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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.
2006 оны 12-р сарын 28-ны байдлаар Оюу толгой ордын Баруун өмнөд, Өмнөд, Төв
болон Хьюго Дамметт бүсэд нийт 1800 орчим цооног 700 000 гаруй тууш метр
өрөмдлөг хийжээ.
Цооногийн кернд геотехник, геологийн судалгаа, 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 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 2002 оноос эхлэн 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 гэж дүгнэсэн байгаа.
(Цэвээнжав нар 2001).
Тус компани нь 6708A, 6709A, 6710A, 6711A дугаартай ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл бүхий талбайд хайгуулын олон талт цогцолбор судалгааг 2000 оноос
хойш үргэлжлүүлэн хийж байна. Энэхүү өргөн цар хүрээт хайгуулын ажлын үр дүнд
зэс-алтны Оюутолгой болон Хюго Дамметтын ордуудыг илрүүлсэн болно.
Оюутолгой ордын нөөцийн тооцоог Канад, Америк болон Австралийн нэр хүндтэй
томоохон компаниуд хийж 2006 оны 1 дүгээр сард Канад, АНУ-ын хөрөнгийн
биржүүд дээр албан ёсоор зарласан. Оюу толгой ордын урьдчилсан таамаг нөөц
баялгийн үнэлгээг Канадын АМЕС Е&С Services хөндлөнгийн компани орд тус
бүрээр нь тооцоолж байгаа бөгөөд 2006 оны 5-р сарын байдлаар Оюу толгой ордын
нийт нөөц баялаг 26,3 сая тонн зэс, 800 гаруй тонн алт болоод байна.
Нөөцийн тайланг 2006 оны 4-р сард ҮХЯ-нд албан ёсоор хүргүүлсэн бөгөөд Монгол
улсын хууль тогтоомжийн дагуу Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр /ЭБЗ/ ордын нөөцийг
бүртгүүлэх ажлын хүрээнд Үйлдвэр Худалдааны сайдын тушаалаар байгуулагдсан
шинжээчдийн баг томилогдож нэлээд хугацааны туршид ажилласны эцэст
мэргэжлийн дүгнэлтийг 2006 оны 8 дугаар сарын 20- нд албан ёсоор гаргаж өгсөн.
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АММИ-ийн зүгээс шинжээчдийн дүгнэлттэй танилцан зохих тайлбарыг бэлдэж
ҮХЯ, АМГТХЭГ-т хүргүүлж, Эрдэс баялгийн зөвлөлийн хурлын товыг зарлаж, нөөц
батлах асуудлыг хэлэлцүүлэх хүсэлтийг удаа дараа тавьж байгаа боловч Үйлдвэр
Худалдааны сайдын зүгээс нөөцийн асуудлыг Хөрөнгө оруулалтын гэрээний
хүрээнд шийднэ гэсэн байр суурь баримталж байгаагаас, өөрөөр хэлбэл тус
компаниас үл хамаарах шалтгаанаар нөөц нь өнөөг хүртэл бүртгэгдээгүй байна.
Орд Ашиглалтын Цогцолбор Төлөвлөгөөг АММИ нь боловсруулж 2005 оны 10-р
сард ҮХЯ болон АМГТХЭГ-т тус тус хүргүүлсэн.
ЭБЗ-өөр хэлэлцүүлж, бүртгүүлэх Оюутолгой ордын нөөцийн тайлан нь уурхайн дэд
бүтэц, санхүүгийн дүн шинжилгээ агуулсан урьдчилсан техник эдийн засгийн
үндэслэл юм.
I. Төслийн байршил ба зам харилцаа
АММИ компанийн Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын
Жавхлант багийн нутаг дэвсгэр дэх Оюу толгой гэдэг газарт хойд өргөрөгийн N 43°01’;
зүүн уртрагийн E 106°51’ солбицолд оршдог.

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, эсвэл нисэх онгоцоор 1.2 цаг явж хүрэх боломжтой. АММИ
төслийн талбай дээр 1,600 м урттай орон нутгийн зориулалт бүхий нисэх онгоцны
хөөрөх буух зурвасыг 2003 онд барьж, ашиглаж байна.
Төслөөс өмнө зүгт оршдог Гашуун Сухайтын хилийн боомт буюу хоёр улсын хилээс
урагш 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 хийхээр төлөвлөж байгаа болно.
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Зураг 1. Оюу толгой төслийн байршил
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II. Эзэмшил газар

107.1 E

107 E

106.9 E

106.8 E

106.7 E

106.6 E

106.5 E

Тус компани нь нийтдээ 23,867 га газрыг хамарсан 4 ашиглалтын лиценз бүхий
талбайтай бөгөөд Оюу Толгой төсөл нь 6709А дугаартай лицензийн талбай дээр
явагдаж 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

6708A, 6710A, 6711A тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайнуудад
хайгуулын нарийвчилсан ажлуудыг хийж байгаа боловч эдийн засгийн хувьд
ашигтай нөөц бүхий орд одоогоор тогтоогдоогүй 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)

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

Зураг 2. 6708А – Манахт, 6709А – Оюу Толгой, 6710А – Хөх Хад, 6711А – Улаан Уул
лицензийн талбайнуудын байршил
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III.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 урьдчилсан нөөц
Хүснэгт 1.
ОЮУ ТОЛГОЙН ОРДУУДЫН НИЙТ НӨӨЦ (AMEC, 2005 ОНЫ 5-Р САР)
0,6% ЗЭСИЙН ЭКВИВАЛЕНТ
Зэсийн эквивалент: $0.80 / фунт зэс,
$350/унци алт,
Нөөц
Тонн
Ангилал

Зэс
%

Алт
г/т

Зэс
экв. %

Баттай+Бодитой

1,149,160,000

1,30

0,47

1,54

32,850,000

17,340,000

Боломжтой

1,160,120,000

1,02

0,23

1,16

26,200,000

8,400,000

Бүгд

2,309,280,000

1,16

0,35

1,35

59,050,000

25,740,000

Агуулга

Металлын нөөц
Зэс
1000 фунт

Алт
унци

Eq – экв – эквивалент

1. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХ ГАЗАР НУТГИЙН СУУРЬ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
1.1. Физик газар зүй
Газар зүйн хувьд Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэр нь Монгол улсын өмнөд хэсэгт орших
говь цөлийн бүсэд, Ханбогд уулын орчимд орших говийн намхан толгодоос тогтдог юм.
Оюу толгой очимд говийн бүсдээ харьцангуй өндөрт тооцогдох уулуудтай ба үүнд Ханбогд
уул (1350 м дтд), Бумбат задгайн хяр (1233.3 м дтд), Жавхлант уул 1295 м (дтд), Далайн
Дуулга (1240 м дтд) зэрэг уулс орно. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр нь нам толгодоор
хүрээлэгдсэн тэгшивтэр, өргөн хөндийн төвд оршино. Оюу толгой 1172 м, Бор овоо 1175м,
Вандан толгой 1170 м зэрэг толгодуудтай. Төсөл хэрэгжих талбай нь үндсэндээ тэгшивтэр
гадаргуутай, жижиг толгодтой бөгөөд тэдгээрийн налуу нь 1:3-1:5 промел байдаг.
Төсөл хэрэгжих талбайн баруун захаар нь тухайн нутаг дэвсгэрийн ландшафтын онцлогт
ихээхэн нөлөөтэй Ундай гол хэмээх хуурай сайр байдаг. Ундай голын хуурай гольдролоор
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зуны цагт бороо орсны дараа буюу жилд 4-6 удаа урсац бий болдог. Ундай бол төсөл
хэрэгжих

нутаг дэвсгэрийн ус цуглуулах талбайн гол хураагуур гольдрол бөгөөд Оюу

толгой орчимд үүссэн урсац түүгээр дамжин олон км урсдаг юм. Голын гольдролын хурдас
нь чийглэг бөгөөд тэр нь жилийн туршид түүний дагуу гардаг тогтмол, жижиг булгуудыг
үүсгэж, тэжээж байдаг. Ийм булгуудын нэг нь бол лицензийн талбайд орших Бор овоогийн
задгай /булаг/ юм.

1.2. Оюу толгой орчмын ландшафт
Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэр ландшафтын дараах төрлүүдээс тогтдог. Үүнд:
Говийн намхан толгод
Ландшафтын энэ төрөл нь Оюу толгой (Өмнөд Оюут), Вандан толгой (Төв Оюут), Бор овоо,
тэдгээрээс зүүн урд зүгт орших жижиг толгодууд, Дугатын хэцийн өмнөд хэсгийг (Хойд
Хюго) хамарна. Эдгээр толгодууд нь 15-50 м харьцангуй өндөртэй, оройн хэсэгтээ хадан
гаршуудтай. Бага зэрэг ургамалжилттай, түүний ихэнх нь түжгэр баглуур (Anabasis
brevifolia), Регелийн шар мод (Sympegma regelii), Грубовын ортууз (Oxytropis grubovii)-аас
бүрдэх бөгөөд зарим хэсэгтээ ховороор говийн бутлаг ургамал ургасан байдаг.
Өргөн хөндий, дэнж цөлийн тэгш тал
Ландшафтын энэ төрөлд Бор овоо болон Вандан толгойн хооронд орших цөлөрхөг тэгш
дэнж, Оюу толгойн баруун өмнөд хэсэг буюу онгоцны буудал барихаар төлөвлөж буй
Умдайн сайрын баруун талд орших тэгш гадарга бүхий цөл зэрэг хамаарна. Одоогийн нисэх
зурвас байгаа буюу Бор овоогийн дэнж нь (баруун өмнөд Оюут) дэнжийн ландшафтыг
төлөөлнө. Энэхүү ландшафтын газрын гадарга нь ерөнхийдөө тэгш, хайргархаг байдаг
бөгөөд голчлон бор бударгана (Salsola passerina), улаан бударгана (Reamuria soongarica),
Таана (Allium polyrrhizum), түжгэр баглуур (Anabasis brefifolia), Регелийн шар мод(
Sympegma regelii), монгол хулан хойрго (Potaninia mongolica) зэрэг ургамлууд ургадаг. Энэ
талбай нь одоогийн хайгуул судалгаа эхлэхээс өмнө намар болон хаврын цагт ямаа,
тэмээний сайн бэлчээр байжээ.
Хуурай гольдрол, сайрууд
Ландшафтын энэ төрөлд Оюу толгой болон түүний ойр орчин дахь Умдай гол түүний
салаанууд, түүнээс гадна орших баруун зүүн цутгалууд хамаарагдана. Энэ хуурай гольдрол
сайруудын ландшафтын онцлог нь гольдролын хурдсандаа тодорхой хэмжээний ус чийгийг
хадгалж түүгээрээ голын гольдрол болон эрэг орчмын ургамлыг ус чийгээр хангаж байдаг.
Ийм

төрлийн

ландшафтад
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баглуур(Anabasis brevifolra), улаан бударгана(Reamuria soongarica) сибирь хармаг(Nitraria
sibirica) зэрэг ургамлууд ургадаг. Ийм голын гольдролын дагуу зарим газруудад нь хайлаас
моднууд ургасан байдаг бөгөөд тэдгээр нь тухайн бүс нутагт ургадаг хамгийн том мод юм.
Говийн булаг шанд бүхий нуга
Төсөл хэрэгжих талбайн өмнөд хэсэгт орших хонхор хотгор газруудад нь бороо орсны
дараах түр урсгал цугларч тодорхой хугацаагаар чийгийн эх үүсвэр болдог. Нөгөөтэйгүүр
Бор овоогийн задгай нь гадаргын усны тогтмол эх үүсвэр болж байдаг. Түр зуур бий болдог
нуур тойром болон булаг шандууд нь ширэг улалж (Carex duriscula),нарийн улаан тлөгч
(puccinella teniuforra), марцны цэгээлж(Glaux maritima) (Бор овоогийн задгай орчим),
цагаалин цахилдаг (Iris lactaea), эгэл нишингэ (Phragmites communis),гялгар дэрс
(Achnatherum splenders) (төв Оюу орчим),шар бударгана (Kaldiium gracile), гялгар
дэрс(Achnatherum splendues),Сибирь хармаг (Nitraria sibirica), and ширэг улалж (Carex
duriscula) ургамлуудыг ургах ус чийгийн нөхцөлийг бүрдүүлдэг чухал ач холбогдолтой
ландшафт юм.
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Ландшафт болон геологи орчны үндсэн үзүүлэтүүд
Хүснэгт 3.

1.1.1.1.1.1 Үндсэн
1.1.1.1.1
N
үзүүлэлтүүд
1
2

Байршил
- Газарзүйн бүс
- Засаг захиргааны нэгж
Координат

нэгж

градус
аар

ОТ
төслийн
талбай
дахь
хэмжээ
Говийн бүс
Өмнөговь аймаг,
Ханбогд сум
E 106 08 5.2
N 43 00 1.3

Онцлох хэмжээ
min

-

-

-

-

-

-

1.өмнө
2.Зүүн өмнө
Max-Ханбогд,
Min-Умдай сайр

3

Алслалт /зай/
1. Улаанбаатараас
2. Даланзадгадаас

km

4

Өндөржилт (ДТД)

м

1170.0

1350.3

1100.0

5

Харьцангуй өндөржил

м

220.0

300.0

10.0

6

Хажуугийн налуу

1:0.2

1:0.5

1:0.01

7

Геологийн
чулуулгийн төрөл

8

суурь

1.
2.

610
220

Төрөл

3-4

-

-

Хүдрийн биетийн тоо

Тоо

4

-

0

9

Ашиглах
эрдэс

Тоо

2

5

10

Орд дахь
агуулга

11

Хүдрийн
биетийн
(ашиглах боломжит)

12

Хүдрийн биетүүдийн нийт
тархалтын хэмжээ

Km2

13

Эрдсийн геологийн нөөц

Тонн

14

Төслийн талбайн
хөдлөлийн идэвхи

15

Соронзон шинж (T)

бололцоотой

гол

эрдсийн

гүн

газар

%
буюу
Ppm-р

-1.2 %
-0.05
ppm

-0.1%
-2.68
ppm

1300.0

0.0

4

1

Зэс-26,0 сая
Алт- 800.0

-

-

Балл

6-7

12

0

Нано
тесла

57600.0

-

-

-Зэс
-Алт

m

1100.0
12 (4kmx3km)

Тайлбар

max

Max-Ханбогд,
Min- Бор овоо.
1-интрузив
2- Эффузив
3-Тунамал
4-Метаморф
5-Дөрөвдөгчийн
сэвсгэр
өмнөд, баруун
өмнөд,баруун,
хойд, алс хойд
Зэс,
алт,
мышьяк.
Ванадий,
молибден
A мышьяк 200-1740. ppm,
молибден
and
Ванадий
100ppm
1300.0Хойд
Хьго
0.0 Төв Оюут
4-Хойд Хьго
1-Өмнөд Оюут
Хайгуул
үргэлжилж,
нэмэгдэж
байгаа

Говийн бүс дэх
дундаж хэмжээ

Эх сурвалж: 1.Оюу Толгой төслийн талбайн байгаль орчны урьдчилсан судалгааны тайлан,УБ., 2002.
2.“Монголын Оюу Толгой: Силур,девоны Cu-Au-(Mo)-ний порфир ба цэрдийн халькозитын хучаасын
эпитермал зэсийн сульфид” Эдинн засаг ба Геологи, 2000.
3. “1900 оноос хойшхи Монголын газар хөдлөлийн идэвхжлийн бүртгэл” УБ. 2002.
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1.3. 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.
1.4. 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/м 3
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.
1.5. Гидрологи
Оюу Толгой нь Төв Азийн гадагшаа урсгалгүй сав газарт оршдог. Оюу Толгойн
лицензийн талбай дахь хамгийн том усны эх үүсвэр нь Ундайн гол. Уг гол зөвхөн
зуны цагт бороо их орсны дараа л урсдаг. Ундайн гол Манлай сумын нутаг дахь
Луультийн тойрмоос эх авч Галбын говийг дайран Оюу толгойгоос өмнө зүгт
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ойролцоогоор 50 км газарт хүрээд садардаг. Ундайн 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
Ундайн голд нийлэх ба заримдаа төслийн талбайн зүүн хэсэгт хүрээд замхардаг.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 Ундай голын хөндлөн гарах
хэсгийн урсгал усны гүн 1.5-2.0 м гүн байв.
Оюутолгойгоос Жавхлант багийн төвийн хооронд Ундай голын сайрын дагуу хэд
хэдэн булаг тааралдана. Эдгээр булгууд голын гольдролын хөрсний дээд хэсгээс
буюу гүний суурь чулуулаг хөрсөнд ойртсон хэсгээс ундран гарах ба ихэвчлэн 5-50
метр урт урсаад буцаад сайр луугаа шургадаг. Ийм булгийн тоонд Хөх хад, Мааньт,
Бурхант, Таван Овоот зэрэг 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.
Төслийн талбай дундуур урсаж өнгөрдөг улирлын чанартай гол горхинууд
Хүснэгт 4.

№

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

Ундайн 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
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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

15.2
14.3
7
11.2
0.53
1.8
1.9
2.3
0.7
2.0
5.3

1.3
1.1
0.2
0.9
0.2
0.2
0.3
0.35
0.1
0.2
0.7

2.276
12.31
3.06
10.62
0.76
1.53
2.55
3.06
3.83
1.65
8.3

Дундаж
өргөн (м)

Төслийн
талбайгаарурсах
урт (км)
8.058

15

14

Халив Шанд голын гольдрол

12.09

6.1

0.6

3.71

* 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.
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.
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Хөрсний дэд төрлүүдийн гол онцлог, шинж чанарын өнөөгийн байдлыг тодорхойлон
доор дурьдсан ба хөрсний төрлүүдийн химийн найрлага бусад үзүүлэлтүүдийг
хамтатган хүснэгт 3-д үзүүлэв.
Хөрсний агрохимийн шинж чанарууд

2

15
1

13
17

K 2O

P 2O 5

Ca

Хөдөлгөөнт
элементүүд

Ca+Mg

PH

Карбонат

Нийт азот

Ялзмаг

Хувь

Mg

Дээж авсан гүн, м

Хөрсний үе

Зүсэлтийн дугаар

Хүснэгт 5.
100 г хөрс дэх
шүлтүүд, мгэквивалент

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

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

Оюу толгой төслийн дэвсгэр дэх суурь хөрсний үндсэн үеүд ба үзүүлэлтүүд
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Төлөвлөлтийн
хүчдэл (Ro) kPa

Шилжилтийн
эсэргүүцэл(C) kPa
Дотоод үрэлтийн
өнцөг () хэм
Ачаалалдаах
чадвар (E) MPa

зэрэг
Чийгшлийн
(Sr)

сүвшлийн
Нүх
итгэлцүүр (e)

Нүх сүвшил (n)

Хуурай үеийн нягт
(Pd)

агуулга
Нягт (P)

F

Усны
(Wm)

S

Хувийн жин (Gs)

G

Шаргалөнгөтэй,
бага чийгтэй,
18.2 66.2 15.6 23.4 17.2 6.2
муу ялгагдсан
шаварлаг элс
Бор
шаргал
өнгөтэй,
15.4 74.3 10.3 24.8 19.0 5.8
чийгшил ихтэй,
хайргархаг элс
Бор
шаргал
өнгийн,
сайн
сортлогдсон, 45.8 47.4 6.8 хайрга,
хайргархаг элс

Чийгшилт (W)

Грейд
анализийн
Хөрсний нэр дүн

Урсацын хязгаар
(LL)
Имрэлтийн хязгаар
(PL)
Уян налархаын тоо
(Ip)

Гарал үүсэл

all

Soil

Аллю
вийн

Эоло
вын
aeol

Хөрс ба чулуулаг

Хүснэгт 6.

7.4

2.72 7.4

1.86 31.6

0.462 0.43

6.0

32

26

175-200

4.42

2.71 4.42 1.87 1.79 34.0

0.514 0.25

4.0

34

35

300

4.11

2.72 4.11 2.17 2.08 23.3

0.302 0.37

6.0

36

45

500

17

resi
cal
ds

Чулуулаг

Суурь

Калкреет

Байран

coll

Коллюви

Бор
саарал
өнгийн,
элс
шавар
31.4 50.3 18.3 22.1 15.4 6.7
холилдсон,
хайргархаг
шавранцар
Бор
шаргал
өнгийн
хайргархаг элс 31.9 58.2 9.8 21.4 15.5 5.9

6.72

2.72 6.72 2.09 1.96 27.9

0.388 0.47

21.0 29

32

300

4.26

2.72 4.26 2.05 1.96 28.2

0.392 0.31

2.0

40

45

400

68.0 20

24

250

47.0 34

37

250-300

68.0 17
75.0 14

21

150-250

Улаан
хүрэн
өнгийн,
чийглэг,
33.8 46.1 20.1 33.5 19.7 13.8 9.75 2.75 9.75 2.0 1.83 33.82 0.503 0.511
шаварлаг
хайрга
Шаргалаас хөх
саарал өнгийн
шаварлаг
17.9 56.4 25.7 35.6 22.5 13.1 10.84 2.77 10.84 2.11 1.9 31.4 0.458 0.65
хайрга,
бага
зэрэг чийгтэй
Цэрдийн
настай, дундаас
өндөр зэргийн
уян
налархай 21.1 51.0 27.9 44.0 25.1 18.8 17.48 2.75 17.48 2.0 1.7 38.18 0.618 0.77
улаан
хүрэн
өнгийн шавар,
элсэрхэг шавар
Терриген,
вулканоген
гаралтай
2.51базалт,
туф
2.70
андезит,
туф
брекч, реолит,
моноцодиорит

UCS(qc) MPa:
Их хүчдэлтэй чулуулаг
>100
Бага
болон
дунд
хүчдэлтэй <100

Эх сурвалж: Геотехникийн судалгааны тайлан, Сойл Инженеринг ХХК., 2003
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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:
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. 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.
1.12. 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
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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
Амьтад
Мөлхөгч
Сүүн тэжээлтэн
Шувуу
Шавьж

Төрлийн тоо
8
29
48
125

Хүснэгт 4.
Зүйлийн тоо
11
45
62
183

Нийт
210
Ханбогд сум (Эко Трейд, 2002)

301

1.13. 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, 815 тонн арьс ширийг нутгийн малчид жилд арилждаг. Тэд тус тусдаа хилийн
боомтод очдог ба БНХАУ-руу 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
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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.
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 тодорхойлсон 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 болон уурхайн барилгажилтын 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 хэрэгжүүлдэг.
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.
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.
Тухайлбал:
 Босоо нэвтрэлтүүд
 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
 Ангиудын байршил болон ахуйн зориулалттай байгууламж барих
 Усны нөөцийн нэмэлт судалгаа
 Дайрганы каръер, бутлуур, бетон цех
Хайгуулын аливаа үйл ажиллагааны явцад газрын эвдрэлийн хэмжээг аль болох
хамгийн бага байлгах, түүнийг нөхөн сэргээх зардлыг бууруулах арга хэмжээг
тусгана.
Environmental Protection Plan - 2007

24

2.5. Зохион байгуулалт
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 ажиллаж байна.
Тус компанид байгаль орчны асуудлыг хариуцсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй тусгай
хэлтэс ажиллаж байна. Үүнд:


Менежер



Байгаль орчны зохицуулагч-1



Байгаль орчны ажилтан-3



Гидрогеолгич-1



GIS координатор-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 нь археологийн олдворууд бүхий төслийн
талбайд хайгуул судалгааны ажил болон цаашид уул уурхайн ашиглалт явуулахад
зориулж Монголын соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу бичгээр
зөвшөөрөл олгосон болно.
3. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ
Тус компани нь Оюу толгой төслийн Байгаль орчны суурь судалгааны ажлын
тайланг 2003 онд Монгол улсын Байгаль орчны яаманд өгснөөр байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ болон Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний ажлыг албан ёсоор эхлүүлсэн.
БОЯ-ны үнэлгээний комиссоос төслийн ерөнхий төлөвлөгөөг хүлээн авч 2003 оны 2
дугаар сарын 13-нд Оюутолгой төсөлд БОНБ-ын нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх
удирдамжийг АММИ компанид гаргаж өгсөн. Энэхүү Ерөнхий Үнэлгээний
дүгнэлтийг үндэслэн төслийн БОНБҮ нь дараах хэсэг, үе шатуудаар хийгдэж байна.
Үүнд:



Зам ба Дэд Бүтцийн Зурвас
Уурхайн усан хангамж
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Уурхайн олборлолт болон боловсруулалт
Цахилгааны хангамж

Одоогийн байдлаар Оюу Толгой төслийн хүрээнд дараах тайлангуудыг БОЯ-аар
батлуулан цаашид үйлдвэрлэл эхлэхэд мөрдөн ажиллахад бэлэн болгоод байна.
Үүнд:
Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам ба дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний
тайлан. 2004.04.
2. Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2005.06
3. Галбын говь - Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ний тайлан. 2005.10
4. Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 2-р босоо нэвтрэлтийн БОНБ-н нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан. 2006.11.
1.

АММИ нь Оюутолгойгоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн /III боть/
БОНБНҮ-ний тайланг энэ оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр БОЯ-нд хүргүүлсэн.
Энэхүү нарийвчилсан үнэлгээний тайланд Оюутолгойн ашиглалтын лицензийн
талбайд баригдах уурхайн бүхий л үйл ажиллагаа, үндсэн барилга, байгууламж
болон тоног төхөөрөмжүүдээс Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг нарийвчлан
тусгасан юм.
Өнгөрсөн хугацаанд БОЯ-наас энэхүү тайланг хянах ажлын хэсэг байгуулан
ажиллаж санал дүгнэлтийг 2006 оны 9 дүгээр сарын 20-ний өдөр гаргасан бөгөөд
ордын нөөц, усан хангамжийн асуудлаас шалтгаалан тайлан батлагдах хугацаа түр
хойшлогдсоор байна. Мөн Оюутолгой төслийн БОНБНҮ-ний ажлыг гүйцэтгэгч ЭкоТрейд ХХК нь уг дүгнэлтэнд заасан шаардлагуудын дагуу дээрхи тайланд нэмэлт,
засвар, тодотголуудыг хийж БОЯ-нд энэ оны 11 сарын 30-нд дахин өргөн бариад
байгаа болно.
Мөн Оюу толгой-Гашуун сухайтын чиглэлд тавихаар төлөвлөж буй шинэ замын
БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол тайланг боловсруулан 2006 оны 11-р сард БОЯ-нд
албан ёсоор хүргүүлээд байна.
Түүнчлэн дор дурьдсан нэмэлт үнэлгээний ажлуудыг 2007 онд гүйцэтгэнэ.
Үүнд:
1. Оюу Толгой Нисэх буудлын шинэ талбайн БОНБНҮ
2. Оюу Толгойн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн БОНБНҮ
3. Чулууны карьер, бутлуур, бетон цехийн БОНБНҮ зэрэг болно.
4. ОЮУТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2007 онд АММИ компани нь нарийвчилсан хайгуул, уурхайн бэлтгэл ажлын хүрээнд
дараах ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:


Геологийн зураглал
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Геохимийн дээжлэлт
Геодезийн хэмжилтүүд, топо зураглал
Дээжлэлт
Геофизикийн судалгаа
Соронзон болон Грави хайгуул
Цахилгаан соронзон хайгуул
Өрөмдлөг
Цохилтот болон эргэлтэт өрөмдлөг
Алмазан өрөмдлөг
Босоо малталт №1-ийн нэвтрэлтийг дуусгах 1380м .
Босоо малталт №2-ийн амсарын байгууламжын барилгын ажил, цамхаг.
Босоо малталтын бэхэлгээ болон бусад барилгын хэрэгцээнд зориулан
ашиглаж буй чулууны ил карьер, бетон үйлдвэрлэл
Оюу Толгой – Ханбогдын чиглэлийн сайжруулсан шороон замын урсгал
засвар, түүнд хэрэглэгдэх хайрга авах цэгүүдийг ашиглах
Хайгуулын болон барилгын ангиуд, тэдгээрийн өргөтгөл, барилгын ажил
Уурхайн хэрэгцээнд үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглах гүний усыг татах
байгууламжийн инженер техникийн судалгаа
Оюу толгойгоос Гашуун сухайтын хил хүртэл барихаар төлөвлөж буй замын
барилгын ажилд ашиглах гүний усны хайгуул судалгааны ажил
Гүний хоолойн газрын доорхи усны нэмэлт хайгуул, судалгаа

5. ХАЙГУУЛЫН АЖИЛ
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 хийгдэж байна.
5.6. Геофизикийн ажил
Төслийн хүрээнд дараахь геофизикийн аргачлалуудыг ашиглаж байна. Үүнд:




Соронзон хайгуул
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
2007 оны хайгуулийн ажлын урьдчилсан төлөвлөгөөгөөр Оюутолгой 6709A
лицензийн талбайд 26400 тууш м буюу ойролцоогоор 30 цооног, Оюутолгой орчмын
бусад компанитай хамтран эзэмшдэг талбай болох Шивээ толгой 3148X-д 13150 м
буюу 20 цооног, Жавхлант 3150X талбайд 6400м буюу 6 цооног, нийт 3 хэсэг
талбайд 45950 м буюу 56 цооног шинээр өрөмдөж геологийн нарийвчилсан
хайгуулын ажил гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.
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Хайгуулийн ажлын хүрээнд дараах өрөмдлөгийн аргачлалуудыг ашиглана. 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
Алмазан өрөмдлөгийн ажилд RD1500, UDR650, Канадын JKS300, CS1000,
Longyear 44 зэрэг өрөмдлөгийн машин, давхар яндантай, өрөмдлөх явцад
яндангийнхаа цувааг сугалахгүйгээр кернээ авдаг технологиудыг үргэлжлүүлэн
ашиглах бөгөөд өрөмдлөгийн кернийн диаметр PQ (103.2mm), HQ (77.8), NQ
(60.3mm), BQ (46mm) байдаг.
6. УСАН ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА

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 байгаа юм.
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 тодорхойлж Усны Хэрэг Эрхлэх Газрын дэргэдэх Усны салбарын
Шинжлэх Ухаан, Техникийн Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Үйлдвэрлэлийн усан
хангамжийн нэмэлт судалгааны ажлыг 2007 онд гүйцэтгэнэ.
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7. ЗАМЫН ЗАСВАР, ХАЙРГА АВАХ ЦЭГҮҮД
АММИ компани нь 2007 онд төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор элс, хайргыг
зөвхөн өөрийн аж ахуй болон барилга, зам засварын хэрэгцээнд ашиг олох
зорилгогүйгээр ашиглах болно.
Түүнчлэн уурхайн эдэлбэр газрын хашаалсан талбай доторх 48,5 км, Ханбогд сум
хүртэлж 45 км урт замын сүлжээг сайжруулах, услах ажлуудыг тогтмол хийгдэнэ.
Одоогийн байдлаар тус компани сайжруулсан шороон зам барих, тэдгээрийг
засварлах зорилготой нийт 12 карьерийг Ханбогд сумын засаг даргын захирамжаар
тогтоолгон ашиглаж байна. Үүнд:
1. Оюу Толгой – Ханбогд сумын чиглэлийн замд 7 (5 карьерийг 2006 оны 07
сарын 25-ны өдрийн 25 тоот, сүүлийн 2 карьерийг 2006 оны 10 сарын 30-ны
өдрийн 41 тоот. Хавсралт 4)
2. Оюу Толгой – Жавхлант чиглэлийн замд 4 (2006 оны 03 сарын 06-ны
өдрийн 11 тоот. Хавсралт 5)
3. Оюу Толгой – “Их гэр” чиглэлийн замд 1 (2006 оны 10 сарын 30-ны өдрийн
41 тоот. Хавсралт 6)
Эдгээр тогтоосон цэгээс хайрга авахдаа холбогдох журам, стандартын шаардлагын
дагуу байгаль орчинд сөрөг үр дагаварыг аль болох бага байлгах, ашиглаж дууссаны
дараа зохих шаардлагын түвшинд нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэн орон
нутагт актаар хүлээлгэн өгч байх болно.
8. ТҮҮХИЙ ЭД, ТУСЛАХ МАТЕРИАЛ
8.1. Лицензийн талбайн 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.
2007 онд OTRC 218, СС01, СС02 болон OTRC-938 зэрэг цооногуудаас цагт 35-40
шоометр буюу хоногт 4 худгаас нийт 2880 шоометр ус ашиглах боломжтой болохыг
УХЭГ-ын Мэргэжлийн дүгнэлт гаргах байнгын комиссоос дүгнэлт гаргаж 2006 оны
10-р сарын 02-ны өдрийн 4/220 тоотоор мэдэгдсэн.
Дээрхи 4 худгаас 2007 онд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангахаар төлөвлөж
байна.

Хайгуулын болон барилгын ангиудын ундны усны хэрэгцээнд зөвхөн савтай цэвэр
ус хэрэглэдэг. Үүнд:
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 1 савтай цэвэр ус (0.35 л) х 1 хүнд 6 ширхэг/өдөр х 850 хүн (2007.02.15
байдлаар ОТ-д нийт ажиллаж буй хүний тоо) х 365 өдөр = 651.5 м3/жилд
савтай цэвэр ус хэрэглэнэ.
 2007 онд ахуйн хэрэгцээнд нийт 39744 м3, үйлдвэрлэлд 97200 м3 нийт
136944 м3 ус ашиглахаар тооцоотой байна.
Гэвч ахуйн болон үйлдвэрийн ус ашиглаж байгаа цооногуудад 2007 оны эхний
улиралд багтаан усны тоолуурыг бүрэн байрлуулж энэ оны II улирлаас эхлэн
тоолуурын заалтаар ус ашигласны төлбөрийг төлөхөөр Ханбогд сумтай гэрээ
байгуулан ажиллахаар төлөвлөж байна.
ОТ төслийн ахуйн болон үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг
хангаж байгаа цооногууд
№

Цооног

Координат

Гүн (метр)
60

Өдөрт
м3/өдөр
138

1

OTRC 218

2

CC01

3

CC02

4

OTRC 938

649905
4763401
648003
4767444
647786
4767639
650087
4764473

Өрөмдсөн он

Хангамж

2002.06.17

Ахуйн

51

65

2004.04.25

Ахуйн

51

65

2004.05.13

Ахуйн

60

148

2004.07.20

Үйлдвэрлэлийн

Хэдийгээр бид ундны усны хэрэгцээндээ савтай цэвэр усыг хэрэглэдэг боловч 2006
онд зарим худгийн усны шинжилгээг хийлгэж “Ундны ус MNS-900-05” 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. (Хүснэгт ) Үүнд:
1. Өрмийн талбайн нөхөн сэргээлт:
104 зумп х 5м3 х 1500 төгрөг/м3 = 780 000.0 төгрөг
2. Хог хаягдлын зайлуулалт, орчны цэвэрлэгээний ажилд 1 125 000 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
5. Биологийн нөхөн сэргээлтийн туршилтууд хийх 2 300 000.0 төгрөг
6. Зам засварын хайрга авах цэгийн техникийн нөхөн сэргээлт: 3 895 000
төгрөг
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Нийт 10 000 000 төгрөг
11.2. БОХ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах жилийн зардлын 50 хувьтай
тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийн тухай
Тус компани нь Ашигт малтмалын тухай 1997 оны хуулийн 30 дугаар зүйлийн 11
дэх хэсэгт заасны дагуу анх 2004 оны 6 сарын 3-ны өдөр Ханбогд сумын ЗДТГ-ын
ХААН банкинд нээсэн 210181199 тоот дансанд байгаль орчныг хамгаалах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тухайн жилийн зардлын 50 хувьтай тэнцэх
хэмжээний мөнгөн хөрөнгө болох 2 сая төгрөгийг баталгаа болгон байршуулаад
тухайн ондоо авалгүйгээр 2005 онд улираан үлдээсэн билээ.
Ашигт малтмалын тухай 2006 оны хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 1.9 дэх хэсэгт заасны
дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Байгаль орчныг хамгаалах арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тухайн жилийн зардлын 50 хувьтай тэнцэх
хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг Байгаль орчны яамнаас нээсэн тусгай дансанд
байршуулах болсон байна.
Иймд манай компанийн Оюутолгой төслийн 2006 оны Байгаль хамгаалах арга
хэмжээнд зарцуулахаар тусгагдсан хөрөнгийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний
хөрөнгийг энэ онд БОЯ-нд татан байршуулах шаардлага болон одоогоор Ханбогд
сумын тусгай дансанд байршуулж байгаа манай компанийн барьцаа хөрөнгийг БОЯнаас шууд шилжүүлэх талаар зөвлөгөө өгөхийг хүссэн 2553/9 тоотыг 2006 оны 10
дугаар сарын 26-ны өдөр БОЯ болон УМХГ-т тус тус явуулсан болно.
БОЯ 2006 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 7/3672 тоотдоо 2006 онд шинэчлэн
найруулсан Ашигт малтмалын тухай Монгол улсын хуулийн дагуу тус яамнаас
Сангийн яамны Төрийн санд нээсэн 900096177 дугаартай дансанд 2007 оны байгаль
орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгааны
мөнгөн хөрөнгийг төвлөрүүлэх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг өгсөн болно.
Бид энэ зөвлөмжийн дагуу Ханбогд сумын ХААН банкинд улиран хадгалагдаж
байгаа болон 2007 онд төлөвлөх байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний зардлын
50%-тай тэнцэх хэмжээний 5 000 000 төгрөгийг тус дансанд төвлөрүүлэх ажлыг
зохион байгуулах болно.
11.3. 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.
2007 онд тус компани 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 5 жилийн хугацаатайгаар 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.
11.4. Усны нөөц ашиглалтын төлбөр
(Эхний улиралд, I-III сар)
Ахуйн
Үйлдвэрлэлийн

Aхуйн
30 м3/төг
Үйлдвэрлэлийн
50 м3/төг

3312

3 сар

9936

298 080

8100

3 сар

24300

1 215 000

Нийт:

34236
1 513 080
м3
Жич: Хүснэгтэд дурдаагүй буюу II-IV улирлын төлбөрийг тоолуурын заалтын дагуу төлнө.
Орон нутагт төлөх байгаль орчны төлбөр хураамжууд
Хүснэгт 11.
№
1

Төлбөрүүд
Ус ашигласны

Хэмжээ (төг)
Тоолуурын заалтын дагуу
гүйцэтгэлээр төлнө.
(Ойролцоогоор 6 сая төргөг)

2

Орон нутгийн зам ашигласны (170 км)

1 275 000

3

Элс

5 200 000

4

Хайрга: хэрэв авч ашиглавал гүйцэтгэлээр төлнө

5

Дайрга м3

4 000 000

6

Үйлчилгээний зориулалтаар газар ашигласны 53.04 га

2 652 000

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 кемп, Барилгын кемп өрөмдлөгийн
ажилчдад зориулсан Межер Понтил, Баяжуулах үйлдвэрийн ажилчдын зэрэг 4 кемп
байрлаж байгаа бөгөөд захиргааны оффисууд, механикийн засварын цехүүд, дээж
бэлтгэлийн өрөө, цооногийн дээж бэлтгэх цех болон онгоцны буудал, шатахуун
түгээх станц, задгай агуулах, гаалийн агуулах зэрэг барилга, обьектуудыг ашиглаж
байна.
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. Хуванцар сав, шил, лааз
2. Хаягдал төмөр
3. Мод, модон материал
4. Үнс
5. Гипсэн хавтан
6. Бетон зуурмаг
7. Техникийн тос
8. Бусад
Цэвэр усны хуванцар сав, шил, лааз зэрэг дахин ашиглагдах хаягдлыг Ханбогд
сумын ядуу өрхүүдэд компаний зардлаар хүргэж өгөх ажлыг 2006 онд үргэлжлүүлж
байгаа болно. Энэ ажлын үр дүнд Ханбогд сумын 8 өрх сард дунджаар тус бүр нь 70
м3 дахин ашиглах хогийг хүлээн авч 200.000-400.000 төгрөгийн орлого олох
боломжтой болжээ. Хайгуулын ангиас хүлээлгэн өгөх дахин ашиглах хогийн хэмжээ
жилд дунджаар 3360 м3 болж байгаа бөгөөд нийт хаягдлын 30-40 хувийг бууруулж
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.
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Ханбогд сумын Засаг даргын 2006 оны 08 сарын 12-ны өдрийн 029 тоот
захирамжийн (хавсралт 10) дагуу Оюу Толгой хайгуулын лицензийн талбай дотор
ажилчдын байрнаас зүүн урагш 5.8 км, уурхайн амнаас 2 км зайд шинээр хаягдал ус
зайлуулах цэгийг 2 га талбайгаар тогтоосон болно.
Хүснэгт 8. Бохир ус зайлуулах цэгийн үзүүлэлт
Байршил

Ажилчдын байрнаас зүүн урагш 5.8 км

Эхний далан

Урт: 120 м
Өргөн: 120 м
Гүн: 2 м

Эзэлхүүн

14400 м3

13.4. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
2006 онд Оюу толгойд өдөрт 600 м3 (1501 хүн/өдөр) бохир ус цэвэрлэх хүчин
чадалтай байгууламжийг ашиглалтанд орууллаа.

Зураг . Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

БУЦБ нь хаягдал усыг гравитацийн зарчмаар ажиллах тус тусдаа цэвэрлэх
шуудуунуудаар дамжин Флексидиблок БУЦБ-д орж механик, биологийн аргаар
цэвэрлэгдэнэ. БУЦБ нь SBR (цувраа реакторууд)-аас бүрдэнэ. Цэвэрлэх үйл явцыг
компьютероор хянах ба энэ систем нь томоохон хотын нийтийн хаягдал ус цэвэрлэх
төхөөрөмжийн нэгдсэн болон хэсэгчилсэн секцийн сүлжээтэй станцуудад
тохиромжтой систем юм.
Бохир ус муу усны далангаас БУЦБ-ийн хуваарилах танк руу гравитацаар урсан
орно. Өөрөө цэвэрлэгч дэлгэц хаягдлаас хатуу хог, элсийг ялган авна. Механик
цэвэрлэгээний дараа хаягдал ус тусгаарлах хэсэг рүү урсан орно. Энэ танкны ёроолд
элс мэтийн жижиг хэсгүүд тунах ба эдгээр нь агаараар өргөгч насосны
Environmental Protection Plan - 2007

34

тусламжтайгаар элс угаагчид орж угаагдан хатуу хог хаягдлын журмын дагуу
зайлуулагдана.
Хуваарилах танкнаас усыг SBR реактор луу насосоор оруулна. Реактор дүүрмэгц
агааржуулалт эхэлж, энэ нь дуусмагц биомасс тунана. Тунасны дараа нь цэвэр усны
насос ажиллаж цэвэр усыг гаргах ба энэ нь процесс нь цикл маягаар явагдана.
Цэвэрлэгдсэн ус цэвэр усны танканд хураагдан даралтат шүүлтүүрээр шүүгдэнэ.
Дараа нь эффлүент хадгалах гадаад танканд (350 м3) насосоор шахагдан орно. Энэ
танк нь орон нутгийн байгаль орчны журмын дагуу ариутгагдана.
13.4. Техникийн хаягдал тос
Оюу Толгой хайгуулын ангийн машин механизм болон цахилгаан үүсгүүрүүдийн
засвар үйлчилгээнээс гарах техникийн хаягдал тосыг шатахуун түгээх станцын
ойролцоо байрлуулсан 25 тн багтаамжтай 2 ширхэг ёмъкостод хуримтлуулж байна.
2006 оны 11 сарын байдлаар Оюу Толгой төслийн 110, гэрээт компаниудын 146,
нийт 256 машин механизм тус хайгуулын ангид бүртгэгдсэн байна. Түүнчлэн
уурхайн босоо нэвтрэлт №1, бусад ажлын байрууд болон кэмпүүдийн хэрэглээний
цахилгааныг нийт 31 үүсгүүрүүд (30 mobile gensets belong to maintenance dept. And 1
big generator for aggreko) хангаж байна.
Тос, шатахуунаар бохирдсон хөрс болон усыг саармагжуулж байгаль орчинд хор
нөлөөгүй болгоход “Global clean up treatment” био-шингэнийг хэрэглэж байна. Уг
шингэн бодис нь хэрэглэхэд хялбар бөгөөд тосыг задлагч бичил биетний идэвхжлийг
дэмжих зарчмаар хөрс, усыг цэвэршүүлдэг тул хэрэглэсний дараа хүний эрүүл мэнд,
байгаль орчинд аливаа сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй.
13.5. Хог хаягдал, завсрын бүтээгдэхүүний хэмжээ
а/ Хатуу хог хаягдал
Нэр төрөл
Пластик болон цаасан сав баглаа боодол,
шилэн сав, барилгын материалын
үлдэгдэл
Дахин ашиглах хаягдал
б/ Шингэн хог хаягдал
Нэр төрөл
Үйлдвэрлэлийн бохир ус
Ахуйн бохир ус
в/Хаягдал тос
Нэр төрөл
Техникийн хаягдал тос

Хэмжээ
800010000
м3/жилд
3360
м3/жилд

Хэмжээ
119 172.5 м3/жилд
8 212.5м3/жилд
Хэмжээ
45м3 буюу
45000 л

Эх үүсвэр
Хүнс
болон
барилгын
материалын
үлдэгдэл, хадгалах сав, баглаа боодол
Савтай цэвэр усны сав, лааз, шил зэрэг
Эх үүсвэр
Өрөмдлөг
шүршүүр, угаалга, ариун цэврийн өрөө
Эх үүсвэр
Уулын хүнд машин механизм, өрмийн
машин

г/Завсрын бүтгээгдэхүүн
Байхгүй.
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14. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
14.1. Өрөмдлөг ба хайгуул
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 103 га газрын хөрс талхагдал болон бага зэргийн эвдрэлд орж эхэлжээ.
Хөрс, ургамал нь талхлагдсан 103 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.
2007 онд энэхүү байдлаар үргэлжлүүлэн ажиллах бөгөөд эзэмшил газрын Газрын Төлөв
Байдал, Чанарын Улсын хянан баталгааны ажлыг 2007 оны 2 сард багтаан гүйцэтгэнэ.
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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 дараах 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

14.5. 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.

14.6. Зам засварын зориулалтаар хайрга олборлох түр цэгүүд
Зам засварын ажилд ашиглах хайрга авах цэгт байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр
дараах ажлуудыг гүйцэтгэнэ.
1. Уулын ажлыг газар эдэлбэрийн хуулийн дагуу орон нутгаас зөвшөөрсөн талбайд
тогтоосон хил хязгаарын дотор явуулах
2. Хөрс хуулалтын ажлыг аль болох дотоод овоолго хийх замаар гүйцэтгэх
аргачлалыг сонгох
3. Талбай дээр ажиллах машин, техникүүдийг тогтсон замаар явуулж байх
4. Машин механизмуудын шатахуун, ШТМ-ийг ил задгай асгах, эмх замбараагүй
асгахыг хатуу хориглох
5. Техникийн засвар үйлчилгээг байгаль орчныг бохирдуулахгүйгээр тусгай
бэлтгэсэн талбайд хийж
6. Гаргасан хаягдал хогийг компанийн хог хаягдлын менежментийн дагуу
зохицуулна.
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7. Олборлолт явуулахдаа үржил шимт хөрсийг тусад нь овоолох ба олборлолт
дууссаны дараа орон зайг тухайн орчны рельефийн дагуу налуулалт хийж говийн
бор саарал хөрсөөр өнгөлж байгалийн аясаар нөхөн сэргэхэд дэмжлэг үзүүлэх
арга хэмжээ авна.
14.7.Хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах арга
а/ Хатуу хог хаягдал
Нэр төрөл
Пластик болон цаасан сав баглаа
боодол, шилэн сав,

Цэвэрлэгээ
өдөр тутмын

Цэвэр усны пластик сав

Ангилан ялгах

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

Зайлуулалт
Ажлын байруудыг хогийн уут саваар бүрэн
хангасан бөгөөд зөөвөрлөн Хог хаягдлын
нэгдсэн цэгт хаях
Орон нутгийн хүмүүст ашиглах нөхцлөөр
хангана.

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 300-400 тн бохир усыг
бохир ус цэвэрлэх үйлдвэрт

Цэвэрлэгээ
Механик болон засварын цехүүдэд 200л
багтаамжтай поошиг тавих
Сард 4000 л хаягдал тос гарна.

г/Аюултай хаягдал
Нэр төрөл
Цэвэрлэгээ
Эмнэлгийн,
Тусгай зориулалтын саванд түр хадгална
боолт,
ариутгах
Сард 10 орчим кг хаягдал гарна.
материал

Зайлуулалт
1%-ийг хог хаягдлын нэгдсэн
цэг дэх бохир ус зайлуулах цэгт

Цэвэрлэгдсэн усыг ус зайлуулах
нэгдсэн даланд

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
3. Өндөр температурт шатаах
зууханд
4. Тос
шингээгч
болон
саармагжуулах бодис
Зайлуулалт
Өндөр температурт шатаах зууханд
устгана

14.8 Хаягдал тосыг хадгалах, зайлуулах
Техникийн тос, шатахууны асгаралт гарсан тохиолдолд байгаль орчин, аюулгүй
ажиллагааны ажилтнууд асгаралтыг таслан зогсоох, асгарсан тосыг шингээж авах,
цаашилбал бохирдсон хөрсийг саармагжуулах буюу хоргүйжүүлэх арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.
Тос, шатахуунаар бохирдсон хөрс болон усыг саармагжуулж байгаль орчинд хор
нөлөөгүй болгоход “Global clean up treatment” био-шингэнийг хэрэглэнэ.
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Машин механизм, түлш шатахуун хэрэглэдэг бүх хэлтсүүд асгарсан тос, шатахууныг
шингээгч хэрэгслэлүүдээр хангах арга хэмжээ авна.
Мөн 2007 онд хаягдал тосыг битүү орчинд өндөр температурт шатааж устгадаг
Incinerator зуух ашиглаж устгана.
14.9. Тоосжилтыг бууруулах
Лицензийн талбайд үүсэх тоосжилтыг аль болох бага хэмжээнд байлгаж түүнийг
бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:





Усны машиныг ашиглаж тоосжилтын эх үүсвэрүүдийг малталтаас гарах ус болон
үйлдвэрлэлийн усыг эргүүлэн ашиглаж услах замаар багасгах
Хучилтгүй буюу шороон зам дээр тээвэр хийх хүнд машины хурдыг хязгаарлах
Хучилтгүй замын гадаргыг шаардлагатай хэсгүүдэд засах
Шаардлагагүй салаа замуудыг хаах, тэмдэгжүүлэх

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 2007 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
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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

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
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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
үзүүлэлтийн загварчлалыг тооцож гаргасан болно. Энэ жил дараах цэгүүдэд агаарын
чанарын мониторинг хийх болно.
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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
Хойд Оюу
чанарын анализийн үр
650860 / 4764118
Төв Оюу
дүн. 2002.07
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
ОТ кемпээс зүүн 3км
2003.07
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
ОТ кемпээс хойш
тоосжилтын
654112 / 4764175
ОТ кемпээс зүүн
2004.04.16-21
хэмжилтийн завсрын
652649 / 4759876
ОТ кемпээс урагш
тайлан.
650144 / 4763595
ОТ кемпийн орчим
648058 / 4765657
Баруун хойд
ОТ орчмын
652610 / 4766652
Зүүн хойд
тоосжилтын
2004.06.26654162 / 4762088
Зүүн өмнөд
хэмжилтийн дүн.
2004.07.09
650700 / 4760869
Баруун өмнөд
2004.06
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)

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.
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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
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, техникийн нөхөн сэргээлт
Хог хаягдлыг зайлуулах, цэвэрлэх
Хайгуулын ангийн орчимд, зам дагуу, уурхайн
хэсэгт усалгаа хийх
Усны нөөцийг хамгаалах
Биологийн нөхөн сэргээлт хийх туршилт
Хяналт шалгалтууд
Байгаль орчны дотоодын хяналт, шалгалтууд

Тоо хэмжээ
1020 м3/жил
10 000 м3/жил
36 390
м3/жил

Зардал /төг-өөр/

780 000
3 895 000
1 125 000
1 500 000
400 000
2 300 000

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
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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
10 000 000 төг
266 523 480 төг
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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-2004-2006
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-2004-2006
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.
БОЯ-ны 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,
2006
4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө -2003, 2004, 2005,2006
5. Оюу толгой дахь АММИ компанийн хайгуулын талбайд хийгдсэн байгаль орчныг
нөхөн сэргээх ажлыг шалгаж хүлээж авсан тухай протокол 2006.12.5
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 захирамжууд
2006. 03.16
9. Оюу толгой-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний тайлан /I боть/
10. Галбын говь, Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгойд ашиглах
төслийн БОНБНҮ-ний тайлан /II боть/
11. Оюутолгойгоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн БОНБНҮ-ний

тайлан /III боть/
12. Оюу толгойн Хюго хэсэгт нэвтрэх 1-р босоо амны нэвтрэлтийн БОНБ-ын нэмэлт,
тодотгол үнэлгээний тайлан
13. УМХА –аас өгсөн 2006 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09/35/237 тоот албан
шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тухай тайлан
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