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3. АГААРЫН ЧАНАР  

3.1 ӨМНӨХ ҮГ  

Олборлолт, хүдэр боловсруулах үйл ажиллагаа болон тэдгээрийг дагалдах үйлдвэрэл, дэд 
бүтэц зэрэг нь хорт бодисын ялгаруулалтыг нэмэгдүүлж, тоосжилтыг үүсгэх магадлалтай тул 
Оюу Толгойн Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай (УТЗТ) болон Төслийн нөлөөллийн бүсийн 
орчны агаарын чанарын суурь нөхцөл байдлын тайлангийн энэхүү бүлэгт авч үзэх болно. 
Өмнийн Говийн орчны агаарын чанарт шороон шуурга ихээхэн сөрөг нөлөө учруулдаг бөгөөд 
энэ талаар В2: Уур амьсгал бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзсэн. 

3.2 МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ  

Энэхүү бүлгийн мэдээллийг Оюу Толгой төслийн БОНБНҮ-г хийх явцад цуглуулсан агаарын 
чанарын судалгаа, Оюу Толгой компаниас сүүлийн жилүүдэд хийсэн судалгаанууд зэргээс авч 
ашигласан болно. Мөн түүнчлэн, байгаль орчинд ялгарах хорт хий болон бодисын байнгын 
хяналт шинжилгээний хяналтын хүрээнд Оюу Толгой төсөл нь өөрийн агаарын чанарын хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Тиймээс төслийн үйл ажиллагаа эхлэхийн 
өмнөх үеийн нөхцөл байдлын талаарх тоо баримтын тухай энэхүү бүлэгт өгүүлэх болно. Иймд 
хэмжилтийн үр дүнг:  

▪ Төслийн барилга угсралтын ажил болон үйлдвэрлэлийн талбайн барилга 
байгууламжуудыг барихаас өмнө цуглуулсан 

▪ Үйл ажиллагаа явагдах талбайгаас хол зайд буюу салхин доор байрлаагүй хэсгүүдээс 
цуглуулсан  

Цуглуулсан мэдээ, мэдээллүүдийн гол эх үүсвэр нь төсөлд 2004 онд хийгдэж, 2006 онд дахин 
шинэчлэгдсэн хийсэн БОНБНҮ-ний тайлангууд

1,2 
юм.Эдгээр тайлангуудын мэдээллүүдэд AMEC-

аар
3
 үнэлгээ хийлгэхэд олон тооны учир дутагдалтай талууд байсан тул хяналт шинжилгээний 

шинэ үе шатыг эхлүүлэн хэрэгжүүлж,2006 оны БОНБНҮ-ний тайланд тусган оруулсан. Мөн хэд 
хэдэн тохиолдолд 2002-2003 оны мэдээллийг ашигласан.  

Нэмэлт хяналт шинжилгээний судалгааг 2008 онд Монголын Бодлого судлалын төв
4
 хийсэн 

бөгөөд мөн Оюу Толгой компани саяхан хийж дуусаад байна. Оюу Толгой компани өөрийн 
хийсэн хяналт шинжилгээний судалгааны дүнг 2009 оны Байгаль орчны жилийн тайландаа 
тусган оруулсан. Энэхүү тайланг бэлтгэх явцад энэхүү хяналт шинжилгээний судалгааны үр 
дүнд олон улсын мэргэжилтнүүд үнэлэлт дүгнэлт хийсэн юм. Мөн нэмж хэлэхэд одоогийн 
байдлаар тогтоогдоод буй агаар мандалд ялгарах хийн эх үүсвэрийн мэдээллүүдийг ашигласан.   

Чанарын хяналт/шалгалт болон хэд хэдэн үе шатанд цуглуулсан мэдээллүүд зэрэг нь Оюу 
Толгой компаний хяналт шинжилгээний тоо баримтыг суурь мэдээлэл болон тоон нөлөөллийн 
үнэлгээ хийхэд ашиглагдах боломжтой болгож байгаа юм (олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн тархалтын загварчлал).  

                                                      

1
 Эко-Трэйд (2004), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 1-р боть, Оюу Толгой- 

Гашуун Сухайт чиглэлийн авто зам болон дэд бүтцийн зурвас, Эко- Трэйд ХХК 2004 (2006 оны 12 сард 
дахин шинэчлэгдсэн) 

2
 Эко-Трэйд (2004), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 3-р боть, Олборлох 

болон боловсруулах, Эко- Трэйд ХХК 2006 

3
AMEC Дэлхий ба Байгаль Орчин (2005), Оюу Толгой төслийн Агаарын чанарын суурь мэдээ баримт болон 

мэдээлэлд хийсэн чанарын хяналт/шалгалт, Монгол улс, AMEC Дэлхий ба Байгаль орчин, AMEC, 2005 оны 
4 сар 

4
Оюу Толгой төслийн Нийгэм, Эдийн засаг болон Байгаль орчны багц, Эцсийн тайлан, Бодлого судлал 

болон Хүн амын сургалт/ судалгааны хүрээлэн, Улаанбаатар, Монгол улс, 2009 оны 9 сар 
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3.3 ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН  

Үндэсний агаарын чанарын стандартуудыг MNS 4585: 2007 стандартын дагуу мөрддөг боловч 
эдгээр нь алслагдмал, хөдөө орон нутаг гэхээс илүүтэйгээр төвлөрсөн, хот суурин газруудад 
чиглэгдсэн байдаг. MNS 4585: 2007 стандартад: 

“Энэхүү стандартаар хот суурин газар, нийтийн орон сууц, албан байгуулга, чөлөөт цаг 
өнгөрүүлэх болон олон нийтийн үйлчилгээ, иргэний байрилга байгууламжуудыг төлөвлөх, 
барьж байгуулах явацад дотор болон гаднахи агаарын чанарт судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ 
болон хяналт хийх зорилготой юм”  

Орчны нэмэлт дарамт үүсдэг Хот суурин буюу хүн ам олноор сууршисан газруудад чиглэгдсэн 
энэхүү MNS 4585 стандартад тоон утгууд маш бага утгыг илэрхийлдэг. Жишээлбэл, Хүхрийн 
давхар ислийн 24 цагт зөвшөөрөгдөх дундаж хэмжээ 20 µг/м

3
 байна. Энэ хэмжээ Дэлхийн эрүүл 

мэндийн байгууллагаас (ДЭМБ) зөвшөөрөгдсөн хэмжээтэй ижил түвшинд байгаа юм. ДЭМБ- ын 
гаргасан мэдээлэлд энэхүү удирламжид орсон хэмжээг дагах боломжгүй гэж тэмдэглэсэн ба 
урдчилсан удирдамжид уг хэмжээг 50 болон 125 µг/м

3
 байхаар

5
 тогоосон байна. Үүнийг ДЭМБ- 

ын 1 цагт 200 µг/м
3
 байх хэмжээтэй харьцуулсан.  

MNS 4585: 2007 стандартыг төвлөрсөн хот суурин газруудад зориулан боловсруулсан учраас 
алслагдмал, хөдөө орон нутагт байх уурхайн байгууламжуудад ашиглахад тохиромжгүй гэж 
үзсэн ба Оюу Толгой төслийн өмнөх үе шатуудад хийгдсэн БОНБНҮ- нүүдэд энэхүү стандарт 
шаардагдаагүй юм. ОУСК- ын БОЭМАА- ны Ерөнхий Удирдамжид (2007)

6
 үндэсний хэмжээнд 

орчны агаарын чанарын стандартууд байхгүй (уг тохиолдолд үндэсний стандартуудыг суурин 
газруудад ашиглах) тохиолдолд олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартуудыг 
ашиглах шаардлагатай гэж зөвлөсөн юм. ОУСК- ын БОЭМАА- ны Ерөнхий Удирламжид иш 
татсанаар ЕХ- ны орчны агаарын чанарын стандартыг

7
 олон улсын стандартын хэмжээнд авч 

үзэн энэхүү үнэлгээг хийх явцад ашигласан болно (Хүснэгт 3.1). 

Хүснэгт 3.1: ЕХ- ны Орчны агаарын чанарын стандартууд 

Үзүүлэлт  Дундаж хугацаа 
ЕХ- ны Орчны агаарын 

чанарын стандарт
(3)

 (µг/м
3
) 

Жилд зөвшөөрөгдөх 
тоон хэмжээ 

Хүхрийн давхар исэл 
(SO2) 

1 цаг 
24 цаг 

350 
125 

24 
3 

Угаарийн хий (CO) 8 цаг 10,000 байхгүй 

Азотын давхар исэл 
(NO2) 

1 цаг 
Жил 

200 
40 

18 
байхгүй 

Озон (O3) 8 цаг 120 25 

PM10
1
 

24 цаг 
Жил 

50 
40 

35 
байхгүй 

PM2.5
2
 Жил 25 байхгүй 

Хар тугалга Жил 0.5 байхгүй 

Бензоапирен Жил 0.001 байхгүй 
 Тайлбар:  

1. PM10 гэдэг нь 10 микроны диаметрээс бага хэмжээтэй ширхэгийн хэмжээ 
2. PM2.5 гэдэг нь 2.5 микроны диаметрээс бага хэмжээтэй ширхэгийн хэмжээ 

3. 2008 оны 5- р сард Европын парламент болон зөвлөлөөс баталсан орчны агаарын чанар болон Европт цэвэр 
агаар буюу 2008/50/ЕС зөвлөмжөөс авсан ЕХ- ны агаарын чанарын шаардлагууд  

3.4 АГААРЫН ЧАНАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА БҮС НУТГИЙН ОНЦЛОГ  

Өмнийн Говийн хуурай агаар, улирлын хүчтэй салхи шуурга болон цөлийн сул хөрс нь агаарт 
тоосжилт үүсэх гол эх үүсвэр болдог. Агаар дахь тоосжилтын хэмжээ ихэссэнээр ус агуулагч 

                                                      

5
 Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (2006). Тоосонцор, озон, азотын давхар исэл болон хүхрийн давхар 

ислийн агууламжийн Агаарын чанарын удирдамж. Дэлхий даяар шинэчлэгдсэн 2005. Эрсдлийн үнэлгээний 
хураангуй. WHO/SDE/PHE/OEH/06.02. 

6
 Олон улсын санхүүгийн корпораци (2007), Байгаль орчин, эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааны 

удирдамж, БОЭМАА- ны ерөнхий удирдамж, Вашингтон, 2007, хуудас 4. 

7
 2008 оны 5- р сарын 21- ний Европын парламент болон зөвлөлөөс баталсан орчны агаарын чанар болон 

Европт цэвэр агаар буюу 2008/50/ЕС зөвлөмжөөс авсан ЕХ- ны агаарын чанарын шаардлагууд  
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хурдас болон ургамалжилтад нөлөөлхийн зэрэгцээ хүн амын тав тухтай байдал болон эрүүл 
мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Ялангуяа 10 µg/m

3
–оос бага хэмжээтэй нарийн тоосонцороос /PM10/ 

хүний эрүүл мэндэд эрсдэл учирдаг. 2.5-аас 10 µg/m
3
 хүртэлх хэмжээтэй нарийн тоосонцорыг 

амьсгалснаар хүний мөгөөрсөн хоолойд гэмтэл учруулж уушгины бронхит үүсгэдэг. 2.5 µg/m
3
- с 

бага хэмжээтэй нарийн тоосонцор нь хүний уушгинд үлдсэнээр амьсгалах эрхтэнг гэмтээдэг. 
NO2, SO2 and CO зэрэг бодисын агаар дахь хэмжээ ихэссэнээр хүний эрүүл мэнд доройтож, 
эрсдэлд ордог. Дотоод шаталтат тоног төхөөрөмжүүд (уурын зуух, цахилгаан станц) болон хүнд 
оврын тээврийн хэрэгслүүд зэрэг эх үүсвэрээс мөн эдгээр хорт бодис агаарт ялгардаг.  

Төслийн нөлөөллийн бүс дэхь шороон замаар тээврийн хэрэгсэл их хэмжээгээр зорчих явдал 
болон төслийн эхэн үеийн барилгын ажлууд зэргээс 1- ээс 100 хүртэлх микрон хэмжээтэй 
нарийн ширхэгт тоосонцор үүсдэг. Төслийн бүтээн байгуулалтаас тоосжилт их хэмжээгээр үсэх 
ба үүнд зөвхөн авто зам төдийгүй ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго, талхлагдсан талбай 
болон хаягдал хадгалах байгууламж зэрэг мөн түлхэц үзүүлдэг. Төслийн талбайн хөрсний хэв 
шинж болон хуурай цаг уурын нөхцөл байдал зэргээс үүдэн хөндөгдсөн хөрснөөс агаарт дэгдэх 
тоосжилт үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэж байна.  

3.5 ОРЧНЫ АГААРЫН ЧАНАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ  

Орчны агаарын чанарын суурь үнэлгээг Оюу Толгой төслийн талбайд Эко Трэйд
8
 компани 

анхлан 2002 оны 7-р сард хийсэн. Уг судалгаагаар агаарт агуулагдах тоосонцор, SO2 болон NO2 
зэргийн дундаж агууламжийг тогтоох зорилгоор долоон цэгээс хэмжилт авч хийсэн. Үүний 
дараагаар анхан шатны суурь хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд тоосонцорыг хэмжих ажлыг 
2003, 2004 онуудад тус тус явуулсан. Эдгээр хяналт шинжилгээний судалгаагаар 2.5 микроноос 
(PM2.5) бага хэмжээтэй болон 10 микроноос (PM10) бага хэмжээтэй тоосонцоруудын талаар тоо 
баримт цуглуулах зорилготой байсан. 

Үүний зэрэгцээ 2008 онд Бодлого судлалын төвөөс бүс нутгийн агаар дахь хий, тоосжилтын 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулан бүс нутгийн төлөвлөлтөд зориулсан Оюу 
Толгойн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны багц баримт бичгийг боловсруулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн юм

9
. Эцэст нь Оюу Толгой компаний Байгаль орчны жилийн тайланд тусгаснаар, 

2009 онд тоосжилтын дээж авах ажлыг явуулсан байна
10

. Одоогийн байдлаар хийгдэж буй 
тоосжилтын хяналт шинжилгээний мэдээг энэхүү суурь үнэлгээнд оруулаагүй бөгөөд төслийн 
барилга угсралттай хамааралтай үйл ажиллагаатай нэгтгэн боловсруулах болно.  

Тоосжилтын дээж авсан арга зүй болон судалгааны үр дүнгийн талаар мэдээллийн хураангуйг 
дараагийн хэсэгт үзүүлэв.  

Хүснэгт3.2- т Оюу Толгой төсөлд хийгдсэн хийн болон тоосжилтын хяналт шинжилгээнуудыг 
харуулав. 

Хүснэгт3.2: Оюу Толгой төслийн агаарын чанарын дээжид хийсэн ажлын хураангуй 

Дээжлэлт хийсэн 
ажлууд 

Үр дүн Дээж авсан 
үзүүлэлтүүд 

Дээж авсан цэгийн 
координатууд 

Чиглэл 

Байгаль орчны 
суурь судалгаа, 
2002 оны 7,8-р сар 

Хавсралт 4.1  Агаарт тархсан 
нийт тоосжилт 
(АДНТ), SO2, NO2 

650990 / 4765357 

 

Оюун алс дорно 
зүг 

650842 / 4764801 Хойд Оюу 

650860 / 4764118 Төв Оюу 

650351 / 4763164 Оюун баруун 
урд  

                                                      

8
Эко- Трэйд (2006), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 3- р боть, Олборлолт 

болон боловсруулалт, Эко- Трэйд ХХК 2006 он 

9
 Оюу Толгой төслийн Нийгэм, эдийн засаг болон байгаль орчны судалгаа дэд багц, Бодлого судлал, хүн 

амын  сургалт, судалгааны төв, Улаанбаатар, Монгол улс, 2009 оны 12 сар  

10
 Оюу толгой. Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан - 2009 
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Дээжлэлт хийсэн 
ажлууд 

Үр дүн Дээж авсан 
үзүүлэлтүүд 

Дээж авсан цэгийн 
координатууд 

Чиглэл 

651280 / 4762876 Өмнөд Оюу 

650220 / 4763397 Кэмп орчимд 

648981 / 4765216 Нисэх буудал 

  

Тоосжилтын 
хяналт шинжилгээ 
2003 оны 6-р сарын 
10-27 

Хавсралт 4.1 АТНТ, PM2.5, 
PM10 

651000 / 4767000 ОТ Кэмпээс 
хойш 3 км-т 

654000 / 4764000 ОТ Кэмпээс зүүн 
тийш 3 км-т 

651000 / 4760000 ОТ Кэмпээс 
урагш 3 км-т 

648000 / 4764000 ОТ Кэмпээс 
баруун тийш 3 
км-т 

  

Тоосжилтын 
хяналт шинжилгээ 
2004 оны 4-6-р 
сарууд 

Хавсралт 4.2 АТНТ, PM2.5, 
PM10 

648066 / 4764388 Баруун 

650630 / 4767015 Хойд 

654112 / 4764175 Зүүн 

652649 / 4759876 Урд 

650144 / 4763595 Кэмп  

  

648058.63 / 4765657.25 Баруун хойд 

652610.44 / 4766652.37 Зүүн хойд 

654162.27 / 4762088.35 Зүүн урд 

650700.08 / 4760869.31 Баруун урд 

650108.12 / 4764097.00 Цаг агаарын 
станц  

  

Бохирдуулагч хийн 
хяналт 
шинжилгээний 
хөтөлбөр, 2008 он 

Төслийн 
нийгэм, эдийн 
засаг, БО-ны 
баримт бичиг 

SO2, NO2, CO, 
PM10 тоос мг/м

3
, 

PM2.5 тоос мг/м
3
 

3 бүсэд нийт 42 цэгт дээж 
авсан 

Даланзадгад, 
Цогтцэций, 
Ханбогд сум 

Тоосжилтын 
хяналт шинжилгээ, 
2009 он 

Төслийн БО- 
ны жилийн 
тайлан 2009 

АТНТ 647596 / 4767983  Баруун хойд 

657245 / 4763349 Зүүн 

655696 / 4758786 Зүүн урд 

647169 / 4757121 Баруун урд 

644554 / 4777622 Баруун хойд 

 

3.6 ЭКО-ТРЭЙД ХХК-НИЙ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, 2002 ОНЫ 7- Р 
САР  

2002 оны 7– р сард анхан шатны суурь хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох 
тоосжилт, SO2 болон NO2- н агууламжийг хэмжих хэмжилтийг Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн 
талбайн 7 цэгт явуулсан байна.  
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Хэмжилтийн үр дүнгээс харахад Оюу Толгой Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь агаарын 
чанарт үйлдвэрлэлийн гаралтай болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс үүдсэн ямар нэгэн 
сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй болохыг тогтоосон бөгөөд SO2, NO2- н агууламж хэвийн хэмжээнд 
байсан ба мөн ЕХ- ны  Агаарын чанарын стандартаас доогуур байв.   

Энэхүү судалгааны явцад Говийн бүс нутгийн агаар дахь байгалийн тоосны агууламж өндөр 
гарсан бөгөөд энэ нь ялангуяа улирлын шинжтэй шороон шуурганаас хамаардаг болохыг 
тогтоосон байна. Ерөнхийдөө талхлагдсан бэлчээр, уул уурхайн хайгуул, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн ихтэй газруудад болон зам, хайгуулын түр суурин, өрмийн талбай зэрэг хөндөгдсөн 
газруудын орчимд

11
 тоосжилтын агууламж өндөр гарчээ.  

Зураг 3.1: 2-р Босоо амны орчимд болсон Шороон шуурга, 2009 оны 4- р сарын 22- ны 
өдрийн өглөөний 10 цаг  

 
Эхсурвалж: Оюу Толгой (2009) Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны 12– р сар  

3.7 ЭКО-ТРЭЙД ХХК-НИЙ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, 2003-2004 

Илүү өргөн цар хүрээг хамарсан 2003- 2004 оны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсэг 
болох Оюу Толгойн кемпийн 3 км- ийн радиус дотор 12 цагийн дундажлалтай тоосжилтийн 
хэмжилтийг шороон шуургатай үед хийсэн. Хэмжилтийн үр дүн Монгол улсын 24 цагийн 
стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн байв (ЕХ- ны харьцуулахуйц стандарт байхгүй). Дээжлэн авсан 
тоосонд хүнд металын (зэс, хар тугалга, кадми, хүнцэл) шинжилгээг хийсэн. Шинжилгээгээр 
эдгээр металлуудын агууламж ЕХ/ДЭМБ- ын удирдамжид заасан хэмжээнд байсан (орчны агаар 
дахь зарим металлын агууламжийг зохицуулах ЕХ- ны стандарт байхгүй тохиолдолд ДЭМБ- ын 
удирдамжийг мөрдлөг болгон ашиглана).  

                                                      
11

AMEC Дэлхий ба Байгаль орчин (2005), Оюу Толгой төслийн Агаарын чанарын суурь тоо баримт болон мэдээллийн 
чанарын хяналт/шалгалт, Монгол улс, АМЕС Дэлхий ба Байгаль орчин, 2005 оны 4 сар 
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2003 оны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үр дүнг Хүснэгт 3.3- т үзүүлсэн бөгөөд Олборлолт 
болон боловсруулалтын БОНБНҮ- ний тайлангийн хавсралт 4.2- т бүрэн эхээр нь оруулсан 
болно

12
. 

Хүснэгт 3.3 Оюу Толгойд 2003 оны 6-р сараас эхлэн хийгдсэн дээжлэлтийн хүнд металын дундаж 
агууламж 

Дээж 
авсан 
цэгүүд 

Дээж авсан байршил Дундаж агууламж (мг/м
3
) 

Зэс Хүнцэл Хар тугалга Кадми 

651000 / 
4767000 

Оюу Толгой Кэмпээс хойш 3 
км-т 

0.0267 0.0004 <0.0054 <0.001 

654000 / 
4764000 

Оюу Толгой Кэмпээс зүүн 
тийш 3 км-т 

0.0447 0.0018 <0.0114 <0.001 

651000 / 
4760000 

Оюу Толгой Кэмпээс урагш 4 
км-т 

0.0252 0.0016 0.0171 <0.001 

648000 / 
4764000 

Оюу Толгой Кэмпээс баруун 
тийш 4 км-т 

0.0574 0.0005 <0.0062 <0.001 

ОУСК/ДЭМБ-ийн удирдамжийн заасан 
хэмжээ (µg/m

3
) 

байхгүй 0.066 0.500 0.005 

3.8 ТӨСЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮС ДЭХЬ БОХИРДУУЛАГЧ ХИЙН 2008 ОНД 
ХИЙСЭН СУДАЛГАА 

2008 оны 8- р сард орчны агаарын чанарын судалгааг Даланзадгад, Цогтцэций болон Ханбогд 
сумдын нутаг дэвсгэрт 42 цэг дээр Байгаль хамгаалах хэлтсийн мэргэжилтнүүд хийсэн

13
. 

Даланзадгад сум 1- р төв Бүсээс (Бүс 1), Цогтцэций сум 2- р төв Бүсээс (Бүс 2), Ханбогд сум 
зүүн Бүсээс (Бүс 3) тус тус сонгогдсон.  

3.8.1 Судалгааны арга зүй  

Сонгосон гурван бүсийн нийт 42 цэгт агаарын дээж цуглуулан Байгаль орчны төв лабораторид 
дэлгэрэнгүй шинжилгээнд явуулсан. Ecotech шинжилгээний багаж ашиглан агаар дахь SO2, NO2 
болон CO агууламжийг хэмжсэн. Мөн тоосонцорын агууламжийн хэмжилтийг хэт улаан туяаны 
гар багажаар хийж гүйцэтгэсэн.  

Энэхүү хяналт шинжилгээний судалгааны хүрээнд Оюу Толгойн дэд бүтцийн зурваст хийн болон 
тоосонцорын үнэлгээ хийгдээгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Дэд бүтцийн зурвас нь хүн ам 
сийрэг суурьшсан бүсэд байдаг. Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайд хийгдсэн агаарын 
чанарын хяналт шинжилгээний судалгаанаас үзэхэд дэд бүтцийн зурваст шороон шуурга 
болохоос бусад үед агаарын бохирдолгүй, цэвэр агаартай газар гэж тооцогддог байна. 

3.8.2 Үр дүн  

Хийн бохирдуулагчийн судалгааны үр дүнг   

                                                      

12
Эко  Трэйд (2006), Оюу Толгой төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 3- р боть, Олборлолт болон 

боловсруулалт, Эко Трэйд ХХК 2006 

13
 Оюу Толгой төслийн Нийгэм, Эдийн засаг болон Байгаль орчны багц судалгааны 8.2 хэсэгт орсон, Эцсийн тайлан, 

Бодлого судлалын төв болон Хүн амын сургалт, судалгааны төв, Улаанбаатар, Монгол улс. 2009 оны 9 сар 



   

 

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас8 of 17 

Хүснэгт 3.4- т нэгтгэн харуулсан болно. 
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Хүснэгт 3.4:  2008 оны Орчны агаарын чанарын хяналт шинжилгээний үр дүн  

Параметр 
Хэмжигдсэн түвшин 

(µg/m
3
) 

ЕХ- ны стандарт 

(ug/m
3
) 

SO2 3-64 
350 (1 цагийн 

дунджаар) 

CO 140-420 Байхгүй 

NO2 12-155 
200 (1 цагийн 

дунджаар) 

 

SO2 

Сонгож авсан гурван бүсэд SO2- н агууламж харьцангуй тогтмол үзүүлэлттэй гарсан ба 
Даланзадгад суманд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ялимгүй доогуур үзүүлэлттэй гарсан: 

 Бүс 1 дундаж (Даланзадгад сум ) –18 мг/м
3
; 

 Бүс 2 дундаж (Цогтцэций сум) –  28 мг/м
3
; 

 Бүс3 дундаж (Ханбогд сум) – 29 мг/м
3
. 

Эдгээр суурь үзүүлэлтүүдийг ЕХ- ны холбогдох стандартуудад заасан түвшинтэй харьцуулан 
үзэхэд бүс тус бүрийн дундаж үзүүлэлт стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байсан байна.  

NO2 

NO2- н 1 цагийн дундаж агууламж бүс тус бүрт богино хугацаанд өөр өөр үзүүлэлттэй гарсан. 
Үүнд:  

 Бүс 1 дундаж (Даланзадгад сум ) –38 мг/м
3
;; 

 Бүс  2 дундаж (Цогтцэций сум) – 75 мг/м
3
;; 

 Бүс 3 дундаж (Ханбогд сум) – 27 мг/м
3
. 

Бүс тус бүрийн хэмжилтийн үр дүнг ЕХ- ны богино хугацааны стандарт түвшинтэй харьцуулан 
үзэхэд бүс тус бүрийн дундаж хэмжээ зохих түвшинд байсан. 1 ба 2- р Бүсүүдэд жилийн дундаж 
үзүүлэлт стандартаас хэтэрсэн байв.  

CO 

CO агууламж бүх бүсэд ЕХ- ны тогтоосон хязгаар дотор байсан.  

Бүс нутгийн хийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь тухайн бүс нутгийн орчны агаарын нөхцөл 
байдлын талаар хязгаарлагдмал мэдээллийн эх үүсвэр болж байгаа бөгөөд энэхүү БОННБҮ- нд 
ашиглахад хэт өргөн цар хүрээг хамарч байгаа юм. Мөн хангалттай урт хугацаанд тогтмол 
хэмжилтүүд хийгдээгүй тул эдгээр богино хцгацааны хэмжилтийн үр дүнгүүд тийм ч баталгаатай 
тоо баримт болж чадахгүй юм. Тиймээс энэхүү богино хугацааны хяналт шинжилгээний тоо 
баримтууд зөвхөн мэдээллийн чанартай бөгөөд төслийн төлөвлөлт, загварчлалд суурь 
мэдээлэл болгон ашиглахгүй болно. 

3.9 2009 ОНЫ ТООСЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУДАЛГАА: УУРХАЙН 
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙ  

Оюу Толгой компаний байгаль орчны хэлтэс 2006 оноос эхлэн PM2.5,PM10, болон агаарт тархсан 
нийт тоосонцорыг (АТНТ) хэмжсээр ирсэн. Энэхүү хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн цар 
хүрээг боломжийн хэмжээнд гэж үзэж болох ба хяналт шинжилгээний хэмжилтийг Уурхайн 
тусгай зөвшөөрлийн талбайд хийсэн. Уг хэсэгт Оюу Толгой компаний 2009 оноос хойш 
цуглуулсан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, мэдээллийн багцыг оруулсан юм

14
. 

                                                      

14
Оюу Толгой (2009), Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны 12 сар  
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3.9.1 Тоосжилтийн хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байрлал 

Тоосжилтийн хяналт шинжилгээ хийх зорилгоор 5 байршил сонгон авсан (Хүснэгт 3.5 болон 
Зураг 3.2). Эдгээр байрлалуудыг зонхилох салхины нөхцөл байдал болон хамгийн ихээр 
нөлөөлөлд өртөж болзошгүй газар зэргийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр сонгосон.  

Хүснэгт 3.5 Оюу Толгойн тоосжилтийн хяналт шинжилгээ хийх байршил 

Хяналт 
шинжилгээний цэгүүд 

Координат 

Уртраг Өргөрөг 

ТМЦ-1 647596 4767983 

ТМЦ -2 657245 4763349 

ТМЦ -3  655696 4758786 

ТМЦ -4 647169 4757121 

ТМЦ -5 (Хяналт) 644554 4777622 

*ТМЦ= Тоосжилтын хяналт шинжилгээний цэг. 

Зураг 3.2 Оюу Толгойн тоосжилтийн хяналт шинжилгээний байршил  

 
Эхсурвалж: Оюу Толгойн Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлангаас авав, 2009 оны 12 сар 

Тоосжилтийн хяналт шинжилгээний байршлыг сонгох шалгуур болон үндэслэл (TMЦ): 

 ТМЦ- 1 – Оюу Толгойн уурхайн одоогийн хашаан дотор байх байгууламжуудын баруун 
хойд хэсэг ; 

 ТМЦ- 2 – ТМЦ-3, ТМЦ-4 – Тусгай зөвшөөрлийн талбайн хилийн дагуу Оюу Толгойн 
салхин дор;  

 ТМЦ- 5 – Оюу Толгойгоос хойд зүгт 15 км- т  
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ТМЦ- 1- ээс ТМЦ- 4 хүртэл цэгүүүдийг тээврийн хөдөлгөөн, барилгын ажил болон зуурмагийн 
үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хянаж, мэдээлэл цуглуулах зорилгоор байрлуулсан. ТМЦ- 5 – ыг 
орчны агаарын нөхцөл байдлыг судлах зорилгоор голчлон сонгон авчээ.  

3.9.2 Дээж авах арга барил  

PM10 болон PM2.5- ыг Dust Trak
TM 

багажыг ашиглан хэмжсэн ба үүнийг Зураг 3.3- т харуулав. 

Зураг 3.3 Dust Track
TM 

хяналт шинжилгээний багаж   

 

Dust Trak
TM 

хяналт шинжилгээний багажийг хяналтын байршил тус бүрт 24 цагийн турш 
байрлуулж хэмжилтийг хийнэ. Буусан тоосыг Зураг 3.4- т харуулсан буусан тоос хэмжих 
багажаар хэмжсэн.  
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Зураг 3.4 Буусан тоос хэмжих багаж  

 

Хяналтын байршил тус бүр дээр хуримтлагдах тоосноос сард нэг удаа дээж авдаг. Дээжийг 
Улаанбаатар хот дахь Засгийн газрын итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээнд явуулдаг 
бөгөөд шинжилгээгээр агаарт тархсан нийт тоосонцорын (АТНТ) агууламж болон буух тоосны  
агууламжийг тогтоодог. АТНТ ерөнхийдөө 50 µг/м

3 
хүртэл хэмжээтэй тоосонцоруудаас бүрддэг. 

3.9.3 2009 онд хийгдсэн Буух тоосны хяналт шинжилгээний үр дүн  

Зураг 3.5- д сар тус бүрээр харуулсан 2009 онд хийгдсэн буух тоосны хяналт шинжилгээний 
хэмжилтийн үр дүнг үзүүлэв.  

Зураг 3.5 Буух тоосны хэмжээ, 2009 он 

 
Эхсурвалж: Оюу Толгой (2009) Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны 12-р  сар 
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Зураг 3.5- аас харахад 4-р сард ТМЦ- 4 болон ТМЦ- 5 байршлуудад буух тоосны  хэмжээ өндөр 
байна. Үүний шалтгаан нь энэхүү бүс нутагт хаврын улиралд буюу ялангуяа 4-р сард шороон 
шуурга элбэг тохиолддогтой холбоотой.   

Зураг 3.5- д мөн нийт агаарт тархах нийт тоосны хэмжээ бүтэн жилийн турш бүх хяналтын 
цэгүүд дээр 2 g/m

2
/сар

15
- аас хэтрээгүй байсан байна. Гэвч 3- аас 5– р саруудад буух тоосны  

хэмжээ нэмэгддэг болох нь ажиглагдсан.  

Зураг 3.6 болон Зураг 3.7- д 2009 оны турш PM10 and PM2.5– д хийгдсэн хяналт шинжилгээний 
хэмжилтийн үр дүнг тус тус харуулав.  

Зураг 3.6 Оюу Толгойн хяналт шинжилгээний цэгүүд дэхь PM10-н ийн агууламж, 2009 он 

 
Эхсурвалж: Оюу Толгой (2009)Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны 12 сар 

PM10 агууламж Монгол улсын стандартад заасан 24 цагийн болон жилийн дундаж стандарт 
хэмжээ болох 100 µг/м

3
 (0.1 мг/м

3
) ба 50 µg/m

3
 (0.05 mg/m

3
)- аас доогуур байгааг

16
 Зураг 3.6- д 

үзүүлсэн бөгөөд үүнд 3, 4, 5 – р саруудыг оруулаагүй болно. Дахин сануулахад эдгээр сарууд 
жилийн хамгийн их шороон шуургатай, тоосжилт үлэмж нэмэгддэг үе юм. 3- р сард ТМЦ- 1 
цэгийн үзүүлэлт жилийн дундаж стандартаас давсан хэмжээтэй байсан бол 4- р сард ТМЦ- 2 цэг 
24 цагийн дундаж стандарт үзүүлэлтээс, ТМЦ- 5 байршилд олон жилийн дундаж үзүүлэлтээс тус 
тус хэтэрч: харин 5- р сард ТМЦ- 2 болон ТМЦ- 4 цэгүүдэд тоосжилтын хэмжээ жилийн дундаж 
стандартаас давсан үзүүлэлттэй байна.  

                                                      

15
Олон улсын туршлага байхгүй тохиолдолд ОТ компани нь сар тутам 2 g/ m

2
заасан Австралийн 

стандартыг хүлээн зөвшөөрөн хэрэглэж байна.  

16
 Энэ нь ЕХ- ны стандартын 24 цагийн дундаж хэмжээ болох 50 µг/м

3 
мөн ОУСК- ын БОЭМАА- ны 

удирдамжип заасан жилийн дундаж болох 20 µг/м
3
 болон ЕХ- ны орчны агаарын чанарын тогтоомжид 

заасан 40 µг/м
3
 гэсэн хэмжээнүүдээс өндөр байгаа болно.  
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Зураг 3.7 Оюу Толгойн хяналт шинжилгээний цэгүүд дэхь PM2.5 агууламж , 2009 он 

 
Эхсурвалж: Оюу Толгой (2009), Байгаль орчны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан, 2009 оны 12 сар 

Зураг 3.7- д харуулснаар PM2.5- н агууламж Монгол улсын 24 цагийн болон жилийн дундаж 
стандартууд болох 50 µг/м

3 
болон 25 µг/м

3
- н хэмжээн дотор байна. Стандартаас давсан 

үзүүлэлттэй байсан цөөхөн тохиолдлууд гэвэл ТМЦ- 3, ТМЦ- 5 цэгүүдэд 4-р сард жилийн 
дундаж стандартаас давсан, 5- р сард ТМЦ- 2 цэгт 24 цагийн болон жилийн дундаж стандартаас 
давсан үзүүлэлттэй байсан байна. Мөн Монгол улсын жилийн дундаж стандартаас давсан 
тохиолдол ТМЦ- 4 цэг дээр 9- р сард бүртгэгджээ. Харин 5– р сард хэмжилтийн үзүүлэлт өндөр 
гарсан нь сул хөрс, шороон зам зэргээс хангалттай тоос босгохуйц буюу 8.27 м/сек- с 11.62 
м/сек хүртэл хүчтэй шуурсан явдал юм.  

Хэдийгээр хэмжилтийг 24 цагийн хугацаанд хийсэн боловч олон сарын турш тасралтгүй 
хэмжилтүүдийг хийгээгүй л бол тэдгээр хэмжилтүүдийн үр дүнг 24 цагийн дундаж стандарт 
түвшинтэй харьцуулахдаа анхаарна.  

3.10 ОДООГИЙН АШИГЛАЖ БУЙ ДОТООД ШАТАЛТЫН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭЭС ЯЛГАРАХ ХИЙН ХАЯГДАЛ 

Энэхүү тайланг боловсруулах явцад барилга байгууламжыг барих хөтөлбөрт зориулан хэд 
хэдэн хийн хяагдлын эх үүсвэрүүд суурьлуулагдсан юм. Үүнд:  

▪ Онцгой тохиолдолд ашиглах Дизель цахилгаан үүсгүүрүүд (ДЦҮ), нүүрсэн галлагаатай 
төвлөрсөн дулааны цахилгаан станц (ДЦС) болон хог хаягдал шатаах зуух

17
, мөн 

▪ Бага оврын хэд хэдэн нүүрсэн галлагаатай уурын зуух зэрэг орно. 

Эдгээр хаягдал хий ялгаруулах эх үүсвэрүүдийг (ДЦҮ болон бага оврын нүүрсэн галлагаатай 
уурын зуух) хүснэгт 3.6- д хураангуйлан үзүүлэв. 

Хүснэгт 3.5: Оюу Толгойн барилгын үе шатны хаягдал хийн суурин эх үүсвэр (тонн) 

Ялгарах хийн 
хаягдал 

Тоног төхөөрөмжийн төрөл 

10 x ДЦҮ 10 x Бага оврын 
нүүрсэн галлагаатай 

уурын зуух 

CO  999 5 

NOx 1,375 15 

SOx 216 341 

                                                      

17
 Нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станцын талаар энэхүү үнэлгээнд ороогүй бөгөөд бие даасан 

үнэлгээний тайланд тусд нь авч үзсэн болохыг анхаарна уу  
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Ялгарах хийн 
хаягдал 

Тоног төхөөрөмжийн төрөл 

10 x ДЦҮ 10 x Бага оврын 
нүүрсэн галлагаатай 

уурын зуух 

PM 47 8 

CO2 69,002 48,462 

 

Хог хаягдал шатаах зуухтай холбоотойгоор ялгарах хаягдал хийн хэмжээ нэмэгдэх боловч энэ 
нь ДЦҮ болон уурын зуухыг бодвол хамаагүй бага хаягдал хий ялгаруулна. Ялгарах хаягдал 
хийн эх үүсвэр харьцангуй бага байгаа ба одоогийн байдлаар тухайн эх үүсвэрийн янданд 
концентрацийн хяналт шинжилгээ хийгдээгүй. Төслийн үйлдвэрлэлийн явцад ДЦҮ- ийг зөвхөн 
богино хугацаанд ашиглах бөгөөд бага оврын уурын зуухнуудыг Төвлөрсөн дулааны цахилгаан 
станцаар (ДЦС) солих болно.  

Барилгын үе шатны агаарт ялгарах хаягдал хийн суурин эх үүсвэрүүд болон хүлэмжийн хийн 
сөрөг нөлөөллийн талаар Уур амьсгал болон Агаарын чанарын нөлөөллийн үнэлгээ буюу Бүлэг 
С2- т хэлэлцсэн болно.   

3.11 ДҮГНЭЛТ  

Төслийн талбай дахь тоосжилтийн хяналт шинжилгээний судалгаа нь цаг уурын нөхцөл 
байдлын нөлөөнд ихээр өртөмтгий байдаг бөгөөд ургамал тачир сийрэг байдаг саруудад болон 
салхи шуурга ихтэй үеүдэд тоосны агууламж болон буух тоосны хэмжээ өндөр байдаг. Оюу 
Толгой компаниас 2009 онд явуулсан тоосжилтын хяналт шинжилгээний тоо баримт харьцангуй 
тогтвортой үзүүлэлттэй байгаа ба шороон шуурга болон тоос босох үзэгдэл тохиодог 3, 4 болон 
5- р саруудад тоосны агууламж өндөр байгааг Зураг 3.1- ээс харж болно. 

Түүнээс гадна зам тээврийн хөдөлгөөн зэрэг тоосжилт болон хаягдал хийн агууламж өндөр 
байхад нөлөө үзүүлдэг орон нутгийн нөхцөл байдлаас мөн шалтгаалдаг. Төслийн нөлөөллийн 
бүс нутаг дахь шороон замын дагуу тоос босох үзэгдэл нүдээр харахад ч ил байдаг. БНХАУ- ын 
хил хүртэлх нүүрс тээвэрлэх зам дагуух тоосжилт мөн илэрхий харагддаг (Зураг 3.8). 
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Зураг 3.8 Нүүрс тээвэрлэх  замын дагуух тоосжилт  

 

Иймэрхүү орон нутгийн үйл ажиллагаа болон цаг уурын нөхцөл байдал зэрэг нь Монгол улсын 
болон олон улсын агаарын чанарын стандарт шаардлагаас давсан хэмжээний тоосжилт үүсгэх 
үндсэн эх үүсвэр болж байна.  

Тогтмол хийгдсэн хяналт шинжилгээний тоо баримт хангалттай бус учраас богино хугацаанд 
цуглуулсан мэдээллүүдийг харьцуулах боломжгүй боловч тэдгээрийг стандарт үзүүлэлтүүдтэй 
харьцуулан авч үзэх нь уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай мөн түүний эргэн тойрны газрын 
дүр зургийг гаргах болон цаашид хийгдэх нөлөөллийн үнэлгээ, хяналт шинжилгээний 
судалгаануудын хувьд харьцуулалтын суурь үзүүлэлт болох ач холбогдолтой юм. 

Бүс нутгийн (аймгийн) хэмжээнд явуулсан хаягдал хийн судалгаа нь Оюу Толгой төслийн хувьд 
хэт том бүс нутгийг хамарч хийгдсэн. 2002 онд Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайд явуулсан 
судалгааны дүнгээс харахад хийн агууламжийн суурь үзүүлэлтүүд өмнөх үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй болох нь тодорхой болсон. 2008 оны судалгаа нилээд хэдэн 
дундаж үзүүлэлтүүдийг тогтоосон боловч тэдгээр нь сумын түвшинд хийгдээгүй юм. Оюу 
Толгойн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хийн хяналт шинжилгээний хэмжилтүүдийг 
цаашид хийсээр байх болно. Энэхүү хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн талаар Агаарын 
чанарын менежментийн төлөвлөгөө буюу C5 бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзсэн.  
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай 
 

 
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр 
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав. 
 
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн 
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол 
хувилбарын хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн 
зөвтэй холбоотой ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох 
англи хувилбарыг уншина уу. 
 
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй 
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа 
(Гэрээ, хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) 
хохирлыг хариуцахгүй болно.  
 
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө 
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 
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