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4

ТОПОГРАФИ, ГАЗРЫН ГАДАРГУУ, ГЕОЛОГИ БОЛОН ӨНГӨН ХӨРС

4.1

ТАНИЛЦУУЛГА

БОННБҮ- ний энэ бүлэгт Оюу Tолгой төслийн барилгын, үйлдвэрлэлийн болон хаалтын үе шатны
үйл ажиллагаанаас Топографи, газрын гадаргуу, геологи болон өнгөн хөрсөнд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийн талаар өгүүлнэ. Мөн үүссэx сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх төлөвлөгөө болон зайлсхийх
боломжгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хохирол барагдуулах, нөхөн төлбөр олгох гэх мэт арга
хэмжээнүүдийг тодорхойлсон. Барилгын үе шатанд хийгдэх өнгөн хөрсний менежмент болон түүнд
холбогдох хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн талаар Бүлэг D4: Өнгөн хөрсний менежментийн
төлөвлөгөөнд дэлгэрэнгүй авч үзнэ
Оюу Tолгойн лицензит талбай нь Топографийн хувьд онцлог хэв шинжгүй намхан довцог, толгод
бүхий хөндийд оршино (Бүлэг B5: Топографи, Геологи болон Хөрс бүлгийг харна уу). Төслийн
нөлөөллийн бүсэд хамгийн ойр, нүдэнд тусахуйц газрын гадаргуун хэв шинж бол ойролцоо орших
уул толгод бөгөөд түүний дунд соёл, шашин шүтлэгийн ач холбогдол бүхий Жавхлант уул байна
(Бүлэг B12: Соёлын өв бүлгийг харна уу). Хэдийгээр лицензит талбайн урд хэсэгт хаягдал
чулуулгын овоолого (ХЧО) баригдаж байгаа ч уг талбайд чухал, анхаарал татахуйц тогтоцтой газар
ховор учраас уурхайн босоо ам болон ХЧО зэрэг томоохон байгууламжууд нь холоос тод
харагддаг. Ил уурхайн ам, ХЧО, далд уурхайн хөрсний суулт, хаягдал хадгалах байгууламж зэрэг
нь тухайн нутгийн газрын тогтоц хэлбэрийг өөрчилдөг. Үүнээс гадна Цэрдийн уст давхрагын ус
шавхагдсанаас үүдэн Гүний Хоолой цооногын талбайн ойролцоо хөрсний суулт үүсч, нөлөөллийн
бүсийн газрын гадаргууд бага хэмжээний өөрчлөлт гарч болох юм.
Говийн үйрмэг шавранцар, сэвсгэр өнгөн хөрс салхи, бороо зэрэгт хэт эмзэг байдаг нь Оюу Tолгой
төслийн нөлөөллийн бүсэд зайлшгүй анхаарах чухал асуудлуудын нэг болно. Мөн ургамлан
бүрхэвчээр хамгаалагддаг бэлчээр нутаг нь газар шорооны ажил болон шороон замаар зорчих
тээврийн хэрэгсэл зэргээс үүдэн ихээр талхлагддаг. Ерөнхийдөө олон салаа зам гарган давхих
тээврийн хэрэгслүүдээс үүдэн Говийн зөөлөн эмзэг хөрс болон ургамалжилт их хэмжээгээр
сүйтгэгддэг.
Хуурай уур амьсгал, байнгын хүчтэй салхи болон гэнэтийн их хэмжээний үер зэрэг хүчин зүйлс
тухайн нутгийн өнгөн хөрсний элэгдлийг ихээр нэмэгдүүлдэг. Говийн шимт өнгөн хөрс нь хүрээлэн
буй орчны ургамлын өсөлтөд амин чухал үүрэгтэйн зэрэгцээ зуны улиралд орох хур тундасны
хэмжээнээс хамааран соёолдог өвс болон бусад ургамлын үрийн арвин их нөөцийг агуулдаг
болохыг Оюу Толгой ХХК тогтоосон. Хуурай уур амьсгалтай учраас өнгөн хөрс бүрэлдэж бий
болоход олон жил шаардагддаг тул шимт давхаргыг хадгалан үлдэх асуудал (илүүдэл тоос шороо
босгохгүйгээр) Оюу Tолгой төслийн эн тэргүүний зорилт юм. Олборлолтын талбай болон орон
нутгийн түр нисэх буудал зэрэг газарт хийгдсэн барилгын ажлын явцад хөрсний шимт болон
шимэрхэг давхрагуудыг хамгаалан, зохицуулалт хийх ёстойг харуулсан бөгөөд авах менежментийн
арга зүйг шинэчлэх боломжийг олгосон.
Уурхайн хөрс хуулалт болон хаягдал чулуулаг зайлуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааны улмаас их
хэмжээний газар эвдрэлд ордог. Үүнээс үүдэн орон нутгийн газрын хэв шинжид өөрчлөлт ордог ба
өмнөх шатанд хийгдсэн барилгын ажлын явцад уг үйл явц тодорхой ажиглагдсан болно. Энэ нь уул
уурхайн өнөөгийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалан ирээдүйд баялагийн хомсдол гарах сөрөг
талтай. Хаягдал чулуулгийн овоолго болон бохирдсон, хаягдал ус шүүрүүлэх байгууламж зэрэг
томоохон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаас үүдэн ирээдүйд ил уурхайн аргаар уул уурхай эрхлэх
боломжгүй болгоно.
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4.2

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

4.2.1 Орон зайн хамрах хүрээ
Энэхүү нөлөөлөх байдлын үнэлгээний орон зайн хамрах хүрээгээр Оюу Tолгой төслийн
нөлөөллийн бүсэд явагдах бүх үйл ажиллагаатай холбоотой гол элементүүдийг хамарна. Үүнд:


Уурхайн лицензит талбай дахь уурхай болон холбогдох дэд бүтэц; үүнд



Гадаргуун түр урсацтай сайр садрагын урсгалыг өөрчлөх,



Уурхайгаас БНХАУ- ын хил хүртэлх дэд бүтцийн зурвас;



Орон нутгийн болон олон улсын чанартай нисэх буудлууд; мөн



Уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглагдах усан хангамжийн систем болон ус татах сав газар

4.2.2 Цаг хугацааны хамрах хүрээ
Цаг хугацааны хамрах хүрээ нь төслийн бүтээн байгуулалтаас эхлэн үйл ажиллагаагаар дамжин
хаалтын үе шат хийгдэж дуусан, агуйлан олборлот хийсэн хэсэг дээр удаан хугацааны суурин
амьдрал үүсэх мөн түүнчлэн Гүний Хоолой усны сав газарт иргэд нүүдэллэн ирж сууршин амьдрах
хугацааг хамрах болно.

4.3

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОЙМ

Төслийн барилгын, үйлдвэрлэлийн, хаалтын үе шатны үйл ажиллагаанаас Топографи, газрын хэв
шинж, геологи болон шимт хөрсөнд дараахи бодит болон болзошгүй нөлөөллүүдийг үзүүлнэ:


Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ) болон хаягдал чулуулагын овоолго (ХЧО) зэрэг уурхайн
дэд бүтцийг барьж байгуулах;



Ил уурхайтай холбоотой сөрөг нөлөөллүүд;



Далд уурхайн блокчлон олборлох үйл ажиллагаанаас үүсэх хөрсний суулт;



Босоо амны болон кэмпийн барилга байгууламжуудыг барих;



Ундай гол болоод бусад гадаргуун түр урсацын голдирол өөрчлөлт;



Газар шорооны ажил, шимт хөрсний овоолого болон түүнийг хадгалах талбайн ойр орчимд
салхи, борооны элэгдлээр үүсэх шимт хөрсний доройтол;



Төсөлтэй холбоотой дэд бүтцийг барьж байгуулах. Үүнд Оюу Tолгой - Гашуун Сухайт
чиглэлийн зам, цахилгааны шугам зэрэг шугаман дэд бүтэц, мөн карьерууд орно;



Гүний Хоолой уст давхаргын хөрсөнд үүсэх суулт (C5.4.2 Хэсгийг харна уу).

Уурхайн хаалтын үе шатны нөлөөлөлд ил болон гүний уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой
нөлөөллүүд ба ХХБ, ХЧО мөн төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах уст давхарга шавхагдсанаас
үүсэх усны түвшиний бууралт зэрэг нөлөөллүүд орно. Энэхүү тайланд Оюу Tолгой төслийн Монгол
1
хэл дээрхи Техник Эдийн Засгийн Үнэлгээнд (ТЭЗҮ) тусгасан уурхайн хаалтын урьдчилсан
төлөвлөгөөний дагуу үнэлгээ хийсэн. Оюу Tолгой төслийн зүгээс гэнэтийн буюу уурхайг цагаас нь
өмнө хаах боломжийн талаарx асуудлаар жил бүр үнэлгээ хийдэг бөгөөд гэнэт хаах шаардлагыг
Төслийн хаалтын хариуцлагын үнэлгээний жил бүрийн тайлангаар танилцуулдаг. Энэ талаар Бүлэг
D21: Уурхайн Хаалтын төлөвлөгөөнд дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө нь
Монгол улсын холбогдох шаардлагууд болон олон улсын жишиг практикийг дагаж мөрдөнө.

1

Оюу Толгой (2010), Монгол хэл дээрхи ТЭЗҮ-д зориулсан урдчилсан Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө. AMEC,
2010.
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Уг бүлгийн үлдсэн хэсэгт сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар хийгдэх ажлууд болон төлөвлөлтийн
явцад орхигдсон ТОПОГРАФИ, газрын хэв шинж, геологи болон шимт хөрсөнд учрах
нөлөөллүүдийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

4.4

ОНОВЧТОЙ ШИЙДЭЛ АШИГЛАН НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ

Оюу Tолгой төсөл оновчтой, үр дүнтэй шийдэл ашиглан Топографи, газрын хэв шинж, геологи
болоод шимт хөрсөнд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх, бууруулах зорилго тавин
ажиллаж байгаа юм. Үүнд дараахи төлөвлөлтийн гол шийдлүүд орно:


Зарим нэг газрыг хаах, тухайлбал ХХБ- ын эхний хэсгийг хаасны дараагаар нөхөн сэргээх
газрыг хэлбэршүүлэн засах ажил Оюу Tолгой ХХК- ий хяналтан доор явагдах ба уурхайн
лицензит талбайд мал, амьтан бэлчээрлэх боломжийг хязгаарлан, ургамлан нөмрөг
бүрэлдүүлж бүрэн нөхөн сэргэх боломжийг бий болгоно.



ХЧО- ын ойр орчмыг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагатай. Шимт өнгөн хөрсийг хурааж
хадгалснаар хаягдал чулуулгийн байгууламжийн доод налуу болох салхины элэгдэлд
харьцангуй бага өртөх хэсгийг нөхөн сэргээхэд ашиглана. Уурхайн үйл ажиллагааны төгсгөлийн
шатны гүний уурхайн олборлолтод хаягдал чулуулгийн байгууламжууд ашиглагдахгүй учраас
бусад үйл ажиллагаа идэвхтэй явагдаж буй хэсэг газрыг тогтворжуулж, нөхөн сэргээнэ. Үүнийг
гүний уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж байх үе буюу ХЧО- ыг тогтворжуулан нөхөн сэргээхтэй
хамтатган уурхайг бүрмөсөн хаахаас хэсэг (10- аад жилийн өмнө) хугацааны өмнө хийж
дуусгана.



Уурхайн олборлолтоос Топографи, газрын гадрагуун хэв шинжид үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээний хүрээнд хаягдал чулуулгийн байгууламжийг Ханбогд уул эсвэл
Жавхлант уулын хэлбэр маягийг ашиглан хийж гүйцэтгэх тал дээр анхаарал хандуулан
ажиллана.



Мод тарих зэргээр барилга байгууламжийн нүдэнд үзэгдэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор
газрын гадаргыг хэлбэржүүлэх болно (Оюу Tолгой төсөл МУ-ын Газрын тухай хуулиар уурхайн
лицензит талбайн 10%-г нь “ногоон бүс” болгон мод тарих үүрэгтэй). Эдгээр модыг Ханбогд
сумын орон нутгийн худгийг түшиглэсэн мод үржүүлгийн газарт тарьж ургуулан, цаашид
уурхайн лицензит талбайд шилжүүлэн, орчиндоо дасан зохицож ургах хүртэл услана (ахуйн
хэрэглээний хаягдал усыг боловсруулан ашиглах боломжтой). Хэдийгээр усны хэрэглээг
боломжтой хэмжээнд багасгах төлөвлөгөөтэй боловч төслийн хүрээнд Оюу Tолгойн усны
нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ хийгдэнэ.

4.5

НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Доор дурьдах нөлөөллийн үнэлгээгээр зайлсхийх боломжгүй нөлөөллүүдийг төслийн зүгээс хэрхэн
бууруулах, багасгах, нөхөн төлбөр олгох аргын талаар авч үзнэ. Нөлөөлөл бүрийг шинж чанарын
хувьд үнэлж, хэрэгжүүлж буй болон цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээ, нөлөөллийн зэрэглэл, арга хэмжээ авсны дараагаар үлдэх нөлөөлөл зэргийг
тодорхойлсон.

4.5.1 Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт (Уурхайн лицензит талбай)
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Барилгын ажлын үед төслийн талбайн хөрс хуулах, газар ухах ба дүүргэх үйл ажиллагаа явагдах
учраас шимт хөрсний нөөцөд ихээхэн нөлөөлнө. Тухайн нутгийн газрын гадрагын хэв шинж,
Топографид үзүүлэх гол нөлөөлөл нь (Error! Reference source not found.) холоос харагдах босоо
2
ам зэрэг байгууламж барихаас үүсэн бий болно. ХХБ-ийн 2 км талбайг хамрах эхний тасалгааг
барихад тухайн орчны газрын гадаргуун үргэлжилсэн талархаг хэв шинж дунд ойролцоогоор 7 метр
өндөртэй хэвтээ шугам бий болно.
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Зураг 4.1: Оюу Tолгойн 1-р босоо ам

Ундай голын голдиролыг өөрчлөхдөө тухайн нутгийн газрын хэлбэрт нийцүүлэн нам налуу бүтэцтэй
байгууламж барих учраас газрын гадаргуун хэв шинжид үзүүлэх нөлөөлөл хязгаарлагдмал, буюу
зөвхөн ойроос л харагдана.
Нөлөөллийн шинж чанар
Уурхайн лицензит талбайд дэд бүтцийн барилга байгууламж барьж байгуулахад ихээхэн
хэмжээний шимт өнгөн хөрс хуулах шаардлагатай болно. ХЧО нь их хэмжээний газар хамрах тул
хязгаарлагдмал нөөцтэй шимт өнгөн хөрс талхлагдах болно. Шимт өнгөн хөрсний хэмжээ
хязгаарлагдмал мөн нөхөн сэргэх чадвар тааруу энэ газар нутагт өнгөн хөрсийг хуурай аргаар
хуулах нь тоос шороо ихээр босгох сөрөг нөлөөлөлтэй.
Оюу Толгой ХХК орон нутгийн түр нисэх буудлыг барих зорилгоор шимт хөрс хуулсан ба үүнээс
олж авсан мэдлэг туршлага дээр үндэслэн Оюу Tолгой төслийн хөрс хуулалтын төлөвлөгөө
зураглалыг бэлтгэсэн бөгөөд түүнд ХЧО, ХХБ болон бусад дэд бүтцийн байгууламжыг барихад
хуулагдах хөрсний хэмжээг нарийвчлан гаргасан. Энэхүү хөрс хуулалтын төлөвлөгөө нь суурь
үнэлгээний хүрээнд хийгдсэн ажлын нэг хэсэг болох хөрс хуулалтын зургийн дагуу хийгдэх болно
(Бүлэг B5: Топографи, Геологи болон Хөрс; 5.8 хэсэг). Төслийн барилга, бүтээн байгуулалтын
явцад хөрс хуулалтад хамрагдах газруудыг дурдвал:


Боловсруулах үйлдвэр баригдах 2.04 га;



ХХБ болон бусад хиймэл нуур байгуулахад 1,226.8 га;



Түр овоолго байгуулах талбайн 92.3 га;



Үндсэн ХЧО байгуулах 932.6 га ;



Ялгасан хүдрийн исэлтэй ХЧО (маш бага хүдрийн агууламжтай хурдас) байгуулах 60.0 га;



Түр болон тогтмол амьдрах байр барихад зориулсан 53.4 га;



Дотоод зам, шугам хоолой барихад өртөх 85.4 га

Барилгын ажлын хугацаанд ажилчдын амьдрах байр, боловсруулах үйлдвэр, ХХБ, ХЧО зэрэг
байгууламжуудын суурийг барих зорилгоор ухаж- хэлбэржүүлэн булах техник ашиглан тухайн
газрыг янзлах шаардлагатай.
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Зураг 4.2: Барилгын үе шатны шимт хөрс хадгалах талбай

Ундай голын голдирлыг өөрчлөхдөө хөрс хуулалт хийн түүнээс гарсан хөрсөөр шинээр үүсгэсэн
голын дэвсгэр хөрсийг хэлбэржүүлэхэд ашиглана. Илүү гарсан хөрсийг дараа дараагийн нөхөн
сэргээлтэд ашиглах зорилгоор олон дахин зөөж шилжүүлэхгүй байхаар төлөвлөж (Зураг 4.2- г
харна уу) барилгын болон олборлолтын үйл ажиллагаа явагдах бүсээс гадуур зайтай байрлуулсан
тусгай нөөцлөх хэсэгт хадгална. Уурхайн лицензит талбай дотор барихаар төлөвлөсөн ХЧО- ын
зүүн өмнөд хэсэгт шимт хөрс хадгалах газар байрлана. Энэ нь ХЧО- ын нөмөрт (салхины дагуу)
байрлах тул шимт хөрс салхины нөлөөгөөр элэгдэн, хийсэж тархах нөхцлийг бууруулах давуу
талтай. Барилгын ажлын үе шатанд (олборлолтын зарим хугацаанд) нөлөөлөлд өртсөн талбайг
нөхөн сэргээхэд ашиглах шаардлага гарвал шимт хөрсийг хадгалах газраас зөөн шилжүүлнэ.
Эдгээр нөлөөлөл нь богино хугацааны, орон нутгийн шинжтэй байхаас эхлээд байнгын байгууламж
баригдсан газарт урт хугацааны нөлөөлөл үзүүлэх хүртэл янз бүр байна.
Барилгын ажил явагдах талбай болон уурхайн лицензит талбайг бүхэлд нь аюулгүй байдлын
үүднээс хашаагаар хамгаалах тул мал, зэрлэг ан амьтан талбайд орж ирэхээс сэргийлнэ.
Хашаалсан талбайн бэлчээрт мал бэлчээрлэхгүй тул шимт хөрсөнд эерэг нөлөөлөл үзүүлж, газрын
гадаргыг тогтворжуулж, хөрсний шим тэжээл болон бусад органик бодисыг нөөцлөх боломж
бүрдэнэ.
Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ
Бүтээн байгуулалтын үе шатанд хуулагдах хөрсний хэмжээ, хуулалт хийх гүн зэргийг Оюу Tолгой
төслөөс бэлтгэсэн хөрсний төлөвлөгөө зураглалын дагуу гүйцэтгэнэ. Шимт хөрсийг бусад үе
давхаргатай холилдхоос сэргийлэх зорилгоор хөрс хуулах гүн болон хөрс хуулах арга барилын
талаар гэрээлэн гүйцэтгэгч компанид тодорхой зааварчилгааг өгөн, тохиролцож ажиллах болно.
Жишээ нь, элсэрхэг ялзмагт шимт хөрсийг 15- 20 см гүнд ухах эсвэл ургамлын үндэс бүхий
давхаргаар ухаж аван зориулалтын овоолго хийх газарт байршуулна. Шимт хөрсийг хадгалж,
нөлөөлөлд өртсөн талбайд хаалтын үйл явц эхлэх үед нөхөн сэргээлтэд ашиглана. Бүх арга
хэмжээг Оюу Tолгой төслийн Шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ
(Бүлэг D4). Уг төлөвлөгөөний гол зүйлсийг товч дурдвал:
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Хуулах шимт хөрсний хэмжээ, төрлийг тодорхойлох, хадгалах газрын байршлийг тогтоох;



Шимт хөрсний салхи, усны эвдрэлийг дээд зэргээр бууруулах зорилгоор зориулалтын шимт
хөрс хадгалах талбайг барих;



Шимт хөрсийг дэд бүтэц барьж байгуулах ажил эхлэхээс өмнө уурхайн талбайгаас зайлуулах;



Шимт хөрс хадгалах, салхины зонхилох чиглэлийн дагуу 2 метрээс өндөргүй овоолго хийх ба
усанд угаагдан урсахаас хамгаалсан цуглуулах далан, суваг гаргана.,



Хөрсний эвдрэлээс сэргийлэх зорилгоор шимт хөрсний овоолгын гадаргууг засах үүнд түр
зуурын үр суулгалт хийж өнгөн хөрсийг бий болгоно,



Авто машиныг зориулалтын бус замаар зорчуулахгүй байх ;



Хөрсний эвдрэлийг бууруулах зорилгоор талхлагдсан газрыг аль болох хурдан нөхөн сэргээх.
Үүнд ургамалжилтыг нөхөн сэргээхэд үрсэлгээний машин ашиглах зэрэг орж болно.

Оюу Tолгой төсөл хөрсийг тоосжиж замхархаас сэргийлэх арга хэмжээ авч, салхины эрч ширүүссэн
үед хөрс хуулалтын ажил явуулахгүй байх мөн тоосжилтыг дарах зорилгоор ус ашиглан
чийгшүүлэх арга хэмжээ авна. Ус ашиглан тоосжилт дарaх үйл явцыг Оюу Tолгой төслийн ус
ашиглалтыг тохиромжтой хэмжээнд зохицуулах бодлоготой нийцүүлэх мөн шаардлагатай
тохиолдолд ус ашиглахаас өөр бусад аргуудыг ашиглана. (Бүлэг D2: Агаарын чанарын
менежментийн төлөвлөгөөг харна уу).
Газрын гадаргууд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах боломж хязгаарлагдмал учраас нүдэнд үзэгдэх
нөлөөллийг багасгах үүднээс тухайн байгууламжийг газрын гадаргууд тохируулан хэлбэржүүлэхэд
чиглэнэ. Гэсэн хэдий ч далд уурхайн босоо ам зэрэг гадаргуу дээр баригдах овор ихтэй дэд
бүтцийн байгууламж барих хэрэгцээ гадаргуун хэв шинжид үзүүлэх нөлөөллөөс зайлсхийх
боломжгүй юм. Эдгээр байгууламжууд эргэн тойрны малчны хот, Ханбогд болон Жавхлант уул
зэрэг ойр орчмын газруудаас тодхон харагдана. Харин зарим байгууламжууд Ханбогд нуруу
орчмын газрын өргөгдлөөр халхлагдах учраас Ханбогд сумын оршин суугчдад харагдахгүй.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Ухах- эргэн булах үйл ажиллагааг бага сөрөг нөлөөтэй гэж үзэж байгаа ба ургамал тарих,
хамгаалалт хийх зэрэг тухайн талбайн байрлал болон орон нутгийн шаардлагад нийцсэн хөрсний
эвдрэлийг хянах тохиромжтой техникүүдэд гол анхаарал тавин ажиллана (Бүлэг D4: Шимт
хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг харна уу).
Нөлөөллийн зэрэглэлд үндэслэн өнгөн хөрсний овоолгын илүүдэл хэсгийг нөөцлөх болно.
Зэрэглэлийг богино хугацааны буюу зөвхөн орон нутгийн шинжтэй, эсвэл нөхөн сэргээлтийг
ойрын хэдэн жилдээ хийх боломжгүй буюу дунд хугацааны болон урт хугацааны (ХXБ-ын
тасалгаа, цуглуулах карьер) гэж ангилна.
Оюу Tолгой төслийн талбайд бэлчээрийн мал, амьтад орж ирэхээс сэргийлсэн хашлага барих нь
төслийн үйл ажиллагааны улмаас нөлөөлөлд өртөхгүй талбайн шимт хөрсөнд эерэг нөлөө
үзүүлнэ.

4.5.2 Уурхайн лицензит талбайн гаднах дэд бүтэц
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Уурхайн лицензит талбайн гадна Оюу Tолгой- Гашуун Сухайтын чиглэлд баригдах замын ажил,
түүнтэй холбоотой газрын гадаргыг хэлбэржүүлэх үйл ажиллагаа зэргээс бага хэмжээний нөлөөлөл
үүснэ. Бусад гарч болох сөрөг нөлөөллүүд нь Гашуун Сухайтын боомтод болон Гүний Хоолой
цооногийн талбайд баригдах барилга байгууламж мөн БНХАУ болон Гүний Хоолойруу татах
цахилгаан дамжуулах шугам барих зэргийн үйл ажиллагаанаас үүдэн гарна.
Бүх дэд бүтцийн байгууламжуудыг барихаас урьтаж хөрс хуулалт зайлшгүй хийгдэх ба хуулсан
хөрсийг хожим нь ашиглагдсан газрыг хэлбэржүүлэх, нөхөн сэргээхэд ашиглах зорилгоор нөөцлөх
шаардлагатай болно. Зам барих ажлын явцад шаардагдах хөрс, элс зэрэг түүхий эдийг хангах
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зорилгоор 20 ухлаг нүх ухна. Эдгээр цооногууд лицензит талбайгаас Өмнийн Говийн Бага Дархан
Цаазат газрын (ӨГБДЦГ) зах хүртэл зам дагуу байрлана (жишээлбэл: Шувуудад Чухал Газарт
(ШЧГ) оршино).
Нөлөөлөлийн шинж чанар
Дэд бүтцийн шинэ байгууламжууд баригдсанаар Гашуун Сухайтын хилийн боомт шинэчлэгдэн
өргөжнө. Эдгээр байгууламжууд нь хэмжээний хувьд хил залгаа БНХАУ- ын талд баригдсан
барилгуудтай харьцуулахад жижиг бөгөөд хилийн цаана байрлах илүү том барилгын бараа сүрэнд
дарагдаx тул үзэгдэх нөлөөлөл багасах магадлалтай.
Цахилгаан дамжуулах шугамыг дэд бүтцийн зурвас дагуу барьж байгаа бөгөөд Өмнийн Говийн
үргэлжилсэн тэгш талд нүдэнд тодхон харагдах өндөр хүчдэлийн анхны цамхагууд болох юм.
Эдгээр цахилгааны шугамууд хил даван БНХАУ хүртэл үргэлжлэх ба цаашид цахилгааны шугамыг
Монгол улсын Засгийн газарт хүлээлгэн өгөх болно.
Жижиг хэмжээний цахилгаан түгээх шугамыг усны эх үүсвэрээс гарсан хоолойн ойролцоо Гүний
Хоолой ус дамжуулах хоолойн дагуу барина. Хэдийгээр цамхаг бүрт дан болон давхар цахилгаан
түгээх шугамтай байхаар төлөвлөж байгаа боловч тодорхой зайнаас эрчим хүчний шугам харагдах
болно.
Ус дамжуулах хоолой нь цахилгаан дамжуулах шугамтай зэрэгцээ газар доогуур явах болно. Шугам
хоолойг суурилуулсан газрын гадаргыг эргэж хэвэнд нь оруулах боловч эдгээрийг барьж
байгуулахтай холбоотойгоор үүсэх зам зэрэг орчны газрын гадаргуу болон Топографид үлдэх
нөлөөлөл харьцангуй бага байна. Шугам хоолой тавигдах газрын хөрсийг хуулж, хоолой
тавигдсаны дараагаар ашиглагдсан газар нутгийг эргүүлэн нөхөн сэргээх хүртэл шимт хөрсийг
ойролцоо газар хадгалж нөөцөлнө. Ус шахах байгууламж болон бусад туслах тоног төхөөрөмж
суурилагдах барилгууд Гүний Хоолой усны ай савын өндөрлөг хэсэгт баригдах учир холоос
харагдах боломжтой. Ус ханган нийлүүлэх хуримтлалын нуур барих ажил энэхүү ялимгүй өндөрлөг
хэсэгт баригдах учраас хөрс хуулах, булах, дахин хэлбэржүүлэх зэрэг газрын гадаргууд багахан
хэмжээний өөрчлөлт гарна. Үргэлжилсэн тэгш талд баригдсан цаашид тогтмол ажиллагаатай нисэх
буудал болох одоогийн орон нутгийн түр нисэх буудлын барилга Гүний Хоолой ус дамжуулах
байгууламжтай нэгэн адил тодорхой зайнаас харагддаг. Ирээдүйд байнгын ажиллагаатай нисэх
буудал ашиглалтад орсон даруйд түр нисэх буудлыг татан буулгаж, ашиглагдсан талбайг нөхөн
сэргээнэ.
Тээврийн замыг барихад хөрс ихээр хуулах шаардлагатай бөгөөд гарсан хөрсийг зам барихад
ашигласан ухлаг нүхийг бөглөх, замын хажууг хэлбэржүүлэхэд ашиглана. Гашуун Сухайт хүртэлх
зам болон түүнтэй холбоотой замын хатуу хучилт, далан зэрэг нь өндөрлөг газраас харагдахуйц
байгууламж болох боловч ерөнхийдөө газрын гадаргууд мэдэгдэхүйц нөлөөлөл үзүүлэхгүй.
Цаашид нийтийн эзэмшлийн зам болох Оюу Tолгой- Гашуун Сухайтын замыг засах, хатуу
хучилтаар бүрэх зэрэг нь эерэг нөлөөлөл үзүүлэх ба уг замаар явж буй машин техникийн
хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтыг багасган, үзэгдэх орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулна. Оюу TолгойГашуун Сухайт чиглэлийн замыг барьж дуусмагц ЗГ- т хүлээлгэн өгнө.
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Зураг 4.3: Оюу Толгой- Гашуун Сухайт чиглэлийн зам дагуух хөрсний болон элсний карьерын байршил
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Бууруулах арга хэмжээ
Газрын гадаргуу болон Топографид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломж, бололцоо
хязгаарлагдмал тул Гүний Хоолой зэрэг ус татах байгууламж мөн бусад барилгын үзэгдэх орчинд
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ажлууд маш чухал юм. Гүний Хоолойн ус дамжуулах шугам
хоолойг далдлан газарт булах (хөрсний цэвдгийн түвшнээс доош шугам хоолойг байрлуулах
шаардлагатай), цахилгааны шугамын өндрийг хязгаарлах зэргээр газрын гадаргууд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг зохицуулах эсвэл аль болох бууруулах болно. Уурхайн лицензит талбайн гаднах дэд
бүтцийг барьж байгуулах тодорхой хэм хэмжээ байх ёстой юм. Жишээ нь өндөр хүчдэлийн
дамжуулах шугамын шон зэрэг байгууламжийг аюулгүй байдлын үүднээс тогтоосон шаардлагын
дагуу барьж байгуулах хэрэгтэй. Газрын гадаргууд үзүүлэх орон нутгийн шинж чанартай сөрөг
нөлөөллүүдээс зайлсхийх боломжгүй ба зарим дэд бүтцийн байгууламжууд малчны хот, Ханбогд,
Жавхлант хайрхан зэрэг ойр хавийн толгод дээрээс харагдана. Цооногруу татсан цахилгааны
шугамын зарим хэсгийг Ханбогд уулын өндөрлөг хэсэг халхалдаг учир сумын төвийн оршин суугчид
харах боломжгүй.
Оюу Tолгой- Гашуун Сухайтын авто замыг сайжруулж, хатуу хучилт хийснээр энэ замын дагуу хөрс
элэгдэх, тоос босох нөхцлийг бууруулах боловч Оюу Tолгой төсөлд ашиглах бусад хэд хэдэн замд
хатуу хучилт хийхгүй. Эдгээрт цахилгааны шугам, Гүний Хоолой цооногруу орох зам, Ханбогдоос
Оюу Tолгой хүртэлх зам, Улаанбаатар болон Монгол улсын бусад газар орон нутагруу зорчих зам
зэрэг холын замууд орно. Оюу Толгой Төслийн тээврийн хэрэгслүүд зориулалтын замаар тогтоосон
хурдны хязгаарын дагуу зорчих ба жолооч нарт сургалт явуулах, тээврийн хэрэгслийг хянах
технологийг ашиглан хэрэгжүүлэх болно. Ус ашиглан тоос дарах арга хэмжээг Оюу Толгой төслийн
усны үр ашигтай хэрэглээ, менежментийн зорилттой уялдуулан хэрэгжүүлэх бөгөөд аль болох усны
хэрэглээг багасгах мөн талбайд шаардлагатай үед ус ашигладаггүй тоос дарах арга техникийг
ашиглана (Бүлэг D2: Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө- г харна уу).
Бүх хөрс, элсний түүхий эдийн ухлаг нүхийг нөхөн сэргээнэ. Оюу Tолгой төслийн үйл
ажиллагаанаас үүссэн ухлаг нүхийг нөхөн сэргээх хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн ба Төслийн
нөлөөллийн бүсэд үүссэн бусад ухлаг нүхийг амжилттай сэргээгээд байна. Үүний нэг тод жишээ
бол орон нутгийн түр нисэх буудлыг барихад ашигласан материалыг гаргаж авах үед бий болсон
нүх, элс, хайрганы карьерт хийсэн нөхөн сэргээлт юм. Тус нөхөн сэргээлтийг нисэх буудал
байгуулах явцад хуулсан хөрсийг ашиглан хийсэн ба энэхүү туршлагад үндэслэн Оюу TолгойГашуун Сухайт чиглэлийн замыг нөхөн сэргээж байгаа юм. Мөн түүнчлэн хөрсний нарийвчилсан
зураглал хийж ямар хөрсийг яаж хуулах болон тэдгээрийг хаана хэрхэн хадгалах, нөхөн сэргээлтэд
хэрхэн ашиглах, ямар ургамал ашиглан ургамалжуулах, салхины элэгдлийг бууруулaх зорилгоор
хэрхэн хамгаалах зэргийг нэг бүрчлэн тогтоох болно.
Цооногийн байршилд үнэлгээ хийх ажил БОНБНҮ- нд тусгасан цооног бүрт хийгдэх шат дараалсан
олон нийттэй хийх хэлэлцүүлэг, байгаль орчны үнэлгээ, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон нөхөн
сэргээлт хийхэд шаардлагатай арга хэмжээнүүдийн талаар авч үзэх болно. Эвдрэлд ороогүй газар
ямар нэгэн үйл ажиллагаа явагдахаас өмнө тухайн ажлыг гүйцэтгэх гэрээлэн гүйцэтгэгчдээс газар
ашиглах зөвшөөрөл (ГАЗ) шаардана. ГАЗ- ийн хүрээнд дараахи шаардлагуудыг тавина:


Тухайн ажлыг гүйцэтгэх эцсийн зөвшөөрлийг авах зорилгоор олон нийтийг оролцуулах,
тэдний зүгээс тавих хөнгөлөлттэй нөхцлүүдийг тодорхойлох



Соёлын эд өлгийн болон палеонтологийн тохиолдлын олдворт хамаатайгаар тавигдах
журмыг баталгаажуулах



Талбайг тэмдэггүйжүүлэх



Талбайн ургамлан бүрхэвчид нарийвчилсан судалгаа хийж, авч хэрэгжүүлэх тусгай арга
хэмжээг боловсруулах; болон



Эцсийн байдлаар нөхөн сэргээлт хийх гэрээлэн гүйцэтгэгчдийн ажил үүргийн талаар
тохиролцох

Газар ашиглах үйл явцын аль ч үе шатанд олон нийтээс гарсан шаардлага, байгаль орчны болон
бусад асуудал дээр үндэслэн ажлыг зогсоож, цуцалж болно. Ажлын үед сөрөг нөлөөллийг

/Оюу Tолгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 10 of 21/

бууруулах бүхий л арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн эсэх талаар явцын хяналт шалгалт хийнэ. Ажил
дуусмагц үйл ажиллагаа явагдсан талбайд аудит хийн хүлээлгэж өгнө.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Оюу Tолгой- Гашуун Сухайтын замын болон түүхий эдийн ухлаг нүх байгуулахтай холбоотой ухах
булах үйл ажиллагаа, мөн уурхайн лицензит талбайн гадна талд баригдах дэд бүтэцтэй холбоотой
үүсэх нөлөөлөл нь урт хугацааных хэдий ч бага газар нутгийг хамрах бөгөөд нам дор Топографид
үүсэх тул бага сөрөг нөлөөтэй юм. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд сөрөг нөлөөллийг шороон
далан болон байгалын Топографийг ашиглан халхлах зэргээр бууруулна. Биологийн нөхөн
сэргээлт хийн ургамал ургах нөхцлийг бүрдүүлэх, шимт хөрсийг салхинд элэгдэхээс хамгаалж
тогтворжуулах зорилгоор замын дагуух бүх ухмал нүх болон хажууг шимт хөрсөөр нөхөн сэргээнэ
(Шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөө TSM08- г харна уу).

Ил болон далд уурхайн олборлолт
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Үйлдвэрэлийн үе шатанд голчлон ил уурхайн үйл ажиллагааны улмаас газрын гадаргуу,
Топографи, геологид сөрөг нөлөөллүүд үүснэ. Үйлдвэрлэлийн үе шатанд газар шорооны томоохон
нэмэлт ажил хийгдэхгүй учраас шимт хөрсөнд учруулах сөрөг нөлөөлөлгүй эсвэл маш бага байх
болно. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой гол сөрөг нөлөөллүүдэд:


Ил уурхайн карьерыг байгуулахад үүсэх тухайн газрын гадаргуун суулт ;



Далд уурхайн болон блокчлон олборлох талбайд хөрсний суултын бүс бий болгох;



Ашигт малтмал олборлох, ялган авах зэрэг орно.

Нөлөөллийн шинж чанар
2

Уурхайн үйл ажиллагааны дүнд 15 метр өндөртэй, 800 м гүн, 2 км гаруй талбайг хамарсан байнгын
том, ил уурхайн ам бий болно. Энэ нь тухайн нутгийн Топографи, газрын гадаргууд нөлөөлөх хэдий
ч зөвхөн ойр зайнаас харагдана.
Үүний хойд талд газрын гүнд хүдэр блокчлон олборлох үйл ажиллагаанаас үүсэх хөндий агуй үүсэж
газрын гадаргуу хэсэг рүү ойртохын хирээр хөрсний суултын бүс өргөсөн тэлэх магадлалтай. Эхний
2
тооцоогоор уг хөрсний суултын бүс 8 км гаруй талбайг хамарсан 20 гаруй метр өндөртэй дугуй
маягийн эрэгцэгээр хүрээлэгдсэн нам дор газар байх ба дан эсвэл олон тооны эрэгцэгээс тогтсон
тогтоц байж болох юм. Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлт хийгдсэний дараагаар тухайн газрын
гадаргуун байгалийн тогтоцоос хамааран Топографи, газрын гадаргуу мөн түүнчлэн гидрогеологи
болон гидрологид сөрөг нөлөө үзүүлэх ба нутгийн малчид тус талбайд нутаглахаар ирэх үед
эрэгцэгийн тогтвортой байдлаас шалтгаалан нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлын асуудал үүсэх
магадлалтай (С5 хэсгийг харна уу)
Ил болон гүний уурхайд олборлолт хийхэд эдгээр талбайн геологийн нөөц баялаг болон ойр
орчмын суурь чулуулгийг хөндөхөд хүргэнэ. Энэ нь байнгын нөлөөлөл үзүүлэх ба үүнийг Төслөөс
Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөөллөөр тэнцвэржүүлнэ.
Олборлож буй нөөц хагаралд их хэмжээгээр өртсөн ба газар хөдлөл, чичиргээ нэлээд бүртгэгддэг
хагарлын бүсийн зүүн төгсгөлд байрладаг (Бүлэг B5, 5.7 хэсгийг харна уу). Гол хагарлаас хол
зайтай уг талбайд хүчтэй газар хөдлөл болдоггүй учраас уурхайн үйл ажиллагаа энэ хагарлын
системд нөлөөлөхгүй болов уу гэж үзэж байна (тухайлбал энэ талбайн суурь түвшнээс илүү газар
хөдлөлтөд нөлөөлөх хөдөлгөөн).
Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ
Уурхайн Хаалтын болон Нөхөн сэргээлтийн нарийвчилсан төлөвлөгөөг Рио Тинто компаний
уурхайн хаалтын стандарт, уул уурхайн салбарын Эрүүл Мэнд Байгаль Орчин Аюулгүй
Ажиллагааны (ЭМБОАА) зөвлөмж, ЕХ- ны Уурхайн хог хаягдлын талаарх зөвлөмж (2006/21/EC),
ОУСК- ын уурхайн хаалтын шаардлагын дагуу боловсруулж байгаа бөгөөд 2012 онд дуусгахаар
төлөвлөж байна. Үүнд олон улсын жишиг практикт нийцсэн уурхайн хаалтын зардлыг санхүүжүүлэх
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механизм багтсан болно (Бүлэг D21: Уурхай Хаалтын Төлөвлөгөө харна уу). Мөн үүнд
Тодографи, газрын гадаргуун болон далд уурхайгаас үүсэх хөрсний суултын менежментийн
асуудал зэргийг авч үзэх болно. Уурхайн Хаалтын болон Нөхөн сэргээлтийн нарийвчилсан
төлөвлөгөөг Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам (БОАЖЯ) болон Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний
Яаманд (ЭБЭХЯ) өргөн барьж, батлуулна.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Геологийн нөөцийг олборлохтой холбоотой нөлөөллүүд нь байнгын шинж чанартай байх ба
тэдгээрийг төслөөс Монгол улсын эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөөллүүдээр тэнцвэржүүлнэ. Шимт
хөрсний нөөцөд учруулах нөлөөлөл бага байх ба Шимт хөрсний Менежментийн Төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэн бууруулах арга хэмжээг авна.

4.5.3 Хаягдал чулуулгийн овоолго ба Хаягдал хадгалах байгууламж
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Үйлдвэрлэлийн үе шатанд газрын гадаргуу, Топографи болон геологид үзүүлэх хамгийн гол
нөлөөллүүд: ,


ХЧО- ыг бий болгосноор тухайн газрын гадаргууд орох өөрчлөлт;



ХХБ– ын хоёр дах тасалгааг нэмж барих.

Нөлөөллийн шинж чанар
Ил уурхайгаас гарах хаягдал чулуулгийг Хаягдал чулуулгийн овоолгод (ХЧО) байрлуулна. Энэхүү
ХЧО нь ойр орчмын газрын гадаргуугаас дундажаар 90 метр өндөр байхаар төлөвлөж байна. ХЧОыг ойролцоогоор 37 градусын өнцөгтэй 30 метрийн өндөр мөргөцөгөөр шатлан овоолж, дараа нь
7м- ийн өргөнтэй 18- 31 хэмийн налуугаар эгцэлж шахна. (Error! Reference source not found.4).
Зураг 4.4: Хаягдал чулуулгын овоолгын харагдах байдал

Жич: Хар шугамаар Топографийн байгууламж, цайвар хөх шугамаар хаалтын үеийн
Топографийн байдал, хар хөх шугам нь ХЧО- ыг хучсан хүчил үл үүсгэх чулуулгийн
хамгаалалтын давхарга болно
Тайлбар: Хамгийн дээд талын 120 метрийн мөргөцгийг ашиглах боломжгүй.
Ийнхүү чулуун эгц хажуутай, тэгш оройтой толгой үүсгэж байгаа нь уурхайн лицензит талбайн
баруун өмнө зүгт орших Жавхлант уулын төрхтэй ижил болж байгаа юм. (Error! Reference source
not found.)
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Зураг 4.5: Жавхлант уул

2

ХХБ- ын нэгдүгээр тасалгаа ойролцоогоор 7 м өндөр 2 км талбайг хамарсан байна. Уг харьцангуй
нам байгууламж нь зэрэгцээ орших ХЧО– оос намхан байна. Эхний хадгалах тасалгаа дүүрмэгц
хаан таглаж шимт хөрсөөр хучин гадаргыг нөхөн сэргээж, ХХБ– ын хоёрдугаар тасалгааг нээнэ.
Үйлдвэрлэлийн үе шатанд газрын гадаргууд орох өөрчлөлт Топографийн хувьд нүдэнд үзэгдэх гол
нөлөөлөл болох бөгөөд ил уурхайн ам болон хөрсний суултын бүс зөвхөн ойртож очсон
тохиолдолд харагдах боломжтой (хэдэн 100м- н дотор).
ХХБ болон ХЧО- ын аль аль нь газар доорхи геологийн нөөцийг олборлох боломжийг хязгаарлана.
Хэдий тийм ч Оюу Tолгой ХХК- ий зүгээс эдгээр талбайд өрөмдлөг хийсэн ба ашигт малтмалын
нөөцийг ашиглах боломж нээлттэй юм.
Олборлолтын үед ил уурхайн хэмжээ томрохын хирээр хаягдал чулуулгийн байгууламж болон
шимт хөрс хуулалтын хэмжээ тогтмол нэмэгдэнэ. ХХБ- ын хоёр дахь тасалгааг барихад мөн шимт
хөрс хуулах шаардлагатай болно. Барилгын ажлын үе шатанд хуулсан хөрсийг тусгай зориулалтын
хадгалах талбайруу шилжүүлнэ. Хөрс хуулалтын үед шимт хөрс гүний давхаргын хөрстэй
холилдoхоос сэргийлэн, хуулах шимт хөрсний гүнийг нарийн тодорхойлно.
Бууруулах арга хэмжээ
Шимт хөрсийг чанар багатай хөрсний давхаргатай холихгүй байх зорилгоор хөрс хуулалтын ажлыг
Оюу Tолгой төслөөс боловсруулсан хөрс хуулалтын төлөвлөгөөний дагуу нарийн хяналт дор
явуулна. Жишээ нь: элсэрхэг шимт хөрсийг 15- 20 см- ийн зузаан буюу ургамлын үндэс бүхий
хэсгээр ухаж, уурхайн үйл ажиллагаанаас гаднах зориулалтын шимт хөрс хадгалах талбайруу шууд
шилжүүлнэ. Онолын хувьд шимт хөрсийг 2 жилээс доош хугацаанд хадгалах ёстой. Хаягдал
чулуулгийн байгууламжийг далд уурхайн үйл ажиллагаанд ашиглахгүй учраас ил уурхайн
олборлолтын төгсгөлийн шатанд тэдгээрийг тогтворжуулж, нөхөн сэргээлт хийх юм. Хадгалсан
шимт хөрсийг хаягдал чулуулгийн байгууламжийн доод налууг нөхөн сэргээхэд ашиглах ба энэхүү
хэсэгт салхины нөлөөгөөр элэгдэх эрсдэл бага байдаг.
Үйлдвэрлэлийн үе шатанд ХХБ- ийн эхний тасалгаа зэрэг талбайг хааснаар цаашид тогтмол нөхөн
сэргээлт хийж, газрыг хэлбэржүүлэх ажил явагдана. Үүний үр дүнд эдгээр талбайг Оюу Tолгой ХХК-
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ий хяналтад байх уурхайн лицензит талбай доторхи талбайтай хамтад нь нөхөн сэргээж,
хэлбэржүүлэх юм (өөрөөр хэлбэл уурхайн лицензит талбайн хашаа доторхи газар). Ингэснээр
малын хөлд талхлагдахгүйгээр шимт хөрс тогтворжих ба дараа дараагийн ургамалжих үйл явц
сайжрах боломжтой.
Уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэн гарах Топографи, газрын гадаргууд үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулах ажилд уг талбайг ашиглаж дуусан/хаалтын дараахи нөхөн сэргээлт хийх, шимт хөрсийг
буцаан байрлуулах, ургамал ургах боломжтой болгох зорилгоор налууг тэгшлэх зэрэг ажлууд орно.
ХЧО- ын бэлд шимт хөрс байрлуулахад хэт эгц учраас ХЧО хаагдмагц хажууг дахин хэлбэржүүлж
мөргөцөгийг налуу болгон засварлана. Ингэснээр ойр орших Жавхлант уулын төрхтэй ижил төстэй
болно.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Хөрсөнд үзүүлэх ихэнх сөрөг нөлөөлөл барилгын ажлын үе шатанд үүсэх учраас үйл ажиллагааны
үед шимт хөрсөнд үзүүлэх нөлөөлөл бага байна. Шороон зам болон олборлох үйл ажиллагаанаас
тоос ихээр босож, улмаар ойр орчмын хөрсийг бүрхэх хэдий ч хэрэв үүнийг тогтмол хянаж, тогтоон
барьж чадвал шимт хөрсний чанарт үзүүлэх хор хөнөөл бага байх болно.
Ургамал тарих, нөхөн сэргээлт хийх зэргээр элэгдлийг хянах боломжтойн дээр, өрөмдлөгөөс
ирээдүйд ил уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад төдийлөн нөлөөлөхгүй гэдэг нь харагдаж байгаа
учраас ХХБ, ХЧО бага сөрөг нөлөөтэй гэж үзэж байна.

4.5.4 Гүний Хоолой усны сав газар
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Үйлдвэрлэлийн үе шатанд Гүний Хоолой дахь гүний усыг олборлоход ихээхэн хэмжээний талбайг
2
хамарсан хөрсний суулт явагдах магадлалтай ба цооног орчмын талбайд хамгийн ихдээ 0.7 м
хөрсний суулт үүснэ. Ийнхүү хөрсний суулт үүсэх нь уст давхаргын босоо даралт болон орчмын
шаварлаг хурдас багассанаар үүсдэг (Хэсэг C5.4.2 Усны асуудлтай холбоотой сөрөг нөлөөллийн
талаархи хэлэлцүүлгээс харна уу).
Нөлөөллийн шинж чанар
Хэрвээ хөрсөнд суулт үүсэх тохиолдолд энэ нь аажмаар явагдах бөгөөд пезометрийн гадаргуун
депрессын төвийн конусаас алгуур буурна. Газрын гадаргуун уг илрэл нь Гүний хоолой хөндий
болон тус сав газрын нийт талбайн
Топографийн хувьд үл мэдэгдэх хэсэгхэн хотойлт үүсгэх
бөгөөд газрын гадаргууд 0.03% хүртэлх налуу үүсгэнэ.
Бууруулах арга хэмжээ
Оюу Tолгой ХХК ус дамжуулах хоолойн дагуу үүсэж болох хөрсний суултыг аль болох эрт
илрүүлэх, шугам хоолойн дэд бүтцийг барихад үүсэх нөлөөллийг бууруулах ажлын хүрээнд жил
бүр Топографийн судалгаа явуулна.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Дэд бүтцийн байгууламж цөөхөн баригдах учраас (Оюу Tолгойн ус хангамжийн системээс өөр дэд
бүтэц байхгүй), хөрсний суултын сөрөг нөлөө үүсэхгүй. Хэрвээ хөрсний суулт үүссэн тохиолдолд
энэ нь аажмаар үүсэх ба бэхжээгүй тунамал чулуулгаас орчин тойронд чичиргээ үүсэхгүй болно.
Хөрсний бага зэргийн суултаас үүдэн гүний усанд бага зэрэг даралт өгсөнөөр усны гарцыг
нэмэгдүүлж, пиезометрийн нэгж гадаргуун түвшин буурах бүрт Төсөлд илүү их ус авах боломж
бүрдэх тул эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ (Бүлэг B6, Хэсэг 6.5.6 харна уу).

2

MaisonWhorleyParsons 2010, Ус дамжуулах хоолойн хөрсний суултын үнэлгээ, 2010.10.16
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4.5.5 Ханбогд
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Хүн ам нэмэгдэхийн хирээр Ханбогд сум өргөжин тэлж, хөгжих бөгөөд хотжиx орчин нөхцлийг
бүрдүүлж, сумын төвд илүү өндөр байшин барилга барих хэрэгцээ бий болно.
Нөлөөллийн шинж чанар
Хүн ам нэмэгдэхийн хирээр Ханбогд сум өргөжин тэлж, сумын төвийн эргэн тойрны газрын
гадаргууд нөлөө үзүүлж эхэлнэ. Орон нутгийн хүн амын суурьшилт өргөжиж, өндөр байшин барилга
(хоёроос гурван давхар) сумын төвд баригдана гэж үзэж байна. Хүн ам өсөхтэй зэрэгцэн машин
техник нэмэгдэх бөгөөд Ханбогд сумыг бусад орон нутгийн суурин газруудтай холбосон одоогийн
зам эвдэрч элэгдэн, олон салаа зам гарснаас ойр орчмын шимт хөрсний бүтцэд ихээхэн хохирол
учруулж болзошгүй. Үүнээс гадна хүмүүсийн санхүүгийн чадавхи болон чөлөөт цаг нэмэгдснээр
оршин суугчид замгүй газраар шинээр зам гарган аялах нөхцөл бий болж хог хаягдал ихээр
бүрэлдэн бий болсоноор, орон нутгийн байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлнө.
Бууруулах арга хэмжээ
Өмнийн Говийн Бүс нутгийн Хөгжлийн Зөвлөл (ӨГБНХЗ) болон олон нийттэй харилцах харилцаан
дахь Оюу Tолгой төслийн оролцоо нь Ханбогд сумыг хөгжүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх бөгөөд орон
нутагт чиглэсэн нутгийн газрын гадаргуу мөн шимт хөрсөнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх
хэрэгсэл болно. Үүнд хог хаягдал салхиар зөөгдөн орчин тойронд тархахаас сэргийлэх зорилгоор
тусгайлсан зориулалтын хогийн цэгүүдийг барих ажил орно. Орон нутгийн ард иргэдийн дунд
хийдэг хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь тухайн нутгийн байгаль орчны эмзэг байдал болон замгүй
газраар зорчихтой холбоотой асуудлаар ард иргэдэд мэдлэг олгох зорилготой юм.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Ханбогд сумын өргөжин тэлэлтээс үүдэлтэй нөлөөлөл урт хугацааны (уурхайн ажиллах нийт
хугацаанаас цааш сунгах) шинж чанартай ба хөгжлийн явцад газрын гадаргууд учирч болох сөрөг
нөлөөлөл болон замгүй газраар зорчих явдалд хяналт тавин, шимт хөрсний нөөцийг хамгаалахад
анхаарал хандуулан ажиллах болно.

4.5.6 Уурхайг татан буулгах үе шат
Нөлөөллийн эх үүсвэр
Ашгилалтын эцсийн шатанд дараахи үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэнэ:


Ихэнхи тоног төхөөрөмжийг худалдах зорилгоор задлах, төмөр хийцтэй байшин барилга
зэргийг төмрийн хаягдал болгон бэлтгэх;



Ус хангамжийн сүлжээг татан буулгах;



Хаагдсан, чөлөөлсөн талбайг нөхөн сэргээх ;



Хавцал, эгц налууг аюулгүй болгох.
3

Эдгээр асуудлыг хамарсан урьдчилсан хаалтын төлөвлөгөөг Монгол хэл дээрхи ТЭЗҮ-д болон
2010 онд хийгдсэн Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө зэрэг баримт бичгүүдэд тодорхой танилцуулсан
болно. Үүнийг цаашид Бүлэг D21: Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө- нд дэлгэрэнгүй танилцуулна.

3

Оюу Толгой (2010), Монгол хэл дээрхи ТЭЗҮ- ий Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний бүлэг. AMEC,
2010.

/Оюу Tолгой төсөл - БОННБҮ

31/07/2012

Page | 15 of 21/

Нөлөөллийн шинж чанар
Уурхайг татан буулгах үе шат нь уурхайг аюулгүй хаах, ихэнх тоног төхөөрөмжийг худалдах
зорилгоор задлах, төмөр хийцийн барилга байгууламж зэргийг төмрийн хаягдалд бэлтгэх
ажиллагаа юм. Төмөр- Бетонон болон бусад байшин барилгыг Оюу Tолгой төслийн өмчийн талаар
олон нийттэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр хэвээр үлдээж болно. Энэ нь ашиглалтын талбай дахь
томоохон дэд бүтцийн байгууламжууд болон босоо амны дээд хэсэг зэргийг зайлуулахад хүргэнэ.
Бүх барилга байгууламжын бүтцийг задалж эвдэхээс өмнө шимт хөрс болон гүний ус бохирдох
эрсдлээс зайлсхийх зорилгоор бүх аюултай, хорт бодисыг цэвэрлэсэн байх ёстой. Уурхайг татан
буулгасны дараагаар талбай дээр ил уурхай, гүний уурхайн доош суусан талбай, ХЧО, ХХБ зэрэг
зүйлс үлдэх болно.
Уурхайн үйл ажиллагааг хаахад ихэнхи тоног төхөөрөмжүүд болон ган төмөр бүтэцтэй байшин
барилгуудыг татан буулгах болно. Хэдий хэмжээний бетон суурийг зайлуулах, аль хир талбайг
хэлбэржүүлэх зэргийг орон нутгийн засаг захиргаатай (сумын удирдлага) хэлэлцэн тохирсны
үндсэн дээр хийгдэнэ. Бүх хатуу хучилтгүй талбайн шимт хөрсийг буцаан байрлуулахаас өмнө
цэвэрлэж, бэлтгэнэ (сийрүүлнэ). Хаягдал болон хогийн цэг зэрэг талбайг хааж, таглан, хөрсөөр
хучиж, нөхөн сэргээлтийн үед шимт хөрсөөр хучина.
Салхи, усны нөлөөгөөр шимт хөрс маш хурдан элэгддэг учир ил уурхайн мөргөцөг, хаягдал
чулуулгийн овоолгын дээд налуу, хөрсний суулт үүссэн бүсийн захын хавцлуудын эгц налуутай
хэсэгт нөхөн сэргээлт хийх зорилгоор шимт хөрс ашиглахгүй. Хаягдал хадгалах байгууламжийн
оройг бусад эрэг, мөргөцгүүдийг засаж янзлахтай зэрэгцүүлэн нөхөн сэргээнэ.
Төслийн усан хангамжийн сүлжээг татан буулгахад шахуурга, мотор болон бусад дахин ашиглагдах
цахилгааны дэд бүтцийг зайлуулна. Шугам хоолой зэрэг газар доорхи бүтэц байрандаа үлдэнэ.
Гүний Хоолой сав газраар дайран өнгөрөх эрчим хүчний дамжуулах шугамыг зайлуулах (сумын
захиргаанаас үлдээхийг хүсээгүй тохиолдолд) ба ингэснээр орон нутгийн газрын гадаргууд үзүүлэх
сөрөг нөлөө багасах юм. Дэд бүтцийн байгууламжуудыг татан буулгаж, цэвэрлэсэн бүх талбайг
орон нутгийн газрын гадаргуун хэв маягт тохируулан хэлбэржүүлнэ.
Байнгын ажиллагаатай нисэх буудал болон Гашуун Сухайтын хилийн боомтыг Монгол улсын
Засгийн газарт хүлээлгэн өгөх учраас үргэлжлүүлэн ажиллана гэж урьдчилан тооцоолж байгаа
болно. Мөн БНХАУ- руу холбосон зам, дэд бүтэц болон цахилгааны шугамыг Монгол улсын
Засгийн газарт хүлээлгэн өгөх ба бүс нутгийн байнгын дэд бүтцийн сүлжээг үүсгэнэ.
Хаалтын хугацаанд хадгалсан шимт хөрсний овоолгыг уурхайн дэд бүтэц барихад ашиглагдсан
талбайг нөхөн сэргээхэд ашиглана. Уурхайн ашиглалтын зөвшөөрлийн талбайн гаднахи ихэнхи дэд
бүтцийг (нисэх буудал, зам, цахилгаан дамжуулах шугам) нутгийн засаг захиргаа үргэлжлүүлэн
ашиглах ба уурхайн зүгээс үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл хамгийн бага байхаар төлөвлөж ажиллана. Дэд
бүтцийн байгууламжуудыг татан буулгасан газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийхдээ тухайн
нутгийн унаган ургамлыг (үрийн нөөц) сэргээх зорилгоор нутгийн уугуул шимт хөрсийг ашиглан
нөхөн сэргээнэ.
Бууруулах арга хэмжээ
Цаашид төслийн талбайг нөөцөлсөн шимт хөрсөөр нөхөн сэргээж, мөн хажуу бэл хэсгүүд хэт налуу
тохиолдолд чулуугаар бэхжүүлэх зэрэг аргыг ашиглана. Техникийн хувьд боломжтой бол гүний
уурхайн хөндий дээрхи хөрсний суултаас бий болсон хавцлын болон ил уурхайн ханыг аль болох
аюулгүй байхаар бодолцон хийнэ.
Газрын гадаргууд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор барилга байгууламжуудыг татан
буулгаж нураах ба орон нутгийн хэсэг бүлэг хүмүүст (засгийн газар болон хувийн ) тодорхой
байгууламжуудыг шилжүүлэн өгөх харилцан тохиролцоо хийгдээгүй бол бүх бетонон суурь,
тулгуурыг устган зайлуулна.
Ийнхүү нөхөн сэргээснээр төслөөс тухайн газар нутгийн Топографи, газрын гадаргууд үзүүлэх
нөлөөллийн түвшинг бууруулах болно. Татан буулгах бүхий л үйл ажиллагаа Оюу Tолгойн Уурхайн
Хаалтын Төлөвлөгөөний дагуу явагдах ба нутгийн Топографи, газрын гадаргыг боломжийн хирээр
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амжилттай нөхөн сэргээх зорилгоор хийгдэнэ. Мөн төлөвлөгөөний өөр нэгэн зорилт бол төслийн
нөлөөллийн бүс дэхь амьтан, ургамлыг сэргээн нутагшуулах зорилгоор малчид, мал, зэрлэг ан
амьтан болон ургамалд чухал ач холбогдол бүхий булаг шанд, усны эх үүсвэрийг сайжруулах,
нөхөн сэргээх явдал юм.
Хугацаанаас өмнөх болон гэнэтийн хаалтын үед энэхүү хаалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ба Оюу
4
Tолгой төслөөс бэлтгэсэн жил бүрийн хаалтын хариуцлагын үнэлгээний тайланд тусгасан
гэнэтийн хаалтын шаардлагын дагуу мөн Бүлэг D21- т танилцуулсан Уурхайн Хаалтын
Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.
Нөлөөллийн зэрэглэл
Шимт хөрсийг зориулалтын хадгалах газраас авчирч нөхөн сэргээлт хийх учраас ерөнхий татан
буулгах ажил өнгөн хөрсөнд эерэг нөлөөлөл үзүүлнэ. Гэсэн хэдий ч уг процесс салхины элэгдэлд
өртөмтгий учир унаган ургамал устаж алдагдахаас сэргийлэн, тархан ургалтыг сайжруулах
зорилгоор нөхөн сэргээлтийг маш болгоомжтойгоор, няхуур явуулах хэрэгтэй. Дэд бүтцийг татан
буулгаж зайлуулах процесс газрын гадаргууд эерэг нөлөөлөл үзүүлэх ба нөөцөлсөн шимт хөрсний
үлдэгдлээр нөхөн сэргээж хэлбэржүүлэн, улам эрчимжүүлнэ.
Ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго болон хөрсний суулт үүссэн талбайн хажуу бэл хэт эгц
байх тул шимт хөрсөөр нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй тул үүнийг үлдэгдэл, байнгын нөлөөлөл
гэж тооцно.
Топографи, газрын гадаргуу, геологи болон шимт хөрсөнд үзүүлэх бодит нөлөөллүүдийг Хүснэгт
4.1 хураангуйлан үзүүлэв.

4

Састайн эбилити Ийст Эжия ХХК, 2011 оны 1-р сар, Оюу Толгойн уурхайн татан буулгах үе шатны үүрэг
хариуцлагын үнэлгээ.
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Хүснэгт 4.1: Нөлөөллийн тойм: ТОПОГРАФИ, газрын гадаргуу, геологи болон шимт хөрс
Нөлөөлөл

Уурхайн лицензит талбайн гадна
орших цахилгааны шугам, том
хэмжээний талбайд тархан
байрласан нам байгууламжуудын
үзэгдэх орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

Уурхайн дэд бүтцийг барих үед
Уурхайн зөвшөөрлийн талбай
дахь байгууламуудын үзэгдэх
орчинд үзүүлэх нөлөөлөл

(1)

(2)

(3)

(4)

Хүлээн авагч

Үе шат

Нөлөөллийн
ангилал

Нөлөөлийн
зэрэглэл

Сумын оршин
суугчид

Сумын оршин
суугчид

Б, Ү

Б, Ү

Хөрсний нөөц

Төслийн үйл ажиллагааны үр
дүнд үүсэх шимт хөрсний нөөц
буурах

Б, Ү

Төлөвлөлт ба бууруулах арга хэмжээ

Хамрах хүрээ
Орон нутгийн
Үргэлжлэх
хугацаа
Урт хугацааны
Төрөл:
Сөрөг
Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Гарцаагүй
Зэрэг:
Дунд зэрэг
сөрөг



Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Тодорхой
Зэрэг:
Дунд зэрэг
Сөрөг



Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Тодорхой
Зэрэг:
Дунд зэрэг
Сөрөг









Салхиар үлээгдэн хийссэн тоос
ойр орчмын шимт хөрсний чанарт
нөлөөлөх
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Хөрсний нөөц

Б, Ү

Үр дагавар:
Бага (C) /
Нөлөөгүй (Ү)
Магадлал:
Магадлалтай
Зэрэг:
Нөлөөгүй

31/07/2012

Үлдэх
нөлөөллийн
зэрэглэл

D5: Шимт хөрсний
Менежмент
Төлөвлөгөө
Бага Сөрөг


Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Богино (Б) /Урт
хугацаанд (Ү)
Төрөл:
Сөрөг

Намхан байшин барилгатай газрын ойр
орчмыг хэлбэржүүлэн засах

Менежментийн
төлөвлөгөө,
бодлого, журам





Жижиг
байгууламжуудад
тохируулан
хэлбэржүүлэлт хийх .
Дэд бүтцийн байгууламжуудыг ХЧО-оор
хэсэгчилэн далдлах .
Уурхайн лицензит талбай дахь оршин
суугчдын хэсгийн 10%-д мод тарих
ингэснээр хэсэгчлэн хааж, үзэгдэх орчны
нөлөөллийг бууруулах.
Шимт хөрсний нарийвчилсан зураглал
гаргах, ингэснээр ямар хөрсийг хуулах,
цаашдын нөхөн сэргээлтэд
ямар хөрс
нөөцлөх вэ гэдгийг төлөвлөх
Барилга баригдахаас өмнө шимт хөрсийг
нямбай болгоомжтой хуулж зориулалтын
хадгалах талбайд нөөцлөх
Элэгдлийг дээд зэргээр бууруулахын тулд
хөрсний овоолгыг тогтворжуулах
Хөрс элэгдэж доройтох нөхцлийг үүсгэх,
замгүй
газраар
зорчих
зэрэг
үйл
ажиллагаанаас зайлсхийх.
Гадаргыг бэхжүүлэх, тоос дарагч бодис
хэрэглэх, услах зэрэг тоосжилтыг хянах
боломжтой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. Усны
хэрэглээ хязгаарлагдмал, хомс учраас усыг
зөвхөн
шаардлагатай
тохиолдолд
ашиглана.
Замгүй газраар зорчих, тоос шороо үүсгэх
бүхий л үйл ажиллагаанаас зайлсхийх.

D5: Шимт хөрсний
Менежментийн
Төлөвлөгөө
Бага Сөрөг

D5: Шимт хөрсний
Менежмент
Төлөвлөгөө

Бага Сөрөг

D5: Шимт хөрсний
Менежментийн
Төлөвлөгөө
D12: тээврийн
менежментийн
Төлөвлөгөө

Сөрөг
нөлөөгүй
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Нөлөөлөл

Ухах, булах, хэлбэржүүлэн
тэгшлэх, хөрсний нөөцийн нүх
ухах зэргээр ТОПОГРАФИ,
газрын гадаргууд үзүүлэх орон
нутгийн шинжтэй өөрчлөлт

(1)

(2)

(3)

(4)

Хүлээн авагч

Үе шат

Нөлөөллийн
ангилал

Нөлөөлийн
зэрэглэл

Хамрах хүрээ:
Орон
нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Байнгын
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Бага
Магадлал:
Гарцаагүй
Зэрэг:
Дунд
зэрэг
Сөрөг

Сумын оршин
суугчид

Б, Ү

Төлөвлөлт ба бууруулах арга хэмжээ








Ил уурхайн карьер болон хогийн
цэг бий болгох зэргээр уурхайн
Топографид гарах өөрчлөлт

Сумын оршин
суугчид

Геологийн нөөцийг олборлож,
боловсруулсан хүдэр, баяжмалыг
худалдсанаар ашиг орлоготой
болох

Сумын оршин
суугчид;
Өмнөговь
аймгийн
оршин
суугчид;
Монгол улсын
Засгийн газар
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Ү

Ү

Уурхайн төлөвлөгөөг нарийн оновчтой
болгох.
Зарим барилга байгууламжийг халхлахын
тулд боломжтой бол уурхайн дэд бүтцийн
эргэн
тойрны
налууг
шатлуулан
хэлбэржүүлэх .
Уурхайн үйл ажиллагааг халхлах зорилгоор
судалгаа хийж байгалийн Топографи
ашиглах,
Уурхайн
үйл
ажиллагаа
хаагдмагц
ашиглагдсан нүхийг нөхөн сэргээх .
Элэгдлийг
бууруулах
зорилгоор
ургамалжуулах, хөрсийг бэхжүүлэх болон
тогтворжуулах
Ойр
орчмын
газрын
гадаргуутай
ижилсүүлж, элэгдлийг багасгахын тулд
налуу болон хажуу бэл хэсэгт түлхүү
анхаарч нөхөн сэргээх
Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг аль
болох эрт хэрэгжүүлж эхлэх

Хамрах хүрээ:
Орон
нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Тодорхой
Зэрэг:
Дунд
зэрэг
Сөрөг



Хамрах хүрээ:
Үндэсний
хэмжээнд
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Эерэг

Үр дагавар:
Эерэг
Магадлал:
Тодорхой
Зэрэг:
Ихээхэн эерэг



Оюу Tолгойгоос олсон орлогоор эдийн
засгийн ашиг, ажлын байр, үйлчилгээ мөн
бусад хангамжийг нэмэгдүүлэх



ХЧО, ХХБ-д ашиглагдах талбайн доор
бохирдсон уст давхарга байгаа эсэхийг
баталгаажуулах зорилгоор өрөмдөх
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Менежментийн
төлөвлөгөө,
бодлого, журам

Үлдэх
нөлөөллийн
зэрэглэл

D5: Шимт хөрсний
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Бага Сөрөг

D10:
Хаягдал
чулуулгийн
менежментийн
Төлөвлөгөө
D22
Уурхайн
Хаалтын
болон
Нөхөн сэргээлтийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө
D16: Хүн амын
төвлөрлийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Бага Сөрөг

Их эерэг
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Нөлөөлөл

Гүний хоолой ай савын тунамал
чулуулагт суулт үүссэнээр
Топографид болон газар
хөдлөлтийн давтамжид орох
өөрчлөлт

Дэд бүтцийг татан буулгаж
зайлуулах, нөхөн сэргээлт хийх

(1)

(2)

(3)

(4)

Хүлээн авагч

Үе шат

Нөлөөллийн
ангилал

Нөлөөлийн
зэрэглэл

Сумын оршин
суугчид

Сумын оршин
суугчид, шимт
хөрсний нөөц

Ү

Х

Хамрах хүрээ:
Орон
нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг
Хамрах хүрээ:
Орон
нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Эерэг

Төлөвлөлт ба бууруулах арга хэмжээ

Үр дагавар:
Нөлөөгүй
Магадлал:
Магадлалгүй
Зэрэг:
Нөлөөгүй



Үр дагавар:
Эерэг
Магадлал:
Гарцаагүй
Зэрэг:
Эерэг





Цэрдийн усархаг давхраанаас гүний усыг
татахдаа усархаг давхрааны түвшний
бууралт жигд тархсанэсэхэд магадлагаа
хийх

Байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийг
хамгаалахын тулд бүх байшин барилга,
тоног төхөөрөмжийг буулгах, задлахаас
өмнө ариутгаж халдваргүйжүүлэх .
Нөхөн
сэргээлтийн
арга
барил
тохиромжтой, хангалттай хэмжээнд байх
явдлыг хангах мөн шимт хөрсний салхи,
усанд элэгдэх элэгдлийг дээд зэргээр
бууруулах .

Менежментийн
төлөвлөгөө,
бодлого, журам

D8: Усны Нөөцийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Үлдэх
нөлөөллийн
зэрэглэл

Сөрөг
нөлөөгүй

D13: Аюултай хорт
Материалын
Менежментийн
Төлөвлөгөө
D22
Уурхайн
Хаалтын
болон
Нөхөн Сэргээлтийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Эерэг

D5: Шимт хөрсний
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Шимт хөрсөөр нөхөн сэргээлт
хийх боломжгүй эгц налуутай
газрууд
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Сумын оршин
суугчид

Х

Хамрах хүрээ:
Орон нутгийн
шинжтэй
Үргэлжлэх
хугацаа:
Урт хугацаанд
Төрөл:
Сөрөг

Үр дагавар:
Дунд зэрэг
Магадлал:
Гарцаагүй
Зэрэг:
Дунд зэрэг
Сөрөг
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Налуу, хажуу бэл (тухайлбал хаягдал
чулуулагийн овоолго, ил уурхайн хана)
зэргийг тогтворжуулж, шимт хөрс элэгдэхэд
нөлөөлөхгүй байлгах талаар арга хэмжээ
авах

D22 Уурхайн
Хаалтын болон
Нөхөн Сэргээлтийн
Менежментийн
Төлөвлөгөө

Бага Сөрөг

D5: Шимт хөрсний
Менежментийн
Төлөвлөгөө
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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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