүүлж болзошгүй.

•

Ургамлын бүрхэвчийг устгах боловч энэ нь цөлжилтөд нөлөө үзүүлж
чадахгүй, тухайн орчны ургамлын бүлгэмдэл зүйлийн бүрдэлд онцын
сөрөг нөлөө байхгүй, түүнчлэн барилга байгууламжууд барих талбайд
ховор, унаган ургамал ургадаггүй зэргээс үзэхэд нөлөөлөл бага юм.

•

Амьтны аймагт, түүх соёлын өвд болон уур амьсгалд үзүүлэх шууд
нөлөө бага байна.

•

Дээрхи авч үзсэн сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ, үнэлгээний нэгтгэлийн үр
дүнд үндэслэн Оюу толгойд үндсэн болон дэд бүтцийн барилга
байгууламжуудыг барих төслийг энэхүү тайланд тусгасан сөрөг
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, байгаль орчныг хамгаалах,
бохирдлыг хянах хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх нөхцөлтэйгээр
хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэв.
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БҮЛЭГ 3. ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
3.1. Байгалийн гэнэтийн үзэгдэл болон техник, технологийн
гаралтай болзошгүй эрсдэл
Байгалийн гэнэтийн үзэгдэл, түүнтэй холбоотой эрсдэл
•

Оюу толгой ордоос баруун талд баруун өмнөд Сибирээс говь
хүртэл 1700 км сунаж тогтсон тектоникийн идэвхтэй Монгол Алтайн
нуруу байдаг. Монгол Алтайн хамгийн зүүн хэсэг болох Говь Алтайн
уулсын төгсгөл нь Оюу Толгойн баруун талд 50-60 км-т байрладаг.
Хэдий тийм ч газар хөдлөх магадлал нь Дорнод Монголын бүс
нутгийн хувьд маш бага.

•

Төсөл хэрэгжих бүс нутгийн нэг онцлог нь хүчтэй орсон борооны
улмаас газрын хэвгий, голын гольдролыг даган маш хурдацтай
хуйларсан урсгал буюу “Говийн зэрлэг үер” бий болдог бөгөөд
замдаа таарсан мал амьтан тэр ч байтугай хүн, инженерийн
байгууламжид аюул учруулдаг. Өмнөговь аймгийн цаг уурын
станцын мэдээнээс үзвэл ийм үер жилд дунджаар 2-5 удаа, хур
ихтэй жилд 9 удаа хүртэл, гандуу жилд 1 удаа тохиолддог байна.
Иймд барилга байгууламжуудыг барих газрыг аль болох үерийн
уруйд автахгүй байхаар сонгож авах шаардлагатай.

•

Байгалийн гаралтай бас нэг болзошгүй аюул нь аянга цахилгаантай
борооны үед аянга буух, улмаар гал түймэр гарах, түлш, шатах
тослох материал тэсэрч дэлбэрэх явдал юм.

Техник, технологийн үүдэлтэй эрсдэл, аюул
•

Цахилгааны тоног, төхөөрөмж, цахилгаан дамжуулах системд
техникийн

горим,

аюулгүй

ажиллагааны

дүрэм

зөрчигдсөн

тохиодолд ноцтой эрсдэл, аюул учруулж болзошгүй. Эдгээр эрсдэл
нь гал түймэр гарах, техник тоног төхөөрөмж гэмтэх, шатах тослох
материал тэсэрч дэлбэрэхээс эхлээд тэнд ажиллагсадын эрүүл
мэнд, амь насанд ч халтай байж болно. Мөн үйл ажиллагаанд
хэрэглэгддэг химийн хортой бодис, шатахуун зэрэг нь алдагдах,
улмаар тэнд ажиллагсадын эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж
болзошгүй.
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Удаан хугацааны туршид аажмаар тэнд ажиллаж буй хүмүүсийн эрүүл
мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс бол үйл ажиллагаанд
хэрэглэгдэж буй химийн хорт бодис уурших, алдагдах, мөн агаарт агуулагдаж
буй NO x, SOx, S2, CO, тоос болон чимээ шуугиан болно. Эдгээр нь шууд
болон дам байдлаархүний эрүүл мэндэд аажмаар нөлөө үзүүлэх тул шууд
хяналт шинжилгээ явуулахад төвөгтэй, үр нөлөө нь шууд мэдэгдэхгүй. Гэсэн
хэдий ч MNS 0012013:1991 “Ажиллах орчны агаарт тавих стандарт”-ыг
сайтар мөрдөж чадвал эдгээр нөлөөллөөс зайлсхийж болно.
Ажиллагсадын

аюулгүй

ажиллагааны

дүрэм

зөрчсөн

үйлдлээс

шалтгаалсан осол аваар
Дээрх бүх эрсдэл, аюулыг нэгтгэн, тэдгээрийн тохиолдох магадлалыг
мөн тооцон болзошгүй эрсдлийн үнэлгээг хийсэн. Энэхүү эрсдлийн үнэлгээг
Хүснэгт 22-д харуулав.
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Хүснэгт 22. Болзошгүй эрсдлийн үнэлгээ

№

Нөлөөлөл

Нөлөөллийн эрчим,
цар, хүрээ
Тохиолдох
магадлал

1

Газар хөдлөл

Зайлшгүй
Боломжтой

Маш
бага
буюу
нөлөөгүй

Бага

Дунд

Их

Онц
аюултай

Магадгүй
Магадлал муутай
Ховор
2

Үер

+

Зайлшгүй
Боломжтой
Магадгүй
Магадлал муутай

+

Ховор
3

Аянга буух, түүнээс үүдэн гал түймэр Зайлшгүй
гарах
Боломжтой

Магадгүй
Магадлал муутай

+

Ховор
4

хэрэгслийн
гэмтлээс Зайлшгүй
Цахилгааны
үүдэлтэй гал түймэр, дэлбэрэлт үүсэх Боломжтой
Магадгүй

+

Магадлал муутай
Ховор
5

Шатах тослох материал, бусад химийн Зайлшгүй
хорт бодис алдагдах, алдагдсан химийн Боломжтой
хорт бодис хүний эрүүл мэндэд муугаар
Магадгүй
нөлөөлөх
Магадлал муутай

+

Ховор
6

NOx, SOx, S2 , CO, тоос болон чимээ Зайлшгүй
шуугиан ажиллагсадын эрүүл мэндэд Боломжтой
муугаар нөлөөлөх
Магадгүй

Магадлал муутай

+

Ховор
7

Барилга багууламжууд барих үед Зайлшгүй
аваар осол гарч ажиллагсадын эрүүл
Боломжтой
мэндэд сөргөөр нөлөөлөх

Магадгүй

+

Магадлал муутай
Ховор
Дүгнэлт:
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тохиолдох магадлал нь ихэнхдээ тун бага байна. Тиймээс ерөнхийдөө
эрсдлээс нөлөөлөл нь дунд зэрэг гэж дүгнэж болно.
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3.2. Болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, арилгах арга хэмжээ
Барилга байгууламжууд барихтай холбооотой гарах эрсдэл, сөрөг
нөлөөллөөс

урьдчилан сэргийлэх үүднээс

дараах

арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
•

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн хийцийн ажиллах горим зохион
байгуулалт, аюулгүй ажиллагааны заавар зэргийг үндэслэн эд
ангийг зөв сонгох, суурилуулах,

•

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн дагалдах бичиг баримтад
ашиглах, зөөж тээвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийх болон хадгалж
хамгаалах

үеийн

аюулгүй

ажиллагааг

хангахад

чиглэгдсэн

шаардлагыг бүрэн тусгасан байх,
•

Аянга газардуулагчийг тодорхой газруудад тавьж өгөх, аянга
цахилгаан зайлуулах арга хэмжээг авах, дэлбэрч тэсрэх аюултай
түлш,

шатах,

тослох

материалыг

хадгалах

байранд

галын

унтраагуур, дохиололыг тавьж өгөх,
•

Галын дохиолол, гал унтраагуур, гал унтраах хоолойг зохих
газруудад байрлуулах, аюулын гарцын (хэрэв тодорхой биш бол,
жишээ нь ганц хаалгатай бол) байрлалыг заасан самбар хадах;
галын

дохиолол,

гал

унтраагуур,

гал

унтраах

хоолойд

зөвшөөрөгдсөн тэмдэг тавьсан байх,
•

Галын аюулгүй ажиллагааны болон эрүүл ахуйн тодорхой нөхцөлд
баталгаажаагүй эсвэл журмын дагуу үйлдвэрлээгүй шинэ бодис,
материалыг

үйлдвэрлэлийн

тоног

төхөөрөмжийн

хийцэд

хэрэглэхийг хориглох,
•

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын аюул осолд
хүргэж болох хурц өнцөг, ирмэг болон тэгш бус гадаргуу нь тоног
төхөөрөмжийн

гүйцэтгэх

үүрэгтэй

уялдан

зайлшгүй

байх

шаардлагатай бол учирч болох гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг урьдчилан авсан байх,
•

Ажиллагсадыг ажилд авахын өмнө эмнэлгийн үзлэгээр оруулсан
байх,

•
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Анхан шатны тусламжийн эм, тариа, багажыг хяналтын өрөө юмуу
аль тохиромжтой газар байрлуулах,

•

Бүх ажиллагсадад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөх, анхан
шатны тусламж өгөх, осол аваарын үед хэрхэн ажиллах талаар
сургалтанд суулгах, хөдөлмөр хамгааллын

багаж хэрэгслээр

хангах,
•

Эдгээр сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээг барилгын
гэрээний нөхцөл болон бусад холбогдох бичиг баримтанд тусгах
зэрэг орно.

Байгалийн аюултай үзэгдлүүдээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд дараах
арга
хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай. Үүнд:
•

Газар чичирхийллийн нөхцлийг харгалзан барилга байгууламжийн
зураг төслийг зохиох, барих,

•

Шороон шуурганаас үүдэх сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулахын тулд
байгууламжийн битүүмжлэлийг сайн хийж өгөх, шороон шуурга
болсны дараа техникийн үйлчилгээг хийж өгөх,

•

Аянганаас

үүдэлтэй аваар ослоос сэргийлэхийн тулд аянга

зайлуулагч байрлуулах,
•

Үерийн аюулаас сэргийлэхийн тулд ус зайлуулах шуудууг барилга
байгууламжуудын гадуур татаж өгөх,

Нарны шууд тусгалд түлшний материал хэт халах, улмаар тэсэрч
дэлбэрэхээс сэргийлэхийн тулд түлш хадгалах цистерн, байгууламжин дээр
нарны шууд тусгал тусахаас сэргийлэх арга хэмжээ авах зэрэг арга хэмжээг
авах шаардлагатай.
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БҮЛЭГ 4. ТӨСЛИЙН ХААЛТ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ, ЭКОЛОГИЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
4.1 Төслийн хаалт нөхөн сэргээлт
Оюу толгой төслийн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжууд
барих явцад нийтдээ 932 га газзар эвдрэлд өртөхөөр байна.
Үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгуулажууд барих газрын
эвдрэлийг дагаж тодорхой хэмжээний талбайд ургамлын бүрхүүл устгах
шаардлага гарна. Барилга байгууламж, зам талбай байгуулах газрын шимт
хөрсийг хуулж хадгалах бөгөөд барилгын ажил дууссан хойно нөхөн
сэргээлтэнд

ашиглана.

Түлшний

асгаралтаас

үүдэлтэй

бохирдлын

нөлөөллийг бууруулахын тулд асгаралт, урсалтын бохирдол гарч болзошгүй
бүх газруудыг бетонон суурьтай болгоно. Асгарсан материалыг цуглуулж,
хаягдал хадгалах байгууламжид хүргэх буюу өөр хаягдал байршуулах
зөвшөөрөгдсөн газруудад хаяна.
Түлш цэвэрлэх иж бүрдлийг талбай дээр байлгах ба уурхайн албан
хаагчдыг бохирдлын талаар болон асгаралтыг цэвэрлэх дэглэмийн талаар
сургана. Хортой материалын менежмент ба асгаралтын талаар хүрээлэн буй
орчны хүлээн зөвшөөрөгдсөн дэглэмийг хэрэгжүүлснээр гадаргын усанд
үзүүлэх болзошгүй нөлөөлөл бага байх болно.
Уурхайн үндсэн болон дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын гадна
орчиныг

тохижуулах,

агаарыг

цэвэршүүлэх

зорилгоор

барилга

байгууламжуудын талбайд орон нутгийн цаг уурт зохицон ургаж чадах модыг
тарьж

ургуулах

арга

хэмжээг

хэрэгжүүлнэ.

Талбайн

түр

барилга

байгууламжуудыг нүүлгэсэн дариуд суурийг талбайг нөхөн сэргээнэ.
Барилга байгууламжууд барихтай зэрэгцэн уугуул ургамалын үрийг
нөөцөлж зүй зохистойгоор хадгалан нөхөн сэргээлт ба хаалтын үед
ашиглана.
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Нөхөн сэргээлтийн ажилд өгөх зөвлөмж
Зөвлөмж 1. Нутгийн модлог, сөөглөг ургамлын үрийг сонгох
Манай орны говийн бүс нутаг уур амьсгалын хувьд хатуу ширүүн
боловч хайлаас, тоорой, заг, жигд, бүйлээс, харгана, зээргэнэ зэрэг ургамал
сайн ургаж цэцэглэж үрлэдэг. Нутгийн хүмүүс эдгээр ургамлыг үрээр тарьж
ургуулсан багагүй туршлага бий.
Одой хайлаас (Ulmus pumila L.)
Навчлахаасаа өмнө цэцэглэж үрлэдэг 12-15
м өндөр мод. Үр нь боловсорч унасан
даруйдаа ургах чадвартай. Газар унасан
болон боловсорсон үрийг модноос түүж тэр
даруйдаа үрслүүлж тариана. Нэг модноос хэдэн арван кг үр түүж болно.
Үрийг дараа жил тарихаар хадгалж болохгүй.
Цагаанмодот

заг

(Haloxylon

ammodendron (C.A.Mey)Bge.)
7-8 сард цэцэглэдэг, 10 сарын дунд үеэс
эхлэн 11-р сар хүртэл үрийг түүж болдог.
Загийн үрийг нутгийн хүмүүс “загийн замбага”
гэж нэрлэдэг. Үрийг хуурай сэрүүн газар
хадгалж хавар үрлүүлэн тарина. Мөн байгаль дээр салхин доор хэсэгт
нарийхан ховил татаж түүнд унасан үрийг шороо элсээр хучиж үлдээвэл ирэх
жил нь амархан ургадаг.
Муркрофтын жигд (Elaeagnus moorcroftii
Wall.)
9, 10 сард сайн боловсорсон бор шарга
өнгөтэй үр жимсийг түүж шүүслэг жимсэвчээс
нь чөлөөлж хуурай сэрүүн газар хадгалана.
Дараа хавар үрлүүр бэлтгэн тариалана.
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Монгол бүйлээс (Amygdalus mongolica Maxim.) 8-р сарын дунд үеэс сайн
боловсорсон самаран үрийг түүж хуурай
сэрүүн газар хадгалана. Хавар самрын ясыг
бага зэрэг ан цав гаргаж тарьвал хурдан
ургана.

Харгана (Caragana sp.) манай оронд олон
зүйл ургана. Хавар эрт бас намар дахин
цэцэглэнэ. Харганы үрийг зуны дундуур
буурцагтай нь хамт түүнэ. Үр боловсорч
эхлэх үеэр буурцаг өөрөө ханзарч үр
чөлөөлөгдөнө. Ямар ч харганы үр хавар
үрлүүрээр сайн ургана.
Морин зээргэнэ (Ephedra equisetina Bge.)
Бөөн бөөн бут үүсгэж ургадаг сөөгөнцөр. 6-р сард
цэцэглэж 7-8 сард шүүслэг улаан жимс үүсгэнэ.
Шүүслэг жимсний дотор хэд хэдэн хар хүрэн
өнгийн үр үүснэ. Үр хавар үрлүүлэн тарихад
хялбархан ургана. Говийн нөхцөлд зохицсон
олон наст ургамал учраас цаашдаа усалгаа шаардахгүй ургана.
Зөвлөмж 2. Нөхөн сэргээлтэнд олон үр өгдөг ургамлыг сонгох
Ургамал бүр цэцэглэж үрлэхдээ тодорхой тооны үр, жимс бүрдүүлдэг.
Нөхөн сэргээлтэнд их талбайг хамарч ургамалжуулах ажил явагдах учраас
аль болох олон үр өгдөг ургамлыг сонгох нь ач холбогдолтой. Говь нутагт
ургадаг цахилдаг, хоног будаа, таана зэрэг ургамал арвин үр өгдөг. Ийм
ургамлыг

сонгох

нь

үр

цуглуулах

ажлыг

хөнгөвчилнө.
Бунгийн цахилдаг (Iris bungei Maxim.)
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Олон наст дэгнүүл үүсгэдэг ургамал. Хавар эрт цэцэглэж, 8-р сард үр
боловсорч хонхорцог ханзрах үеэр үрийг түүнэ. Нэг хонхорцогт олон тооны үр
боловсорно.
Ногоон хоногбудаа (Setaria viridis (L.)
Beauv.)
Нэг наст өвслөг ургамал, малчид үнэгэн
сүүл, хоног гэх зэргээр нэрлэнэ. Түрүү баг
цэцэгт маш олон тооны үр үүснэ. Дээр
үеэс

түүнийг

түүж

хуурч

тээрэмдэж

хэрэглэдэг байжээ. Үр нь ургах чадвар сайтай, өтгөн дэгнүүл үүсгэнэ.
Таана (Allium polyrrhizum Turcz.et
Rgl.)
Үндэс өтгөн сахлаг дэгнүүл үүсгэдэг
10-25 см өндөр олон наст өвслөг
ургамал. Таанын толгой баг цэцэг
дээр

олон

тооны

гялалзсан

хар

бараан үр үүсдэг. Үр нь тохиромжтой
орчинд хурдан ургах чадвартай. Таана болон сонгины төрлийн бусад
ургамлууд нь үрээрээ сайн нөхөн төлждөг онцлогтой.
Зөвлөмж 3. Говийн зарим ургамлын
ногоон мөчрийн үржүүлэг хийх
Манай орны говь цөлийн нөхцөлд сайн
дасан зохицож ургадаг тоорой, сухай
зэрэг ургамал нь мөчирөөрөө үржих
чадвартайг

харгалзан

байгаль

дахь

бүлгэмдлийнх нь орчинд үржүүлэг хийж нөхөн сэргээлтэнд хувь нэмэр
оруулах боломж бий.
Сухай (Tamarix ramosissima Ldb.)
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Олон салаа мөчиртэй 2-3 м өндөр олон наст сөөг ургамал. Хавар эрт, намар
орой залуу найлзуурыг 30-50 см урттай тайрч тусгайлан бэлдсэн элсэрхэг
хөрсөнд ногоон мөчирөөр үржүүлж болно.
Бургас (Salix sp.)
Тус

компани санаачлан

баянбүрдэд бургасыг мөчирөөр үржүүлсэн

туршилтын үр дүн нь эерэг байгаа болохоор нөхөн сэргээлтэнд бургасны
төрлийн модыг ашиглах бүрэн боломж байна. Бургас нь мөчирөөрөө үржих
чадвар сайтай. Иймд баянбүрдыг түшиглэн

бургасыг мөчирөөр үржүүлэн

ургамалжуулах, төгөл байгуулах бий болгох боломж байгаа нь харагдаж
байна.
Тоорой (Populus diversifolia Schrenk.)
Говь цөлийн нөхцөлд дасан зохицож
үлдэж хоцорсон 8-10 м өндөр хагарч
цуурсан

ногоовтор

цайвар

саарал

холтостой бүдүүн иштэй мод. Улиасны
төрлийн ихэнх модод мөчирөөрөө болон
үндэснийхээ шижимээр нөхөн төлжих
чадвартай. Намар хаврын улиралд тооройн залуу найлзуураар үржүүлэг
хийж болно.
Зөвлөмж 4. Нөхөн сэргээлтийн эхний жилийн үр дүнг харгалзан үзэх
Тухайн компани өмнөх онуудад нөхөн сэргээлтэнд ямар ургамлыг
тарьж туршсандаа дүгнэлт хийж нөхөн сэргээлтийн талбайд дараа онуудад
олон настай ургацын амьдрах чадвар, өсөлт хөгжил сайтай ургамлыг
үргэлжлүүлэн тарих шаардлагатай. Хөрс нь давсархаг учираас заг мэтийн
давсархаг ургамал сайн ургах магадлалтай. Гэхдээ тухайн ургамал нь
байгалийн ямар нөхцөлд ургаж байгааг анхаарч үзэх шаардлагатай.
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4.2 Төсөл хэрэгжих орчны экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Хөрсний экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход дараах томъёог ашиглав.
Es= Ors * Ps * Gs * S * He
Es-Хөрсний экологи эдийн засгийн үнэлгээ, төг/га
Ors-Хөрсний ялзмагийн нөөц,кг/га
Ps- Хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн коэффициент
Gs-Байгаль газарзүйн орны үзүүлэлтүүдийн коэффииент
S-нийт хөрсний талбай, га
He-1,0 кг ялзмагийн бодисын үнэ,төг
Хүснэгт 4.1 эвдрэл орох талбай
Үзүүлэлт
Барилга байгууламж, зам талбайд
Нийт

Талбайн хэмжээ/га/
932 га
932 га

Хүснэгт 4.2 Үйлдвэрийн газрын эвдрэлд орох хөрсний талбай
Экосистем

Хөрсний нэр

Эвдрэлийн зэрэглэл

Эвдрэлд орох талбай, га

Цөлөрхөг хээр

Хээршсэн, нугатцайвар бор хөрс,

Онцгой их

932

Бүгд

932

Хүснэгт 4.3 Эвдрэлд ороогүй хөрсний ялзмагийн нөөц
Хөрсний
Хөрсний нэр

Хээршсэн, нугат-цайвар бор хөрс
1 га хөрсний нөөц
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Ялзмаг,%

Ялзмагийн
нөөц,

г/см 3

үе давхаргын
зузаан, см
12

Эзэлхүүн жин,

т/ га
0.67

1.2

9.65
9.65
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Хүснэгт 4.4 Эвдрэлд орох талбайн хөрсний ялзмагийн нөөцийн алдрал /засварын коэффициентгүй/
Эвдрэлийн
зэрэглэл

Эвдрэлд
орох хөрсний
талбай,га

Эвдрэлд ороогүй
хөрсний
ялзмагийн нөөц

Хөрс
Хээршсэн,
нугат-цайвар
бор хөрс

Онцгой их

932

9.65

Эвдэрсэн
хөрсний
ялзмагийн

Хөрсний
ялзмагийн
нөөцийн

нөөц, т/га

алдрал,т/га

0

9.65

Нийт
ялзмагийн
нөөцийн
алдрал, тн

8993,8

Нийт ялзмагийн нөөцийн алдрал

8993,8

Хүснэгт 4.5 Хөрсний шинж чанар, байгаль-газарзүйн хүчин зүйл, хөрсний ангиллын засвар оруулж тооцсон
эвдэрсэн хөрсний ялзмагийн нөөц

Эвдрэлий
н
Хөрсний нэр

зэрэглэл

Нийт
ялзмагий
н
нөөцийн
алдрал,
тн

Хөрсний
шинж чанарын
үзүүлэлтийн
засварын коэф,
К

Газарзүйн
үзүүлэлтийн
засварын
коэфф, К

Хөрсний
ангилалы
н

Нийт
ялзмагийн
нөөцийн
алдрал,

засварын

Засварласа
н, тн

коэф, К
Хээршсэн, нугат-цайвар бор
хөрс

Онцгой
их

8993,8

1

0.9

0.7

Нийт ялзмагийн нөөцийн алдрал

5666,1

5666,1

Хүснэгт 4.6 Үйлдвэрийн эвдрэлд орсон талбайн хөрсөн бүрхэвчийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээ
Эко-

Хөрс

Эвдрэлийн
зэрэглэл

Эвдрэлд орох
талбай,га

Хөрсний
ялзмагийн
нөөц,тн

Үнэлгээ
мян.төг

Хээршсэн, нугатцайвар бор хөрс

Онцгой их

932

5666,1

1563841,9

систем
Цөлөрхөг хээр

Хүснэгт 4.7 Ургамлан нөмрөгийн экологи эдийн засгийн үнэлгээ
№

Үзүүлэлтүүд

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Тайлбар

1

Нэгж бэлчээр дэх малын дундаж тоо

хонин толгой

2

Ургамалан нөмрөгийн хучилтын хэмжээ

Хувь

45

Бэлчээрийн ургац, судалгаагаар

ц/га

3.5

Судалгааны
түүврээс
татсан
үзүүлэлтүүд

3
4

Хөрсний элсэн бүрхэвч

Хувь

60

5

Ялзмагийн агууламж

Хувь

0,67
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Хүснэгт 4.8 Ургамлан нөмрөгт учруулах шууд бус сөрөг нөлөөлөл

Ургамлан нөмрөгийн сан хөмрөг биологийн нөхөн сэргээх чадварыг үнэлэх
Кас=3.9
Нэр

Судалгаа

Суурь

Хазайлт

Ургамлан нөмрөгийн хучилт

40

45

0.88

Хүмүүнсэг ургамлын хэмжээ

25

30

0,83

Ашигт ургамлын хэмжээ

10

19

0.52

Ка = Кас ∗ УН ∗ Нау ∗ Нху =1,48
Хүснэгт 4.9 Ургамлан нөмрөгийн хөрсний үржил шимд үзүүлэх чадвар

Ксб=4,0
Судалгаа

Суурь

Хазайлт

Ялзмаг үеийн зузаан

12

10-20

0.8

Элсний эзлэх хэмжээ %

60

60

0.83

Биомассын хэмжээ

3.5

2-5

0.66

Кс = Кбс ∗ hя ∗ qэлс ∗ Мур = 1.75
Хүснэгт 4.10 Ургамлан нөмрөгийн экосистемд нөлөөлөх чадварын үнэлгээ

Кcc=4
Судалгаа

Суурь

Хазайлт

Тоосжилтын далайц

0,2

0,2

1

Амьтдын нөөц

1

1,52

0.65

Бэлчээр ашиглалт тоо/га

40

50-55

0.76

К = K  ∗ цбох ∗ Nамьт ∗ БДх =1.97
Ургамлан нөмрөгт учруулах шууд сөрөг нөлөөлөл
Ашигт ховор ургамлын эдийн засгийн үнэлгээ
Эур= Mур·Нау*Раш/1000
Хонин толгойн жилийн ашиг-853074 төг
1 га талбайн хонин толгой – судалгаагаар гаргасан тоо
Эур =3.5 ц/га·10%*853074/1000=289.5 мян.төг
Бэлчээр хадлангийн ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээ
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Y эзб = Убэл· Нбу · Р нэгж /1000
100 кг хадланг 22000 төгрөг
Уургац= 3,5цн/га

Y эзб = 3.5ц/га·40 %. 22000/1000= 30.8 мян.төг
Хүмүүнсэг ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээ
Хот суурин газардахь жилийн төлбөр 458900 төг/м2
Үзх= БД·Нх·dr/1000=10,8 ·25%· 458900/1000төг=1239,03 мян.төг
Бд=Mур/Өх*N=3.5 ц/га/0,0018ц*180х=10,8
Ургамлан нөмрөгийн ЭЭЗҮ

Yа Yб Y х

Эун = ( эз + эз + эз ) · (Ka + Kb +Kc)*S= (289.5+ 30.8 +1239.03)· (1.48 + 1.75
+1.97)*932га=7557136,9 мян.төг (төгрөгийн хохирол ургамлан нөмрөгт
учруулна).
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БҮЛЭГ 5. ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН
№

Батлагдсан
огноо

1.
2.

1995- 03-30

3.

1998

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17

2000
1995
2004-04-23
1995
1988-11-29
2002-06-07
2003-11-28
1997-04-24
2002-01-10
1997-10-31
2003-12-26
1996-05-27
1998-05-07
1995-05-22

Эрх зүйн баримт бичгийн нэр
Монгол улсын Үндсэн хууль
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай
хууль (1998, 2001 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон)
Амьтны тухай хууль
Байгалийн ургамлын тухай хууль
Усны тухай хууль
Агаарын тухай хууль
Газрын хэвлийн тухай
Газрын тухай хууль
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль
Газрын төлбөрийн тухай
Иргэний хуулиас
Геодези, зураг зүйн тухай хууль
Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай
Ариун цэврийн тухай хуулиас
Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль

№

Байгаль орчны стандартууд

1

MNS 0900:2005 Ундны усны эрүүл ахуй, чанарын хяналт

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012 он

MNS (ISO) 5667-1:2002 Усны чанарын дээжлэлт. 1-р хэсэг.Дээжлэх
хөтөлбөрийн удирдамж
MNS (ISO) 5667-2:2001 Усны чанарын дээжлэлт. 2-р хэсэг.Дээжлэх
аргазүйн удирдамж
MNS (ISO) 4867:1999 Усны чанарын дээжлэлт. 3-р хэсэг. Дээжийн
шинжилгээ, хадгалалтын горим
MNS (ISO) 5667-4:2001 Усны чанарын дээжлэлт. 4-р хэсэг. Байгалийн
нуур, усан сангаас дээж авах удирдамж.
MNS (ISO) 5667-11:2000 Усны чанарын дээжлэлт. 11-р хэсэг.Газрын
доорхи уснаас дээж авах протокол
MNS 4430:2005 Ундны усны чанар. Төмрийн нэгдлүүдийг тодорхойлох.
MNS 2573:1978 Байгаль орчныг хамгаалах тухай. Гидросфер. Усны
чанарын үзүүлэлтүүд.
MNS 4345:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Химийн шинжилгээнд усыг бэлдэх
арга.
MNS 4341:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Магнийн агууламж тодорхойлох.
MNS 4348:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Зэсийн агууламж тодорхойлох.
MNS 4431:2005 Ундны усны чанар. Нитрат тодорхойлох.
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13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
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MNS 4217:1994 Ундны усны чанар. Нитратын нэгдэлийн агууламж
тодорхойлох.
MNS 0899:1992 Ус хангамжийн эх үүсвэр сонгоход тавигдах шаардлага
MNS 4047:88 Байгаль орчныг хамгаалах. Гадрагын ил усны чанарын
мониторинг хийх журам
MNS 3935:1986 Ундны усны чанар. Усны шинжилгээний ерөнхий
шаардлага
MNS 3936:1986 Ундны усны чанар. Хээрийн судалгааны үед дээж авах,
шинжилгээ хийх арга
MNS 3900:1986 Ундны усны чанар. Амт, өнгө, үнэр тодорхойлох
MNS 3597:1983 Бордоо, эрдэсийн бохирдуулгчидаас газрын дорхи болон
ил усыг хамгаалах ерөнхий шаардлага.
MNS 3342:1982 Газрын дорхи усыг хамгаалах ерөнхий шаардлага
MNS 0017-1-5-15:1980 Усан дахь тосны гаралтай бүтээгдхүүний
агууламж тодорхойлох арга.
MNS 0017-1-1-10:1979 Усны ашиглалт, хамгаалалт. Нэр томъёо
MNS 0017-1-1-14:1980 Усны ашиглалтын ангилал. Ерөнхий шаардлага
MNS 4423:1997 Ундны усны чанар. Хуурай үлдэгдэл тодорхойлох арга
MNS 2570:1978 Усны цэвэр байдлыг тодорхойлох.
MNS 4079:1988 Усны чанарын нэр томъёо.
MNS (ISO) 7887:2000 Усны чанар. Усны өнгө тодорхойлох арга зүй
MNS 5790:2007 Усны чанар. Марганцын агууламж тодорхойлох
MNS (ISO) 4817:1999 Усны чанар. Аммонийн агууламж тодорхойлох.
MNS (ISO) 7980:2003 Усны чанар. Кальци, магнийн агууламж
тодорхойлох
MNS (ISO) 5814:2005. Усны чанар. Ууссан хүчилтөрөгч тодорхойлох
MNS (ISO) 6060:2001 Усны чанар. Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн
хэмжээг тодорхойлох
MNS (ISO) 9280:2001 Усны чанар. Сульфатын агууламж тодорхойлох
MNS (ISO) 10523:2001Усны чанар. pH тодорхойлох.
MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Ерөнхий шаардлага.
Монголын агаарын чанарын стандарт (MNS)-4585:98, MNS-3384:82 ,
MNS-4048:88
MNS 3383:1982 Агаар мандал. Бохирдолын эх үүсвэр, нэр томъёо,
тодорхойлолт
MNS 4990:2000. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Ажиллах орчин.
Эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 5885:2008 Бохирдуулагч бодисуудын зөвшөөрөгдөх хэмжээ.
Ерөнхий шаардлага
MNS (ISO) 4225:2001 Агаарын чанар.Ерөнхий танилцуулга
MNS 5365:2004 Агаарын чанарын ерөнхий асуудлууд. Нарийн ширхэгтэй
тоосжилт хэмжих арга зүй
MNS 4219:1994 Байгаль орчны хамгаалал. Байгууллагуудын экологийн
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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пасспорт.
MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Газрын нөхөн сэргээлт. нэр томъёо,
тодорхойлолт
MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уурхайлалтын үйл ажиллагаанаас
эвдэгдсэн газрын ангилал
MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Шимт хөрс хуулахад болон хадгалахад
тавигдах шаардлага
MNS 5917:2008 Байгаль орчин. Уурхайлалтын үйл ажиллагаанаас
эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээхэд тавигдах ерөнхий шаардлага
MNS 5918:2008 Байгаль орчин. Эвдэгсэн газрыг ургамалжуулахад
тавигдах шаардлага
MNS 4920:2000 Байгаль орчин. Эвдэгдсэн газрын налуу
MNS 3298:1991 Хөрс. Дээжлэх
MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Дуу чимээний
норматив, аюулгүй ажиллагааны журамын ерөнхий шаардлага.
MNS 5003:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Дуу чимээ хэмжих
ерөнхий шаардлага
MNS 12.1.06:1988 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандарт систем.
Хэт өндөр дуу чимээ. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага
MNS 12.4.005:1985Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Сонсгол хамгаалах
арга хэмжээ
MNS 12.1.017:1988Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандарт систем.
Ажлын байрны дуу чимээний даралтыг хэмжих арга зүй
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ДҮГНЭЛТ
“Оюу

толгой”

байгууламжууд

ХХК-ийн

барих

төслийн

үндсэн

болон

байгаль

дэд

орчинд

бүтэцийн
нөлөөлөх

барилга
байдлын

нарийвчилсан үнэлгээний ажлын үр дүнг нэгтгэн доорх дүгнэлтийг гаргаж
байна. Үүнд:
Төсөл хэрэгжих явцад хөрс, ус, агаар, амьтан, ургамал зэрэг байгаль
орчны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ямар нэг байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлэхээр
байна. Иймээс тайланд тусгагдсан сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах зөвлөмж,
арга хэмжээнүүдийг мөрдөж ажиллавал зохино.
Ажлын байрны аюулгүй ажиллагааг чанд сахин ажиллаж, ажилчдыг
хамгаалах хувцас хэрэгсэлээр бүрэн хангаж ажиллавал зохино.
Төслийн БОХТ, ОХШХ-ийг хэрэгжүүлэн байгаль орчинд учруулах сөрөг
нөлөөллийг технологийн дагуу гүйцэтгэсэн нөхцөлд улс болоод орон нутгийн
хөгжилд хувь нэмэр оруулан чухал үүрэг гүйцэтгэх тул төслийг хэрэгжүүлэх
боломжтой гэж үзэж байна.
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ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хэрэгжих хугацаа: 2012-2016 он

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Оюу толгой ”ХХК

Төслийн онцлогоос хамааруулан энэхүү төлөвлөгөөг 2012 оноос эхлэн
5 жилийн хугацаатай хийсэн бөгөөд жил бүр байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөөг

шинэчлэн

БОАЖЯ,

орон

нутгийн

удирдлагаар

хянуулан

батлуулан мөрдөж байх шаардлагатай.
Жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-наас өмнө байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг шинэчлэн хийж,
хянуулан батлуулаагүй тохиолдолд байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг
БОАЖЯ-наас хүчингүй болгох журам гарсан тул төсөл хэрэгжүүлэгч нь жил
бүр төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг хугацаанд баталгаажуулж, гүйцэтгэл тайлан
гаргаж байх шаардлагатай болсныг анхааруулъя.
А. Техник технологийн холбогдолтой арга хэмжээ
1. Агаар орчны бохирдолт
1.1. Нөлөөллийн товч тодорхойлолт
Хог хаягдал болон машин мяханизмын хөдөлгүүрээс агаарт тоос, утаа
угаар, хорт хий хаягдаж агаарт бохирдол үүсгэнэ.
1.2. Нөлөөлөлд өртөх объект
Барилга байгууламжууд барих орчны агаар болон түүгээр дамжиж ойр
орчимд байгаа хүн, амьтан, ургамал, уурхайн ажиллагсад
1.3. Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ
Агаар орчны чанарын үзүүлэлт MNS 4585:98
Хот суурины агаар дахь химийн бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
1.4. Нөлөөллийг бууруулах, арилгах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ.
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Хэрэгжүүлэх арга

Зардал,

Хариуцах

мян.төг

эзэн

Хугацаа
хэмжээ

1.

Дотоод тээврийн замыг хатуу
хучилттай болгох, арчилгааг
тогтмол хийх, хуурайшилт ихтэй
хавар, намрын улиралд
технологийн болон тээвэрлэлтийн
бүх зам, талбай, түүний ойр
орчмыг байнга усалж чийгтэй
байлгах арга хэмжээ авах;

жил бүр

18000.0

Компанийн
удирдлага

2

Хог хаягдал болон бохирын цэг
байгуулж тогтмол ариутгал хийх

Дулааны
улиралд

15000.0

“-“

3

Бензин болон дизель
хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгүүрийн утааны найрлага
дахь агаар бохирдуулах бодис
2012 оноос
(CO, CH)-ын хэмжээг тогтоож,

3000.0

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс
хэтрүүлэхгүй байх арга хэмжээ
авах;
Дүн

36000.0

1.5. Ажиглалт хяналт явуулах шаардлага.
Жил бүр мэргэжлийн байгууллагуудаар агаарын сорьц, дээж авхуулан
шинжилгээ хийлгэж, зөвлөгөө авах
Жил бүр бүх ажилчдаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж, мэргэжлээс
шалтгаалах өвчтэй хүмүүсийг эмнэлгийн хяналтанд авах
1.6. Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр
Компанийн жил бүрийн үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөнд тусгана.
2. Хөрсний бохирдол, элэгдэл, эвдрэл
2.1. Нөлөөллийн товч тодорхойлолт
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Үйлдвэрлэлийн явцад хөрсний бүтэц найрлагад өөрчлөлт орох, хог
хаягдал тоосжилтоос бохирдол үүсгэнэ.
2.2. Нөлөөлөлд өртөх объект
Малын бэлчээр, үржил шимт хөрс, мал, амьтан, ургамал.
2.3. Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ
БОЯ, ЭХЯ-ны сайдын 1989 оны 6-р сарын 22-ны 68/А/61-р тушаалын 5р хавсралт
2.4. Нөлөөллийг бууруулах, арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ
Зардал,
мян.төг

Хариуцах
эзэн

№

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

1.

Барилгын болон ахуйн хатуу
болон шингэн хаягдлыг тогтсон
нэг цэгт түр хуримтлуулан
ариутгаж, сар бүрийн тодорхой
нэг өдөр орон нутгаас зааж
өгсөн цэгт зайлуулж булж
тэгшлэх

Тодорхой
хугацаанд 15000.0
тасралтгүй

-“-

2

Шатах, тослох материалын
хадгалалтанд хяналт тавих,
орчныг нь хатуу хучилттай
болгох

2012
оноос

9500.0

-“-

3

Барилга байгууламжууд орчмын
талбайн хөрсийг нөхөн сэргээж
зүлэгжүүлж, моджуулах

2012
оноос

35000.0

3

Хөрснөөс дээж авч орчны хянал- 2012
шинжилгээний хөтөлбөрт заасан оноос жил
хугацаанд хийлгэх
бүр

ОХШХ-т
тусгасан

Дүн

59500.0
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2.5. Ажиглалт хяналт явуулах шаардлага.
Газрын төлөв байдал, хөрсний чанарын хянан баталгааг жилд нэг удаа
хийлгэж байх
Жилд 2 удаа мэргэжлийн байгууллагаар хөрсний шинжилгээ хийлгэж
бохирдлын түвшинг тогтоолгон, зөвлөгөө авах.
2.6. Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр.
Компанийн үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөнд жил бүр тусгана.
3. Усны бохирдол
3.1. Нөлөөллийн товч тодорхойлолт
Эрдэсжилт ихтэй бохирдсон усыг унданд ашиглахыг хориглох
Барилагын хатуу болон шингэн хог хаягдал борооны усаар дамжин
нэвтэрч гүний усыг бохирдуулна.
3.2 Нөлөөлөлд өртөх объект
Хүн, мал, амьтан, ургамал
3.3. Стандарт нормоор зөвшөөрөх хэмжээ.
БОЯ-ын сайд, ЭМНХЯ-ны сайдын 1997 оны 143/А/352 тоот хамтарсан
тушаалын 2,3,5 хавсралт, гадаргын усны цэврийн зэргийн ангилал
Байгаль орчны зөвшөөрлийн гэрчилгээний журам одоогоор гараагүй болно.
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3.4. Нөлөөллийг бууруулах, арилгах, хянах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ.
№

Хэрэгжүүлэх арга

Хугацаа
Жил бүр

1.

Талбайн ойр орчимд хатуу ба шингэн хог
хаягдал, нефтийн бүтээгдэхүүн хаяхгүй
байж, орчныг цэвэрлэн гадаргын болон
гүний усны бохирдлоос хамгаалах
Унд ахуйд хэрэглэх гүний усны
шинжилгээг орчны хянал-шинжилгээний
хөтөлбөрт заасан хугацаанд хийлгэх

Жил бүр

2

2012 оноос

3

Аадар, хур борооны уснаас үүсэх урсац,
үерийн усыг талбай болон барилга
байгууламжуудруу оруулахгүй байх,
тухайн орон нутгийн онцлогийг харгалзан
үерийн байууламж барих ажлыг
төлөвлөх
Дүн

Зардал,
мян.төг

Хариуцах эзэн

3500.0

Компанийн
удирдлага

ОХШХ-т
тусгасан

-“-

3200.0

-“-

6700.0

3.5. Ажиглалт явуулах шаардлага.
Жил бүр усны дээж авч мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэх
3.6. Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр.
Жил бүрийн үйлдвэр санхүүгийн төлөвлөгөөнд тусгана.
4. Физик нөлөөлөл бууруулах талаар
4.1. Нөлөөллийн товч тодорхойлолт
Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, машин механизмын, хөдөлгүүрээс
үүдэлтэй шуугиан ажиллагсдын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
4.2. Нөлөөлөлд өртөх объект
Ажиллагсад
4.3. Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ
Шуугиан УСТ-3705-85-аар авна. (60-80 дБа-аас бага байх ёстой)
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4.4. Нөлөөллийг бууруулах, арилгах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ
№

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа

Зардал
мян.төг

Хариуцах
эзэн

1.

Ажиллагсдыг сонсголын эрхтэн
хамгаалах хэрэгслээр хангах (чихэвч)

Жил бүр

1500.0

Компанийн
удирдлага

2

Тоног төхөөрөмжийн шуугиан
бууруулах арга хэмжээ авах

Жил бүр

3500.0

-“-

3

Ажлын байранд тавигдах шаардлагын
дагуу ажиллагсдыг хамгаалах хувцас,
хэрэгслээр бүрэн хангах

Жил бүр

3500.0

Дүн

8500.0

4.5. Ажиглалт, хяналт явуулах шаардлага
Дуу шуугиантай нөхцөлд ажилладаг ажиллагсдыг нарийн мэргэжлийн
эмчид жилд 1 удаа үзүүлж, холбогдох арга хэмжээ авах
4.6. Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр
Компанийн хөдөлмөр хамгааллын арга хэмжээний зардалд тусгана.
Б. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар
№

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хугацаа,
он

Зардал
(мян.төг)

Хариуцах эзэн

1

Байгаль орчны удирдлага зохион байгуулалтын
арга хэлбэрийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж
энэ чиглэлээр үүрэг хариуцлагын дотоод журам
тогтоох ;

Жил бүр

350.0

Компанийн
удирдлага

2

Байгаль орчны асуудлыг хариуцан зохион
байгуулах үүргийг компанийн удирдлагын
хүрээний ажилтандаа хариуцуулан ажиллуулах ;

Жил бүр

200.0

-“-

3

Байгаль орчныг хамгаалах болон аюулгүй
ажиллагаатай холбогдсон сургалтыг жилд 1-2
удаа тогтмол хийж байх ;

Жил бүр

250.0

-“-

4

Байгаль орчныг хамгаалах асуудлаарх жилийн
тайлангаа орон нутгийн засаг захиргаанд цаг
тухайд нь гаргаж өгч байх ;

Жил бүр

250.0

-“-
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5

Жил бүрийн байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөрөө БОЯ-аар хянуулан баталгаажуулах ;

Жил бүр

-“-

6

Үйлдвэрлэл санхүүгийн төлөвлөгөөнд байгаль
орчныг хамгаалах арга хэмжээний зардлыг тусад
нь төлөвлөж байх ;

Жил бүр

-“-

Дүн

1050.0

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд 5 жилийн хугацаанд нийт 111750.0
мянган төгрөг буюу жилд 22350.0 мянган төгрөг зарцуулахаар байна.
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ТӨСЛИЙН ОРЧНЫ-ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2012-2016 он

Төсөл хэрэгжүүлэгч:“Оюу толгой”

ХХК
Төслийг хэрэгжүүлэх явцад барилга барих, угсрах үйл ажиллагааны
явц, үр дүнг хянах, БОНБ-ын үнэлгээнээс өгөх дүгнэлт, зөвлөмжийн
хэрэгжилтэнд хяналт тавих зорилгоор Байгаль орчны хяналт шинжилгээний
доорхи хөтөлбөрийн дагуу ажиллавал зохино. Үүнд:
1. Агаар орчны бохирдол- код-J0
1.1. Хяналт шинжилгээ явуулах үзүүлэлт:
Агаар дахь СО2, CH4, SO2, O2, NO2, H2S ханаагүй нүүрсустөрөгчийн
агууламж, бохирдол
1.2.Хяналт шинжилгээний төрөл, хэлбэр
Агаарын дээж авч шинжилгээ хийх
1.3. Байршил
Салхины ноёлох чиглэлийн дагуу талбайн доод хэсгээс
1.4. Хяналт шинжилгээ явуулах хугацаа, график
Жилд 2 удаа, 3, 4-р улиралд
1.5. Аргачлал:
УСТ17.2.3.16-80 ”Хот суурин газрын агаарын чанарыг хянах журам УСТ338482”, ”Агаар мандлын сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага”
1.6.Тоног төхөөрөмж:
УБ хот дахь Байгаль очны шинжилгээний төв лаборатори
1.7. Үр дүнгийн бүртгэл, тайлан:
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Хяналт шинжилгээний бүртгэл тайланг эрх бүхий байгууллагаас гаргасан
маягтаар гаргаж, зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулах
1.8. Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах тайлагнах:
Жил бүрийн II сарын 15-ны дотор мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон
орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад БО-ыг хамгаалах ажлын
тайлангийн хамт хүргүүлж байна.
2. Хөрсний бохирдол-код-S0
2.1. Хяналт шинжилгээ явуулах үзүүлэлт:
Хөрсний химийн үзүүлэлт
2.2. Хяналт шинжилгээний төрөл, хэлбэр
Хөрсний дээж авч шинжилгээ хийх
2.3. Байршил:
Хашааны гадна талаас салхины зонхилох чиглэлийн дагуу
2.4. Шинжилгээ явуулах хугацаа
Хяналт шинжилгээний хугацааг мэргэжлийн байгууллагатай тохиролцон
жилд 2 удаа, 3, 4-р улиралд
2.5.Аргачлал
Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үнэлгээ бохирдлыг тодорхойлох
аргачлал, заавар
2.6.Тоног төхөөрөмж
УБ хот дахь Байгаль орчны төв лаборатори болон хөрсний шинжилгээний
итгэмжлэгдсэн лабораториудад
2.7.Үр дүнгийн бүртгэл, тайлан
Шинжилгээний дүнг эрх бүхий байгууллагаас гаргасан маягтаар гаргаж,
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулах
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2.8. Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах
Жил бүрийн II сарын 15-ны дотор мэргэжлийн хяналтын байгууллага
болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад БО-ыг хамгаалах ажлын
тайлангийн хамт хүргүүлж байна.
3. Гүний усны бохирдол-код-J1
3.1.Хяналт шинжилгээ явуулах үзүүлэлт:
Ундны усны стандартын дагуу
3.2. Хяналт шинжилгээний төрөл хэлбэр:
Гүний худгийн усны химийн шинжилгээ
3.3. Байршил:
Гүний худгийн уснаас
3.4. Хяналт шинжилгээ явуулах хугацаа:
Жилд 2 удаа, 3, 4-р улиралд
3.5. Аргачлал:
“УСТ3534-83“

Усны

шинжилгээнд

дээж

авах

арга,

химийн

шинжилгээний стандартчилсан болон нийцүүлсэн аргууд
3.6. Тоног төхөөрөмж:
Химийн шинжилгээ хийх итгэмжлэгдсэн лабораторид
3.7.Үр дүнгийн бүртгэл, тайлан.
Шинжилгээний дүнг эрх бүхий байгууллагаас гаргасан маягтаар гаргаж,
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулах
3.8. Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах
Жил бүрийн II сарын 15-ны дотор мэргэжлийн хяналтын байгууллага
болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад БО-ыг хамгаалах ажлын
тайлангийн хамт хүргүүлж байна.
4. Байгаль орчныг хамгаалах жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусгах
мониторингийн ажлын хэмжээ, холбогдох зардал
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Байгаль

орчныг

хамгаалах

жил

бүрийн

төлөвлөгөөнд

тусгах

мониторингийн ажил нь мэргэжилтнүүдийн ажиллах зардал, томилолтын
зардал, тэдгээрийн тухайн обьектод очих замын зардал, шаардлагатай
дээжлэлтийг

хийх

зардал,

дээжийг

хүргэх

зардал,

лабораторийн

шинжилгээний зардал зэргээс бүрдэнэ.
Байгаль

орчныг

хамгаалах

жил

бүрийн

төлөвлөгөөнд

тусгах

мониторингийн ажлыг доорхи хүснэгтэд төлөвлөв.

№

Ажлын нэр төрөл

Хэмжих
нэгж

2

Мэргэжилтнүүдийн
ажиллах зардал
Томилолтын зардал

3

Унаа тээврийн зардал

-машин

4

Хэмжилт дээжлэлтийн
зардал

Тоо
ширхэг

1

5

Лабораторийн
шинжилгээний зардал

Хүн/өдөр
Хүн/хоног

Тоо
ширхэг

Ажлын
хэмжээ

Нэгжийн
өртөг,
мян.төг

Нийт өртөг,
мян.төг

1/2
3 удаа
1/2
2
3 удаа

15.0

30х3=90.0

10.0

20.0

15.0

30.0х3=90.0

1
1
1
1
1
1

-ус 3.0
-хөрс 5.0
-агаар 10,0
-ус 20,0
-хөрс 15,0
-агаар 35,0

3.0
5.0
10.0
20.0
15.0
35.0
288.0

Дүн

Тайлбар: Төслийн БО-ыг хамгаалах төлөвлөгөө, Орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэл болгон жил бүрийн БОХТ, ОХШХ-ийг
боловсруулан тухайн жилийн 2-р сарын 15-наас өмнө батлуулсан байх
шаардлагатай.
Дээрх хугацаанд төлөвлөгөө хөтөлбөрөө батлуулаагүй бол БОНБНҮ-ий
тайланг төрийн захиргааны төв байгууллагаас (БОАЖЯ) хүчингүй болгох
хүртэл арга хэмжээ авдаг болохыг анхааруулж байна.

ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛСАН: “И СИ ЭС ЖИ“ ХХК
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