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ОРШИЛ
Айвенхоу Майнз Монголия Инк ХХК нь (цаашид АММИ гэх) Улаанбаатар хотоос
урагш ойролцоогоор 640 км, Монгол, Хятад хоёр улсын хилээс хойш 80 км зайд
Говийн Өмнөд хэсэгт оршдог Оюу толгойн орд газрыг (Зураг 1.) эзэмшдэг бөгөөд тус
ордыг ашиглахаар бэлтгэл ажлыг гүйцэтгэж байна. Оюу толгойн төслийг эзэмшигч
АММИ компани нь АНУ, Австрали, Канадын хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй уул
уурхай, хайгуулын Айвенхоу Майнз Лимитед компанийн бүрэн эзэмшилд байдаг
салбар компани юм.
Айвенхоу нь Мьянмар улс дахь Монивагийн зэсийн орд, Австралийн Севеж Ривэрийн
төмрийн уурхайг ашигладаг. Мөн одоогоор сэргээн засварлах ажил хийгдэж буй
Казахстаны Бакирчикийн алтны уурхайг эзэмшдэг бөгөөд Монгол, Хятад, Мьянмар,
Вьетнам, Австрали зэрэг орнуудад ихээхэн хэмжээний талбайд хайгуулын ажил
явуулах эрхтэй.
Төслийн инженер-техникийн судалгааны ажлууд үргэлжлэн явагдаж байна. Эдгээр
ажлын нөлөөгөөр ТЭЗҮ-д тусгагдсан бүтээн байгуулалтын ажлын ерөнхий зарчимд
өөрчлөлт орох магадлалтай. Цаашид гарсан өөрчлөлтийг ТЭЗҮ-д тусгаж өгч байх
болно.
Төслийн цаашдын үйл ажиллагааны төсөөлөлд одоогоор уурхайг 40 жилийн хугацаанд
ашиглана гэж үзсэн. Энэ нь Өмнөд, Баруун Өмнөд, Төв Оюу болоод Өмнөд Хюго
ордуудыг ил уурхайн, харин Хойд Хюго ордыг далд уурхайн аргаар олборлоно гэсэн
үндэслэлд тулгуурлаж байна. Хүдрийг ердийн хөвүүлэн баяжуулах аргаар
боловсруулж зэс, алт агуулсан баяжмал гарган авна. Баяжмалыг Хятад Улс руу, эсвэл
тус улсын нутгаар дамжуулан тээвэрлэж хайлуулах болон цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдэд
нийлүүлнэ.
Хүдэр боловсруулах бусад хэд хэдэн аргыг туршиж үзсэн бөгөөд хүдрийг хөвүүлэн
баяжуулж алтны зарим хэсгийг гравитацийн зарчмаар ялган авч гулдмай үйлдвэрлэх,
нуруулдан уусгах аргаар баяжуулах, хандлан уусгаж электролизоор ялган (SX-EW)
цэвэр зэс гаргах гэх мэт. Төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтээс хамаарч АММИ
ордын дэргэд баяжмал боловсруулж зэс үйлдвэрлэх хайлуулах үйлдвэр байгуулах
боломжийн талаар судалгаа хийж магадгүй.
Төслийн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөнд уурхайг бие даасан шинжтэй байхаар,
тухайлбал өөрийн зам, онгоцны хөөрөх буух зурвас, усны нөөц, шатах тослох
материалын агуулах бүхий техникийн, захиргааны болон удирдлагын хэвийн үйл
ажиллагааг дэмжсэн бүтэцтэй байхаар урьдчилан төлөвлөж байна. Одоогоор эрчим
хүчний эх үүсвэрийг хаанаас хэрхэн хангах талаар Техникийн үнэлгээ хийгдэж байна.
2005 оны 12-р сарын 28-ны байдлаар Оюу толгой Баруун өмнөд, Өмнөд, Төв болон
Хьюго Дамметт бүсэд нийт 1487 цооног 639758 тууш метр өрөмдлөг хийжээ.
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Цооногийн кернд геотехник, геологийн ажиглалт, геофизикийн хэмжилт болон бусад
бүх баримт бичиглэлийг газар дээр нь хийсэн бөгөөд кернийг 2-4 таллан хөрөөдөх,
сорьцлох, лабораторийн шинжилгээний бэлтгэл ажлыг мөн Оюу толгойд хийж байна.
Цооногийн кернээс бэлдсэн бүх сорьцын дубликатууд Улаанбаатарт, керний хагас
буюу дөрөвний нэг болон сорьцуудаас үлдсэн бусад материал Оюу толгойн агуулахад
хадгалагдаж байна.
Цооногийн керний болон чулуулгийн гаршуудын сорьцны геохимийн шинжилгээг
Улаанбаатар хот дахь Австралийн SGS Аналабс, Environmental Geochemistry
International, Intec. Ltd. James cook Univercity Laboratory, Канадын Assayers Canada,
CDN Resours Laboratories, Activation Laboratories зэрэг лабраторуудаар хийлгэдэг.
Тус компани нь Оюу толгойн лицензийн талбайн хэмжээнд илэрсэн түүх соёлын
дурсгалуудын нарийвчилсан судалгааны ажлуудыг ШУА-ийн Архаеологийн
Хүрээлэнгээр гүйцэтгүүлсээр ирлээ. Энэ ажлын үр дүнд Оюу толгойн зэс-алтны
ордыг ашиглах тохиолдолд дээрх чухал олдвор, түүх дурсгалын өвийг хэрхэн
хамгаалах асуудлыг шийдэх бололцоо бүрдсэн. (Цэвээнжав нар 2001).
Оюу толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан
үнэлгээг Эко трейд компани (Доржсүрэн нар 2002-2006) хийснээс гадна БОЯ-ны
мэргэжлийн хяналтын баг уг ажлын явцтай газар дээр нь очиж танилцан заавар
зөвлөлгөө өгч байсан.
Оюу толгой ордын урьдчилсан таамаг нөөц баялгийн үнэлгээг Канадын АМЕС Е&С
Services хөндлөнгийн компани орд тус бүрээр нь тооцоолж байгаа бөгөөд 2005 оны 5-р
сарын байдлаар Оюу толгой ордын нийт нөөц баялаг 800 гаруй тонн алт; 26,3 сая тонн
зэс болоод байна.
Оюу толгой ордын хайгуул судалгааны ажилд ВНР компани 1997-2000 онд 1,8 сая
доллар зарцуулсан байв. Тус компани 2000-2005 онд хайгуулын ажилд нийтдээ 183,39
тэрбум зарцуулсан ба үүнээс 2005 онд 27,7 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулаад
байна.
1. Төслийн байршил ба зам харилцаа
АММИ компанийн Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант
багийн нутаг дэвсгэр дэх Оюу толгой гэдэг газарт явагдаж байна. Оюутолгой төсөл нь:




Улаанбаатар хотоос урагш 640 км
Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км
Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байршина.

Төслийн талбарт Улаанбаатар хотоос Дундговь аймгийн төв Мандалговиор дайран
шороон замаар 12 цаг явж, эсвэл нисэх онгоцоор хүрэх боломжтой. АММИ төслийн
талбай дээр 1,600 м урт нисэх онгоцны хөөрөх буух зурвас бариад байна. Төслөөс
өмнө зүгт оршдог Гашуун Сухайтын хилийн боомтоос урагш хоёр улсын хилээс
БНХАУ-ын Вуюаны өртөөний ойролцоох Транс-Хятадын төмөр замын сүлжээ
хүртэлх хатуу хучилттай, 160 км урттай замыг БНХАУ-ын тал тавиад байна. Гашуун
Сухайтаас Оюутолгой хүртэлх шороон замыг төслийн цаашдын хөгжлийн арга
хэмжээнд хамруулан сайжруулах ажлыг хийнэ.
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2. Ордын Түүх
Оюу толгой дахь зэсийн ордыг анх Хүрэл Зэвсгийн үед нээн илрүүлж ашиглаж
байжээ. 1980-аад оны үед Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан геологи-геохимийн
бүсчилсэн судалгаагаар одоогийн Төв Оюу ордын хэсэгт молибдений гажил
илрүүлсэн байна.
Одоо АММИ-д ахлах геологичоор ажиллаж буй Дондогийн Гарамжав анх 1983 онд
Оюу толгойд очихдоо Өмнөд Оюуд зэсийн эрдэсжилтийн хувирал илэрснийг
ажигласан байна. Тэрээр 1996 онд Магма Коппер компанийн геологичдийг Оюу
толгойд дагуулан очсоноор тэд тус газарт порфирийн зэсийн хувирч ууссан оройн
хэсэг байсныг тогтоожээ. Ингэснээр Магма Коппер компанийн хайгуулын хэсэг тус
газар 1996 оны сүүлээс ажиллаж эхэлсэн байна.
1997, 1998 онуудад Би-Эйч-Пи (BHP. Магма Копперийг худалдан авсан) компани
геологи, геохимийн болоод геофизикийн судалгаа явуулж 2 цооног өрөмджээ. 1999
онд эдгээр өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд тулгуурлан BHP компани ордын баялгийн
хэмжээг Cu 0,52%, Au 0,25 ррм агуулгатай 438 сая тн хүдэр байна гэж урьдчилсан
байдлаар тооцжээ (Перелло, 2001).
1999 оны 5 сард Айвенхоу BHP-тай гэрээ байгуулж ордыг 100% өөрийн мэдэлд
шилжүүлж авахаар тохиролцжээ.
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Зураг 1. Оюу толгой төслийн байршил
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2000 оноос хойш Айвенхоу Оюу толгойд өргөн хүрээтэй өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэж
ирсэн ба 2001 онд Баруун Өмнөд Оюу, 2002 оны эцсээр Хюго Дамметийн ордыг
илрүүлсэн юм. Өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд Оюу Толгойн нөөцийн талаар улам илүү
мэдээлэлтэй болж байгаа бөгөөд хамгийн сүүлд 2003 оны 11 сард баялагийн нөөцийн
үнэлгээ гарсан байна.
2001 оны эцсээр АММИ хайгуулын өрөмдлөгтэй зэрэгцүүлэн Төслийн нөөц
бололцоог үнэлэх үүднээс нилээд хэдэн инженерийн судалгааг эхлүүлсэн. Эдгээр
судалгаанд компаний үндсэн ажилчид болон гэрээгээр ажиллагсад оролцож Төслийг
бүтээн байгуулалтын хэд хэдэн арга замыг судалж үзсэн байна. Инженерийн
судалгаануудаас гадна, АММИ SGS Lakefield Research Limited (Лейкфилд) компаниар
дамжуулан Канад дахь лабораториудад нь металлургийн туршилтын хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.
2003 оны 2 сард Айвенхоу AMEC Ausenco Joint Venture (AAJV)-ээр Төслийн бүтээн
байгуулалтын хувилбаруудын талаар илүү нарийвчилсан инженерийн судалгаа
хийлгэж эхэлжээ.
АММИ нь далд уурхайн аргаар олборлох хүдрийн биетүүдэд хайгуулын ажил явуулах
хэд хэдэн хувилбарыг судалж байгаа ба 2003 оны 8 сард Хюго Дамметийн ордын зүүн
өмнөд хэсэгт уурхайн далд аманд хүргэх малталтыг хийж гүйцэтгэсэн.
3. Эзэмшил газар
Энэхүү төсөл нийтдээ 23,867 га газрыг хамарсан 4 ашиглалтын лиценз бүхий талбай
дээр үндэслэж байна. (Зураг 2.) 2003 оны 12 сарын 23-д доорхи 4 ашиглалтын лиценз
олгогджээ.





6708А – Манахт
6709А – Оюу Толгой
6710А – Хөх Хад
6711А – Улаан Уул

4. Геологи
4.1. Эрдэсжилт
Оюу толгойн эрдэсжилт болон хувирал нь алт-зэсийн порфирийн олон төвт
биетүүдээр тодорхойлогддог (өндөр сульфидийн системийн эрозийн түвшингээс
хамаарч) гаршаар илэрдэг бөгөөд хэдэнтээ хэсэгчлэн давтагдаж давхацмал байдлаар
тогтсон алт-зэсийн порфиртой гарал үүслээрээ холбоотой байдаг.
Баруун Өмнөд Оюугийн өндөр агуулгатай хүдрийн гол биет нь (>1г/т Au) цилиндр
хэлбэртэй, 250 м диаметртэй, босоо чиглэлд 800 м гаруй үргэлжилсэн зэс-алтны
порфирийн хүдэржилт юм. Эрдэсжилт нь10-30 метр өргөнтэй кварц монцодиоритийн
(цаашид КМД гэх) дэл судлуудад төвлөрч байгаа ба зэргэлдээх агуулагч галт уулын
базальтлаг чулуулаг руу 100-гаад метр түрж тархжээ. Алт зэсийн харьцаа гүнрүүгээ
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2:1-ээс 3:1 болон нэмэгдэж байна. Өндөр агуулгатай гол биетийг 600 м х 2000 м
талбай хамарсан, агуулга багатай, алт-зэсийн 1:1 харьцаатай пропиллитийн
хувиралтай базальт хүрээлж тогтжээ.

107.1 E

107 E

106.9 E

106.8 E

106.7 E

106.6 E

106.5 E

Өмнөд Оюу орд нь зэргэлдээх Баруун Өмнөд Оюутай харьцуулахад алт багатай,
зэсийн порфирийн орд юм. Энэ хэсгийн хүдрийн биетийн геометр нь нарийн
тодорхойлогдоогүй боловч 400х300 метр талбайг хамарч буй хүдэржилт нь гүн рүүгээ
500 гаруй метр үргэлжилж байгаа нь илрээд байна.

43.2 RL

43.2 RL

4192X
(Ulaan Khud)

43.1 RL

43.1 RL

3150X
(IMMI_Entree_Gold_JV)
3150X
(Shivee Ovoo)
6709A
(Oyu Tolgoi)

43 RL

43 RL

6711A
(Ulaan Uul)

6710A
(Khukh Khad)
6708A
(Manakht)

42.9 RL

42.9 RL

3677X
(Javkhlant Uul)

Зураг 2. 6708А – Манахт, 6709А – Оюу Толгой,
6710А – Хөх Хад, 6711А – Улаан Уул лицензийн талбайнуудын байршил
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107.1 E

107 E

106.9 E

106.8 E

106.7 E

106.6 E

42.8 RL

106.5 E

42.8 RL

Өндөр сульфидийн систем нь доороо байрлах порфирийн системтэй хэсэгчлэн
давтагдсан давхацмал байдлаар холбогдож байгаа байдал Төв болон Хюго Дамметийн
ордод ажиглагдаж байгаа ба доор байрлалтай порфирийн систем нь базальтлаг галт
уулын чулуулгыг хучиж тогтсон дацитийн үнсэн урсгалын туфэд агуулагдаж байгаа
нь тогтоогдсон юм. Төв Оюу ордын ковеллин-пириттэй хэсэг нь түрэлтээр гадаргууд
гарч өөрчлөгдсөн кварц-серицитийн хүчтэй хувиралын бүсэд хамаарч байгаа бөгөөд
порфирийн төрлийн кварцын судалтай КМД-ийн дэл судлуудад төвлөрч байна. Төв
Оюуд хоёрдогч баяжилтаар үүссэн хэдэн арван метр зузаантай халькозиний бүс
сульфидийн өндөр агуулгатай ковеллин-пиритээр баялаг эрдэсжилтийн дээд хэсэгт
үүссэн байна. Пиритийн мөхлөгүүдийг бүчиж, ан цавуудыг дүүргэсэн халькозиний хар
өнгөр маягийн түрхэцтэй баяжилтын бүс 20 – 60 метр зузаан гематит, гётит ихтэй
хувиралтай ууссан хэсгийн доор хуримтлагдан тогтжээ.
Хюго дахь өндөр агуулгатай зэсийн эрдэсжилт борнит, халькозин, халькопирит
давамгайлсан хэлбэрээр тохиолдож байна. Пирит, энаргит, тетраэдрит-теннантит зэрэг
эрдсүүд ихэвчлэн дагалдагч хэлбэрээр Өмнөд Хюгод тохиолдож байна. Өндөр
агуулгатай зэсийн хүдрийн гол биетээс бага агуулгатай зэсийн эрдэсжилт хүртэлх
сульфидийн ердийн бүсчлэл нь борнит + халькозин, халькопирит (+/- тетраэдриттеннантит), хамгийн сүүлд пирит (+/- энаргит) гэх маягаар шилжиж байна. Үнслэг туф
дэх сульфидийн түгээмэл эрдэсүүдэд энаргит, борнит + пирит, мөн ховор тохиолдох
ковеллин орно. Өмнөд Хюгогийн нилээд хэсэг дацитын урсгалын үнслэг туфэд
агуулагддаг бол харин Хойд Хюго ордын өндөр агуулгатай эрдэсжилтийн агуулагч
чулуулаг нь бараг дангаараа базальт юм. Тэгэхдээ багахан хэмжээний энаргит
агуулсан
борнит+халькозин-халькопиритийн
болон
тетраэдрит-теннантитын
хүдэржилт базальт болон КМД интрузивд тохиолдож байна. Чулуулгийн төрлүүдэд
бүгдэд нь молибденит бага хэмжээгээр тааралддаг. Ордын ихэнх хэсэгт алтыг (г/т)
зэстэй (%) харьцуулсан харьцаа 1:10 байгаа ч кварцын олон судалтай КМД интрузивд,
мөн Хойд Хюгогийн хажуугийн чулуулгийн контактын дагуу алт-зэсийн харьцаа 1:1
болж өсч байна. Алтны агуулгын ийм өндөр харьцаа борниттой хамааралтай байна.
4.2. Ашигт малтмалын нөөц
Канадын AMEC E&C Services Limited (AMEC) компани төслийн ордуудын ашигт
малтмалын нөөцийг тодорхойлж гаргасан юм. Ингэхдээ 3 хэмжээст блокийг загвар
болгож уурхайн төлөвлөлтийн программ (компьютерийн) ашиглан тооцоолсон.
Салбарын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн аргуудыг ашигласан. Эрдэсжилтийн геологид
тулгуурлан интерполяцийн суурийг гаргасан ба агуулгын тооцоог ердийн кригингээр
(kriging) тооцсон болно.
Төслийн ашигт малтмалын нөөцийн ангиллыг Канадын Уул Уурхай, Металлург,
Газрын Тосны Стандардчилалын Хүрээлэнгийн Эрдсийн Баялаг ба Нөөцийн
Тодорхойлолт, Удирдамжид (CIM Standards) уялдуулан хийсэн.
Ордын нөөцийг 2003 оны 11 сарын байдлаар Бодит болон Боломжит нөөц гэсэн
ангилалуудад хамааруулан авч үзсэн. Хүснэгт 1-д үзүүлсэн нөөцийн тайланд алтны
үнийг унци нь 350 ам.доллар, зэсийн үнийг 0,80 ам.доллараар тооцож зэсийн
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эквивалент захын агуулгаар харуулсан байгаа. Нөөцийн хэмжээний талаархи тоо
баримтыг шинэчилж цаашид Тогтоогдсон болон Бодитой ангилал руу шилжүүлэхээр
өрөмдлөгийн ажил үргэлжлэн явагдаж байна.
AMEC нөөцийн тайланд хэрэглэсэн захын агуулгыг сонгохдоо дэлхийн томоохон ил
болон далд уурхайд хэрэглэгддэг захын агуулгын түгээмэл түвшинг авч хэрэглэсэн
байна.
Төслийн ашигт малтмалын нөөц
Хүснэгт 1.
ОЮУ ТОЛГОЙН ОРДУУДЫН НИЙТ НӨӨЦ (AMEC, 5-Р САР 2005)
0,6% ЗЭСИЙН ЭКВИВАЛЕНТ
Зэсийн эквивалент: $0.80 / фунт зэс,
$350/унци алт,
Нөөц
Тонн
Ангилал

Зэс
%

Алт
г/т

Зэс
экв. %

Баттай+Бодиттой

1,149,160,000

1,30

0,47

1,54

32,850,000

17,340,0
00

Боломжтой

1,160,120,000

1,02

0,23

1,16

26,200,000

8,400,00
0

Бүгд

2,309,280,000

1,16

0,35

1,35

59,050,000

Агуулга

Металлын нөөц
Зэс
1000 фунт

Алт
унци

25,740,0
00

Eq – экв – эквивалент

5. Олборлолт
Хойд Хюго ордыг далд уурхайн аргаар, Баруун Өмнөд, Өмнөд, Төв Оюу болоод
Өмнөд Хюго ордыг ил уурхайн аргаар тус тус олборлохоор үндсэн зарчимд тооцож
байна. Өмнөд Хюго ордод далд уурхайн хувилбарыг ашиглах боломжтой байж болох
юм гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ ордын хувьд хамгийн тохиромжтой аргыг тогтооход
нарийвчилсан судалгаа хийгдэх шаардлагатай байгаа юм. Дуусаагүй байгаа
судалгаануудыг судалж үзсэн олборлолтын хувилбаруудаас хамгийн тохиромжтойг
сонгох, мөн тусгайлан барих хандлан уусгаж электролизээр ялгах (SX-EW) уусгах
нурууны байгууламжийг хүдрээр хангахын тулд Төв Оюу ордын зарим хэсгийг
олборлоход тохирох хувилбаруудыг судлахад чиглүүлэх болно.
Ордын ТЭЗҮ-д хэд хэдэн үе шаттай олборлолтын төлөвлөгөө тусгагдсан бөгөөд эхний
шатанд жилд 20 сая тонны хүчин чадалтай баяжуулах фабрик байгуулж Баруун Өмнөд
ордын ил уурхайгаас, дараа нь Төв болон Өмнөд Хюго ордын ил уурхайнуудаас
хүдрээр хангахаар төлөвлөж байна. Уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойшхи 4
жилийн дотор Хойд Хюго ордын далд уурхайг ашиглалтад оруулах бөгөөд баяжуулах
фабрикт нийлүүлэх хүдэрт уг уурхайгаас нийлүүлэх хүдрийн эзлэх хэмжээ аажимдаа
нэмэгдэх болно. 3 ба 4 дэх жилд баяжуулах фабрикийн хүчин чадал жилд 40 сая тонн
болж 5 дахь жилээс энэ нь улам өргөжих болно.
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6. Төслийн хэрэгжилт
Уг Төсөл нь дэлхийд томоохонд тооцогдох уул уурхайн төслийг хэрэгжүүлэх
боломжийг Монгол Улсад олгож байна. Энэ нь дэлхийн хамгийн том зэсийн
уурхайнуудын нэг байх бөгөөд тухайн төрөлдөө хамгийн томд тооцогдох тоног
төхөөрөмжүүд ашиглагдах болно.
АММИ нь барилга байгууламжуудыг төлөвлөх, барих ажлыг удирдах компанийг нэр
хүндтэй инженерийн компаниудын дунд тендер зарлан шалгаруулна. Энэ ажлыг
гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерт оролцох компаниуд хараахан тодроогүй
байгаа ч инженерийн чиглэлийн дэлхийн томоохон компаниуд оролцох нь
эргэлзээгүй. Уг шалгарсан компани Төслийн инженерийн ажлын үндсэн төлөвлөлтийг
өөрийн харьяалагдах улсдаа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүрэм, журам,
стандартын дагуу гүйцэтгэнэ (Энэ үндсэн дээр АММИ Монголын эрх бүхий албадаас
холбогдох зөвшөөрлийг авах болно).
Түүний дараа инженерийн ажлын нарийвчилсан төлөвлөлтийг тухайн бүс нутагт
ажиллаж байсан дадлага туршлагатай зөвлөх байгууллагууд гүйцэтгэх болно.
Ингэснээр уг бүс нутагт тохирох материал, барилгын технологийг эцсийн төлөвлөлтөд
тусгах боломжтой болох юм.
Уг Төсөлд хамрагдаж буй ажлуудын хүрээ, нөхцөл байдлаас шалтгаалан барилга
байгууламжийн ажлын ихэнх хувийг олон улсын гэрээлэгчид гүйцэтгэх болно.

1. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ГАЗАР НУТГИЙН СУУРЬ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
1.1. Физик газар зүй
Оюу толгой орд нь газар зүйн хувьд Галбын говийн нутаг дэвсгэрт хамаарна. Галбын
говь манай орны хамгийн нам дор оршдог говь, цөлийн тэгш талархаг нутаг юм.
Ерөнхий өндөршил нь далайн түвшнээс дээш нь 937.3м (Булан Сухай) -1202.3м
(Загалын Хүрэн Овоо) хооронд хэлбэлзэх бөгөөд баруун өмнө зүг руу чиглэх тусам
буурч, Дайчингийн Загт 878.5м болно.
Оюу толгойн зүүн өмнөд хэсгээс Умдай голыг Жавхлант багийн төвийн орчмоор
хөндлөн гарах хүртэл 14 км дагуу хадан гарш бүхий жижиг толгод, нугачаа, БНХАУтай хиллэх хилийн орчим нутгаар далайн түшнээс дээш 1150-1196 м өндөртэй жижиг
аараг толгод тохиолдоно.
Тус нутгийн геологийн тогтоц нилээд нийлмэл бөгөөд суурь хурдас нь цэрдийн настай
конгломерат, элсэн чулуу, алевролит, неогенийн настай шавар бөгөөд тектоникийн
хэрчигдэлд их орсон нилээд нийлмэл тогтоцтой юм. Харин замын суурь болдог
дөрөвдөгч, орчин үеийн хурдасны хувьд нилээд зузаан бөгөөд 20-180 м хүртэл
зузаантай элс, хайрга, шавар салаавчлан тогтсон байдаг. Говийн бүсийн уур амьсгалын
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онцлогоос хамаарч байгалийн чийг багатай харин борооны дараа хөөлт үүсгэх шинж
чанарыг агуулсан байдаг.

1.2. Уур амьсгал
Оюу толгой орчмын нутагт эх газрын эрс тэс уур амьсгал давамгайлдаг. Хавар
намартаа сэрүүн, зундаа халуун, өвөл нь хүйтэн. Хавар нь хуурай, салхитай, үе үе
хүчтэй шуурдаг. Говийн эрс тэс уур амьгал төслийн байгаль орчин, нийгэм-эдийн
засгийн нөхцөлд хүчтэй нөлөөлөх хүчин зүйл болж байна. Температурын хэлбэлзэл
маш их буюу өвөлдөө доод тал нь -31°С, зундаа 40°С –аас давж гарах нь элбэг.
Төслийн талбай орчмын нутгийн цаг агаарын мэдээллийг дараах эх сурвалжуудаас
авсан:


Баян-Овоо, Ханбогд сумдаас авсан сар тутмын мэдээ



Даланзадгадаас авсан бүсийн цаг уурын мэдээ



Төслийн талбай дахь цаг уурын автомат станцаас авсан мэдээ
(хязгаарлагдмал мэдээ)

Оюу толгойд хийх цаг уурын цаашдын ажиглалт болон Баян-Овоо, Ханбогд сумдад
байх цаг уурын станцуудын өдөр тутмын мэдээ нь цаашид төслийн нарийвчилсан
төлөвлөлтөд хэрэгцээтэй илүү тодорхой цаг агаарын мэдээллээр хангаж өгөх болно.
1.3. Агаарын чанар
Монголын өмнөд нутгийн агаарын чанарт тус бүс нутгийн шороон шуурганы нөлөө их
байдаг ба хойд болон баруун хойд зүгээс чиглэлтэй салхи хавартаа их нөлөө үзүүлдэг.
Оюу толгойд 2003 оны 6-р сард хийсэн хэмжилт судалгааны үед нийт тоосжилтын
хоногийн дундаж хэмжээ нь 530 мг/м3 байгаа нь тогтоогдсон. Энэ нь тоосжилтын
агууламжийн Монголын үндэсний стандартад (MNS) заасан 150 мг/м3 хэмжээнээс их
байгаа юм. Шороон шуургатай үеийн ажиглалтын явцад PM10 (<10 микрон диаметр)тэй тоосны хоногийн хамгийн их агууламж 129 мг/м3, PM2.5 (<2.5 микрон диаметр)тэй тоосны хамгийн их агууламж 51мг/м3 байгаа нь тогтоогдсон.
Дээрхи хэмжилт, шинжилгээгээр улирлын чанартай шороон шуурга үзэгдэх орчинг
бууруулах ба шороо тоосны агууламж нь байгаль орчны болон эрүүл мэндийн
стандартуудыг давдгийг харуулж байна. Монголын цаг уурын байгууллагаас гаргасан
олон жилийн мэдээллээс харахад жилдээ 20-30 удаа шороон шуурга шуурдаг бөгөөд
шороон шуурга нь дунджаар 3-6 цаг үргэлжилдэг байна. (Нацагдорж, 2002)
Дэд бүтцийн зурвасад нь хүн ам цөөтэй, хүрээлэн буй орчны агаарт нөлөөлөх хог
хаягдлын томоохон эх үүсвэр, бохирдуулагч эх үүсвэр байхгүй нутаг дэвсгэрт оршдог.
Улирлын шинж чанартай шороон шуургыг л тооцохгүй бол энэ нутаг нь үндсэндээ
цэвэр цэнгэг агаартай юм.
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1.4. Гадаргын ус
Түр зуурын урсгалтай голууд нь хур борооны үеэр түр урсаад хэд хоногийн дараа
хатаж, ширгэдэг. Зуны хүчтэй салхи шуургатай борооны дараа хуурай сайр,
гольдролуудын дагуу богино хугацаанд маш хүчтэй хуйларсан урсгал үүсгэх (уруй) ба
үүнийг говийн “догшин” үер гэж нэрлэдэг. Энэ үер нь гүүрийн байгууламж, тээврийн
хэрэгслэлүүдийг эвдэж устган сүйтгэж чадах чадалтай.
Энэхүү хор хөнөөлтэй гоц үзэгдлийн талаар тодорхой мэдээлэл байдаггүй. Нутгийн
малчдын аман мэдээ болон сүүлийн хоёр жил хийсэн ажиглалтаас үзэхэд хавраас
намар хүртэлхи хугацаанд дунджаар 4-6 удаа тохиолддог бөгөөд маш хүчтэй үерийн
урсгал 30-90 минутын хооронд үргэлжилдэг байна. 2003 оны хээрийн судалгааны
явцад хийсэн хэмжилтээр Жавхлант багийн ойролцоох Умдай голын хөндлөн гарах
хэсгийн урсгал усны гүн 1.5-2.0 м гүн байв.
Хуйлран эргэлдэх үерийн ус нь нарийн ширхэгтэй шавар, хайрга чулуу, ургамлын
үндэстэй шаврыг агуулдаг. Эдгээр нь урсгал сарнисны дараа үлдэж хоцрох ба маш
зөөлөн, шигдэмтгий, зууралдсан хөөнгө хурдас болох ба түүнийг машинаар туулахад
маш хэцүү байдаг.
Оюутолгой Жавхлант багийн төвийн хооронд Умдай голын сайрын дагуу хэд хэдэн
булаг тааралдана. Эдгээр булгууд голын гольдролын хөрсний дээд хэсгээс гүний суурь
чулуулаг хөрсөнд ойртсон хэсгээс ундран гарах ба ихэвчлэн 5-50 метрийн урт урсаж
буцаад шургадаг. Ийм булгийн тоонд Хөх хад (46T0653810 UTM475661), Мааньт,
Бурхант (46T0663490 UTM4737060) Таван Овоот (46T0663490 UTM4737060) булгууд
орно.
Гадаргын усны бүх урсацын систем ерөнхийдөө өмнө зүг урсдаг ба замдаа урсац
саатан шал хөрстэй тойрмуудыг үүсгэх ба зарим нь тэндээ ууршин давсархаг шал хөрс
бүхий газруудыг үүсгэсэн байдаг. Ийм шал хөрс үүсгэдэг газруудад давссаг ургамлууд
тухайлбал говийн модлог болон бутлаг ургамал болох сухай, ширэг улалж, улаан
бударгана, бор бударганууд (Tamarix ramossima, Carex diruscula, Reamurria soongarica
and Salsola passerina) ургасан байдаг. Тойрмуудад бороо орсон үед болон бороо
орсны дараа ойролцоогоор 7 хоногийн туршид устай, чийгтэй байх тул замын
барилгын ажилд тохиромжгүй юм.
1.5. Гидрологи
Оюу Толгой нь Төв Азийн гадагшаа урсгалгүй сав газарт оршдог. Оюу Толгойн
лицензийн талбай дахь хамгийн том усны эх үүсвэр нь Умдайн гол. Уг гол зөвхөн
зуны цагт бороо их орсны дараа л урсдаг. Умдайн гол Манлай сумын нутаг дахь
Луультийн тойрмоос эх авч Галбын говийг дайран Оюу толгойгоос өмнө зүгт
ойролцоогоор 50 км газарт хүрээд садардаг. Умдайн голын ус цуглуулах талбай нь
ойролцоогоор 1,081 км2 бөгөөд 120 км-ийн урттай.
Оюу толгойн хойд талд байрлалтай хадтай толгодоос эх авдаг жижиг гол зарим үед
Умдайн голд нийлэх ба заримдаа төслийн талбайн зүүн хэсэгт хүрээд замхардаг.
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Төслийн талбай дундуур урсаж өнгөрдөг улирлын чанартай томоохон гол горхинууд
Хүснэгт 2.

№

Гол, гольдролын нэрс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Умдайн гол (1-р цутгал)
2 Хайлаастай голын гольдрол
НГГ 1-1**
Баруун Өмнөд НГГ 1-2
Ундайн гол (2-р цутгал)
Баруун НГГ 2-1 **
Ундайн гол (3-р цутгал)
Баруун Хойд НГГ 3-1 **
3-1-ээс Зүүн тийш НГГ 3 -2 **
3-2-оос Зүүн тийш НГГ 3-3 **
3-3-аас Зүүн тийш НГГ 3-4 **
3-4-өөс Зүүн тийш НГГ 3-5 **
3-5 -аас Зүүн тийш НГГ 3-6 **
Хоёр Модны голын гольдрол
Халив Шанд голын гольдрол

Ус
цуглуулах
талбай
(kм2)
17.93

12

Гольдрол
-ын
дундаж
гүн (м) *
1.0

48.14

4

0.4

5.23

360.1
554.5
12.42
21.82
0.8697
1.12
2.441
2.924
2.154
1.539
43.67
12.09

15.2
14.3
7
11.2
0.53
1.8
1.9
2.3
0.7
2.0
5.3
6.1

1.3
1.1
0.2
0.9
0.2
0.2
0.3
0.35
0.1
0.2
0.7
0.6

2.276
12.31
3.06
10.62
0.76
1.53
2.55
3.06
3.83
1.65
8.3
3.71

Дундаж
өргөн (м)

Төслийн
талбайгаарурсах
урт (км)
8.058

* Гольдролын дундаж гүнийг голын эргээс (гадаргын төвшин) хэмжив.
** НГГ – Нэргүй Голын Гольдрол (улирлын чанартай)

1.6. Гадарга дээрх булаг, горхи

Төслийн нутаг дэвсгэрт ихэвчлэн хуурай байдаг Ундайн голын гольдролын дагуу хэд
хэдэн жижиг горхи урсдаг. Эдгээрээс хамгийн том нь хайгуулын анги одоогоор
байрлаж буй газрын баруун өмнө талд байх Бор Овооны булаг юм. Ийм горхинууд
өвөл хөлдөж мөс нь голын эргээс хагас метр хүртэл илүү гарах үе бий. Эдгээр цэвэр ус
бүхий горхи булгууд зэрлэг ан амьтан, мал, мөн зуны саруудад элбэг тааралдах нэг
төрлийн мэлхийн амьдралыг тэтгэж байдаг.
Оюу толгой орчмын горхи, булгуудын усыг жилд хоёр удаа хөлдөөгүй байхад нь
шинжилж үздэг. Шинжилгээний хариугаар рН нейтраль, ууссан металл болон нийт
умбуур бодисын хэмжээ бага гарсан. Хуурай, халуун улиралын үеэр усны урсгал
багасхад хөвмөл хатуу бодис, булингарын хэмжээ нэмэгддэг. Жижиг булгаас мал
ундалснаар тухайн горхины урсгал саатах, усан дахь шим тэжээлийн бодисын хэмжээ
нэмэгдэх зэрэг нөлөө үзүүлдэг байна.
1.7. Ул хөрсний ус
Өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд илрүүлсэн ул хөрсний ус хүртэлх гүний хэмжээ төслийн
нутаг дэвсгэрт янз бүр байна. Энэ хэмжээ Ундайн голын гольдролын дагуу гадаргаас 3
м хүрэхгүй байхад Өмнөд болон Төв ордуудад 65 м хүрч байна.

Environmental Protection Plan- 2006

16

Оюу толгойн ул хөрсний усны нөөцийг хайгуулын цооногууд, мөн төслийн нутаг
дэвсгэрт байрлах мал аж ахуйн хэрэгцээнд ашигладаг гүехэн худгуудыг ашиглан
шинжилж байдаг. Өрмийн цооногууд болон худгуудад сар бүр гүн, цахилгаан
дамжуулалт, рН-ийн хэмжилт хийдэг. Харин улиралд нэг удаа металлын агуулга
зэргийг оролцуулсан ерөнхий химийн шинжилгээ хийдэг. Өнөөг хүртэл хийж ирсэн ул
хөрсний усны хяналт шинжилгээний үр дүнг харвал шүлтлэг бага (рН 7,5-8,5), давсны
хэмжээ 1200-8500 ppm-ийн хооронд байна. Шинжилгээний хариу энэ орчмын ус
малын хэрэгцээнд ерөнхийдөө тохирох боловч ундны усанд ашиглахын тулд
цэвэршүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. Металлын хэмжээг шинжилж үзэхэд
тухайн газрын ул хөрсний усанд ямар нэг металл их хэмжээгээр ууссан нь
ажиглагдсангүй. Нутгийн малчин өрхүүд худгийн усыг мал, мөн өөрсдийн ахуйн
хэрэгцээнд зориулан ашигладаг. Тэдгээр худгийн гүн нь ихэвчлэн нэгээс гурван
метрийн хооронд байдаг. Ийм гүехэн худгийн усан дахь нийт ууссан давсны хэмжээ
гүнд байрлах уст үеийнхээс ерөнхийдөө доогуур байдаг. Энэ нь бороо орсны дараа
богино хугацаанд тэжээгддэгээс үүдэлтэй болов уу.
1.8. Хөрсөн бүрхэвч
Хөрсний хээрийн судалгаагаар говийн хөрсний төрөлд хамаарах 3 дэд төрлийн
хөрсийг тэмдэглэсэн. Үүнд:
1. Цөлийн цайвар бор
2. Цөлөрхөг хээрийн цайвар бор
3. Цөлөрхөг хээрийн саарал бор хөрс орно.
Хөрсний дэд төрлүүдийн гол онцлог, шинж чанарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлон
доор дурьдсан ба хөрсний төрлүүдийн химийн найрлага бусад үзүүлэлтүүдийг
хамтатган хүснэгт 3-д үзүүлэв.
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Хөрсний агрохимийн шинж чанарууд

2

15
1

13
17

Цөлөрхөг хээрийн жижиг толгодын цайвар бор, үржил шим муу хөрс
B1К 0-10 0.38 2.44 9.3
11.0 6.2
17.8
1.26
В1С 203.74 10.1
12.0 7.1
19.1
к
30
Цөлөрхөг хээрийн, карбонатлаг хөнгөн шавранцар хөрс
В1К 0-8
0.64 0.03 3.64 9.6
9.20 7.4
16.60 1.34
Цөлөрхөг хээрийн цайвар бор хөрс
В1К 2-10 0.57 0.03 1.74 10.1
12.8 10.2 23.0
1.44
В2С 202.79 10.0
10.8 9.0
19.8
30
к
Цөлөрхөг хээрийн саарал бор хөрс
В1К 0-15 0.33 7.64 10.2
11.5 10.1 21.6
1.38
В2C 209.8
30
В1К 0-15 0.27 5.49 9.6
11.3 8.1
19.4
1.56

K 2O

Хөдөлгөөнт
элементүүд
P 2O 5

Ca+Mg

Mg

Ca

PH

Карбонат

Нийт азот

Хувь
Ялзмаг

Дээж авсан гүн, м

Хөрсний үе

Зүсэлтийн дугаар

Хүснэгт 3.
100 г хөрс дэх
шүлтүүд, мгэквивалент

18.1
-

17.8
18.9
-

13.4
20.1

Эх сурвалж: Т.Мөнхбат, Газарзүйн хүрээлэн, Хөрс судлалын лабораторид хийсэн
шинжилгээний үр дүн, 2003 оны 9 сар

1.9. Ургамалжилт
Оюутолгой орчмын ургамал нь Төв Азийн цөл болон цөлөрхөг хээрийн ургамлын
аймгийн төрөлд багтана. Цөлийн өргөн уудам тэгш тал ба нам толгод нь ган гачигтт
тэсвэртэй жижиг бут, сөөгөөр (<0.5 м) армаг тармаг бүрхэгдсэн. Түр зуурын урсгалтай
голын гольдролууд, хуурай жалгууд болон шал хөрс нь зарим зүйлийн мод ургах
нөхцлийг бүрдүүлэх бөгөөд, бутнууд нь гүний ус ойрхон байдаг газруудад голчлон
ургана.
Булан Сухайт нь Галбын говийн ургамлын төрөл зүйлээр баян цорын ганц газрын нэг
бөгөөд бусад орчинд ургадаггүй ургамалтай. Жишээлбэл: Сухайн 350 гаруй бут, жигд
3-4 бодгаль, хулс ургасан нэлээд хэсэг газартай. Эдгээр ургамлын бүрдэл нь говийн
бүс нутагт ховорхон тохиолддог юм.
Цагаан Хадны түр суурингийн зүүн талаар 100 орчим тоорой (Populus diversifolia)
ургаж байгааг анх удаа тэмдэглэсэн. Энэ зүйл нь гүехэн цэнгэг устай газарт таарах
бөгөөд Галбын говь, бусад говиудад бас ховор тааралддаг. Оюу толгойгоос баруун
өмнө зүгт 70-аад км-т байх заган ойтой талбай нь чихэр өвс, Sophora alopecuroides,
Glycihiza uralensis зэрэг төрөл зүйлүүдтэй ба эдгээр нь говь нутагт цаашилбал
Алашаны говийн баруун хэсэгт маш ховор тохиолдол юм. Энд 5 ургамлын бүрдлийг
тогтоосон юм. Эдгээрийг дор дэлгэрэнгүй авч үзвэл:

Environmental Protection Plan- 2006

18

1.10. Жавхлант цөлөрхөг хээрийн тэгш тал
Оюутолгойгоос Жавхлант багийн төв орох замын зурвасын хэсэг нь ердийн цөлөрхөг
хээрийн ургамалжилттай хөндийнүүдтэй. Энэ төрлийн ургамалжилтын төрөлд
Anabasis brevifolia, Reammuria soongarica, Salsola passerina болон Nitruria sibirica зэрэг
зүйлүүд ноёрхдог. Эдгээр нь ган гачиг, давсанд тэсвэртэй зүйлүүд бөгөөд 10 см-ээс
дээшгүй өндөртэй, сийрэг тархсан. (гадаргын 9%) Ургамлын нягтрал нь 10 м х 10 м
талбайд 20-30 ургамал байна.
1.11. Галбын говийн цөлийн тэгш тал
Жавхлант багийн төвөөс өмнө Галбын говийн өргөн тэгш тал эхлэн үргэлжилнэ. Энэ
хуурай тэгш тал нутагт сийрэг тархсан жижиг бутнууд 10м х 10м талбайд 20-25 байна.
Зонхилох ургамлууд нь Sympegma regellii + Anabasis brevifolia + (Salsola passerina +
Reamurria soongarica, Potaninia Mongolica + Convolunlus fruticosa, Zygophylluim
xantexylon, Nitraria stbirica зэрэг юм.
1.12. Галбын говийн нам толгод
Оюутолгойн зүүн өмнөд хэсгийн нам толгодууд, Монгол улс БНХАУ-ын хилийн
ойролцоох толгодорхог нутагт Zygophyluim xantexylon, Anabasis brevifolia, Salsola
passerina, Reamurria soongarica болон Sympegma regelii зэрэг тархсан байна.
Ургамалжилтийн хэлбэр нь 20 см-ээс өндөргүй жижиг хуурай бутнууд зонхилсон 10
м х 10 м талбайд хамгийн ихдээ 20 ургамалтай.
1.13. Түр зуурын урсгалтай голын гольдролууд
Түр зуурын урсгалтай гол горхины гольдролын дагуу ургамал шигүү болох бөгөөд
голын элсэнд нь зохих хэмжээний чийг агуулагдаж байдаг. Гадаргын ургамлан
бүрхэвч нь 50% ба бутны төрөл зүйлүүд ерөнхийдөө өндрөөрөө 50-80 см байдаг.
Achnatherum splendens, Kalidimn faliatinim, Reammuria soongarica, Nitraria Sibirica
зэрэг бутны төрөл зүйлүүд зонхилдог. Дэд бүтцийн зурвасын Оюутолгойгоос
Жавхлант багийн төв хүртэлх хойд хэсгийн хуурай гольдрол, жалгуудын дагуу 4 м
хүртэл өндөртэй Хайлаас (Ulmus pumila) моднууд тааралдана.
1.14. Галбын говийн бүрд, тойром
Замын хувилбаруудын хооронд Галбын говийн урд хэсэгт Булан Сухайт хэмээх
томоохон хэмжээний бүрд (ширгэсэн тойром) байдаг ба энэ нь одоогийн усны
хайгуулын талбайн баруун талд тааралдана. Энэ нутаг дэвсгэр нь Галбын говийн нам
дор газруудын нэг бөгөөд гадаргын усны урсгалын нилээдгүй хэсэг нь энэ тойромд
саатна. Тойром бүрд дэх гүехэн гүний усны нөлөө, сайн ургасан ургамалжилт нь
хөрсийг тогтоон барьж бэхжүүлэх бөгөөд ялзмагт хөрс энд хуримтлагдах боломжийг
бүрдүүлж өгдөг. Тиймээс энэ бүрдний систем нь олон зүйлийн ургамал ургах, шигүү
байх нөхцлийг хангаж өгдөг. Эндхийн ургамлын бүрдэлд сухай,улаан, бор
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бударганууд, ширэг улалж зэрэг ургамлууд (Tamarix ramossima, Carex diruscula,
Reamurria soongarica, Salsola passerina) зонхилж байна.
1.15. Амьтны аймаг
Энэ бүс нутгийн амьтны аймгийн талаархи мэдээллийг өмнөх судалгаанууд болон
2002 оны 6-7-р саруудад хийсэн бүрэн бус хээрийн ажиглалтын материалаас авсан
болно. Төслийн нутаг дэвсгэрийг хамрах ан амьтны нарийвчилсан судалгааг 2003 оны
9 сард дуусгахаар төлөвлөөд байна. Хүснэгт 4.-т Оюу толгой орчмын бүс нутгийн
амьтдын төрөл зүйлийн талаархи мэдээллийг харуулав. Энэ бүс нутагт тааралдах есөн
зүйл амьтад Монгол орны хамгаалбал зохих амьтдын тоонд орсон байдаг ч Оюу
толгой тэдгээр амьтдын алиных нь ч хувьд амьдрах онцгой орчин нь биш ажээ.
Төслийн нутаг дэвсгэр Говийн Хойд болон Дорноговийн биологи-газар зүйн дэд
бүсүүдийн заагт оршдог (Монголын Шинжлэх Ухааны Академи, 1990) ургамлаар
хооллогч сүүн тэжээлтэн амьтдын нилээд олон зүйл нь нүүдэллэн амьдрах ба нийт бүс
нутгийн хэмжээгээр тархсан байна. Цэнгэг ус, хоргодох газар бүхий газарт зарим
зүйлийн нүүдлийн шувуу ажиглагдаж байв.
Бүс нутгийн амьтдын төрөл зүйл
Хүснэгт 4.
Амьтад
Мөлхөгч
Сүүн тэжээлтэн
Шувуу
Шавьж

Төрлийн тоо
8
29
48
125

Зүйлийн тоо
11
45
62
183

Нийт
210
Ханбогд сум (Эко Трейд, 2002)

301

1.16. Газар ашиглалт ба нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл
Оюу толгой нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутагт хамаарна.
Жавхлант багийн төв нь Оюу толгойн өмнөд хэсэгт 30 км орчим зайтай орших ба
сонгож буй замын хувилбарын зэрэгцээ, Ханбогд сумаас Гашуун Сухайт орох орон
нутгийн зам дээр оршдог. Багийн төв нь хурал, уулзалтад зориулсан улаан булан,
эрүүл мэндийн нүүдлийн төвтэй ба тэд Ханбогд сумаас ирж ажилладаг.
Энд байх олонхи малчин өрх Умдай голын дагуух ардын энгийн худгууд, булгуудыг
даган амьдарна. Орон нутгийн малчин өрхүүд ноолуур, арьс шир, тэмээний ноос зэрэг
малын гаралтай түүхий эдээ худалддаг. Хаврын дөрөвдүгээр сар, намар,
арванхоёрдугаар сарууд нь жилийн хамгийн боломжит үе бөгөөд учир нь тэд малын
гаралтай бүтээгдэхүүнийхээ өөрсдийн хэрэгцээнээс илүү хэсгийг Хятад худалдаачдад
өргөн хэрэглээний бараа таваар, хүнсний зүйлсээр арилждаг. Ойролцоогоор, 3-4 тонн
гаруй боловсруулаагүй ноолуур, 4-5 тонн тэмээний ноос, 8-15 тонн арьс ширийг
нутгийн малчид жилд арилждаг. Тэд тус тусдаа хилийн боомтод очдог ба БНХАУ-руу
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нэвтэрч ордог. Тэдний малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ Хятад худалдаачдад худалдах
нь тэд өөрсдийн амьдралын хэрэгцээт зүйлсээ хямд үнээр олж авах чухал арга
хэрэгсэл байдаг. Улиралд, хилийн боомтын ойролцоох нутгийн 150-200 малчин
БНХАУ-руу нэвтрэх боломжтой.

2. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

2.1. Зорилго ба бодлого
АММИ компанийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний гол зорилго нь тус улсад
явагдаж буй геологи хайгуулын үйл ажиллагааг олон улсын болон Монгол улсын
байгаль орчны хуулиудын хүрээнд болон компаниас баримталж буй байгаль орчны
менежментийн үндсэн бодлогын дагуу явуулахад оршино.
Тус компани нь хайгуулын үйл ажиллагаа явагдаж буй орчинд байгаль орчны
зохистой менежментийг бий болгохын тулд байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг
жил бүр төлөвлөн түүнийг хэрэгжүүлнэ.
2005 онд тус компани нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хайгуулын
нэмэлт ажил төлөвлөх бүрд байгаль орчныг хамгаалах нэмэлт төлөвлөгөөг
боловсруулан батлуулах, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн шаардлага
болон эрх бүхий байгууллагаас баталсан байгаль орчны холбогдолтой стандарт,
дүрэм, журмыг сахин биелүүлж, дотоодын хяналтыг сайжруулна.
Тус компани нь байгаль орчныг хамгаалах өөрийн бодлогыг боловсруулан гаргасан
байдаг бөгөөд компанийн дотоод журамд дараахь байдлаар тусгасан байдаг.
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГО

2004 оны 5 сар
Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын
тэнцвэрийг олох зарчмаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк (АММИ)
тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг хүлээсэн билээ. Корпорацийн
хариуцлагатай гишүүний хувьд АММИ нь үйл ажиллагаа явуулж
буй орон нутгийн байгаль орчин болон уугуул оршин суугчдын
өмнө хүлээсэн өөрийн үүрэг хариуцлагаа байнга ухамсарладаг.
Байгаль орчны талаархи үйл ажиллагаагаа үргэлж сайжруулж
байхын тулд АММИ:


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



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



Байгаль орчны талаархи хууль тогтоомжийн болон бусад бүх
шаардлагад нийцүүлэх;



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



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



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



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



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

Холбогдох тогтолцоог компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ,
нөхцөл байдалд зохицож байгаа эсэхийг АММИ тогтмол хянаж
байна.
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2.2. Байгаль орчныг хамгаалах ерөнхий зарчим
Төслийн байгаль орчны ажилтнууд нь АММИ компанийг Монгол улсад мөрдөгдөж
буй байгаль орчны болон ашигт малтмалын тухай хуулиудын байгаль орчныг
хамгаалахтай холбогдсон заалтуудыг биелүүлж, энэ дагуу хүлээсэн үүрэг, амлалтаа
хэрэгжүүлэхийн тулд ажиллах үүрэгтэй.
Энэ нь байгаль орчинтой холбоотой аливаа асуудлыг хяналт тавих эрх бүхий төрийн
захиргааны албан тушаалтнуудад танилцуулах, батлуулах, шийдвэр гаргуулах,
зөвшөөрөл авах мөн орон нутгийн оршин суугчид болон бусад газар эзэмшигчидтэй
хууль зүйн хүрээнд харилцан зохицож ажиллах болно.
Мөн ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа ажлыг
эхлэхийн өмнө тухайн нутаг дэвсгэр дээр буй онцгой анхаарал тавих шаардлагатай
газруудыг тогтоож, анхааралдаа авна. Тухайлбал:






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

2.3. Эрүүл ахуй, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо
2.3.1. Эрүүл Ахуй, Аюулгүй Ажиллагаа

АММИ компани нь олон улсын аюулгүй ажиллагааны OHSAS 18001 стандартад
тулгуурласан аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог бий болгоод байна. Энэ
тогтолцоогоор дамжуулан Монгол улсын холбогдох хууль эрхийн шаардлагуудыг
хангаж, биелэлтийг хянаж байх болно. АММИ компани нь бусад гэрээт компаниудад
өөрсдийн Аюулгүй Ажиллагааны Зарчимаа үйл ажиллагаандаа нарийвчлан тусгах,
биелүүлэх арга замаа тодорхойлох зэрэг шаардлагуудыг давхар тавих болно.
Бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхээс нилээд хэдэн сарын өмнө урьдчилсан
сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Тэдгээрт хэлний сургалт, эрүүл
ахуй, аюулгүй ажиллагаа, мэргэжлийн ур чадварын сургалтууд хамрагдах болно.
Барилга байгууламж барих, төслийн үйл ажиллагаанд гадаадын мэргэжилтэй ажилчид,
мэргэжилтнүүд шаардагдах тохиолдолд тус компани Монголчуудад зориулан ажлын
байран дээр сургалт зохион байгуулж тухайн мэргэжлийн ур чадварыг богино
хугацаанд эзэмшүүлнэ.
Өмнөговийн оршин суугчдыг төслийн үйл ажиллагаанаас аль болох ихээр ашиг хүртэх
боломжоор хангахын тулд орон нутгаас ажиллах хүч авах, сургалтад хамруулах
ажлуудыг үе шат, дэс дараатай хийх болно.
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2.3.2. Байгаль Орчин
АММИ компани нь олон улсын ISO 14001 стандартын дагуу байгаль орчны
менежментийн удирдлагын тогтолцоог боловсруулсан байгаа. Энэ тогтолцоогоор
дамжуулан Монгол улсын байгаль орчны холбогдох хууль эрхийн шаардлагуудыг
хангаж, биелэлтийг хянаж байх болно. АММИ компани нь бусад гэрээт компаниудаас
байгаль орчныг хамгаалах зарчмуудаа үйл ажиллагаандаа нарийвчлан тусгах,
биелүүлэх арга замаа тодорхойлох зэрэг шаардлагуудыг давхар тавих болно.
Компанийн зүгээс төсөлд зориулан Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээг
(БОНБҮ) Монгол Улсын БОЯ-нд 2003 оны 3 сард гаргасан удирдамжийн дагуу өнөөг
хүртэл тодорхой үе шатаар гүйцэтгэж байна. БОНБҮ-д төслийн Байгаль Орчны
Менежментийн Төлөвлөгөө (БОМТ) багтсан байх болно. БОНБҮ нь олборлолт ба
боловсруулалт, усан хангамж ба дэд бүтэц, эрчим хүч, тээврийн талаар тус тусад нь
авч үзсэн хэсгүүдтэй байна. (хавсралтаас үзнэ үү) Мөн БОНБҮ-нд төслийн эхний
шатыг жилд 20 сая тонн хүчин чадалтай байх тооцоон дээр үндэслэн өндөр
нарийвчлалтайгаар үнэлж үзсэн болно. Цаашид уурхайн ашиглалт эхэлсний дараагаар
хүчин чадлыг жилд 40 сая тонн хүртэл нэмэгдүүлэх төлөвлөлтйг үнэлэх байгаль
орчны судалгааны нэмэлт, тодотгол үнэлгээний ажлуудыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн
байна.
БОМТ-нд АММИ нь хэрхэн төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг хянах, түүний
дотор ашиглагдах хяналтын арга замууд, үйл явцыг дэлгэрэнгүй тусгах болно.
Тоосжилт, усны менежмент, химийн хортой бодисын менежмент, нөхөн сэргээлт,
уурхайн хаягдлын менежментийн талаар тусгайлан төлөвлөгөө боловсруулж байна.
АММИ нь Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 2003 оны 3 сараас эхлэн төслийн байгаль
орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөний талаар тус аймгийн оршин суугчидтай албан ёсны
уулзалт, зөвлөгөөнүүдийг удаа дараа хийж байсан. Эдгээр уулзалт, зөвлөгөөний үр
дүнд орон нутгаас ажиллах хүчин авах, сургалтад хамруулах, нийгмийн дэд бүтцэд
дэмжлэг үзүүлэх, бүс нутгийн бизнесийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх стратегийг
үндсэнд нь боловсруулж дууссан.
Оюу толгойн төслөөс 20 км-ийн бүсэд оршин суудаг малчин өрхүүдтэй газар
ашиглалтын асуудлуудаар дахин харилцан зөвшилцөхөд голлон анхаарч байна.
2.4. Төлөвлөлт
Тус компани нь төслийн нарийвчилсан хайгуулын үйл ажиллагааны үед байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг жил бүр төлөвлөж байна. Төлөвлөлтөнд тусгагдаагүй
боловч төсөлтэй холбогдолтой нэмэлт ажлууд хийгдэх бүрд түүний байгаль орчныг
хамгаалах нэмэлт төлөвлөгөөг боловсруулж холбогдох сум орон нутагт хүргүүлж байх
болно.
Үүнд:


Хайгуулын үйл ажиллагаа
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Нэвтрэлтүүд
Зам харилцаа шинээр үүсэх замын сүлжээ
Ангиудын байршил болон ахуйн зориулалттай байгууламж барих
Усны нөөц
Шатахуун түгээх болон шатах, тослох материалын газрууд
Хаягдалын менежмент

Хайгуулын аливаа үйл ажиллагааны явцад газрын эвдрэлийн хэмжээг аль болох
хамгийн бага байлгах, түүнийг нөхөн сэргээх зардлыг бууруулах арга хэмжээг тусгана.
2.5. Зохион байгуулалт

Тус компанид төслийн хэмжээнд байгаль орчны асуудлыг хариуцсан 9 хүний
бүрэлдэхүүнтэй тусгай хэлтэс ажиллаж байна. Үүнд:


Олон улсын хэмжээнд байгаль орчны асуудлаар зөвлөх эрх бүхий Австрали
улсын “Sustainability” компани нь АММИ компанид байгаль орчны асуудлаар
2002 оноос эхлэн одоог хүртэл зөвлөлгөө өгч байна.



Эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны асуудлыг хариуцсан гадаадын
менежер 1



Дээрх мэргэжилтнүүдийн зөвлөмжийн дагуу Оюу толгой төслийн байгаль
орчны үйл ажиллагааг Монгол улсын төр захиргааны байгууллагуудтай
холбож ажилладаг байгаль орчны ахлах мэргэжилтэн 1



Оюу толгой төслийн талбай дээрхи байгаль орчны өдөр тутмын үйл
ажиллагааг хариуцан ажиллаж байгаа 2 ажилтан



Төслийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хариуцан ажиллаж байгаа
1 ажилтан



Гүний усны горимын ажиглалтыг хариуцан ажилладаг гидрогеологч инженер 2



Төслийн байгаль орчны мэдээлэл өгөгдлийн санг хариуцан ажилладаг 1
картограф инженер



1 Жолооч нар тус тус ажиллаж байна.


2.6. Археологи

Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэн 2001 оны 11 сард
төслийн талбайд археологийн судалгаа, 2002 оны 7 сард зарим газарт малтлага хийсэн.
Шинжлэх Ухааны Академи археологийн олдворууд бүхий төслийн талбайд уул
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уурхайн ашиглалт явуулахад зориулж Монголын соёлын өвийг хамгаалах тухай
хуулийн дагуу бичгээр зөвшөөрөл олгосон.

3. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
3.1. Удиртгал
Оюу толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний (БОНБҮ)
удирдамжийг Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай
хуулийн шаардлага, Дэлхийн Банкны Үйлдвэрлэлийн Үйл Ажиллагааны Бодлого–
4.01-ийн зорилтуудад нийцүүлэн боловсруулсан. БОНБҮ-ний бүрэлдэхүүн хэсэг бүрт
тавигдах шаардлагыг тухайн хэсэгт хамаарах Монгол улсын холбогдох хууль болон
Дэлхийн Банкны Үйлдвэрлэлийн Үйл Ажиллагааны Бодлогоор тавигдах шаардлагын
хамт тайлбарласан нэгдсэн бичиг баримт хэлбэрээр уг удирдамжийг танилцуулсан
байгаа.
Уул уурхайн төслүүд ашиглалтын лиценз авахаасаа өмнө төслийнхөө танилцуулгыг
бэлтгэсэн байх шаардлагатай байдаг тул Оюу толгой төслийн талаархи урьдчилсан
танилцуулгыг Монгол улсын БОЯ-нд хүлээлгэн өгсөн юм. Үүний үндсэн дээр 2002
онд АММИ нь БОЯ-нд төслийн БОНБНҮ-ний тайлангуудыг бэлтгэж өгөх процессын
талаар зөвшилцөж тохирсон билээ. БОНБҮ-ний тухай хуулийн 9-р зүйлд заасны дагуу
төслийн
урьдчилсан үзэл баримтлалыг БОНБҮ хийх эрх бүхий Монголын
мэргэжилтнүүдийн бэлтгэсэн байгаль орчны суурь судалгааны үр дүнгийн хамтаар
БОЯ-д хүлээлгэн өгсөн.
БОЯ-аас томилогдсон шинжээчдийн зөвлөл ямар төвшний үнэлгээ шаардлагатай
талаар шийдвэр гаргаж БОНБНҮ хийх шаардлагатай бол албан ёсны удирдамжаар
хангаж өгдөг. АММИ-ийн хувьд, БОЯ-ны шинжээчдийн зөвлөл 2003 оны 3 сард
БОНБНҮ хийлгэх албан ёсны удирдамжийг өгсөн байгаа.
3.2. БОНБҮ-ний агуулга
Төслийн БОНБҮ-ний агуулга нь Монгол улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний тухай хууль болон Дэлхийн Банкны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны
бодлогод тусгагдсан шаардлагуудыг нэгтгэх замаар боловсруулагдсан. Уг агуулга нь
түүнийг бүрдүүлэх нэгж судалгаа шинжилгээнүүдийг гүйцэтгэх процессыг
тодорхойлох ба АММИ үнэлгээ хийхээс өмнө шаардагдах бүтээн байгуулалтын
талаархи нарийвчилсан ойлголт, төлөвлөгөөг тодорхойлоход тустай байх болно.
БОНБҮ-ний агуулга нь Оюу толгойтой төстэй байгаль орчин дахь төсөөтэй ашигт
малтмалын ордуудын жишээн дээр үндэслэгдсэн. Эрсдлийн урьдчилсан үнэлгээгээр
төслийн төлөвлөлттэй холбоотой бүх хүчин зүйлс, болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлж
өгнө.
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Жишээ нь хэрэгжүүлэх ямар хувилбар сонгосноос хамаарч эрчим хүч, усан хангамж
зэрэг дагалдах дэд бүтцийн хувьд нэмэлт нарийвчилсан үнэлгээ хийх шаардлага гарч
байсан.
3.3. БОНБҮ-ний тайлан
Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн хүрээнд дараах тайлангуудыг БОЯ-нд албан
ёсоор хүлээлгэн өгсөн бөгөөд тус яам албан ёсоор баталсан. Үүнд :
Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2004.04.
 Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2005.06
 Галбын говь - Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан. 2005.10


Энэ онд



Оюу толгой уурхайн БОНБНҮ-ний тайлан
Оюу толгойд баригдах нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станцын БОНБНҮ-ний
тайланг тус тус боловсруулан БОЯ-нд танилцуулахаар ажиллаж байна.

Улмаар батлагдсан тайлангуудад бичсэн заавар зөвлөмж, байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө, байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүдийг цаашид мөрдлөг
болгон ажиллах болно.
4. ОЮУТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2006 онд АММИ компани нь нарийвчилсан хайгуулын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд
дараахь ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэх болон шинээр төлөвлөж байна. Үүнд:












Геологийн зураглал
Геохимийн дээжлэлт
Геодезийн хэмжилтүүд
Дээжлэлт
Геофизикийн судалгаа
Өрөмдлөг:
- Энэ онд 10 гаруй өрмийн машин ажиллах бөгөөд төслийн хэмжээнд
дунджаар 1000 орчим метр гүнтэй 68 цооног, нийт 55 050 тууш метр
өрөмдөхөөр төлөвлөж байна.
Канав, суваг малталт:
- Энэ онд шаардлагатай бол нийт 10,000 м3 суваг нэвтрэхээр төлөвлөж
байна.
Усан хангамжийн судалгаа
Уурхайн шинэ тосгоныг ашиглалтанд оруулах зэрэг ажлуудыг үргэлжлүүлэн
хийх болно.
Жавхлант уул, Манахт, Хөх хад, Улаан уулын лицензийн талбайнуудад геологи
структурын онцлог болон хүдрийн эрдэсжилтийн тархалтыг судлах зорилгоор
геофизик, геологийн маршрут, цөөн тооны өрөмдлөгийн ажлыг хийнэ.
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Оюу толгой ордын Хойд Хюго хэсгийн хайгуулын ажилд зориулан 2005 оны 7
сараас 6,7 м голчтой, 1300м гүн босоо малталт нэвтрэх бэлтгэл ажлуудыг
амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд энэ онд үргэлжлүүлэн нэвтрэх болно.
Босоо малталтын бэхэлгээ, барилгын суурь цутгахад ашиглах чулуу олборлох
ил уурхай нээж ашиглахаар уулын ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан болно.
Шаардлагатай тохиолдолд төслийн талбайн хэмжээнд байгууламж хооронд
шинээр нийт 30 гаруй км замыг нэмж засна.
5. ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН АРГАЧЛАЛ

Хайгуулын ажлыг явуулахдаа ижил төсөөтэй орд газрууд дээр урьд өмнө гүйцэтгэсэн
ажлын арга аргачлалыг шууд ашиглах замаар гүйцэтгэж байгаа. Хайгуулын торын
нягтрал, налууг сонгохдоо ордын цар хэмжээ, хүдрийн найрлага, геологи структурын
онцлог, тавигдаж буй геологийн зорилгыг харгалзан үзэж цооног хооронд 50-100м,
шугам хооронд 50-200м байхаар тооцон хайгуулын өрөмдлөгийн үйл ажиллагааг
амжилттай гүйцэтгэсээр ирлээ.
Хайгуулын ажлын дэс дараалал болон дээжлэлт түүний лабораторийн хяналтыг
явуулахдаа Канад Улсын Уул Уурхайн ассоциацаас мөрдөгдөж буй NI43-101
стандартыг баримтлан ажиллаж байна.
5.1. Дээжлэлт түүний дээж боловсруулалт, тавигдах чанарын хяналтын ажлын
арга аргачлал
Алмазан өрөмдлөгийн кернээс дээж авч Оюу толгой дахь сорьц боловсруулах цехэд
бэлтгэн Улаанбаатар хот дахь SGS Analabs лабораторид явуулан шинжилгээ
хийлгэдэг. Сорьцыг бэлтгэхдээ кернийг таллан хувааж 2м интервалаар (1кг орчим
масстай) дээжлэн 90 хувийг нь 2мм хэмжээтэй болтол буталсны дараа түүний 90
хувийг нь 70 микрон буюу 200 меш хүртэл тээрэмдэнэ. Нунтагласан сорьцоо 150г
орчмоор савлан шинжилгээнд өгч байна. Шинжилгээнд өгөхдөө 20 сорьцыг нэг багц
болгон багц бүрт 4-5 хяналтын сорьц хийж зэс, алт, молибдений агуулга
тодорхойлуулдаг ба зарим сорьцонд хүнцэл ба мөнгөний агуулгыг нэмж
тодорхойлуулж ирлээ. Энд чанарын хяналт хийхдээ керний сорьцны дубликат нэг,
буталсан сорьцны дубликат нэг, нунтаг сорьцны дубликат нэг, хоосон чулуулаг буюу
бланк нэгийг, мөн тухайн багцтай ойролцоо агуулга бүхий стандарт дээж 1-2-ыг нэмж
шинжлүүлдэг аргачлалыг баримталж байна.
5.2. Шинжилгээний ажлын чанарын хяналт
1997 оныг хүртэл олон улсын уул уурхайн компаниудын хайгуулын ажлын чанарт
үнэлгээ өгөх нийтлэг журам, гарын авлага, материал цөөн байжээ. Харин 1997 онд
Канадад хайгуулын ажлын чанарын хяналтыг хангах талаар хэд хэдэн баримт бичиг
батлан гаргаж мөрдөх болсон байна.
Өнөөдрийн байдлаар Оюу толгойн шинжилгээ судалгааны ажилд 44 төрлийн
стандарт дээжийг ашиглаж байна. Стандарт дээжүүдийг Оюу толгойн орд газрын
үндсэн чулуулгийн төрөл тухайлбал халькопирит, борнит, анхдагч болон хоёрдогч
халькозин, энаргит, ковеллин болон молибденит агуулсан зургаан өөр төрлийн хүдэр

Environmental Protection Plan- 2006

28

тус бүрээс, хүдрийн бага, дунд, өндөр агуулгатай хэсэг тус бүрээс бэлдсэн бөгөөд
үүний дүнд янз бүрийн агуулгатай стандарт материал бэлтгэн түүнийгээ тухайн
ордын сорьцуудад хийх геохимийн шинжилгээний хариунд хяналт тавихад ашиглаж
байна. Эдгээр стандартууд нь Олон улсын Роунд Робины хөтөлбөрийн дагуу
бэлтгэгдсэн бөгөөд Олон улсын нэр хүнд бүхий лабораторуудаар агуулга нь
баталгаажиж элемент бүрийн хувьд дундаж агуулга, стандарт хазайлтын зэргийг
тодорхойлсон байх бөгөөд энэ нь тухайн багцад хийсэн шинжилгээний хариуг
зөвшөөрөх эсэх шалгуур болдог.
Тухайн багцад орсон нэг стандартын шинжилгээний хариу Роунд Робины дундажтай
харьцуулахад их буюу бага байж болох боловч тэр зөрөө нь уг стандартын хувьд
тооцон гаргасан стандарт хазайлтаас гурав дахин их буюу бага байх, эсвэл дээр
дурьдсан зөрөө нэг багцад орсон хоёр стандарын хувьд стандарт хэлбэлзэлээс нь хоёр
дахин их буюу бага байвал энэ багцын шинжилгээний хариуг хүчингүйд тооцож
давтан шинжилгээ хийх ёстой юм.
Шинжилгээнд явуулж байгаа багцад аль сорьцын дубликатыг хийж шинжлүүлэхийг
хяналтын програм автоматаар сонгож эцсийн үр дүн дээр нь хийх статистик
боловсруулалтаар шинжилгээний нарийвчлалыг хянах, сорьцлолтын алдааг илрүүлэх
ач холбогдолтой.
Роунд Робингийн хөтөлбөрийг хүдэржилтийн бүсээс алс орших газраас авч бэлдсэн
хүдэргүй хоосон чулуулгийн сорьцонд нэгэн адил мөрдсөн бөгөөд энэ нь сорьц
бэлтгэх, шинжилгээний төхөөрөмжүүд сорьцонд халдвар оруулж буй эсэхийг хянах
боломж олгоно.
5.3. Хяналтын болон бусад шинжилгээний ажил
Ердийн шинжилгээнээс гадна олон төрлийн тусгай шинжилгээнүүдийг чанарын
ажлын хүрээнд хийлгэдэг. Тухайлбал гадаад хяналтын шинжилгээ, алтны
ширхэглэгийн болон тархалтын шинжилгээ, сарнимал элементүүдийн шинжилгээ,
хөрсний геохимийн дээжний судалгаа зэрэг болно.
Гадаад хяналтын шинжилгээ нь тогтмол хийгддэг бөгөөд ердийн шинжлүүлж байгаа
сорьцны 5 % нь хийгддэг. Энэ шинжилгээг Австралийн SGS Welshpool болон
Genalysis лабораторуудад хийгддэг.
5.4. Дээжтэй ажиллах, түүнд тавих хяналт, дээжний хадгалалт хамгаалалт
Өрөмдлөгийн кернийг байгальд байсан дарааллаар нь эвлүүлэн хайрцаглах, унагаж
асгах буюу эвдэлж гэмтээлгүй тээвэрлэх, геологи, геотехник, геофизикийн судалгаа
хийж бүрэн баримтжуулах, зүсэх, дээжлэх дамжлагуудаар өнгөрсний дараа үлдсэн
хайрцагтай кернийг эмх цэгцтэй хадгалж байдаг. Түүнээс гадна сорьц бэлтгэх
дамжлагаас гарсны дараа нунтаг сорьцуудын дубликатуудыг шинжилгээнд явуулах,
цэгцлэн хадгалах, нунтаг үлдэгдлийг эрэмбэлэн гаднын нөлөөлөлд орж эвдэрч
үрэгдэхгүй газар эмх цэгцтэй хадгалах шаардлагатай бөгөөд энэ ажлын дараалал
дараах байдалтай байдаг.

Environmental Protection Plan- 2006

29

Мөн геологи, геотехник, геофизикийн баримтжуулалт хийж фото зураг аван бүрэн
баримтжуулсны дараа урьдчилан татсан шугамын дагуу зүснэ.
Хадгалагдаж байгаа дээжний тухай мэдээллийг геологийн мэдээллийн санд тухай
бүрт оруулж дээжний хөдөлгөөний талаар тусгайлан тэмдэглэл хөтөлнө.
5.5. Топо зураглалын ажил
Топо зураг геодизийн ажлын хээрийн хэмжилтийг Trimble 4700 Dual frequency GPS
хүлээн авагч 3, Trimble Trimark III radio medom 1-ийг тус тус ашиглан RTK (Real Time
Kinematic) горимоор хийлээ.
5.6. Геофизикийн ажил
Төслийн хүрээнд дараахь геофизикийн аргачлалуудыг ашиглаж байна. Үүнд:




Соронзон хайгууль
Албадмал туйлшралын хэмжилтийг Канадын BRGM Instruments фирмийн олон
сувагт ELREC-6 багаж, Францын IRIS Instruments фирмийн VIP15000 маркийн
15квт, 20 ампер гаргах хүчин чадалтай трансмиттер ашиглан;
Грави- метрийн хэмжилтийг Лакосте-Ромбергийн 0.02 мгалл нарийвчлалтай
багажаар тус тус гүйцэтгэж байна.

5.7. Өрөмдлөгийн ажил
Төслийн хүрээнд дараахь өрөмдлөгийн аргачлалуудыг ашиглаж байна. Үүнд:




RС буюу хийн үлээлэгтэй эргэлтэт- цохилтот өрөм
Их гүнд тогтсон хүдрийн биетийг өрөмдөх явцад цаг, зардлыг хэмнэх үүднээс гол
цооногийн тодорхой гүнээс өөр чиглэл болон налуугаар цооногийг салаалуулж
өрөмдөх “Navidrill” систем ашиглан өрөмдөх технологи хэрэглэж байгаа.
Алмазан өрөмдлөгийн ажилд RD1500, UDR650, Канадын JKS300, CS1000,
Longyear 44 зэрэг өрөмдлөгийн машин, давхар яндантай, өрөмдлөгийн
яндангийнхаа цувааг сугалахгүйгээр кернээ авдаг технологи ашигласан ба
өрөмдлөгийн кернийн диаметр PQ (103.2mm), HQ (77.8), NQ (60.3mm), BQ
(46mm) байдаг.

5.8. Бусад
Ордын хэмжээнд эрдсүүдйн шинж чанарыг судлах зорилгоор дараах судалгааны
ажлуудыг хийдэг. Тухайлбал:


Тогтвортой изотопын судалгааг АНУ-ын Геологийн Алба (USGS), Колорадо
мужийн Уул Уурхайн Сургуультай (Colorado School of Mines) хамтран
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Хувирлын эрдсийн судалгааг хээрийн нөхцөлд ASD (Analytical Spectral Device)
спектрометрийн багажны тусламжтайгаар хийдэг. ASD багаж нь цахилгаан
соронзон долгионыг ашиглан эрдсийн спектрийн шинж чанар дээр тулгуурлан
шаврын бүлгийн эрдсүүдийг тодорхойлох чадвартай.
Эдсүүдийн үүссэн орчин флюидийн шинж чанарыг судлах зорилгоор тогтвортой
изотопын судалгааг
Хүхрийн изотопын судалгааг Micromass Optima спектрометрээр тус тус хийж
байна.

5.9. Уулын ажил
Суваг шуудуу малтах болон бусад гүний малталтын явцад Caterpillar, Huyndai зэрэг
фирмийн хүнд машин механизмуудыг ашиглана.

6. УСАН ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА
6.1. Ордын гидрогеологийн нөхцлийн товч тодорхойлолт
АММИ компани нь Оюу толгойн ордын зэс–алтны нөөцөд тулгуурлан
байгуулагдахаар төлөвлөгдөж байгаа уулын үйлдвэрийн усан хангамжийн болон ил
далд уурхайн малталтанд газрын доорх усны үзүүлэх нөлөөлөлтэй холбоотой
гидрогеологийн цогц судалгааг хайгуулын төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа
бөгөөд гидрогеологийн судалгааг дараах үндсэн чиглэлүүдээр өргөн цар хүрээтэй
явуулж ирлээ. Үүнд:
1. Оюу толгойн хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн усан хангамжийн
газрын доорх усны найдвартай эх үүсвэрийг илрүүлэн тогтоох
2. Ордын усжилтын зэргийг судлах
3. Оюу толгой суурингийн усан хангамжийн эх үүсвэрийг илрүүлэх
4. Газрын доорх усны эвдрээгүй горимын нөхцөлтэй усны орд болон
зарим тодорхой уст цэгүүдийг хамарсан өргөн сүлжээгээр газрын доорх
усны горимын ажиглалт хийх зэрэг болно.
Оюу толгойн уурхайн хүдэр боловсруулах төслийн хүчин чадлыг бүрэн эзэмшихэд
дундажаар 430-518 л/с, оргил үедээ 729 л/с хэмжээтэй ус шаардлагатай.
Оюу толгойн усан хангамжийн газрын доорх усны эх үүсвэрийг илрүүлэн тогтоох
болон дээр дурьдсан голлох чиглэлүүдээр гидрогеологийн судалгааны ажил 2002
оноос эхлэн хийгдэж эхэлсэн бөгөөд 2003-2004 онуудад уг ордоос 30-120 км зай дотор
байрлах Гүний хоолой, Галбын говь ба Нарийн заг зэрэг уул хоорондын хотгоруудыг
хамарсан томоохон талбайд геофизик, өрөмдлөг, туршилт- шүүрэлтийн болон бусад
дагалдах төрлийн ажлууд хийсний үр дүнд дурьдсан хөндий хотгоруудын хэмжээнд
боловсруулах үйлдвэрт шаардагдах газрын доорх усны эх үүсвэрийг олж тогтоон,
усны нөөцийг математик загварчлал болон аналитик аргуудаар үнэлж тодорхойлов.
Газрын доорх усны эрэл –хайгуулын төслийн хэрэгжилтийн явцад Оюу толгойн
ордын усжилтын байдал , хайгуулын суурингийн усан хангамжийн судалгааг
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зэрэгцүүлэн хийж зохих үр дүнг ТЭЗҮ- ний шатанд боловсруулаад байна. (Aquaterra.
Oyu tolgoi. Final report. Vol 1-7)
6.2. Үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн эх үүсвэрүүд
6.2.1. Гүний хоолойн газрын доорх усны орд
Гүний хоолойн орд нь Оюу толгойгоос зүүн хойш 30 км зайд орших бөгөөд
Ханбогдын боржин тарамцгийн хойд жигүүрээр өргөргийн дагуу сунаж тогтсон
хөндийн хэмжээнд тогтоогдож байгаа юм. Усжилттай талбай нь 45 км орчим урт, 1118 км өргөнтэй. Тухайн хотгорын хэмжээнд дээд цэрдийн баянширээгийн
давхаргадсын бэл хормой ба нуурын гаралтай элсжин - хөрзөн - хайргажингийн
эвшлийн хурдас тархдаг ба ус агуулагч чулуулаг нь багавтар зузаантай шаврын
нимгэн үе давхрагуудаар өөр хоорондоо тусгаарлагдсан цайвар саарал, саарал өнгийн
элсжин, хайргажин, сул барьцалдаат хөрзөн чулуунаас бүрдсэн шингэн зүйн хувьд
нэгдмэл, харьцангуй их зузаантай уст давхрага үүсгэн тархана. Хөндийн сунал дагуу
баруунаас зүүн тийш уст давхрагын зузаан ба уст давхрагын шүүрэлтийн шинж чанар
эрс ихэсдэг.
Талбайн зүүн үргэлжлэл хэсэг багавтар хэмжээний брахи гүдэн бүтцээр зэргэлдээх
Байшин цавын хөндийтэй нийлэх ба дээрх хөндий Гүний хоолойн гидрогеологийн
нөхцөлтэй ихээхэн төсөөтэй байх магадлалтай нь геофизик, өрөмдлөгийн үр дүнгээр
тогтоогдоод байгаа юм. Гүний хоолойн ордын хэмжээнд тухайн ордын талбайд
тархсан уст үе давхрагуудын байрлал, тархалтын хил заагийн онцлог, хурдас
чулуулгийн усжилтын зэргийг тогтоох зорилгоор усны эрлийн 22, хайгуулын 14
цооногт цооног өрөмдөж, ирээдүйтэй уст үе давхрагын шүүрэлтийн шинж чанар,
тооцооны үзүүлэлтийг тодорхойлох зорилгоор 3-14 хоногийн үргэлжлэлтэй
туршилтын ажлууд хийх үндсэн дээр ордын нөөцийн үнэлгээ хийх боломжийг
бүрдүүлсэн юм. (Хүснэгт 5.)
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Гүний хоолойн усны хайгуулын цооногуудын өгөгдлүүд
Хүснэгт 5.
д/
д

Цооногийн
дугаар

1

Ундарга,
л /с

Бууралт
,м

GHW2x3

13.00

60.5

2
3
4

GHW4x6
GHW5x1
GHW5x2

14.71
14.93
12.27

14.7
9.8
6.23

5
6

GHW6x1
GHW6x2

14.33
11.07

10.47
4.7

7

GHW14x1

15.91

5.14

8
9

GHW14x2
GHW15x1

12.43
14.93

5.73
4.28

10
11
12

GHW15x2
GHW15x4
GHW16x2

16.14
4
17.98

4.43
0.56
11.72

Олон бууралттай шавхалт
1-р
2-р
3-р
бууралт
бууралт
бууралт
Q,
Q, л
Q, л
S, м
S, м
S, м
л /с
/с
/с
10.0
12.4
6.79 4.88 7
8.56 8
11
10.3
12.9
7.05 3.79 3
6.07 5
8.26
12.4
9.55 2.31 9
3.22 14.9 4.12
0.49
10.1
3
-

1.81
3.01
-

6.24
12.4
1
-

3.78
3.68
-

8.73
14.4
4
-

5.11
4.3
-

4-р
бууралт
Q, л
S, м
/с
14.6
9
14.4
10.4
15.2 7
16.9
5
4.82
11.1
8
6.48
16.3
5
4.85
-

Тухайн ордын талбайд өрөмдсөн хайгуулын цооногийн ундарга 11-18 л/с, график
шинжилгээний аргаар тодорхойлсон ус дамжуулалтын итгэлцүүрийн дундаж хэмжээ
490.0
м2 /хон байна. Гүний хоолойн хэмжээнд нөөцийн тооцоонд авагдсан уст
давхаргын дундаж зузаан 120 м ба түүний тархалтын талбай 508.39 км 2. Ордын
хэмжээнд балансын болон гидродинамикийн аргуудаар тооцсон ашиглалтын нөөц 25
жилийн ашиглалтын хугацаанд үйлдвэрлэлийн С1 зэргээр 69984 м3/хон буюу 810 л/с
хэмжээтэй.
Дээрх ордын нөөцийн тооцоонд усжилттай талбайн хил хязгаарлагдмал тойрог
байдлаар бүдүүвчлэгдэж байгаа бөгөөд 4.5км зайтай хос шугамаар өөр хоорондоо 1.43.0 км зайтай байрлах ус хашлагын худгуудаар ашиглалт явуулсан тохиолдолд
хамгийн их ачаалал тухайн ордын зүүн хагаст ажиглагдахаар байгаа бөгөөд ус
хашлагын худгуудын харилцан үйлчлэлээс үүсэх тооцооны бууралт тухайн ордын
бодит чадамжийн гол үзүүлэлт болох боломжит бууралтын хэмжээнээс бага байна.
(Н.Мөнхбаатар нар. Оюу толгойн ... гидрогеологийн эрэл-хайгуулын ажлын тайлан.
2004) Мөн түүнчлэн зөвлөх компанийн мэргэжилтнүүдийн тооцоогоор дээрх ордын
нөөцийн 64-73 хувь нь уулын үйлдвэрт ашиглагдахаар байна.
Гүний хоолойн ордын газрын доорхи ус нь сул давсархаг ба давсархаг, сульфат-хлори,
хлори-сульфатийн натрийн найрлагатай, эрдэсжилт нь 0.9-2.8 г/л хүрнэ. Уг ордын ус
нь химийн шинж чанараараа ундны хэрэгцээнд тохирохгүй, зөвхөн үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглаж болох юм.
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6.2.2. Галбын говийн газрын доорх усны орд
Галбын говийн орд нь баруун урдаас зүүн хойш чиглэсэн 11-18 км өргөнтэй 140км
орчим урттай зурвас талбайг эзэлнэ. Уг ордын хэмжээнд хязгаарлагдмал талбайтай
усан сангийн нөхцөлд үүссэн элсжин-зануужингийн эвшлийн дээд цэрдийн Баян
ширээ, Баян загийн давхаргадсуудын хурдас 500 м гаруй нийлбэр зузаантайгаар
тархдаг. Ус агуулагч сул барьцалдаат элсжин, зануужин, түүнчлэн хайргажин
хөрзөнгийн мишил үеүд өөр хоорондоо шаврын үеүдээр тусгаарлагдсан нийлмэл үелэг
тогтоцтой нэгдмэл уст давхрага үүсгэж тархана. Зүсэлтийн босоо ба хөндлөн чигт
хурдас чулуулгийн найрлага бага зайд түргэн солигдох бөгөөд зүсэлтийн дээд
хэсэгт түрлэггүй, доод хэсэг түрлэгтэй ус илэрдэг. Тухайн ордын гидрогеологийн
нөхцлийн онцлог болон газрын доорх усны нөөцийн бодит чадамжийг тодорхойлох
зорилгоор усны эрэл, хайгуулын нийт 55 цооног өрөмдөгдөж, туршилт- шүүрэлтийн
болон бусад дагалдах ажлууд хийгдсэн. (Хүснэгт 6.)
Галбын говийн хайгуулын цооногуудын өгөгдлүүд
Хүснэгт 6.

д/д

Цооног
ийн
дугаар

Ундарг
а, л /с

Буурал
т, м

1

GGW1

15.77

41.86

2

GGW2

1.7

64.21

3
4

GGW6
GGW8

16.09
12.86

27.23
36.56

5

GGW18

13.61

42.16

6

GGW19

18.94

14.91

7

GGW26

15.66

33.97

8

GGW29

9.51

61.56

9
10
11
12
13

GGW32
GGW35
GGW40
GGW41
GGW42

15.23
2.96
4.9
15.53
14.98

9.73
14.21
4.59
15.53
35.8

14

GGW43

15.35

26.86

Олон бууралттай шавхалт
1-р
2-р
3-р
бууралт
бууралт
бууралт
Q, л
Q,
Q,
S, м
S, м
S, м
/с
л /с
л /с
12.6
20.9 13.5 30.9
6.78 3
9.97 2
1
1
25.5
38.9
1.37 8
1.5
6
1.82 52.1
13.0
16.6
20.0
9.3
2
11.3 5
13
4
18.8 10.3 26.0 12.5 33.0
8.14 1
9
1
5
4
10.2 16.9 12.0
12.4 8.39 14.7 6
5
7
23.2
26.6
11.3 7
12.8 9
14.5 30.1
35.5
49.1 11.2 65.0
7.97 6
9.7
4
7
7
11.5
10.1
9.23 6.87 7
8.46 13.5 4
11.0 15.8 12.8 19.3 14.3 22.6
9
8
6
1
9
4

4-р бууралт
Q, л
S, м
/с
16.64

42.68

2.23

67.43

14.5
-

23.54
-

14.45

39.99

18.64

13.56

16.2

33.58

-

-

15.13
-

11.63
-

15.74

24.94

Гүний хоолойн ордтой харьцуулбал тухайн ордын хэмжээнд уян харимхайн шинжтэй
нөөц давамгайлна. Тухайн ордын талбайд баянширээгийн давхрагадасын хурдаст
агуулагдах уст давхрага баянзагийн хурдсаар хучигдаж харьцангуй гүнд нээгдэх
бөгөөд ордын баруун урд ба зүүн хойд жигүүрээр даралтат шинж чанар (зарим
цооногуудад усны төвшин гадаргаас дээш тогтох ) тодорхой илэрнэ. Уг түрэлттэй уст
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давхаргын тархалтын талбай нь 1929.8 км2, уст давхаргын дундаж зузаан 38-50м.
Тухайн ордын судлагдсан байдлаас хамааран ашиглалтын таамаг нөөцийг балансын
аргаар 25 жилээр 31967 м3/хоногоор тооцсон.
Дээрх таамаг нөөцийн тодорхой хэсгийг
усны түвшний бууралтыг 10м-ээс
хэтрүүлэхгүйгээр 130 л/с хэмжээтэйгээр авч хэрэглэх бололцоотойг Аquaterra- гийн
мэргэжилтнүүд тооцоолжээ.
Ордын түрэлттгүй уст давхаргын ус нь цэнгэг, эрдэстжилт нь 0.9г/л хүрэх ба химийн
найрлагаараа сульфат-хлорын ба хлор-сульфатын төрөлд багтах багтах ба голлох
катионуудаас натрийн ион зонхилдог, түрэлттэй уст давхаргын усны найрлага
дээрхтэй ойролцоо боловч сул давсархаг, эрдэсжилт нь 8.1 г/л хүрнэ.
Дээрх ордын хэмжээнд тогтоогдож байгаа таамаг нөөцийг Оюу толгойн уулын
үйлдвэрт шаардагдах усны хэрэглээний нэмэлт нөөц эх үүсвэр болгон хэрэглэж болох
чиг тогтоогдож байгаа бөгөөд таамаг нөөцийг үйлдвэрлэлийн зэрэгт дэвшүүлэхэд
гидрогеологийн нэмэлт ажил хийх шаардлагатай болно.
6.2.3. Нарийн загийн орд
Дээрх ордын хэмжээнд зохих төрлийн шалгуур ажлууд хийгдсэн. Нарийн загийн орд
ташлагын төрлийн ордод хамаарах бөгөөд цэрдийн уст давхрагын зузаан ба тархалтын
талбай харьцангуй бага, ул чулуулаг их биш гүнд илэрдэг үндсэн шалтгаануудын
улмаас газрын доорх усны нөөцийн хэмжээ 50 л/с хэмжээтэйгээр үнэлэгдсэн бөгөөд
усны нөөцийн хэмжээ ба зайнаас шалтгаалан уг ордын ашиглалтын аливаа хувилбар
байхгүй.
6.3. Уурхайн шүүрэлтийн хэмжээ
Оюу толгойн орд түүний зэргэлдээх талбайд өрөмдөгдсөн геологийн, гидрогеологийн
зориулалтаар өрөмдөгдсөн олон тооны цооногуудад хийгдсэн гидрогеологийн
ажиглалт туршилтын үр дүнгээс үзвэл ордын ерөнхий усжилтанд ул чулуулгийн
шүүрэлт зонхилох үүрэгтэй. Ул чулуулгийн идэвхтэй ан цавын бүсийн нэвчих гүн
өмнөх бүлэгт авч үзсэнээр ихээхэн хязгаарлагдмал бөгөөд 80-120м гүний заагаас доош
чулуулгийн ан цав хоёрдогч эрдсүүдээр дүүргэгдэн шүүрэлтийн шинж чанар нь эрс
буурч байгаа зүй тогтол 300-1000м гүнтэй цооногуудад хийгдсэн пакер хэрэглэн
туршсан шавхалтын үр дүнгээр тогтоогдож байна.
Тухайн ордын талбайд усны түвшин харилцан адилгүй гүнд илэрч тогтох ба
тухайлбал, Баруун өмнөд, Төв биетүүдийн орчимд усны төвшин 5-15 м, ордын хойд
хэсгээр 20-30 м гүнд тогтворжино. Ордын талбайн геологийн тогтоцын онцлогоос
шалтгаалан усны эрдэсжилт ихээхэн өргөн хэлбэлзлэлтэй. Тухайлбал, хайгуулын
суурингийн орчимд усны хуурай үлдэц 0.5г/л, Төв ба Баруун өмнөд биет орчмоор
цэнгэг болон шорвогдуу ус илэрдэг бол Өмнөд хойд Хюго биетүүд дээр усны
эрдэсжилт өсч 9-11г/л хэмжээтэй болж өсдөг ба талбайн энэ хэсэгт хучаас хурдсын
найрлагад шаварлаг бүрэлдэхүүн зонхилж ул чулуулаг ихээхэн цул тогтоцтой болдог
зэрэг хүчин зүйлүүд хөрсний усны тэжээмж, усан солилцооны эрчмийг ихээхэн
бууруулдаг байна.
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Оюу толгойн орд нь олон төвт хүдэржилттэй тул хүдрийн биетүүдийг ил далд аргаар
ашиглана. Уулын ил далд малталтуудад орох газрын доорх усны шүүрэлтийн хэмжээг
3 хэмжээст загварчлал ашиглан тодорхойлсон бөгөөд уг загварчлалд хил заагийн
болон анхдагч нөхцлүүдийг
дараах байдлаар
сонгосон. Ордын ашиглалтын
бүдүүвчиийг 2 ил ба 2 далд, 3 ил 1 далд малталттайгаар хөрсний суултгүй ба
суултттай нөхцөлөөр тооцсон.
Шүүрэлтийн бүдүүвчлэлд ордын гадаад хил дээр Q=0, H=const хил заагийн
нөхцлүүдийг хэрэглэж тооцсон үр дүнгээр ашиглалт эхэлсний дараах 4-8 жилд
шүүрэлтийн хамгийн их хэмжээ 100-110 л/с хүрэх ба үүний дараа шүүрэлтийн хэмжээ
багасч 95-70 л/с хэмжээнд тогтворжих төлөв тогтоогдож байгаа юм. Ашиглалтын
нөлөөгөөр ордыг тойрон 4 км радиустай буурцийн хүнхээл үүсэх юм.

6.4. Горимын судалгаа
Тухайн бүс нутаг нь газрын доорхи усны нөхөн сэлбэгдэх байгалийн баялаг хомс
дүүрэгт багтдаг учир ордуудын ашиглалтын явцад газрын доорхи усны горимын
ажиглалтын иж бүрэн судалгаа хийх шаардлагатай. Дээрх судалгааны ажил олон
тооны ажиглалтын цэгүүдтэй томоохон талбайг хамран явагдаж байна.
Оюу толгойн ордын болон түүний зэргэлдээ ордын усжилтын байдлыг тогтоох
зорилгоор өрөмдсөн болон геологийн зориулалттай нийт 33 цооногт ажиглалт хийж
байгаа бөгөөд ордын Өмнөд ба Төв биетүүдийн талбайд газрын доорх усны хагас
эвдэрсэн горимын нөхцөл ажиглагдах болсон.
Газрын доорх усны нөөц тогтоогдсон ордууд нь нийлмэл үелэг тогтоцтой харилцан
адилгүй гүнд нээгдэх уруудах болон өгсүүр шүүрэлтийн гидродинамик нөхцөлтэй
олон тооны үе мишлүүдээс бүрддэг тул хайгуулын цооногтой зэргэлдээ харилцан
адилгүй гүнтэй өрөмдөгдсөн ажиглалтын цооногуудыг эрэл хайгуулын цооногуудтай
хамтатган нийт 130 гаруй цэгийг тоноглож ажиглалтын сүлжээнд хамруулаад байна.
Хөрсний усны тэнцэлд (тэжээгдэл алдагдлын горимд) үнэлэлт дүгнэлт өгөх, Оюу
толгойн ордын хуурайшуулалт болон ус хашлагын томоохон байгууламжийн
ашиглалтын явцад үүсэх магадлалтай, региональ шинжтэй усны түвшний доошлолт
усан солилцооны өндөр эрчимтэй хөрсний усны горимд үзүүлж болох нөлөөллийг
тогтох зорилгоор орчны хяналт шинжилгээний ажиглалтын сүлжээнд хамруулаад
байна.
Дээр дурьдсан горимын ажиглалтын сүлжээг ашиглан 2003 оноос ажиглалт тандалт
хийгдэж эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар сар бүр усны төвшний хэмжилт, улиралд
нэг удаа дээжлэлт хийгдэж байна. Ажиглалтын үр дүнг АММИ компанийн “Байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийн ажил”-ын жил бүрийн тайланд тусгаж
ирлээ.
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7. ОЮУ ТОЛГОЙН ОРДНЫ ХОЙД ХЮГО ХЭСЭГТ НЭВТЭРЧ БАЙГАА
БОСОО МАЛТАЛТ №1
7.1. Ерөнхий хэсэг
Оюу толгой төслийн ашиглалтын төлөвлөлтийн дагуу гүний чулуулгийн массивийн
тогтворжилт, хүдрийн биетийн хэлбэр хэмжээг нарийвчлан тогтоох зорилгоор босоо
малталт, уурхайн амны барилгын ажлыг 2005 оны 05-р сараас эхлэн гүйцэтгэж эхлээд
байна.
OTD-572 дугаартай алмазан өрөмдлөгийн байршил дээр баригдаж буй энэхүү уурхайн
ам нь Хойд Хюго хэсгийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгааг гүйцээх
шаардлагатай хэвтээ малталтуудын эхэн шатны хэсэг болж байгаа юм.
Малталт нэвтрэлтийг уурхайн босоо амны нэвтрэлтээр мэргэшсэн Канадын Рэдпаф
компани гэрээний дагуу үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
Босоо ам №1-ийн 2006 оны нэвтрэлтийн уулын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар хянуулан батлуулсан болно. (Хавсралтаас
үзнэ үү)
Малталтын байгууламжуудыг байршил болон байгуулах цаг хугацааны хувьд доорхи
үндсэн 3 хэсэгт хувааж үзнэ.
1.
2.
3.

Газрын дээрх байгууламжууд
Гадаргуугийн болон амсарын байгууламж
Босоо малталт

7.2. Босоо амны нэвтрэлтийн ажлын одоогийн байдал
Энэхүү босоо амны газрын дээрхи үндсэн болон туслах барилга, байгууламжуудыг
үндсэндээ барьж дууссан. Одоогийн байдлаар босоо амны хүзүүвч хэсгийг
гадаргуугаас доош 35м-ийн гүнд нэвтэрч, нэвтрэлтийн тавцанг угсрах ажлыг
гүйцэтгэж байна.
Цамхагийн байгууламж нь 44м өндөртэй бөгөөд салхины эсрэг тулгууруудтай, 41мийн өндөрт чиглүүлэгч дамар, 11м-ийн өндөрт хөнөг хөмрөх төхөөрөмжтэй.
Хүзүүвч нь газрын гадаргуугаас доош 35м гүн хүртэлх бетон бэхэлгээтэй хэсэг юм.
Энэ нь агааржуулалтын хоолой болон бусад зориулалтын хоолойнуудыг оруулах
зориулалттай.
Нэвтрэлтийн үед хүн, ачаа, чуллулаг зөөвөрлөх хөнөгийг татах, буулгах дамар болон
машинчийн удирдлагын байр нь босоо амны газрын дээрхи байгууламжийн хойд
хэсэгт байрлаж байгаа. Дамрын голч 3.7м, өргөн нь 6м болно.
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Нэвтрэлтийн тавцан нь 6.23м-ийн голчтой, 3 давхар бөгөөд давхар хоорондын өндөр
5м. Давхар хооронд хүн явах тус бүр 2 шаттай. Тавцан дээр гэрэл, цахилгааны самбар,
ажлын багаж хэрэгслэлүүд байдаг.
7.3. Босоо амны нэвтрэх ажиллагаа
Эхэ онд нийт 870 орчим метр нэтрэлт хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд үндсэн
нэвтрэлтийн ажлыг 2-р сараас эхлээд байна. Чулуулгийг өрөмдлөг-тэсэлгээний аргаар
бутлах бөгөөд малталтыг бетоноор бэхэлнэ.
7.4. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тодотгол үнэлгээний тайлан
Төслийн цар хэмжээ, хийгдэх ажлууд болон үргэлжлэх хугацаа зэрэг хүчин зүйлийг
үндэслэн нэгдүгээр босоо ам нэвтрэх орчинд доорх нөлөөлөл бий болно гэж үзсэн.
Үүнд:
o Барилгын ажил явагдсанаар 185х187 м2 буюу 3.4 га газарт барилга
байгууламж бий болно.
o Газрын хэвлийд 6,7 м голчтойгоор 1300 м хүртэл гүн цооног ам үүснэ.
o Барилгын суурь бэлтгэх болон малталт нэвтрэлтээс гарах 60 орчим
мянган куб метр чулуулгийн овоолго бий болно.
o Босоо амны орчимд авто замын сүлжээ үүснэ.
o Ажиллагсдын хэрэглээнээс үүдэлтэй бохир ус, хог хаягдал бий болно.
o Дизель станц, машин тоног төхөөрөмжийн ашиглагдсан тос масло
тодорхой хэмжээгээр хуримтлагдана.
o Газрын доорх усыг гадаргууд гарган зайлуулна.
Босоо нэвтрэлт №1-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд
үндэслэн доорхи дүгнэлтүүдийг хийж байгаа ба босоо нэвтрэлт №1 нь Оюу Толгой
ордын геологийн нарийвчилсан хайгуулын нэг хэсэг болж байна. Үүнд:
Алс дорнод Оюу буюу Хюго Даммет хүдрийн биетэд нэвтрэх босоо нэвтрэлтийн
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний үр дүнгээс үзэхэд, босоо
нэвтрэлтийн үйл ажиллагааны хамрах газар нь харьцангуй бага байх бөгөөд гүн рүү
нэвтрэх зорилготой юм. Энэхүү төслөөс байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг дунд
зэрэг байна гэж үзэж байгаа бөгөөд тиймээс энэхүү үйл ажиллагааг явуулах
боломжтой гэж үзэж байна.
Төслийн хэрэгжилтээс байгаль орчинд үзүүлэх гол сөрөг нөлөөллүүд нь өнгөн хөрс,
хаягдал чулуулаг, бага агуулгатай хүдрийн овоолго, гүний усыг шавхах, босоо
нэвтрэлтийн ойр орчинд байгуулах үйлчилгээний барилга байгууламжийн үйл
ажиллагаа зэрэг болно.
Хүний ажиллах нөхцлийн хувьд босоо нэвтрэлтийн төсөл нь өндөр эрсдэлтэйд
тооцогдох ба тиймээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал нь хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлын стандартын өндөр шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай. Далд хэсгийн
бэхэлгээ, агааржуулалт, гэрэлтүүлэг, нэг бүрийн хамгааллын хэрэгслүүд,
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хамгаалалтын тоног төхөөрөмжүүд, аюул ослын үед авах арга хэмжээнүүдийг
нарийвчлан төлөвлөж, дагаж мөрдөх шаардлагатай.
Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлүүд болох газар хөдөлт, газар доорхи даралтат
усны урсгал, хорт хийн ялгарал, хагарал, эвдрэлийн бүс болон нуралт зэрэг эрсдлийг
үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө нарийвчлан судалж, босоо нэвтрэлтийн
төлөвлөлтөд оруулах шаардлагатай. Гэвч босоо нэвтрэлтийн үйл ажиллагааны явцад
байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлс, хүний үйл ажиллагаа болон технологийн зөрчил
зэргээс шалтгаалан эрсдлүүд учирч болзошгүйг үгүйсгэх аргагүй юм. Тиймээс аюул
ослыг бууруулах арга хэмжээ, аюул осол тохиолдсон үед тусламж үзүүлэх дүрэм
журмыг үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө боловсруулсан байх шаардлагатай ба ажилчдыг
сургалтанд тогтмол хамруулж байх ёстой.
Энэхүү босоо нэвтрэлтийн үйл ажиллагаа нь Байгаль хамгаалах тухай, Ашигт
малтмалын тухай, Газрын хэвлийн тухай зэрэг Монгол Улсын холбогдох хууль
тогтоомжтой нийцэж байна.
Аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээнүүд болон энэхүү БОНБНҮ-ний тайланд
хавсаргасан Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөө зэргийг босоо нэвтрэлтийн явцад
болон түүний цаашдын ашиглалтын үед зайлшгүй дагаж мөрдөх шаардлагатай.
Энэхүү босоо нэвтрэлтийн үйл ажиллагаанд нэвтрэх арга болон нэвтрэх гүний хувьд
авч үзвэл орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг ашиглан нэвтрэлийн үйл
ажиллагааг явуулна. Уулын ажил, ялангуяа босоо нэвтрэлтийн ажлыг Канадын
мэргэшсэн Red Path компани явуулах ба тиймээс энэхүү нэвтрэлтийн үйл ажиллагаа нь
байгаль орчныг хамгаалах, аюулгүй ажиллагааг хангах баталгаа болж байгаа юм.
7.5. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ
Нэгдүгээр босоо амны малталт нэвтрэлтээс байгаль орчинд учруулж болзошгүй
нөлөөллийн тодотгол үнэлгээг 2005 онд Эко трейд компани гүйцэтгэсэн бөгөөд
байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөж өгсөн болно. Хүснэгт 7–оос үзнэ үү.
Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө
Хүснэгт 7.
Болзошгүй нөлөөллүүд

Шаардлагатай арга хэмжээ

Босоо нэвтрэлтийн явцад
тоосжилт ихсэх

 Говийн цаг агаарын онцлогтой уялдуулан овоолгуудыг усалж,
чийглэх арга хэмжээ авах, шаардлагатай тохиолдолд ил бус
аргаар услах

Овоолго хийхэд ашиглагдах
талбай нь хаягдал
чулуулгаар хучигдан эргэж
сэргээгдэх нөхцөлгүй болох

 Аж ахуйн хэрэгцээнд тохиромжгүй газрыг сонгон авах,
 Орд газрын газарзүй, гидрогеологи болон байршлыг харгалзах
 Сонгосон газар нь уурхайтай ойр байрлаж байх

Бага агуулгатай хүдэр дэх
сульфид газрын гадаргууд

 Хэрэв ус нэвчүүлэх чадвар өндөртэй хурдас, ан цав ихтэй уулын
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Болзошгүй нөлөөллүүд
ил гарч агаар,
хүчилтөрөгчтэй нэгдэн
хүчил үүсгэх

Шаардлагатай арга хэмжээ
чулуулаг тархсан ба газрын доорхи усны түвшин ойрхон байвал
овоолгын суурийг шаварлаг хөрсөөр хийх
 Овоолгын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс газар зүйн
байршил болон овоолгын геометр хэмжигдэхүүн, налууг
нарийвчлан тогтоож түүнийг чанд баримтлан ажиллах
 Овоолгын эргэн тойрон үерийн хамгаалалтын далан байгуулж,
овоолгоос цугларах хур тунадасны усыг цуглуулах зумф хийх
 Говийн

байгаль

холбоотойгоор

цаг

уурын

овоолгын

онцлог

услалт

болох
хийх,

ууршилттай
шаардлагатай

тохиолдолд ил бус аргаар услах
 Дахин хүдэр гарахгүй болж овоолго дуусвал хөрс хуулалтын
чулуулгаар

хучиж

саармагжуулах

ажлыг

мэргэжлийн

байгууллагатай хамтран боловсруулж зохих байгууллагаар
хянуулж хийнэ.
Нэвтрэлт №1-ийн үед гүний
даралтат ус шүүрэх

 Дээр дурдсан нөлөөллийг бууруулахын тулд шүүрч буй усыг
тогтмол шавхан авах шаардлагатай ба тусгайлан засаж
бэлтгэсэн

зумпэнд

хуримтлуулан

хадгална.

Зумп

нь

3

багтаамжаараа 60 000 м -ээс багагүй байх ба 80% нь дүүрсний
дараагаар тосны бохирдлыг нь цэвэрлэж (хэрэв бохирдол
гадаргууд тохиолдвол) хажууд дахь бэлтгэсэн зумп рүү юүлнэ.
Цэвэрлэгдэж хуримтлагдсан усыг хаягдал чулуулгын овоолго
болон

нэвтрэлт орчмын тоосжилтыг

багасгах зорилгоор

ашиглах боломжтой.
Энэхүү жижиг уурхайгаас
өдөрт дээд тал нь 30 м3
орчим хайрга олборлох ба
тодорхой хэмжээний талбай
эвдэгдэнэ.

Нэвтрэлт №1-ийн явцад
ялгарах хог хаягдал
Нэвтрэлтийн үйл
ажиллагааны явцад
зөвшөөрөгдөөгүй хүмүүс
аюултай орчинд нэвтрэх,
улмаар аюул осолд өртөж
болзошгүй.
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 Уурхайг ашиглаж дууссаны дараагаар аюултай эгц
хажуунуудыг налуулах ба Монгол улсын холбогдох стандартын
дагуу нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай.

 Нэвтрэлт
№1-д
зориулсан
хог
хаягдлын
менежментийг боловсруулан хэрэгжүүлэх.

тодорхой

 Нэвтрэх үйл ажиллагааны явцад гарч болзошгүй дээр дурдсан
нөлөөллийг бууруулахын тулд 2м өндөртэй, 7.3 км урт хашааг
аюулгүй байдлыг хангах үүднээс барьж байгуулах
шаардлагатай. Босоо нэвтрэлт рүү орох хэсгүүд нь хаалгатай
байх ба энэ хэсэгт хамгаалалтын ажилтнууд ажиллаж, тухайн
газарт орж, гарч буй ажилчид болон автомашинуудад хяналт
тавина.
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7.6. Овоолго
Босоо амны нэвтрэлтээс гарах уулын чулуулгийг зайлуулж овоолох нь энэхүү
нэвтрэлтийн ажлын үндсэн процессийн нэг юм.
Босоо амны нэвтрэлтээс гарах шавар, чулуулгийг цаашид барьж байгуулах барилга,
замын ажилд ашиглах боломжтойгоор овоолно.
Чийг багатай, хуурайшил ихтэй, салхины хүч ихтэй нутагт байгаа болохоор овоолгыг
хад, чулуу, хайргаар өнгөлж шороо хийсч орчныг тоосоор дарахаас урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ авна.
Босоо малталтын үед энэ онд нийт 36000 м3 хаягдал чулуулаг гарахаар тооцлоо.
БОНБҮ-нд заасан зөвлөмж, уурхайн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу уурхайн амсрын
хойд хэсэгт 0.5 га талбайд хаягдал чулуулгийг овоолж байна.
7.7. Бага агуулгатай хүдрийн овоолго
Малталт нэвтрэх явцад бага агуулгатай хүдэр гарах бөгөөд түүнийг тусгайлан овоолох
шаардлага гарч болох юм. Бага агуулгатай хүдэрт голдуу пирит гэх мэт сульфид
агуулсан эрдсүүд зонхилох бөгөөд газрын гадаргууд ил гарч ус болон агаар дахь
хүчилтөрөгчтэй нэгдэн хүчил үүсгэх нөхцлийг бий болгодог. Энэ нь байгаль орчинд
эргээд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. Иймд бага агуулгатай хүдрийн овоолго
байгуулахдаа дараах нөхцлүүдийг тооцох ёстой. Үүнд:
-тухайн орчны хөрс чулуулгийн физик-механикийн шинж
-геологи, гидрогеологийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно.
Ингээд дараах арга хэмжээнүүдийг авна. Үүнд:
o Хэрэв ус нэвчүүлэх чадвар өндөртэй хурдас, ан цав ихтэй уулын
чулуулаг тархсан ба газрын доорхи усны түвшин ойрхон байвал
овоолгын суурийг шаварлаг хөрсөөр хийх
o Овоолгын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс газар зүйн байршил болон
овоолгын геометр хэмжигдэхүүн, налууг нарийвчлан тогтоож түүнийг
чанд баримтлан ажиллах
o Овоолгод температурын өөрчлөлт гарч байгаа эсэхэд хяналт тавих
o Овоолгын эргэн тойрон үерийн хамгаалалтын далан байгуулж,
овоолгоос цугларах хур тунадасны усыг цуглуулах зумф хийх
o Говийн байгаль цаг уурын онцлог болох ууршилттай холбоотойгоор
овоолгын услалт хийх, шаардлагатай тохиолдолд ил бус аргаар услах
o Дахин хүдэр гарахгүй болж овоолго дуусвал хөрс хуулалтын чулуулгаар
хучиж саармагжуулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран
боловсруулж зохих байгууллагаар хянуулж хийнэ.
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7.8. Газрын доорхи усны нөхцөл
Австралийн Aquaterra компанийн хийсэн Оюутолгой ордын газрын доорхи усны
судалгааны тайланд бичсэнээр OTD 572 цооног дахь усны статик түвшин нь газрын
гадаргуугаас доош 48 м-т байдаг. Усны ундаргын хэмжээ 1-5 л/сек.
Хөрсний усны талаархи судалгаа харьцангуй хязгаарлагдмал учраас өндөр даралт
болон хөрсний усны урсалтын бүсэнд гарч болзошгүй гэнэтийн нуралтын аюулыг
багасгах арга хэмжээнүүдийг авна.
Ус зайлуулахад 200мм голчтой ган хоолой ашиглана. 2006 онд малталт нэвтрэлтийн
явцад мөрөгцөгт хуримтлагдах усыг насосоор татаж газрын гадаргууд гаргаж, уурхайн
амнаас зүүн тийш 216м зайд байгуулсан тунгаах даланд эхлээд хуримтлуулна. Тунгаах
далангийн багтаамж 60 000м3 ба 80 орчим хувь нь дүүрсний дараа болон тодорхой
хугацааны туршид тунгаасны дараа зүүн урагг 870м –т орших 240 000 м3 багтаамжтай
box cut –ын малтсан хэсэгт зайлуулахаар төлөвлөж байна.
Тунгаах даланд хуримтлагдсан усыг уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго орчмын
тоосжилтыг бууруулах зэрэгт хэрэглэх боломжтой.
7.9.Орчны аюулгүй байдлыг хангах
Барилга байгууламжийг барих болон ашиглах хугацаанд орчны аюулгүй байдлыг
хангах үүднээс 2м өндөр 7.3 км орчим урттай хашаа тойруулан барьсан байгаа. Мөн
орох орц хаалгатай байхаас гадна талбайд нэвтрэх хүн, машиныг хянах аюулгүй
албаны ажилтнуудыг ажиллуулна.

8. ЧУЛУУНЫ КАРЬЕР, БУТЛУУР, БЕТОН ЦЕХ
АММИ компани нь төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой уурхайн босоо ам болон
бусад барилгын ажлын өөрийн хэрэгцээг хангах зорилгоор чулууны карьер, бутлуур,
бетон цехийг 2005 оны 4-р сард ашиглалтад оруулаад байна.
2006 онд Оюу толгой төслийн талбайд дайрга олборлох ил уурхайн уулын ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулан холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаар хянуулан
батлуулсан болно. (Хавсралтаас үзнэ үү)
Бетон зуурмаг бэлтгэх үйлдвэр нь чулуу бэлгэх ил уурхай, чулуулгийг буталж,
шигшиж дайрга хийх цех, бетон зуурмаг бэлтгэх цехээс бүрддэг.
8.1. Байршил




Лицензийн талбайн зүүн урд хэсэгт
1060 53’ 53.62”; 420 59’ 7.71”
1060 53’ 57.89”; 420 59’ 2.77” солбилцолд оршино. Талбайн далайн түвшнээс
дээш абсолют дундаж өндөр 1150 м.
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8.2. Ил уурхай /Quarry/
Чулуу олборлох ил уурхайн талбай нь уртаараа 150м, өргөнөөрөө 100м, гүн нь 5м
байна. Нийт 1500м2 талбайг эзэлнэ. Чулууны карьерийн ажлын дараалал нь дараах
байдлаар хийгддэг.



Уулын цулыг өрөмдөж, тэсрэх бодисоор тэсэлгээ хийж хадыг бутлана.
Буталсан хад, чулуулгийг экскаватор, бульдозер зэрэг уулын хүнд машин
ашиглан бутлуурын үйлдвэр лүү тээвэрлэнэ.

8.3. Бутлуур /Crushing Plant/
DUILONG фирмд үйлдвэрлэсэн PYH-3Z маркийн бутлах, шигших төхөөрөмжийн
хүчин чадал нь 100т/цаг байдаг. Бутлуур нь бэлтгэсэн чулууг төрөл бүрийн хэмжээтэй
бутлаж улмаар фракц бүрээр нь ялган шигшинэ. Бутлуураас 0-5 мм, 5-10 мм, 10-22 мм
хэмжээ бүхий хайрга/дайрга гарна.
8.4. Зуурмагийн цех /Batch Plant/
SKAKO фирмд үйлдвэрлэсэн MOB-90 evolution маркийн бетон зуурмагийн машин
ашиглаж байгаа бөгөөд нь нэг цагт 90 м3 бүтээгдэхүүн /бетон/ гаргах хүчин чадалтай.
Бэлэн болсон дайрга, элс, цемент, усыг хольж цутгуурын бетоныг бэлтгэнэ.
Зуурмагийн элсийг вибрацтай шигшүүр, туузан дамжуулагч нь хуурай элсийг ус
хэрэглэхгүйгээр шигшиж, зуурмаг хийхэд бэлэн болгоно.
8.5. Агуулахын аж ахуй
Сэлбэг хэрэгслэл болон материал хадгалах 200м3 багтаамжтай битүү агуулах барина.
Мөн том хэмжээний тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги зэргийг хадгалах 50 х 20м –
ийн бетондсон задгай талбай барина.
8.6. Уулын ажлын хэмжээ, аргачлал
Энэ онд 40 000м3 дайрга олборлохоор төлөвлөж байна. Дайрга авах ил уурхайн доод
хэсэг нь 1145 м –ийн горизонтоор хязгаарлагдана.
Уулын хөндлөн нэвтрэлтийг хэт гүн хийхээс аль болох зайлсхийнэ. Учир нь чанар
муутай чулуулаг гарах магадлалтай. Чанар муутай чулуулгийг бутлуурын хажууд
овоолго хийж хадгалаад олборлолт дууссаны дараа талбайн хучилт, нөхөн сэргээлтийн
ажилд ашиглах зорилгоор овоолго хийж хадгалж байна.
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8.7. Өрөмдлөг-тэсэлгээний ажил
Чулуулгийг бутлах ажлыг өрөмдлөг-тэсэлгээний аргаар гүйцэтгэх бөгөөд тэсэлгээний
тооцооны дагуу доорх хэмжээний тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг ашиглана.
Тэсрэх материал, тэсэлгээний хэрэгслийг Австралийн Орика компани нийлүүлэх
бөгөөд тээвэрлэх, хадгалах, эдгээртэй холбогдох тусгай зөвшөөрөл авах ажлыг Орика
Монголиа ХХК хариуцана.
Өрөмдөж, тэслэх чулуулаг нь базальт эсвэл гранитийн төрлийн чулуулаг байна.
Тэсэлгээний цооногийг Ингерсол Ранд НС160 машин ашиглан өрөмдөнө.
Нэг удаагийн тэсэлгээнд ойролцоогоор 360 кг бортоготой Повергел Бастер эмульсийн
тэсрэх бодис орно.
Тэсэлгээнд Exel 25 болон 65 мс-ийн удаашруулагчтай өдөөгч хэрэглэгдэнэ. Эдгээр
төрлийн удаашруулагчтай өдөөгчийг цооногт болон эгнээ хооронд хэрэглэснээр нэг
удаа тэслэгдэх цэнэгийн хэмжээг багасган, чулуулгийн массивийн чичирхийлэл,
доргилтын нөлөөллийг бууруулна.
Тэсэлгээний нэг блок 5м өргөн, 24м урттай байна. Хоёр эгнээгээр өрөмдсөн нийт 16
цооногтой байх ба эгнээ хоорондын зай 2.5 м, цооног хоорондын зай 3 м болно.
Цооног дахь цэнэгийн урт 3.72м, түгжээсний урт 1.78м байна. Цооногийг өрөмдлөгөөс
гарсан чулуулгийн нунтагаар түгжинэ.
Жилд дунджаар хэрэглэх тэсрэх бодис, тэслэх хэрэгсэл
Хүснэгт 8.
№
1
1
2
3
4

Тэсрэх бодис

нэгж

Повергел Бастер 85 мм Повергел Павер
Тэслэх хэрэгсэл:
Exel 12 м нонел детонатор 400 мс
Exel 6 м нонел детонатор 400 мс
Exel 5 м коннектадет 25 мс
Exel 500 м дамжуулагч

150 000
300 нэгж
300 нэгж
300 нэгж
30 нэгж

Тэсрэх материалыг Оюу толгой дахь тэсрэх материалын агуулахад хадгална. (Тэсрэх
материалын зөвшөөрлийг авсан болно) Уулын ажлын тасралтгүй байдлыг хангах
үүднээс агуулахад хадгалах тэсрэх бодисын хэмжээ 20 тонн хүртэл байна.
Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны асуудлыг Монгол улсын холбогдох
хууль, журам, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааврын дагуу гүйцэтгэх болно.
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8.8. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ
Энэхүү чулууны карьер дээр дараах байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнүүдийг
авч явуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд:
o Уулын ажлыг газар эдэлбэрийн хуулийн дагуу орон нутгаас зөвшөөрсөн
талбайд зөвхөн төсөлд тусгагдсан хил хязгаарын дотор явуулах
o Ил уурхай дээр ажиллах машин, техникүүдийг тогтсон замаар явуулж
байх
o ШТМ-ийг ил задгай асгахыг хатуу хориглох
o Техникийн засвар үйлчилгээг байгаль орчныг бохирдуулахгүйгээр
тусгай бэлтгэсэн талбайд хийх
o Гаргасан хаягдал хогийг компанийн хог хаягдлын менежментийн дагуу
зохицуулах.
o Олборлолт дууссаны дараа тухайн орчны рельефийн дагуу налуулалт
хийх
o Хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл говийн бор саарал хөрсөөр өнгөлж нэг
наст ургамлын үр цацаж нөхөн сэргээх
o Монгол улсын нөхөн сэргээлтийн 4920:2000, 4919:2000, 4918:2000
стандартуудыг баримтлан ажиллах
Нөгөөтэйгүүр Оюу толгой төслийн аливаа үйл ажиллагаанаас болж нөхөн сэргээлтийн
ажлыг зайлшгүй хийх шаардлагагүй байж болно.

9. ЭЛС АВАХ ТАЛБАЙ
АММИ компани нь 2006 онд төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор элсийг зөвхөн
өөрийн аж ахуй болон барилгын хэрэгцээнд ашиг олох зорилгогүйгээр ашиглах болно.
Элс авах цэгүүдийн зөвшөөрлийг “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах
журам”-д заасны дагуу сумын Засаг даргын 2006 оны 03 сарын 16-ны өдрийн 13 тоот
захирамжаар авсан болно. (Хавсралтаас үзнэ үү)
9.1. Элс авах цэг





Оюу толгой лицензийн талбай дотор
Умдай голын салбар сайруудын нэгээс
UTM 48T 4767059 / 647832.0
UTM 48T 4766127 / 648072.7

9.2. Нийт ашиглаж болох элсний тооцоо
2006 онд дунджаар 52,000 м3 орчим элс авч ашиглана.

Environmental Protection Plan- 2006

45

9.3. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ
Элсийг Умдай голын салбар сайраас авах бөгөөд дараах технологийн дагуу үйл
ажиллагаагаа явуулна. Үүнд:
o “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах журам”-ын 2,6-д заасны
дагуу 1,5 га хэмжээнд хүртэл элс авсан цэгийг зогсоож техникийн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх
o Хуурай голын сайраас элс авах нэг талбайн нийт хэмжээ 1.5 га-аас ихгүй
байх
o Сайраас 1.5-2.0 м гүнтэйгээр авах
o Элс авах явцад хуурай сайраас ус гартал авахгүй байх
o Хуурай сайраас ус гартал авсан тохиолдолд нэн даруй буцааж булах ба
элс авах газраа өөрчлөх
o Элс зөөж буй хүнд даацын тээврийн хэрэгслэлүүд тогтмол нэг замаар
тээвэрлэх
o Талбайд янз бүрийн хог хаягдал хаяхгүй байх
o Мөн орчны аюулгүй байдлыг хангах
Элс авч дууссаны дараа голын хуурай сайрыг дараах байдлаар нөхөн сэргээсэн байна.
Үүнд:
o
o
o
o

Элс авах явцад эвдэгдсэн газрыг тэгшлэлт хийж дүүргэх
Мөн орчны рельефийн адилаар налуулалт хийх
Хог хаягдлыг түүж, талбайг цэвэрлэх
Нөхөн сэргээсэн газарт хөрсөөр хучилт хийж, ургамалжуулах
шаардлагагүй болно.

Элс авах явцад цаг агаарын дараах байдлыг анхаарч ажиллах шаардлагатай. Ялангуяа
зуны улиралд хүчтэй салхи шуургатай борооны дараа хуурай сайр болон
гольдролуудын дагуу богино хугацаанд маш хүчтэй уруй, үер буудаг бөгөөд үерийн
урсгал 30-90 минутын хооронд үргэлжилдэг байна.

10. ТҮҮХИЙ ЭД, ТУСЛАХ МАТЕРИАЛ
10.1. Усны нөөц
АММИ компани нь уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө тухайн орчны усан сангийн
нөөцөд ноцтой өөрчлөлт үзүүлэхгүйгээр цооногуудыг ашиглан хайгуулын төслийн
усны хэрэгцээг хангах ёстой.
Нутгийн малчдын ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй гар худаг болон булаг, шанд,
задгай усыг хайгуулын ангиудын ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд
ашигладаггүй бөгөөд цаашид ч ашиглахгүй болно.
2006 онд OTRC 218, СС01 болон СС02 зэрэг цооногуудыг ашиглан ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангана. (Хүснэгт 9.)
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ОТ төслийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа цооногууд
Хүснэгт 9.
№

Цооног

1

OTRC 218

2

CC01

3

CC02

4

OTRC 938

5

SW Oyu
bulk sample
shaft hole

Координат
649905
4763401
648003
4767444
647786
4767639
650087
4764473
650718
4763097

Гүн
(метр)

Өдөрт
м3/өдөр

Өрөмдсөн он

Хангамж

60

138

2002.06.17

Кемпийн болон
өрмийн усны

51

65

2004.04.25

Кемпийн

51

65

2004.05.13

Кемпийн

60

148

2004.07.20

Үйлдвэрлэлийн

74

110

2004.11

Үйлдвэрлэлийн

OTRC-218, CC01, CC02 -р цооногийг ахуйн усны зориулалтаар ашиглаж байна.

Хайгуулын ангиудын ундны усны хэрэгцээнд зөвхөн савтай цэвэр ус хэрэглэдэг.
Үүнд:
 1 савтай цэвэр ус (0.35 л) х 1 хүнд 6 ширхэг/өдөр х 850 хүн (2006.02.15
байдлаар ОТ-д нийт ажиллаж буй хүний тоо) х 365 өдөр = 651.5 м3/жилд
савтай цэвэр ус хэрэглэнэ.
 2006 онд ахуйн хэрэгцээнд нийт 56 736 м3, үйлдвэрлэлд 122 688 м3 нийт 179
424 м3 ус ашиглахаар тооцоотой байна.
Усны нөөц ашиглалт
Хүснэгт 10.
№

1

2

3

4

5

ОТ хэмжээнд ашиглаж
буй цооногууд
м3/өдөр
OTRC-218 цооног
138 м3/хоног
6 цаг ажиллана
OTRC-218 цооног
18 цаг ажиллана
CC 01 цооног
52.8 м3/ хоног
24 цаг ажиллана
CC 02 цооног
43.2 м3/ хоног
24 цаг ажиллана
OTRC-938 цооног
86.4 м3/хоног
24 цаг ажиллана
SW Oyu bulk sample
shaft hole
Ахуйн ус
Үйлдвэрлэлийн ус

Усны
зориулалт
/үнэ м3/төг

Aхуйн
30 м3/төг
Үйлдвэрлэлийн
50 м3/төг

Ашиглалты
Ашиглах
н хэмжээ
хугацаа
3
м /сар
828.0
12 сар

Төлбөрий
н дүн /төг/
ахуйн

2484.0

12 сар

29808

1950.0

12 сар

23400

ахуйн

1950.0

12 сар

23400

ахуйн

4440.0

12 сар

53280

3300.0

12 сар

39600

4728.0

12 сар

56 736

1 702 080

10224.0

12 сар

122 688

6 134 400

179 424
м3/жил

7 836 480

Нийт:
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Хэдийгээр бид ундны усны хэрэгцээндээ савтай цэвэр усыг хэрэглэдэг боловч 2006
онд зарим худгийн усны шинжилгээг хийлгэж “Ундны ус MNS-900-92” Монгол улсын
стандарт ба Австрали улсын ундны усны зааварчилгааны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан
үзэх болно.
11. ЗАРДАЛ, ТӨЛБӨР ХУРААМЖУУД
11.1. Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний зардал
Оюутолгой төслийн БОХ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд энэ онд нийт 10 000 000
төгрөгийг төсөвлөсөн болно. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний арга хэмжээ
болон түүнд зарцуулагдах зардлыг нэгдсэн хүснэгтээр үзүүлэв. (32-р хуудас) Үүнд:
1. Өрмийн зумп болон суваг булах:
Хэрэв суваг малталт хийгдэхгүй бол бусад нөхөн сэргээлтийн ажилд төсөвлөсөн
зардлыгг ашиглах болно.
204 зумп х 5м3 х 1500 төгрөг/м3 = 1 530 000.0 төгрөг
10 000м3 суваг х 500 төгрөг/м3 = 5 000 000.0 төгрөг
2. Хог хаягдлын зайлуулалт, орчны цэвэрлэгээний ажилд 1 570 000.0 төгрөг
3. Зуны цагт тоосжилтыг бууруулах зорилгоор хайгуулын анги, машины
зогсоол болон замын зарим хэсэгт үйлдвэрлэлийн хаягдал ус болон
уурхайгаас шүүрэх усыг эргүүлэн ашиглаж цацах 1 500 000.0 төгрөг
4. Усны нөөцийг хамгаалах ажилд 400 000.0 төгрөг
Ашигт малтмалын тухай Монгол улсын хуулийн 30 дугаар зүйлийн 11-д заасны дагуу
холбогдох сумын орон нутгийн орлогын дансанд байгаль орчныг хамгаалах зардлын
50% болох 500 000 000 төгрөгийг шилжүүлнэ.
Тухайн төсөлд холбогдох байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх ажлуудыг
хийж гүйцэтгэн орон нутагт актаар хүлээлгэн өгсний дараа “Геологи, уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн явцад БОХ зорилгоор мөнгөн хөрөнгө барьцаалах журам”-д заасны
дагуу барьцаалсан мөнгөн хөрөнгийг жилийн сүүлд буцааж авах болно.
11.2. Байгаль орчныг бохирдуулсаны төлбөр хураамж
БОХ төлөвлөгөө болон Монгол улсын холбогдох хууль, журмын дагуу энэ онд ус
ашиглалтын төлбөр, хайрга, дайрга, элс, орон нутгийн зам ашигласны төлбөрийг орон
нутгийн захиргаатай гүйцэтгэлээр улирал тутамд тооцох болно.
Ханбогд сумын захиргаатай Ус ашиглах тухай байгуулсан гэрээг дахин энэ онд
үргэлжлүүлэн сунгаж хийх бөгөөд гэрээнд зааснаар хайгуулын аливаа нэмэлт ажил
эхлэх бүрд хэрэглэх үйлдвэрлэлийн усны зарцуулалтыг тооцож нэхэмжлэлээр төлбөр
тооцож байх заалт хэвээр үлдэж дагаж мөрдөх болно. (Ус ашиглах тухай гэрээ. 12.1,
12.2-р зүйл)
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“Ердийн ашигт малтмалыг лицензгүйгээр ашиглах журам”-ын дагуу Ханбогд сумын
Засаг Дарга 2003 оны 02-р сарын 19-ны өдрийн 11 тоот захирамжаар түгээмэл
тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн хэмжээг орон нутгийн хэмжээнд
тогтоосноор 1м3 элсийг 100 төг; 1м3 хайргыг 50 төг; 1 тн магмын чулуулгийг 100
төгрөгөөр тус тус тооцон орон нутагт нэхэмжлэхээр төлнө.
2006 онд тус коспани нь орон нутагт байгаль орчныг бохирдуулсны төлбөр
хураамжинд нийт 266 523 480 төгрөгийг төлөхөөр урьдчилан тооцлоо.
11.3. Газрын төлбөр
Энэ онд Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор
нийт 2508.7 га газрыг хашаагаар хүрээлэхээр болсон. Энэ асуудлыг Монгол улсын
Газрын тухай хуулийн дагуу судлан компанийн зүгээс орон нутагтай удаа дараа
уулзан шийдвэрлэсэн болно. Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 2-р сарын 27-ны
өдрийн 10 тоот захирамжийг үндэслэн газар ашиглах эрхийн № 000 4155 тоот
гэрчилгээг олгосон.
Нийт газрын 53.04 га-г үйлчилгээний барилга байгууламжийн; 2455.6 га –г уурхайн
эдэлбэр газрын зориулалтаар ашиглахаар сумын Засаг даргатай гэрээ байгуулан
төлбөр хураамжийг гэрээнд заасны дагуу барагдуулах болно.
Орон нутагт төлөх байгаль орчны төлбөр хураамжууд
№

Хүснэгт 11.
Хэмжээ (төг)

Төлбөрүүд

1

Ус ашигласны

7 836 480

2

Орон нутгийн зам ашигласны (170 км)

1 275 000

3

Элс 52 000 м

5 200 000

4

Хайрга: хэрэв авч ашиглавал гүйцэтгэлээр төлнө

5

Дайрга 40 000 м3

4 000 000

6

Үйлчилгээний зориулалтаар газар ашигласны 53.04 га

2 652 000

3

Үйлдвэрлэл уурхайн зориулалтаар газар ашигласны 2455.6 га

245 560 000

Нийт

266 523 480
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12. ХАЙГУУЛЫН АНГИ
12.1. Хайгуулын ангиуд
Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй лицензийн талбайд Айвенхоу Майнз компанийн
үндсэн ажилчдад зариулсан Оюутолгой анги, өрөмдлөгийн ажилчдад зориулсан
Межер Понтил, Гоби дриллинг, Land drilling зэрэг компаний ангиуд болон орон
нутгийн ажилчдад зориулсан Ханбогд зэрэг 5 анги байрлаж байгаа бөгөөд захиргааны
оффисууд, механикийн засварын цехүүд, дээж бэлтгэлийн өрөө, цооногийн дээж
бэлтгэх цех болон онгоцны буудлын талбай, машины зогсоол байдаг.

13. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
13.1. Хаягдлыг дахин ашиглах
Хайгуулын ангиас гарч буй ахуйн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах ажлыг
үргэлжлүүлэн хийх болно. Уг ажлын хүрээнд хатуу хог хаягдлыг:
1. Дахин ашиглах /Recycling/
2. Мод
3. Төмөр
4. Бусад гэсэн 4 хэсэгт хуваан тусгай цэгт төвлөрүүлж байна.
13.2. Хог зайлуулах сав
ОТ төслийн хэмжээнд ажиллаж буй нийт ажиллагсад нь хог хаягдлаа ялган хаях уут
саваар бүрэн хангагдсан байдаг. Алслагдмал ажлын байруудад ч гэсэн хогны уутыг
өргөн хэмжээгээр ашигладаг бөгөөд хог хаягдлыг машинаар зөөвөрлөн нэгдсэн цэгт
зайлуулж байна.
13.3. Хог хаягдлын цэг
Одоогоор ашиглаж буй хогийн цэгийг торон хашаагаар хамгаалж, тодорхой цагийн
хуваараар ажиллуулж байна.
Тус компанийн хайгуулын үйл ажиллагааны явцад одоогийн байдлаар нүх ухаж хог
хаягдлыг зайлуулах нь тохиромжтой хэлбэр болж байна.
Оюу толгой төслийн ажилчдын тоо өмнөх жилүүдээс эрс өссөнтэй холбогдон шингэн
хаягдлын хэмжээ өдөр тутам нэмэгдэж байна. Иймд 2005 онд хаягдал ус цуглуулах
даланг өргөтгөж өөр хоорондоо түвшин барих хяналтын суваг бүхий 3 хэсэг даланд
хаягдлыг цуглуулж байна.
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13.4. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
2006 онд Оюу толгойнд өдөрт 120 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд
оруулахаар ажиллаж байна.
Бохир ус цэвэрлэх байгууламж /БУЦБ/ нь холбогдох байрилга байгууламжуудтай
бохирын хаягдал усыг найдвартай цэвэрлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Бохир ус нь хүндийн жингээр салгах бохирын системээр дамжигдан шахуургын станц
руу орж цаашаа БУЦБ руу шахахдаж механик – биологийн БУБҮ-н Flexidiblok-оор
цэвэрлэгдэнэ. БУЦБ нь 2 реактороос (Sequencing Batch Reactors) бүрдэнэ. Үйлдвэрийн
зориулалттай компьютер нь цэвэрлэх үйл ажиллагааг удирдах бөгөөд энэхүү
ажиллагаа нь No 282852 ба No 283591 патентуудаар хамгаалагдсан болно.
Реакторуудын үйл ажиллагаа нь орж буй усны хэмжээнээс шалтгаалан туйлын уян
хатан билээ. Энэхүү систем нь бусад нэгдсэн буюу хэсэгчилсэн хэлхээ сүлжээтэй
ихээхэн хэмжээний бохир ус боловсруулах үйлдвэрүүдэд тохиромжтой юм.
Цэвэрлэх үйл ажиллагаа нь төрөл бүрийн цикл хуваагдана. Нэг циклд дүүргэлт (буюу
нэмэлт ачааллын үед дүүргэлт болон идэвжүүлэлт), идэвхжүүлэлт, азотоос
ангижуулах, суулт ба цэвэр ус шахах зэргээс бүрдэж ойролцоогоор 11 цаг үргэлжилнэ.
Нэг циклийн гарч буй материалын хэмжээ орж буй материалаас шалтгаална.
Цикл бүрийн тухай үйлдвэр нь тэмдэглэл хөтлөнө. Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг
зааврын дагуу тохируулж болно.

13.4. Техникийн хаягдал тос зайлуулах цэг
2002-2004 онуудад техникийн хаягдал тосыг Межер Понтил өрмийн компанийн
механикийн цехийн хашаанд байрлах 25 тн багтаамжтай ёмкостонд хурааж зайлуулж
байсан. 2005 оноос эхлэн шинэ ШТС-ын ойролцоо тус бүр нь 25 тн багтаамжтай
ёмкость байрлуулан ашиглаж эхлээд байна. Хайгуулын анги 7 хоногт 330 л буюу сард
1,3 т техникийн хаягдал тосыг зайлуулж байгаа. 2006 онд хаягдал тосыг битүү орчинд
шатааж устгадаг Incinerator гэдэг төхөөрөмжийг ашиглалтад оруулна.
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13.5. Хог хаягдал, завсрын бүтээгдэхүүн
а/ Хатуу хог хаягдал
Нэр төрөл
Пластик болон цаасан сав баглаа боодол,
шилэн сав, барилгын материалын
үлдэгдэл
Пластик сав
б/ Шингэн хог хаягдал
Нэр төрөл
Үйлдвэрлэлийн бохир ус
Ахуйн бохир ус
в/Хаягдал тос
Нэр төрөл
Техникийн хаягдал тос

Хэмжээ
81-100
м3/жилд

Эх үүсвэр
Хүнс
болон
барилгын
материалын
үлдэгдэл, хадгалах сав, баглаа боодол

344.9
м3/жилд

Савтай цэвэр усны сав

Хэмжээ
119 172.5 м3/жилд
8 212.5м3/жилд
Хэмжээ
6м3 буюу
6000 л

Эх үүсвэр
Өрөмдлөг
шүршүүр, угаалга, ариун цэврийн өрөө
Эх үүсвэр
Уулын хүнд машин механизм,
машин

өрмийн

г/Завсрын бүтгээгдэхүүн
Байхгүй.

13.6.Хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах арга
а/ Хатуу хог хаягдал
Нэр төрөл
Пластик болон цаасан сав баглаа
боодол, шилэн сав,

Цэвэрлэгээ
өдөр тутмын

Зайлуулалт
Ажлын байруудыг хогийн уут саваар бүрэн
хангасан бөгөөд зөөвөрлөн Хог хаягдлын
нэгдсэн цэгт хаях
80-90%-ийг буюу 310.41 тн орчмыг орон
нутгийн хүмүүс түүж авна.

Цэвэр усны пластик сав
б/ Шингэн хог хаягдал
Нэр төрөл
Үйлдвэрлэлийн бохир ус:
70% - 83 420.75 м3
29% - 34 560.02 м3
1% - 1 191.7 м3

Ахуйн бохир ус
в/Хаягдал тос
Нэр төрөл
Техникийн
хаягдал тос

Цэвэрлэгээ
1. 70%-ийг соруулж дахин
өрмийн
шингэнд
ашиглах,
2. 29%-ийг
зумпэнд
нь
үлдээх болон өрмийн
орчмын
тоосжилтыг
дарах зорилгоор дахин
ашигладаг
өдөр бүр 22.5 тн бохир усыг бохир
ус зайлуулах нүхэнд

Цэвэрлэгээ
Механик болон засварын цехүүдэд 200л
багтаамжтай поошиг тавих
Сард 500 л хаягдал тос гарна.

г/ Цацраг идэвхит хаягдал
Байхгүй.
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Зайлуулалт
1%-ийг хог хаягдлын нэгдсэн
цэг дэх бохир ус зайлуулах цэгт

Бохир ус зайлуулах нүхнээс
соруулан бохир ус зайлуулах
цэгт

Зайлуулалт
1. Major Pontil компаний механик
цехийн хашаанд байрлуулсан
25 тн –ийн ёмкость-д хаях,
2. ШТС-ын
ойролцоо
суурилагдсан
20
тн-ийн
ёмкость-д

14. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
14.1. Өрөмдлөг ба суваг малталт
Өрөмдлөгийн үед талбай бэлдэх, усан хангамж сайтай байх, мөн өрөмдлөгөөс гарах шавар,
үртэс чулуулаг болон бусад шингэнийг хүлээж авч цуглуулах зумп буюу тунаах далан ухаж
бэлтгэдэг. Зумп нь өрөмдлөгийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж байдаг өрөмдлөгийн
шингэнийг хадгалдаг нүх юм.
Өрөмдлөгийн шингэнд голдуу Австрали улсад үйлдвэрлэсэн тус улсын Хөдөлмөр хамгаалал,
нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах улсын комисс (NOHSC) –ын стандарчлалын дагуу
Аюулгүй гэж ангилагдсан шавар уусмалыг холигч, зууралдуулагч, тосолгоо, өрөмдөх хурдыг
нэмэгч, штангны чичиргээг бууруулагч зэрэг бодисуудыг хэрэглэдэг бөгөөд эдгээр нь бичил
организмын нөлөөллөөр өөрөө задрах чадвартай юм.
Ордын геологийн нөхцлөөс харахад Оюутолгой орчимд нэлээд зузаан улаан шаврын үе өргөн
тархсан тул дунджаар 5 м3 (2м урт х 1.5-2м гүн х 1.5м өргөн) багтаамжтай зумп малтаж усаар
дүүргэн өрөмдлөгийн бодисуудыг хольж шингэн бэлтгэн ашиглахад хөрсөнд нэвчиж гүний
усыг бохирдуулах боломжгүй юм.
Эрдэс тосны хувьд 100%-ийн нэрсэн ургамлын тосны эмульсын найрлагатай бодисуудыг
хэрэглэдэг боловч эдгээр бодисууд нь бичил организмын нөлөөллөөр өөрөө задрах чадвартай
тул байгаль орчныг ноцтой бохирдуулан түүнд нөлөөлөхүйц хохирол одоогоор учруулаагүй
байна.
Өрөмдөж дууссаны дараа өрмийн цооногийг хувийн тусгай дугаар бүхий цементэн тагаар
таглах буюу PVC хоолой хийж нуралтаас хамгаална. Энэ нь :




Өрмийн цооногт гадны биет болон муу чанартай ус орж гүний усыг бохирдуулах
Цооногоор дамжин өөр өөр уст давхаргын уснууд холилдох
Уст давхаргын усыг ашиггүй алдахаас сэргийлэх зэрэг ач холбогдолтой байдаг юм.

Мөн зумпуудыг булж, нөхөн сэргээх ажлуудыг байнга хийсээр ирсэн бөгөөд энэ ажил цаашид
үргэлжлэн хийгдэх болно.

14.2. Хөрс ба ургамал
Оюутолгойн лицензийн талбай нь 8496 га талбайг эзлэх бөгөөд өрөмдлөг, далд уурхайн ам
нээх, босоо малталт, суваг шуудуу ухах, ахуйн зориулалтаар ашиглаж буй газар болон зассан,
туслах зам зэрэг хайгуулын зайлшгүй үйл ажиллагаанаас болж ордын орчимд одоогоор 96.63
га газрын хөрс талхагдал болон бага зэргийн эвдрэлд орж эхэлжээ. (АММИ компанийн
Оюутолгой дахь хайгуулын талбайд хийсэн байгаль орчныг нөхөн сэргээх ажлыг шалгаж
хүлээж авсан тухай протокол. 2004.01.02)
Хөрс, ургамал нь талхлагдсан 96.63 га газар нь голдуу Оюутолгой ордын орчимд байдаг
бөгөөд талхлагдсан газарт аливаа хайгуулын зориулалттай үйл ажиллагааг нэмж явуулах
явцад өнгөн хөрсийг тусад нь хусаж овоолох шаардлагагүй гэж үздэг.
Гэвч хайгуулын зориулалттай томоохон хэмжээний босоо, далд малталт нэвтрэх үед
урьдчилан талбай бэлтгэн, өнгөн хөрсийг 30 орчим см-ийн зузаантайгаар хусч тусад нь
овоолж байсан.
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Мөн аливаа суваг нэвтрэх явцад өнгөн хөрсийг доод давхаргын хөрснөөс тус тусад
малталтын хоёр талаар овоолох зарчмыг баримтлан ажилладаг.

нь

2005 онд энэхүү байдлаар үргэлжлүүлэн ажиллах бөгөөд газрын элэгдэл, эвдрэлийн өнөөгийн
байдлыг тодорхойлж, ажлын зураглал хийхээр төлөвлөж байна.
Оюутолгой орчмын хөрс, ургамалжилтыг байгалийн нөхцөлийн суурь судалгаанд тодорхой
тэмдэглэн бүртгэлжүүлсэн байгаа бөгөөд 2002, 2003, 2004 оны зун, намрын улиралд хөрс,
ургамлын мониторинг хийж байв.
Энэ онд сонгогдсон 25м х 25м хэмжээтэй 5 талбайд хөрс, ургамалын мониторинг цаашид
үргэлжлүүлэн хийхээс гадна байгаль орчны нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан
судалгааны дүнд олборлолтын ажил явуулахад өртөх талбайн ургамлын нэр төрөл, тархалтыг
дахин нарийвчлан тогтоох ажлууд хийгдэх болно.

14.3. Усны нөөц чанарыг хамгаалах асуудлууд
АММИ компани нь 2003 оноос эхлэн сумын захиргаатай Ус ашиглах гэрээ байгуулан
ажилласаар ирлээ. Энэхүү гэрээнд заасны дагуу бид энэ онд дараахь ажлуудыг үргэлжлүүлэн
хийхээр төлөвлөлөө. Үүнд:
1. Төвлөрсөн ахуйн ус хангамжийн усны эх үүсвэрийн орчимд 100м-ээс доошгүй зайд
үйлдвэрлэлийн болон аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахгүй байх
2. Лицензийн талбайд буй экологийн ач холбогдол бүхий задгай ус, булаг, шандыг
хамгаалалтандаа авч, ариун цэврийн нөхцлийг хангуулж байх
3. Олон улсын жишиг болон Монгол улсын стандартад тохирохгүй ус ашиглах технологийг
хэрэглэхгүй байх
4. Усны мониторингийн хөтөлбөрийн дагуу сар бүр задгай ус, худгийн усны физик шинжийг
хэмжих, улирал тутам химийн шинжилгээ авч байх

14.4. Усны нөөцийг хомсдохоос хамгаалах ажлууд
1. Усны тухайн эх үүсвэрийн нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахдаа байгаль
орчны тэнцлийг хангахад шаардагдах усыг байгальд заавал үлдээх
2. Усны тухай хуулийн 14.2-д зааснаар Ус ашиглагч нь усны тухай хууль тогтоомж, барилга
байгууламжийн техникийн нөхцөл, ашиглалтын технологийн горимыг зөрчсөнөөс усны
нөөц хомсдож, чанар алдагдвал усыг цэвэршүүлэх, нөхөн сэргээх ажлыг өөрийн хөрөнгөөр
гүйцэтгэх
3. Барилга байгууламж барих явцад голын гольдролыг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарвал
түүнийг байгалийн төрхөнд нь буцааж оруулах, засч тохижуулах арга хэмжээний зардлыг
зураг төсөлд тусгаж хэрэгжүүлэх
4. Голын сайраас, 2 м гүн хүртэл гадаргуугаас хайрга авч бэлдэх
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14.5. Усыг бохирдохоос хамгаалах ажлууд
1. Усны эх үүсвэр, голдирол, гуу жалга, сайр болон хамгаалалтын бүсэд хог хаягдал,
бохирдуулах бодис хаяхгүй байх
2. Бохирын ус зайлуулах худаг, ёмкост байгуулах
3. Ашиглаж дууссан өрмийн цооногоо битүүмжлэн сумын Засаг даргад хүлээлгэн өгөх
4. Ашигт малтмал эрж хайх, олборлох явцад ус бүхий давхарга илэрвэл түүнийг бохирдохоос
хамгаалах арга хэмжээ авах
5. Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын усыг хамгаалах,
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх тухай шаардлагыг биелүүлж байх зэрэг болно.
Тухайлбал: Энэ онд ахуйн усны шижилгээг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын Улсын
итгэмжлэгдсэн лабораториор улирал бүрд хийлгэнэ.

15. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
15.1. УСНЫ МОНИТОРИНГ
АММИ НЬ AQuaterra Consulting Pty Ltd зөвлөх компанийн 2004 оны 8 сард

боловсруулсан “Гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр”-ийн дагуу 2006 онд
гүний усны горимын хяналтыг үргэлжлүүлэн хийнэ.
2006 оны гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт:
1. Оюу толгой орчмын 44 цооног, 4 худаг, 4 задгай ус,
2. Галбын говийн 67 цооног, 35 худаг,
3. Гүний хоолойн 48 цооног, 64 худаг, 2 булаг тус тус хамрагдaнa.
Хэмжилтэнд хамрагдах цооног, худгуудын нэр, байрлалыг хүснэгт 12, зураг 3, 4 –өөр
үзүүллээ. Өнгөрсөн оны туршид хэмжилтэнд хамрагдаагүй худаг, цооногийг хассан
байгаа.
Гүний усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт хамрагдсан бүх цооног, худгуудын усны
шүлтлэг (pH), цахилгаан дамжуулах чадвар (E.C), хуурай үлдэц (TDS) болон
температурыг HI 98 129 Waterproof ph&E.C, TDS meter багажаар хээрийн шинжилгээг
сар бүр хийнэ. Усны түвшингийн хэмжилтийг плоппер буюу усны түвшин хэмжигчээр
хэмжинэ.
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Зураг 3. Гүний хоолой, Галбын говь дахь гүний усны мониторингт хамрагдаж буй цооногууд

Зураг 4. ОТ орчмын гүний усны мониторингт хамрагдаж буй цооногууд
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Бүх худгууд болон нэр заасан цооногоос улирал тутамд усны дээж авч лабораторийн
нарийвчилсан шинжилгээнд явуулна. Химийн шинжилгээний дүнг Монгол улсын,
Шинэ Зеландын ундны усны зааварчилгаа, Дэлхийн банкны стандартуудтай
харьцуулалт хийж байх болно.
Химийн бүрэн шинжилгээнд хамрагдах цооногууд
Хүснэгт 12.
Area:
Site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Environmental Protection Plan- 2006

Hole ID
GG1
GG2
GG4
GG6
GG8
GG18
GG19
GG20
GG26
GG29
GG32
GG35
GG40
GG41
GG43
GG47
GHW2x3
GH3x1
GH4x6
GH5x1
GH5x2-10R
GH6x1
GH6x2
GH14x1
GH14x2
GH15x1
GH15x3
GH15x4-10R
GH16x2

Galbyn Gobi & Gunii Hooloi
Easting
691220
676630
699500
674800
668800
705000
700200
659100
688000
718000
694340
681160
724562
731793
737000
723410
662060
666940
672280
677490
676500
682390
681360
689200
689000
697450
696620
693500
717350
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Northing
4723780
4713310
4731100
4724500
4708490
4742000
4750000
4702600
4728000
4751000
4741620
4736650
4778530
4768068
4778710
4763000
4785060
4788100
4790700
4794560
4799000
4798540
4802860
4803000
4808470
4808500
4804550
4811500
4804000

15.2. ХӨРС БА УРГАМЛЫН МОНИТОРИНГ
Үйлдвэрлэл, уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж байгаа байдлыг
нь хянаж байхад олон жилийн мониторинг судалгааны ач холбогдол оршдог. Иймд
Оюу Толгой орчмын нутагт хөрс, ургамлын мониторингийг жил бүр хийж ургамлын
төрөл зүйл, ургамлан бүрхэвч, эзлэх хувь, хөрсний бүтэц, элэгдэл зэргийг тодорхойлон
тэмдэглэдэг.
2006 оны 7 дугаар сарын 25-ноос 8 дугаар сарын 10-ний хооронд ОТ төслийн
лицензийн талбай доторх мониторингийн 6 талбайд, лицензийн талбайгаас гаднах 10
талбайд хөрс, ургамлын мониторингийг өмнөх жилүүдэд хийж байсан арга зүйгээр
хийнэ.
Лицензийн талбайгаас гадуур мониторингийн цэг сонгон авч байгаа нь цаашид Гүний
хоолой, Галбын говиос үйлдвэрлэлд ашиглах усыг татан авч хэрэглэснээр тухайн
нутгийн байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг тодруулахад суурь нэмэлт мэдээлэл
болж өгөх зорилготой юм.
Мониторинг хийх талбайнуудын байршлыг 23 дугаар хүснэгтээр үзүүлэв.
Мониторинг хийх талбай
Хүснэгт 13.
Мониторингийн нэр ба дугаар
Лицензийн талбай доторх
Баруун хойд
Plot 12 (1).
Бүр зүүн хойд
Plot 4 (2).
Зүүн хойд
Plot 14 (3).
Зүүн урд
Plot 15 (4).
Баруун урд
Plot 9 (5).
Бүр баруун хойд
Plot 6.
Лицензийн талбайн гаднах
Хүнхэрийн заг
Шар тохой
Гүн ус - тооройн төгөл
Гүн ус - тооройн төгөлийн зүүн дэнж
Гүн усны дэрс
Булан сухайт
Хонгорын овоо
Галбын говийн Их загны баруун хөндий
Жавхлантын урд зоо
Дайчингийн заг

Солбицол
648165; 4767018
654014; 4768002
653602; 4767396
655983; 4758952
647500; 4759625
647415; 4767468
697641; 4797253
731763; 4790814
710885; 4713793
710933; 4713800
712343; 4711837
690201; 4723026
700695; 4725142
701461; 4743280
667203; 4733527
659289; 4702555

15.3. Агаарын чанарын мониторинг
Оюу толгой төслийн хэмжээнд тоосны мониторингийг энэ жил үргэлжлүүлэх хийх болно.
Оюу толгой орчимд 2002 оны 7-р сараас 2004 оны 6 сар хүртэл хугацаанд нийт 21 цэг дээр 4
удаагийн орчны тоосжилтын хэмжилтийг амжилттай хийж гүйцэтгэж байсан. Эдгээр
хэмжилтийн үр дүнг нэгтгэн Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй орчны агаарын чанарын
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үзүүлэлтийн загварчлалыг тооцож гаргасан болно. Энэ жил дараах цэгүүдэд агаарын чанарын
мониторинг хийх болно.
Оюу Толгой орчмын агаарын чанарын мониторинг хийдэг цэгүүд
Хүснэгт 14.
№

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

Хэмжилтийн
цэгийн
Хамарсан газар
Он сар өдөр
Тайлан
координат
Зүүн Оюу
ОТ орчмын агаарын
650990 / 4765357
650842 / 4764801
чанарын анализийн үр
Хойд Оюу
650860 / 4764118
дүн. 2002.07
Төв Оюу
650351 / 4763164
Баруун өмнөд Оюу
2002.07-08 сар
651280 / 4762876
Өмнөд Оюу
650220 / 4763397
ОТ кемпийн орчим
648981 / 4765216
Онгоцны буудал
651000 / 4767000
ОТ кемпээс хойш 3км
Тоосжилтын хэмжилт.
654000 / 4764000
2003.07
ОТ кемпээс зүүн 3км
2003.06.10-28
651000 / 4760000
ОТ кемпээс урагш 4км
648000 / 4764000
ОТ кемпээс баруун 3км
648066 / 4764388
ОТ кемпээс баруун
ОТ орчмын
650630 / 4767015
тоосжилтын
ОТ кемпээс хойш
хэмжилтийн завсрын
654112 / 4764175
ОТ кемпээс зүүн
2004.04.16-21
тайлан.
652649 / 4759876
ОТ кемпээс урагш
650144 / 4763595
ОТ кемпийн орчим
648058 / 4765657
Баруун хойд
ОТ орчмын
652610 / 4766652
тоосжилтын
Зүүн хойд
2004.06.26654162 / 4762088
хэмжилтийн дүн.
Зүүн өмнөд
2004.07.09
2004.06
650700 / 4760869
Баруун өмнөд
650108/ 4764097
Цаг уурын станц
Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй орчны агаарын чанарын үзүүлэлтийн загварчлал 2004.

16. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТУРШИЛТУУД
ОТ төслийн үйл ажиллагааны улмаас лицензийн талбайн эвдэрсэн газрын хөрсийг
эргэж сэргээх зорилгоор дараах үйл ажиллагааг 2006 онд гүйцэтгэнэ. Үүнд:
1. Байгалийн аясаар ургамал ургах боломжийг судлах зорилгоор зарим газруудыг 2004
онд зориуд бэлтгэн тавьсан туршилтыг үргэлжлүүлэн хянана.
а. Далд уурхайн амны (Box cut) овоолгын хойд болон өмнөд хэсэгт тус бүр 30 м
урттай, 4 м өргөнтэй 2 талбай
б. Өрөмдлөгийн талбайд 4 м урт, 2 м өргөнтэй 1 талбай
2. Өнгөрсөн намар түүсэн ургамлын үрийг тарих
3. Хайлаасны үр боловсрох үед үрийг нь цуглуулж тарих
4. үр боловсорсны дараа үр болон үрийн материал түүж цуглуулах
5. Намрын тарилт (хайлаас, бүйлс зэрэг бут)
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15/IV-30/IV
15/V-30/V
10/X-25/X
25/X-5/XI

Лицензийн талбайн эвдэрсэн газрын хөрсийг эргэж сэргээх зорилгоор нөхөн
сэргээлтэнд хэрэглэх үр болон үрийн материалыг бэлтгэхдээ намар үр боловсросны
дараа 10 сарын сүүлээр түүх болно.
Ургамлыг ургуулахад үрийн чанарын үзүүлэлт ялангуяа үрийн соёололт буюу амьд
үрийн ургах хурд, хугацаа чухал байдаг тул ургамлын соёололтын хувь, хурд, анхдагч
тайван байдлын хугацааг нь тогтоохоор тусгай хялбаршуулсан аргаар судална. Энэ
судалгааг үр түүсний дараахан 11 сард хийх бөгөөд 2 дугаар сар, 4 дүгээр сард дахин
хийх болно.
17. ТҮҮХ СОЁЛЫН ДУРСГАЛТ ГАЗРУУД
АММИ компани нь Монгол улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнтэй 2001 оноос
хойш Оюу толгой орчмын археологийн дурсгал бүхий газруудын судалгааны ажилд
хамтран ажиллаж байгаа билээ. Тухайлбал: 2005 онд ШУА-ийн Археологийн
хүрээлэнтэй хамтран хийсэн судалгааны ажлын дүнд 15 дурсгал бүхий газруудыг
шинээр олж, бүртгэсэн болно. Дээрхи газруудад археологийн малтлага, хайгуулын
судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэсэн болно.
Шинээр олдсон дурсгалуудын газар зүйн байршлын жагсаалт
Хүснэгт 15.
Газар зүйн байршил

№

Дурсгалуудын нэрс

1

OTR-08

48 T 0663845, UTM 4741146

2

OTR-09

48 T 0663848, UTM 4741145

3

OTR-10

48 T 0663399, UTM 4742462

4

OTR-11

48 T 0663392, UTM 4742466

5

OTR-22

48 T 0663314, UTM 4742591

6

OTR-23

48 T 0663314, UTM 4742591

7

OTR-24

48 T 0663169, UTM 4742746

8

OTR-25

48 T 0663089, UTM 4742718

9

OTR-26

48 T 0663067, UTM 4742873

10

OTR-27

48 T 0660651, UTM 4748109

11

OTR-28

48 T 0660093, UTM 4750525

12

OTR-42

48 T 0664017, UTM 4740554

13

OTR-53

48 T 0664366, UTM 4740830

14

Чулуун зэвсгийн бууц-1

48 T 0663848, UTM 4741068

15

Чулуун зэвсгийн бууц-2

48 T 0663849, UTM 4741387

Судалгааны явцад хэлбэрт булш 4 гарсан бөгөөд ийм төрлийн булш нь манай оронд
төдийгүй хөрш зэргэлдээ орнуудад ч цөөн тоотой малтан судлагдсан байдаг байна.
Манай орны хувьд ялангуяа өмнөд говийн бүс нутагт ийм төрлийн дурсгалыг малтаж
байгаагүй бөгөөд энэ нь анхны тохиолдол болж байгаагаараа судлаачдын хувьд
онцлог юм.
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Үүнээс гадна археологийн судалгаанд чухал байр суурь эзэлдэг дөрвөлжин булшны
малтлагаас тухайн үеийн баримт болох шөрөгт зэв, цагаан ясан сувс, вааран савны
хагархай зэрэг эд өлгийн зүйлс илэрсэн.
Цаашид төслийн үйл ажиллагааны явцад тухайлбал, ОТ орчмын усны хайгуул, ОТГашуун сухайтын замын ажлын явцад археологийн олдвор, түүхийн дурсгалт зүйл
илрэх тохиолдолд дээрх мэргэжлийн байгууллагад албан ёсоор мэдэгдэх болно.
Мөн хайгуулын болон малталт нэвтрэлтийн явцад дахин үлэг гүрвэлийн өндөг зэрэг
палеонтологийн олдвор олдвол ШУТИС-ийн Геологийн сургуулийн Стратиграф
Палеонтологийн судалгааны төвд албан ёсоор мэдэгдэнэ.
18. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТУУД
Энэ онд Оюу толгой төслийн үйл ажиллагаанд Монгол улсад мөрдөгдөж буй Байгаль
орчныг тухай хууль, дүрэм журам, стандартуудын хэрэгжилтийг шалгах зорилгоор
дотоодын хяналтыг тогтмол хийнэ.
Мөн АММИ компани нь байгаль орчны болон ашигт малтмалын тухай хуулиудын
холбогдох заалтуудыг биелүүлж, ажиллах үүргийнхээ дагуу тухайн сум, орон нутгийн
байгаль орчны улсын хяналтын байцаагчтай тогтмол хамтран ажиллах болно.

19. МЭДЭЭЛЛИЙН БААЗ
2006 оны 1 сараас эхлэн Оюу толгойд Газарзүйн Мэдээллийн Системийн server комьпютер
ажиллаж эхэлсэн ба үүнд 2002 оноос эхлэн судалж, цуглуулсан байгаль орчны холбогдолтой
бүх мэдээлэл хадгалагдаж байна.
Байгаль орчны мэдээллүүд уг server-ийн Project Data  Oyu тolgoi  Environmental гэсэн
ерөнхий хэсэгт хадгалагддаг.
Environmental data буюу өгөгдөлүүд нь Aquascape, Archaeology, Monitoring гэсэн 3 үндсэн
бүлэгт хуваагдана. Энэ бүлгүүд нь дотроо олон тооны бүлэг болж хуваагдах ба энэ бүлгүүдэд
мэдээллүүд байрласан байдаг.
Байгаль орчны мэдээллүүд Text, Ms Access, Ms Excell, Photo болон tab, pdf өргөтгөлтөйгөөр
хадгалагдаж байна.
Мэдээллийн чиглэлээс хамаарч мэдээллийн хадгалагдаж байгаа хэлбэрүүд нь өөр хоорондоо
ялгаатай байна. Жишээ нь: Архелогийн бүлэг дэх Гашуун Сухайтын архелогийн мэдээлэл нь
Excell, Text, Photo хэлбэрээр хадгалагдаж байхад Monitoring бүлэг дэх Air Quality мэдээлэл нь
Ms Access, Excell, Text гэсэн хэлбэрээр байдаг.
Энэхүү server дээр 2006 оны туршид мэдээллүүдийг үргэлжлүүлэн хадгалах болно.
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2006 ОНД БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОН ЗАРДАЛ
Хүснэгт 16.
№
1

2
3
4
5
5.1
5.2
6
6.1

6.2

6.3

6.4

7
8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3

Байгаль орчныг хамгаалах ажлууд
Нөхөн сэргээлтийн ажил
Өрмийн зумп булах
Суваг, шуудуу дарах
Хог хаягдлыг зайлуулах, цэвэрлэх
Хайгуулын ангийн орчимд, зам дагуу, уурхайн
хэсэгт усалгаа хийх
Усны нөөцийг хамгаалах
Хяналт шалгалтууд
Байгаль орчны дотоодын хяналт, шалгалтууд

Тоо хэмжээ

Зардал /төг-өөр/

1020 м3/жил
10 000 м3/жил

1 530 000
5 000 000
1 570 000
1 500 000

36 390
м3/жил

400 000
7 хоног, сар
тутам

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчийн хяналт
Байгаль орчны төлбөр хураамж
Ус ашигласны:
-ахуйн (30 төг/м3)
-үйлдвэрлэлийн (50 төг/м3)
-хайрга ашигласны (50 төг/м3)
-элс ашигласны (100 төг/м3)
-дайрга ашигласны (100 төг/ м3 )
Үйлчилгээний зориулалтаар газар ашигласны

56 736 м3/жил
122 688 м3/жил
гүйцэтгэлээр
52 000
40 000
53.04 га

5 200 000
4 000 000
2 652 000

Үйлдвэрлэл уурхайн зориулалтаар газар ашигласны

2455.6 га

245 560 000

170 км х 7500 төг

1 275 000

Орон нутгийн зам ашигласны
Орон нутагт төлөх байгаль орчны төлбөр
хураамжууд
Хойд Хюго хэсэгт нэвтрэх босоо малталт
- Шүүрэлтийн усыг тунгаах далан
Чулууны ил уурхай, бутлах, бетон цех
- Хэлбэршүүлэх
Элс авах талбай
- Гүний усыг ил гаргахгүй
Ус цэвэршүүлэх байгууламжийг ашиглах
Incinerator-Хаягдал тос шатаах вакум зуух
Мониторинг
Усны
Хөрс ургамлын
Агаарын чанарын
Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд
Орон нутагт төлөх байгаль орчны төлбөр
хураамжууд

Төлөвлөгөөг боловсруулсан:
Байгаль орчны ахлах координатор:
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Улиралд 1 удаа

1 702 080
6 134 400

266 523 480 төг
Тус бүр хамгаалах
арга хэмжээг зааж
өгсөн. Тухайн
төслийн зардалд
тооцоолсон

Графикийн дагуу
хийгдэнэ
10 000 000төг
266 523 480 төг

...……………………………..Ж.Оюусувд
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ОТ хайгуулын ангид байгаа шаардлагатай бичиг баримтуудын жагсаалт

1. АММИ компанийн гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн сертификат
2. Хайгуулын босоо малталт нэвтрэх Рэдпаф Монголия компанийн гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгжийн сертификат
3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийж буй Эко-трейд
ХХК-ийн гэрчилгээ
4. АММИ компанийн ашиглалтын лицензүүд 6710а, 6711а, 6709а, 6708а
5. Хайгуулын ажлын үед баримтлах байгаль орчныг хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөө
6. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө-2004
7. Хайгуулын босоо малталтын БОХ нэмэлт төлөвлөгөө-2004
8. Хайгуулын босоо малталт хийх зөвшөөрлийн бичиг. АМХЭГ-ын 4-7339 тоот бичиг
9. Хайгуулын босоо малталт дээр тэсэлгээ хийх зөвшөөрлийн бичиг 97/04
10. Ханбогд сум АММИ компаний хооронд хийсэн газар ашиглалтын гэрээ
11. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид газар ашиглуулах тухай Ханбогд
сумын засаг даргын захирамж. 2002.12.28
12. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай АММИ ХХК-ийн газар ашиглалтын гэрээнд
өөрчлөлт оруулах тухай Ханбогд сумын засаг даргын захирамж. 2004.07.02
13. Аж ахуйн нэгжид газар ашиглуулах гэрчилгээ. Дугаар 15110012
14. Нисэхийн цаг уурын станц. Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар. Хэмжил зүйн
лабораторийн гэрчилгээ. Дугаар 04/001. 2005.10.11 хүртэл
15. Ханбогд сумын засаг даргатай хийсэн Ус ашиглалтын гэрээ-2004
16. Ус ашиглуулах тухай Ханбогд сумын засаг даргын зөвшөөрөл
17. Зам засварын ажил зохион байгуулах тухай ХБ сумын ЗД-ын захирамж
18. Ханбогд сумын засаг даргын хог хаядлын цэг байгуулахыг зөвшөөрсөн бичиг
19. Оюу толгой нисэх буудлын зөвшөөрөл
20. Оюу толгой дахь ШТС-ийн зөвшөөрлийн бичиг баримтууд
21. Шинэ суурингийн инженерийн шугам сүлжээний угсарсан, сорилтоор шалгасан
актууд
22. ОТ төслийн байгаль орчны суурь судалгааны тайлан-2002.10
23. ОТ төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт. БОЯны 2003.02.13-ны өдрийн 4/213 тоот бичиг
24. Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2003.04.
25. БОХ төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан-2003
26. ОТ төслийн өрөмдлөгийн ажилд ашиглаж буй бодисуудын аюулгүй байдлын
мэдээллийн хуудсууд
27. Өрөмдөж дууссан талбайд хийсэн шалгалтын материалууд
28. Зөрчлийг арилгуулах үйл ажиллагааны маягтууд
29. ОТ төслийн хүрээнд байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлуудыг сум, орон
нутагт үзлэг, шалгалтаар хүлээлгэн өгсөн тухай акт, протоколууд
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Ашигласан материалууд
1. Оюу толгой ордын техник эдийн засгийн үнэлгээний хураангуй
2. Оюу толгой орд газарт 2005 онд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан.
2006.1
3. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангууд -2003, 2004, 2005
4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө -2003, 2004, 2005
5. Оюу толгой дахь АММИ компанийн хайгуулын талбайд хийгдсэн байгаль орчныг
нөхөн сэргээх ажлыг шалгаж хүлээж авсан тухай протокол 2005.12.5
6. Нэгдүгээр босоо амны 2006 оны нэвтрэлтийн уулын ажлын төлөвлөгөө
7. Оюу толгой ордод дайрга олборлох ил уурхайн 2006 оны уулын ажлын төлөвлөгөө
8. Ханбогд сумын Засаг даргын элс, сайр авч ашиглах цэг тогтоох тухай захирамж 2006.
03.16
9. Оюу толгой-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний тайлан
10. Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо амны нэвтрэлтийн БОНБ-ын нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан
11. Галбын говь, Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд ашиглах
төслийн БОНБНҮ-ний тайлан
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