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ЗОРИЛГО

Өнгөн хөрстэй ажиллах уг журмын зорилго нь хуулах, овоолох/хадгалах, хянах зэрэг
өнгөн хөрстэй зөв ажиллах удирдамж/зааварчилгааг тодорхойлоход оршино. Өнгөн
хөрстэй зөв ажиллах нь эвдэрсэн газрыг амжилттай нөхөн сэргээхэд нэн чухал юм.
Өнгөн хөрстэй ажиллах журам нь өнгөн хөрсний чанарыг хадгалах/тогтвортой
байлгахад чиглэсэн доорх зорилготой:


Хуулах хөрсний материалын тохиромжтой байдал болон хуулах гүнийг
тодорхойлох;



Дараах хөрс хуулах шаардлагуудыг бий болгох;
o
газрар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн өмнө өнгөн хөрсийг зохих
байдлаар хуулах;
o
өнгөн хөрсийг холилдуулах, нягтруулах, газар хагалах, органик биетийг
устгасны улмаас өнгөн хөрсний доройтох/эвдрэх байдлыг бууруулах;



Өнгөн хөрсний овоолгын менежментийн шаардлагыг тодорхойлох, өнгөн хөрсийг
зохих байдлаар хадгалснаар өнгөн хөрсний чанарыг тогтвортой байлгах, хөрстэй
ахин ажиллах хэрэгцээг багасгах, нөхөн сэргээлтэнд тохирох өнгөн хөрсний
хэмжээг нэмэгдүүлэх;



Хэрэгжүүлсэн өнгөн хөрсний хяналт шинжилгээний үйл явцыг тодорхойлох.



2.

Дараах зорилгоор өнгөн хөрсийг зохистой ашиглах стратеги боловсруулах:
o Хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээхээс бусад зориулалтаар өнгөн хөрсийг
ашиглахгүй байх;
o Өнгөн хөрсийг төрлөөр нь тааруулж ашиглах.

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Өнгөн хөрстэй ажиллах журам (ӨХАЖ) нь ОТ–н тусгай зөвшөөрлийн талбайд болон
түүний гадна байгаа өнгөн хөрсний нөөц болон ургамал ургуулах бусад тохирох орчинг
эвдэхэд хүргэх төслийн бүх үйл ажиллагаанд хамаарна.
Энэ журам нь бусад менежментийн төлөвлөгөө болон журмын хамт хэрэгжинэ, үүнд:


Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох журам (OT-10-E14-PRC-0003);



Ховор ургамлыг хамгаалах журам (OT-10-E14-PRC-0007);



Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээний журам



Техникийн нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E14-PRC-0002);



Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам (OT-10-E15-PRC-0002);



Дурсгалт зүйл олдсон тохиолдолд баримтлах журам;



Агаарт ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E12-PLN-0001);



Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн удирдлагын төлөвлөгөө (OT-E14-PLN0001);



Уурхайг хаах төлөвлөгөө (OT-10-E14-PLN-0002).

3.

ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА
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Газар шорооны ажлын төсөлд оролцсон ОТ ХХК болон Гүйцэтгэгч компанийн бүх
ажилтнууд Өнгөн хөрстэй ажиллах зарчмыг ойлгосон, дагаж мөрддөг байх ёстой.

Үүрэг
ЭМААБОАБОН-н
Ерөнхий менежер

Байгаль орчин,
биологийн олон янз
байдлын менежер

Байгаль орчны
мэргэжилтэн

Хариуцлага


ОТ-н удирдан явуулсан газар шорооны ажилд оролцсон
ОТ-н хэлтсүүд болон гүйцэтгэгчдээр энэхүү баримт
бичгийг дагаж мөрдүүлэх



ӨХАЖ болон түүний агуулгыг ОТ төслийн хүрээнд
мэдээлэх, дагаж мөрдүүлэх.



Уг журмын хянан засварласан хувилбарыг хянах, батлах.



Гол буюу их хэмжээний өнгөн хөрсний нөөц бүхий
газруудад хөрс хуулахаас өмнө зохих хөрсний судалгааг
мэргэжлийн байгууллагуудаар хийлгүүлсэн байх.



Өнгөн хөрс хадгалах зориулалтын талбай гаргах.



Өнгөн хөрсний чанарыг МУ–ын итгэмжлэгдсэн
лабораторид шинжлүүлэх.



ӨХАЖ-н шаардлагуудын үл хэрэгжилт болон
шаардлагатай үед авах дараагийн арга хэмжээний
талаар бусад хэлтсүүд, гүйцэтгэгч компаниудтай ярилцаж
зөвшилцөхөд Байгаль орчны хэлтэст удирдамж заавар
өгнө.



Энэ журмыг хянах, шинэчлэх.



Газар хөндөх зөвшөөрөл авах хүсэлтийг хянаж,
боловсруулах явцад өнгөн хөрс хуулах шаардлагатай
талбайн газрын зургийг бэлтгэх



Ургамалын багаас гаргасан өнгөн хөрс хуулах
шаардлагуудыг Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлд тусгах



Төлөвлөсөн ажлын талбайд газар хөндөхийн өмнөх
байгаль орчны хяналт шалгалт хийж, ӨХАЖ-ын
шаардлагуудаас гадна хөрсний нөхцөл, өнгөн хөрсний
төрөл, хөрс хуулалтын гүн, хадгалах байршил болон
тодорхой өнгөн хөрстэй ажиллахдаа анхаарах
асуудлуудыг Газрын багт хүргүүлэх. Өнгөн хөрснийг
чанарын шаардлага хангаагүй, хадгалж болохооргүй
хөрстэй холилдуулахгүйн тулд, өнгөн хөрс хуулалт хийх
шаардлагатай талбайн зураглал хийх.



Батлагдсан Өнгөн Хөрстэй Ажилллах журамд заасан
шаардлагуудын дагуу зөвшөөрөгдсөн талбай дахь өнгөн
хөрсийг хуулж, овоолсон эсэхийг баталгаажуулах.



Өнгөн хөрсний овоолгод тогтмол хяналт шалгалт явуулж,
зохих ёсны дагуу байлгах. Өнгөн хөрсийг шилжүүлэн
зөөсөн, хадгалсан байдлын өнгөн хөрсний мэдээллийн
хуудсыг бөглөх.



Өнгөн хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээ хийх.



Өнгөн хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээний

GIS ажилтан
Байгаль орчны
ажилтан – Газар
хариуцсан

Ургамалын судалгаа,
нөхөн сэргээлтийн баг
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тайлан бэлтгэж, Нөхөн сэргээлтийн мэргэжилтэн болон
Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын Менежерт
хянуулахад бэлэн байлгах.

Төслийн зохицуулах
баг ба Газар
шорооны ажлын
Ахлах
мэргэжилтнүүд
(Гүйцэтгэгчид
багтсан)

Ил уурхайн
судалгааны баг

4.



Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгыг дахин
ургамалжуулах жил тутмын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх.



Энэхүү журмын үл хэрэгжилтийн талаар Осол зөрчлийг
мэдээлэх журмын дагуу РТБШ дээр оруулах



Өнгөн хөрсний хуулалт, хадгалалттай холбоотой ажлын
газар дээрх судалгааг явуулах



Ажил эхлэхийн өмнөх талбайг чөлөөлөх ажлыг гүйцэтгэх



Энэхүү журмыг бүх талаар дагаж мөрдөн, хийх ажлын
явцад Байгаль орчны багтай хамтран ажиллах



Нийт оролцсон ажилтнуудад өнгөн хөрстэй ажиллах
зарчмын талаар зааварчилгаа өгсөн байх



төлөвлөсөн ажилтай холбоотой үйл ажиллагаануудыг
Үндэсний болон Олон улсын хэмжээний холбогдох бүх
хууль тогтоомж, дүрэм, стандарт болон энэхүү бичиг
баримтын 6–р Хэсэгт заасан Компанийн журамд
нийцүүлэн явуулах



Өнгөн хөрс хуулахаас өмнө газар шорооны ажлын
операторуудад ОТ-н Дурсгалт зүйл олдсон тохиолдолд
баримтлах журмын танилцуулах сургалт хийх.



Өнгөн хөрс хуулалт, овоолгын ажлын эхлэх хугацаа болон
ӨХАЖ-ын шаардлагуудын хэрэгжилтийг баталгаажуулж
дуусах огноо, цагийг Ургамалын судалгаа, нөхөн
сэргээлтийн багт мэдэгдэх.



Өнгөн хөрсний овоолгын талбайд тэмдэг тэмдэглэгээ
байрлуулах.



Нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн
хугацааг Байгаль орчны хэлтэст 3 долоо хоногоос
багагүй хугацааны өмнө урьдчилан мэдэгдэх.



Газар шорооны ажил хийх чадвартай ажилчдыг томилох.



Өнгөн хөрсний өндөр, налуу, нягтрал, хэмжээ зэрэг
мэдээлэлд өнгөн хөрсний овоолгын судалгааг улирал
тутам хийж, Ургамлын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн багт
мэдээлэл өгөх.

ЖУРАМ

Өнгөн хөрстэй ажиллах журам нь өнгөн хөрс хуулалт, овоолго хийх журам, овоолгын
чанарын хяналт шинжлилгээ, өнгөн хөрсний дахин ашиглалт гэсэн 4 бичиг баримтаас
бүрдэнэ. Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тус бүрд нь доор дэлгэрэнгүй харуулав.
Өнгөн хөрс хуулалт, овоолгын ажлын журмын хийх алхмуудыг Хавсралт 1-ийн
дараалалд үзүүлсэн.

4.1. Өнгөн хөрс хуулах/зайлуулах журам
Өнгөн хөрс хуулах, зайлуулахад анхаарах зүйлсийг 1-р Хүснэгт -д тоймлон оруулав.
Нөхөн сэргээлтийн үр нөлөөг сайжруулж өнгөн хөрсний чанарыг хадгалж үлдэхэд
эдгээр зарчмуудыг мөрдөхийг зөвлөдөг.
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Хүснэгт 1. Өнгөн хөрс хуулах/зайлуулахад анхаарах зүйлсийн товчоо/хураангуй
Анхаарах зүйлс

Тайлбар

Хуулах хөрсөн дээр тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг багасгах



Өнгөн хөрсийг нягтруулснаар хөрсний чанар
муудна.

Өнгөн хөрсийг хэт гүн хуулж
болохгүй.



Өнгөн хөрсийг хэт гүн хуулж болохгүй. Учир нь
өнгөн хөрс ул/шимэрхэг хөрсний давхаргатай
холилдож, хөрсний үржил шим болон ургамлын
гарцыг бууруулна.



Гүн хөлдсөн, их чийгшилтэй нөхцөлд өнгөн хөрс
доод давхрагатайгаа наалдан барьцалдсан
байдаг тул зөвхөн өнгөн хөрсийг хуулахад
хэцүү байдаг. Энэ тохиолдолд хөрс хуулалтыг
түр хойшлуулах нь зүйтэй.



Газар бага зэрэг чийгтэй байхад машины жинг
даахуйц бат бөх байж, нойтон хөрс нягтрах,
барьцалдах зэрэг байдлаар хөрсний бүтцэд
өөрчлөлт орох эрсдэлгүй байдаг. Тиймээс
хүчтэй борооны үед болон дараа эсхүл машины
явж өнгөрөх хөрсний гадаргуу нь нойтон байвал
хөрс хуулах ажлыг хойшлуулна.
Хүчтэй салхи нь хүрээлэн буй орчинд
тоосжилтыг нэмэгдүүлж, улмаар орон нутгийн
иргэд болон ургамлан бүрхүүлд таагүй байдал
үүсгэнэ. Үүнээс гадна их хэмжээний тоосжилт
нь хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт сөргөөр
нөлөөлнө.

Өнгөн хөрсийг ул/шимэрхэг
хөрстэй холихгүй байх бүх арга
хэмжээг авах ёстой.
Хөлдүү өнгөн хөрсийг хуулах
ажлыг маш болгоомжтой
гүйцэтгэх хэрэгтэй

Хөрс бага зэрэг чийгтэй, сэвсгэр
байх үед өнгөн хөрсийг хуулна.


Хөрс хуулахад салхитай нөхцөл
тохиромжгүй.


Өнгөн хөрсийг зөвхөн өдрийн
цагаар хуулна.

Өнгөн хөрс хуулалт хийх талбай
цэвэрхэн байна.






Өнгөн хөрс болон хөрсний доод давхаргыг
ялгах гол үзүүлэлт болдог өнгөний өөрчлөлт нь
харанхуйд харагдахгүй.
Овоолгын дээд хэсгээс өнгөн хөрсийг авахаас
бусад тохиолдолд өнгөн хөрсийг шөнийн цагаар
хуулахгүй.
Овоолго дахь асгарсан бодис эсвэл хог хаягдал
нь хадгалсан өнгөн хөрсний чанарыг муутгана.
MNS 5916:2008 стандартын дагуу, тухайн
талбайг хогийн ургамал, бусад гадны ургамлын
материал болон ургамлын хог хаягдал зэрэг
хүсээгүй буюу ургамлын ургалтад хортой эсвэл
ургамал үрслэлтэд саад учруулдаг ургамлаас
ангид байлгана.

4.1.1. Өнгөн хөрсийг хуулах ажлыг эхлүүлэхийн өмнө тавих
шаардлагууд:
Өнгөн хөрс хуулах ажлыг эхлүүлэхийн өмнө дараах урьдчилсан шаардлагуудыг
биелүүлсэн байх ёстой:


Тухайн газар шорооны ажилд Газар хөндөх зөвшөөрөл авсан байна.
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Өнгөн хөрс хуулах талбайг гадас болон тугаар тодорхой хүрээлж, тоног
төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг тухайн заасан газрын хүрээгээр хязгаарлана.



Өнгөн хөрсийг хуулах шаардлагатай талбайг асгарсан бодис болон хог
хаягдлаас ангид байлгана. Асгарсан бодисоор бохирдсон хөрсийг тухайн
талбайгаас цэвэрлэж, OT-н Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журмын (OT-10E15-PRC-0002) дагуу ОТ-н саармагжуулах талбай руу тээвэрлэнэ.



Дараагийн ажилд саад болохуйц үндэстэй үр тариа, илүүдэл ургамал, хожуул
болон том үндэс, хог хаягдал, чулуу зэргийг тухайн ажлын талбайгаас зайлуулна.
Өнгөн хөрс хуулах талбайгаас олдсон ховор ургамлын төрөл зүйлийг ОТ-н
Ховор ургамлыг хамгаалах журмын (OT-10-E14-PRC-0007) дагуу шилжүүлж
суулгана.



Газрын гадаргууг урт хугацаагаар өнгөн хөрсгүй үлдээхгүйн тулд өнгөн хөрсийг
байж болох хамгийн сүүлийн үе шатанд хуулна. Цаашилбал, өнгөн хөрсийг нь
хуулсан гадаргуу ил байх хугацааг багасгахын тулд нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааг өнгөн хөрс хуулалттай уялдуулан төлөвлөнө.



Түр шугаман хөндөлтийн (түр зам, шугам хоолойн зурвас газар г.м) өнгөн
хөрсийг тухайн бэлтгэсэн талбайтай залгаа/зэргэлдээ хадгална. Ингэснээр
нөхөн сэргээлтийн явцад энэхүү хөрсийг хялбархан ашиглах боломжтой болно;



Урьд нь судалгаа хийж, тогтоосон өнгөн хөрсний гүнийг тэмдэглэсэн байна.



Тухайн талбайн хувьд Ус болон салхины Элэгдлээс хамгаалах арга хэмжээг
тодорхойлох ёстой.

4.1.2. Ажлын талбайд нэвтрэх
Төслийн шинэ ажлын талбайд нэвтрэхдээ гүйцэтгэгчид доорхыг анхааралдаа авна:


Ажлын талбайд нэвтрэх туслах замын өнгөн хөрсийг замын хажуу талруу
хуулж бэлдсэн байна. Харин тухайн ажлыг гүйцэтгэсний дараа замыг
самнаснаар ургамлан бүрхэвч түргэн хугацаанд үр дүнтэй нөхөн сэргэж
чадахаар бол түр нэвтрэх замын өнгөн хөрсийг хуулах шаардлагагүй.



Төслийн талбай, түүний доторх тээврийн замын ерөнхий план зургийг
боловсруулахдаа хөрсийг шилжүүлэх, зөөх ажлыг хөнгөвчлөх, хуулаагүй
хөрсөн дээгүүрх тээврийн хэрэгслийн ачааллыг бага байлгах байдлаар
төлөвлөнө.



Хөрс хуулах, тээвэрлэх автомашиныг зориулалтын замаар явуулах ба
дугуйтай тээврийн хэрэгслийг өнгөн хөрсөн дээгүүр явуулахгүй байна.



Зөвшөөрөл авсан үйл ажиллагааг явуулахад зайлшгүй, нэн шаардлагатай биш
бол машин механизм, тээврийн хэрэгслийг өнгөн хөрсийг нь хуулаагүй газраар
явуулахыг хориглоно.

4.1.3. Өнгөн хөрс хуулах тоног төхөөрөмж
Бульдозер, хусагч, грэйдэр, бартаат замын ачааны машин зэрэг хөрс хуулах, зөөх тоног
төхөөрөмжийг ашиглаж өнгөн хөрсийг хуулж, овоолно. Нимгэн давхаргатай өнгөн
хөрстэй газарт өнгөн хөрсийг ул хөрстэй аль болох бага холиход анхаарч ажиллана.
Тоног төхөөрөмжийн сонголтыг буруу хийснээр өнгөн хөрсний нөхөн сэргэх явц муудах,
зардал өндөр байх, хууль эрхзүйн асуудал үүсгэх талтай.
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Ерөнхийдөө ОТ–н төслийн талбай дотор болон гаднах нимгэн давхаргатай өнгөн
хөрсийг грэйдэрээр хуулж (200 мм хүртэл), овоолго руу зөөх нь ихээхэн түгээмэл. Тэгш
тал газар их хэмжээний өнгөн хөрс хуулах бол хусагч ашиглах нь хамгийн тохиромжтой.
Тоног төхөөрөмжийн сонголтоо хийж чадахгүй байгаа газрын хувьд ОТ – н Байгаль
орчин,биологийн олон янз байдлын хэлтсээс зөвлөгөө авах нь зүйтэй.

4.1.4. Өнгөн хөрсийг хуулах
Өнгөн хөрсийг хуулахад доорх шаардлагуудыг заавал биелүүлнэ:


Тухайн ажлын талбайн хувьд өнгөн хөрсийг Байгаль орчин,биологийн олон янз
байдлын хэлтсээс заасан гүн хүртэл хуулна.



Явцын шалгалтад зориулж, өнгөн хөрс хуулалтын ажил эхлэх огноо, цагийг
Ургамлын судалгааны багт мэдэгдэнэ.



Хөрс хуулах явцад өнгөн хөрсний гүнд урьдчилан тооцоолоогүй өөрчлөлтүүд
гарч болно. Илт чанар муутай хөрсний материал оруулахаас ямагт сэргийлэх
нь зүйтэй.



Өнгөн хөрс хуулалтыг байрзүйн хувьд өндрөөс нам газар руу, нимгэн
давхаргатай хөрснөөс гүн давхарга руу чиглэн хийнэ. Ингэснээр хусагч
бульдозерийг хамгийн өндөр бүтээмжтэй ажиллуулан ямагт уруудуулан
явуулж, цэвэрлээгүй/хусаагүй талбайд ачилтыг хийж дуусгана.



Өнгөн хөрсийг булингартсан урсацаар бохирдуулахгүйн тулд өнгөн хөрсийг ус
зайлуулах сувгийн ёроолоос/доод хэсгээс эхлэн хуулна.



Тунадасыг өдөр тутам хянах ёстой. Ажлын өдөр дуусахад тоосжилтыг дарахын
тулд ажил явуулсан бүх талбайг хамруулж услана.



Хөрс хуулах явцад соёлын болон түүхийн үнэт зүйлс илэрвэл газар шорооны
ажлын гүйцэтгэгч нь олдворыг мэдсэн даруйдаа ойр орчимд явуулж буй бүх
ажлыг нэн даруй зогсоох ёстой. Түүнээс гадна олдворын талаар Нийгмийн
харилцааны хэлтэс эсхүл Хяналтын өрөөнд мэдэгдэнэ.

4.1.5. Өнгөн хөрсийг зөөх
Хөрс хуулах үе шат бүрт хуулсан бүх өнгөн хөрсийг нөхөн сэргээлт хийх талбайд шууд
ашиглах боломжгүй бол тэр даруй өөрөө буулгагч машинаар заасан хадгалах талбай
руу зөөнө;

4.1.6. Өнгөн хөрс хуулах/зайлуулах ажлыг дуусгах;
Ажлыг дуусгаад хусагч болон грэйдэрийн авалгүй үлдээсэн өнгөн хөрсийг авах
зорилгоор талбайд үзлэг хийнэ.. Өнгөн хөрсийг хуулах ажил дууссаны дараа, ажлын
талбайд өнгөн хөрс хуулалтын гүйцэтгэлийг энэ журамд заасан шаардлагуудын дагуу
ОТ-н Ургамлын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн багийнхан Өнгөн хөрстэй ажиллах ажлын
гүйцэтгэлийг шалгах хуудсыг (Хавсралт 2) бөглөж хянаж шалгана. Хөрс хуулалтыг
хангалтгүй гэж үзвэл засч залруулах арга хэмжээг авна.

4.2. Өнгөн хөрсийг овоолох/хадгалах журам
Овоолгыг буруу хийж гүйцэтгэвэл хөрсний физикийн нөхцөл нь ахин сэргээгдэшгүйгээр
эвдэрч, үнэт шинж чанараа алдана. Өнгөн хөрсийг овоолох, хадгалахтай холбоотой
анхаарах зүйлсийг 2-р Хүснэгт.
Хүснэгт 2. Өнгөн хөрс овоолох/хадгалахад анхаарах зүйлс
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Тайлбар

Өнгөн хөрсний
овоолгын талбай нь
цэвэрхэн байна

•

Хөрсний бохирдол, овоолго дахь хог хаягдал нь
хадгалсан өнгөн хөрсний чанарыг муутгана.



Өнгөн хөрс хадгалах талбай нь MNS 5916:2008
стандартын дагуу ургамлын амьдрах чадварт
тааламжгүй, хортой нөлөөтэй буюу ургамал ургах
орчинг хязгаарлаж буй хөл газрын болон тухайн
газрын бус ургамал ургамлын хог хаягдалаас ангид
байх ёстой.

Өнгөн хөрс, дээд ул
хөрс болон доод ул
хөрсийг тусад нь
хадгална.

•

Хөрс, ул хөрс, хаягдал материалыг ялгахад анхаарна.
Хэрэв эдгээр нь холилдвол өнгөн хөрсний чанар
муудаж, эдгээр материалыг ялгаж засч залруулах арга
хэмжээ авах шаардлагатай болж болзошгүй.



Бохирдол, хөрсний элэгдэлээс сэргийлэх үүднээс
өнгөн хөрсийг уул уурхайн нөлөөллийн талбай, ус
зайлуулах шугам хоолой, усны гольдрил, хаягдалын
овоолго болон уурхайгаас гарсан бусад материалын
овоолгоос хол нөөцөлнө/овоолно.
ОТ–н Байгаль орчин, биологийн судалгааны хэлтсийн
Менежер эсвэл Нөхөн сэргээлтийн Мэргэжилтэн өнгөн
хөрсний овоолгын байршлыг сонгох бөгөөд ингэхдээ
өнгөн хөрсний гадаргуугаас салхиар туугдсан тоос
шороо орон нутгийн иргэдэд таагүй байдал үүсгэхгүй
байхаар байршлыг нь сонгоно. Урт хугацааны өнгөн
хөрсний овоолго хийх талбайг сонгохдоо цаашдын
барилга угсралт, уул уурхай, нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөг харгалзаж үзнэ.

Овоолго хийх талбайн
байршлыг
болгоомжтой сонгох
ёстой.



Тоос дарах зорилгоор
өнгөн хөрсний
овоолгыг
нягтруулаагүй бол
овоолгын дээгүүр
тээврийн хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмж
явуулахгүй байх.

•

Өнгөн хөрсний овоолго дээгүүр тээврийн хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмжийг явуулснаар өнгөн хөрс нягтарч,
улмаар өнгөн хөрсний чанар муудна.

4.2.1. Өнгөн хөрсний овоолго хийхэд тавих урьдчилсан
шаардлагууд
Өнгөн хөрсний овоолго хийхийн өмнө доорх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:


Байгаль орчин, биологийн нөхөн сэргээлтийн хэлтэс овоолгын талбайг батлах
бөгөөд тээврийн хэрэгсэл болон явган хүний үйл ажиллагааны нөлөөллөөс
урьдчилан сэргийлэх үүднээс овоолго хийж эхлэхийн өмнө талбайг тойруулж
хүрээлнэ. Хадгалах хугацаанаас хамааран өнгөн хөрсний овоолготой
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холбоотой аливаа үйл ажиллагааны өмнө гаднах хилийг тойруулан суваг
гаргана.


Овоолгын талбайн периметрийн дагууд хөрс тархахаас сэргийлсэн шавраар
хашаа хийнэ.



Овоолгын талбайн гадаргууг зохих менежер, гүйцэтгэгч, Ахлах ажилтны
баталсан/зөвшөөрсөн багаж, төхөөрөмжөөр хамгийн багадаа 50-150 мм хүртэл
суллана. Энэ нь овоолгын талбай дахь өнгөн хөрсийг түүний доор байрлах
хөрстэй нэгдэхэд тус дөхөм болно.



Анхны эх талбай болон хөрс хуулалтын ажил эхлэх огноог заасан тэмдэгтэй
шонг овоолгын далан байгаа газарт байрлуулна.

4.2.2. Овоолгын талбайд нэвтрэх
Овоолгын талбай хүрэх замыг бэлдэж өнгөн хөрсийг замын хажуу талруу хуулсан
байна. Харин тухайн ажлыг гүйцэтгэсний дараа замыг самнаснаар ургамлын бүрхэвч
түргэн хугацаанд үр дүнтэй нөхөн сэргэж чадах бол түр нэвтрэх замын өнгөн хөрсийг
хуулж бэлтгэх шаардлагагүй.
Овоолгын талбайд зөвхөн эрх бүхий ажилтан нэвтэрнэ. Байгаль орчин, биологийн
нөхөн сэргээлтийн хэлтсээс эрх бүхий ажилтныг тодорхойлох ба үүнд өнгөн хөрсний
овоолго хийдэг, удирдан зохицуулдаг ажилтнууд орно.

4.2.3. Өнгөн хөрсийг овоолгын талбай руу зөөх
Овоолох өнгөн хөрсийг заасан газар руу өөрөө буулгагч машинаар зөөнө/тээвэрлэнэ.
Өөрөө буулгагч машин зөвшөөрсөн замаар зорчих ёстой.

4.2.4. Өнгөн хөрсний овоолго
Өнгөн хөрсийг намхан далан үүсгэн овоолно. Хүчилтөрөгчгүй орчин үүсэх асуудлыг
бууруулах үүднээс овоолгын өндөр 3 метрээс бага байна. Овоолгод зориулсан
талбайн хэмжээнээс хамааран Байгаль орчны хэлтэс далангийн урт болон өргөнийг
тогтооно.
Газрын гадаргыг дахин ургамалжуулах зорилгоор овоолгын талбайд Hydroseeder буюу
Устай үрлэгч машиныг чөлөөтэй нэвтрүүлэх зорилгоор 60 метр тутам овоолгын
далангуудын хооронд хамгийн багадаа 8 метр өргөн корридор гаргаж үлдээнэ.

4.2.5. Өнгөн хөрсний овоолго хийж дуусгах
Ажлын талбайгаас хуулсан бүх өнгөн хөрсийг овоолгын талбай руу зөөсний дараа
дараах арга хэмжээг авна:


Хотгор гадаргууг багасгахын тулд овоолгыг дээд тал болон хажуу талуудаас нь
утгуурт ачигч машинаар нягтруулна.



Элэгдэл/эвдрэл үүсэх эрсдэлийг бууруулах, түүнээс сэргийлэхэд шаардлагатай
0
үрийг суулгахын тулд далангийн налуу нь 15 –с хэтрэхгүй байна.



ОТ-н Ургамлын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн багийнхан Өнгөн хөрстэй ажиллах
ажлын гүйцэтгэлийг шалгах хуудсыг (Хавсралт 2) бөглөж энэ журамд заасан
шаардлагын биелэлтийг хянан шалгах бөгөөд үл нийцсэн үйлдэл илэрсэн
тохиолдолд ажлыг гүйцэтгэгч шуурхай засах арга хэмжээ авахгүй бол, РТБШ осол
зөрчил мэдээлэх системээр дамжуулж мэдэгдэнэ. Ургамлын судалгаа, нөхөн
сэргээлтийн багийнхан өнгөн хөрс хуулалтын ажил дууссаны дараа өнгөн
хөрсний овоолгыг Өнгөн хөрсний бүртгэлийн хуудсанд бүртгэнэ.
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4.2.6. Овоолгын элэгдлийг хянах




MNS 5916:2008 стандартад зөвлөснөөр өнгөн хөрсийг 2-оос дээш жил хадгалах бол
хөрсний элэгдэл, алдагдлаас хамгаалахын тулд, өнгөн хөрсийг байгалийн
ургамалтай (олон наст ургамал) нийлүүлсэн холимог үрээр дахин ургамалжуулах
хэрэгтэй.
Налуу, овоолгын эргэн тойрны шуудуу зэргийг зохих журмын дагуу барьж
байгуулах нь элэгдлийг хянах, өнгөн хөрсийг хамгаалахад чухал үүрэгтэй. Өнгөн
хөрсний овоолгыг шуудуугаар бүрэн хүрээлэх бөгөөд үүний налуу нь ус болон
салхины элэгдлийн хяналтад заасан өндөртэй байна.



Салхи болон усны элэгдлийг бууруулахын тулд овоолгын гадаргууг ховилтуулан
самнаж, овоолгын хугацаанаас хамааран тариалалт хийх буюу зохих бүтээлгээр
хамгаална;



Ус болон салхинд элэгдэх явцыг бууруулахын тулд овоолгыг цэвэрлэгдсэн
нутгийн ургамал, усан бордоо, бэхжүүлэгч материал зэргээр бэхжүүлнэ. Өнгөн
хөрсний овоолго дээр хурдан ургадаг ургамал тарих нь элэгдэл болон овоолгын
өнгөн хөрс алдагдахаас сэргийлэх/бууруулах үр дүнтэй арга юм.



Өнгөн хөрсний овоолгыг салхи болон усны элэгдлээс хамгаалахад Хамгийн
Шилдэг Арга Техникийг ашиглах хүчин чармайлт гаргах ёстой.

4.2.7. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын материал
Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын газрын зургийг гаргаж, Байгаль орчин, биологийн
олон янз байдлын хэлтсийн Ил уурхайн судалгааны багтай хамтран удирддаг Өнгөн
хөрсний материалд оруулна.
Ургамлын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн баг төлөвлөсөн талбай дахь хадгалах боломжтой
өнгөн хөрсний чанарын төслүүдэд олгосон Газар хөндөх зөвшөөрөлд нийцүүлж урт
хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын материалыг Өнгөн хөрсний бүртгэлийн хуудсанд
(Хавсралт 3) байнга бүртгэнэ.
GIS ажилтан Амьтан судлалын баг урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын байршил,
талбай дээр газарзүйн мэдээллийн санг Ил уурхайн судалгааны багтай хамтарч улирал
тутам бүртгэнэ.

4.2.8. Өнгөн хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээ
Овоолго хийх ажлын туршид өнгөн хөрсний чанарт өөрчлөлт орж болно. Гарч болзошгүй
болон хянаж судалвал зохих өөрчлөлтүүдэд боломжит шим тэжээлийн агуулгад гарах
бууралт, хөрсний pH органик бодисын түвшин, хөрсний микробиологийн шинж чанар,
ургамлын үрийн нөөц зэрэг орно. Нөхөн сэргээлтийн зорилгоор урт хугацааны өнгөн
хөрсний овоолгын ургах чадварыг хадгалахын тулд, эдгээр параметрүүдийг хянадаг
бөгөөд өнгөн хөрсний чанар анхны нэгдлийг хангаж чадахгүй бол засч залруулах арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнээс гадна, MNS 5916:2008 стандартаар 2-оос дээш жил
овоолго хадгалахад хогийн ургамлын тархцыг хянавал зохино.
Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээний журамд урт
хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээний хэрэгжүүлэлтийн
шаардлагуудыг зааж өгсөн. Овоолго хийх явцад мөн өнгөн хөрсийг ашиглахаас өмнө,
өнгөн хөрсний овоолгын ажлыг хийж дуусахад дээж авна.
Лабораторийн шинжилгээний сүүлчийн үр дүнг эхний нөхцөл байдлын үр дүнтэй
харьцуулж өнгөн хөрсийг дахин ашиглахад тохиромжтой эсэхийг ерөнхийд нь
тодорхойлно.
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5. ТООСЖИЛТ ХЯНАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
Хөрс хуулах болон овоолох үйл ажиллагааны явцад тоосжилт үүсэх байдлыг багасгах
ёстой. Агаарт ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөний (OT-10-E12-PLN0001) хяналтын арга хэмжээний дагуу тоос дарах ажлыг гүйцэтгэнэ. Өнгөн хөрс хуулах
болон хадгалах явцад тоосжилтыг хянах журмуудыг доор харуулав:


Нэвтрэх замуудыг услаж тээврийн хэрэгсэл, машин механизмын хөдөлгөөнөөс
үүсэх тоосжилтыг бууруулах.



Өнгөн хөрс хуулах, хадгалах ажлыг хэт салхитай/хүчтэй салхитай үед гүйцэтгэхгүй
байх.



Түр овоолгын гадаргуугаас үүсэх тоосжилтыг Байгаль орчин, биологийн олон янз
байдлын хэлтсийн сонгож, шалгасан байгаль орчинд хоргүй тоос дарагч бодис
ашиглан бууруулна.



Тоосжилтоос үүдэн ард иргэдэд таагүй байдал үүсгэх, хөрсөө хийсгэж алдахаас
сэргийлэх, ийм байдлыг багасгахын тулд Байгаль орчин, биологийн олон янз
байдлын хэлтэс урт хугацааны овоолгын гадаргууг аль болох боломжит ойрын
хугацаанд ургамлаар хучна.

5. ӨНГӨН ХӨРСИЙГ ДАХИН АШИГЛАХ
ОТ-н өнгөн хөрсийг дахин ашиглах менежментийн стратегид дараах зүйлс орох бөгөөд
тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд:











Өнгөн хөрсийг хөндөгдсөн газрын нөхөн сэргээлт, ургамалжуулалт хийхээс өөр
аливаа зориулалтаар ашиглаж болохгүй.
Өнгөн хөрсийг аль болох бага зөөвөрлөх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд өнгөн
хөрсний чанарыг сайжруулахын тулд, өнгөн хөрсийг хуулсных нь дараа нэн даруй
ашиглахыг эрхэмлэнэ.
Өнгөн хөрсийг зохих төрөл, бүсэд нь ашиглана. Жишээ нь: өнгөн хөрсийг өөр
төрлийн хөндөгдсөн талбайд нөхөн сэргээлт хийхэд шилжүүлж ашиглахгүй.
Тухайн өнгөн хөрсний үлдэгдлийг гаргаж аваагүй нөхөн сэргээлтийн талбайд ижил
төрлийн өнгөн хөрсийг боломжит өнгөн хөрсний овоолгоос авч ашиглана.
Ургамлын аймгийн судалгаа, нөхөн сэргээлтийн баг бүх урт хугацааны өнгөн
хөрсний овоолгын улирал тутмын хяналт шинжилгээнд тулгуурлаж тохирох
овоолгыг зааж өгнө.
Нөхөн сэргээлтийн талбайд байрлуулах өнгөн хөрсний бүрхүүлийн гүн/зузаан нь
Газар хөндөх зөвшөөрлийг олгох явцад зааж өгсөн газар хөндөлтийн өмнөх
шалгалтын өнгөн хөрсний гүнтэй тэнцүү байх шаардлагатай. Газар хөндөх
зөвшөөрлийг олгох явцаас өмнө тухайн газар хөндөгдсөн байвал, холбогдох газар
хөндөлтийн өмнөх шалгалтын тайланг ашиглах боломжгүй. Ургамлын судалгаа,
нөхөн сэргээлтийн баг ойролцоох газар дахь хөрсний судалгааг хийж, нөхөн
сэргээлт хийхэд шаардлагатай өнгөн хөрсний бүрхүүлийн гүн/зузааныг
тодорхойлно.
Жил тутмын техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд оруулах шаардлагатай
нөхөн сэргээлт хийхээс бусад ургамалжуулалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэх өнгөн
хөрсийг Өнгөн хөрсийг дахин ашиглах хүсэлтийн маягтыг (Хавсралт 4) бөглөж,
Ургамлын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн багт өгч, мэдэгдэх шаардлагатай.
Жил тутмын техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нөхөн сэргээлт
хийх талбайд шаардлагатай өнгөн хөрсийг холбогдох Ажлын цар хүрээний
хэмжээнд тооцох бөгөөд ийм маягаар бусад ашиглах боломжтой өнгөн хөрсний эх
үүсвэрээс авна. Хэрэв нөхөн сэргээлтийн талбайд хадгалаагүй бол үүнийг тохирох
чанарын шаардлагыг хангах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгоос, эсхүл нөхөн
сэргээлтийн талбайд хадгалсан өнгөн хөрснөөс, эсвэл бүрмөсөн хөндөж буй шинэ
газраас шууд шилжүүлж авах ба энэхүү сүүлийн аргыг аль болох түлхүү ашиглана.
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Ургамлын судалгаа, нөхөн сэргээлтийн баг нөхөн сэргээлтэд ямар өнгөн хөрсний
эх үүсвэрийг дахин ашиглахыг шийднэ.

7. ТОДОРХОЙЛОЛТУУД
Элэгдэл: Хөрсний элэгдэл гэдэг нь бороо, урсгал ус, салхи, мөс, температурын
өөрчлөлт, татах хүч зэрэг физикийн хүчин зүйлийн улмаас, эсхүл хөрс болон
геологийн зүйлийг газрын гадаргын нэг цэгээс өөр нэгэн газар луу хөрсийг хамах,
салгах буюу зайлуулах байгалийн болон хүний үйл ажиллагааны улмаас газрын
гадаргуу элэгдэхийг хэлнэ. Хөрсний элэгдэл нь геологийн цаг хугацааны явцад
тохиолддог байгалийн үйл явц юм. Гэхдээ хүний үйл ажиллагааны улмаас энэхүү
байгалийн үзэгдэл хурдасч, хөрсөнд аюул учруулдаг.
Ялзмаг: Ургамалд шим тэжээл өгч, хөрсний ус шингээх чадварыг нэмэгдүүлдэг, хагас
буюу бүрэн ялзарсан ургамал болон амьтны үлдэгдэл.
Hydroseeder буюу Устай үрлэгч машин: Ургамал шүршиж тарьдаг үрлэгч машин.
Kenworth T800 Hydroseeder машиныг Оюу Толгой уурхайн талбайд ашигладаг.
Устай үрлэгчээр үрлэх: Ургамлыг тарьж ургуулахын тулд хөрсөн дээр үр, бордоо эсвэл
шохой, модны эслэг бордоог (усыг дамжуулах хэрэгсэл болгож ашиглана) хөрсөн дээр
цацна.
Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолго: 2-оос дээш жил хадгалах овоолго.
Чанар муутай өнгөн хөрс: Ул хөрсний шавар, давсархаг, хад чулуу давамгайлсан
хөрсний бүрэлдэхүүн.
Төслийн зохицуулах баг:
зохицуулах баг/албан үүрэг.

Зөвшөөрөлтэй

талбайд

төлөвлөсөн

ажлыг

удирдаж

Нөхөн сэргээлт: Бүтээн байгуулалтын зорилгоор эвдэрсэн буюу сэндийлэх үйл
ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрыг буцаан унаган төрх байдалд нь оруулах нөхөн
сэргээх зорилго бүхий ажиллагаа.
Ул хөрс: Өнгөн хөрс болон үндсэн чулуулгийн доор байх газрын давхарга. Ул хөрсөнд
шавар, элс зэрэг бодис агуулагдана.
Өнгөн хөрс – Ерөнхийдөө хөрсний (“А” хүрээ/хаяа) дээд давхаргад хамаарах
хязгаарлагдмал нөөц, биологийн хувьд идэвхтэй амьд нэгдлүүд бөгөөд энэ нь
ургамлын ургалт болон шинэ газрын гадаргуу бүрэлдэн тогтоход нэн чухал. Өнгөн
хөрс нь байгалийн ургамлын нөөц, үндэс, бичил организм, органик нэгдлүүд болон
үржил шимт чанар өндөртэй нэгдлүүдийг агуулдаг. Өнгөн хөрс нь зам тавих, малталт
хийх, газар шорооны ажлын улмаас амархан эвдэгддэг.
Өнгөн хөрсийг хадгалах: Дараа нь бүрхүүл болгох буюу нөхөн сэргээлтэнд ашиглахад
зориулан өнгөн хөрсийг заасан овоолго буюу агуулах талбайд хадгалах, хамгаалах.
Өнгөн хөрсийг хуулах: Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэнд зориулан хөрсний
бүрэлдэхүүн хэсгийг хадгалах зорилгоор хөрсний үржил шимт давхаргыг заасан гүн
хүртэл болгоомжтой хуулах.

8. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ, ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ
Нэр
Хууль эрх зүй, бусад
шаардлагууд



MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Газар
шорооны ажлын үед үржил шимт хөрс
хуулалт, хадгалалт

Байршил
Хууль эрхзүйн
бүртгэл
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MNS 5917:2008 Байгаль орчин. Уул
уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын нөхөн
сэргээлт. Техникийн Ерөнхий
Шаардлагууд.



Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох журам
(OT-10-E14-PRC-0003)



Ховор ургамлыг хамгаалах журам (OT-10E14-PRC-0007)



Өнгөн хөрсний овоолгын урт хугацааны
чанарын хяналт шинжилгээний журам



Техникийн нөхөн сэргээлтийн журам (OT10-E14-PRC-0002)



Агаарт
ялгарах
хийн
хаягдлын
удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E12-PLN0001)



Газар
хөндөлтийн
хяналт,
нөхөн
сэргээлтийн төлөвлөгөө (OT-E14-PLN0001)



Уурхайг хаах төлөвлөгөө (OT-10-E14-PLN0002)



Дурсгалт
зүйл
олдсон
тохиолдолд
баримтлах журам (лавлах дугаар байхгүй)



Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам
(OT-10-E15-PRC-0002)

ОТ Цахим
хуудас



Хүснэгт,
Шалгах хуудас
Зөвшөөрөл, Маягт



Өнгөн хөрстэй ажиллах гүйцэтгэлийг
шалгах жагсаалт



Өнгөн
хөрсний
(Хавсралт 3)



Өнгөн хөрсийг дахин ашиглах хүсэлтийн
маягт (Хавсралт 4)

бүртгэлийн

ОТ Цахим
хуудас

хуудас

9. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Файлын нэр
Тодорхойлолт
Анхны зохиогчид
Үүсгэсэн огноо
Баталсан
Баталсан огноо
Өөрчлөлтийн
бүртгэлийн дугаар
Эрсдлийн
зэрэг
Дундаж

Үнэлгээ хийсэн
огноо
2013.05.06

Өнгөн хөрстэй ажиллах журам
Хөрс хуулах, овоолго хийх, дахин ашиглах, хяналт шинжилгээ зэрэг
өнгөн хөрстэй зөв ажиллах удирдамжийг тогтооно.
Лувсангийн Цэцэгсүрэн
2010 05 25
Шэй О’Нийл, Байгаль орчны Ерөнхий зөвлөх
2010.10.06
##

Үнэлэгч
Баасансүрэнгийн
Долгор

Хянан засварлах
хуваарь
2 жил тутам

Дараагийн хянан засвар
хийх огноо
2017.09.01

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Өнгөн Хөрстэй Ажиллах Журам
Хүчинтэй болох:
2016.04.01

Хувилбар
1.0
1.1

Хянан
засварлсан
огноо
2013.05.06
2015.09.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-Е14-PRC-0001-M

Хувилбар:
1.1

Зохиогчид

Баталсан

Хянан
тэмдэглэл

засварын

Лувсангийн Цэцэгсүрэн,
Шэй О’Нийл
Лувсангийн Цэцэгсүрэн
Буянтогтохын
Ууганбаяр

Марк Ньюби

Шинэ загварт оруулсан.

Деннис
Хосак

Үүрэг, хариуцлагыг ОТ-н
одоогийн өнгөн хөрстэй
ажиллах арга барилд
нийцүүлсэн; шаардлагатай
анхаарах зүйлс,
шаардлагуудыг нэмсэн;
Өнгөн хөрсний овоолгын
чанарын хяналт
шинжилгээний (хуучнаар)
хэсгийг хянан засварласан;
“Өнгөн хөрсний дахин
ашиглалт” гэсэн шинэ
хэсгийг нэмсэн; 7.
Тодорхойлолтууд хэсгийг
шинэчилсэн; 8. Ашигласан
материал, холбогдох баримт
бичгийн хүснэгтийг
шинэчилсэн; ӨХАЖ-ын
бүдүүвч схемийг
шинэчилсэн; “Өнгөн хөрстэй
ажиллах ажлын гүйцэтгэлийг
шалгах хуудас”, Өнгөн
хөрсний бүртгэлийн хуудас”,
“Өнгөн хөрсийг дахин
ашиглах хүсэлтийн маягт”
гэсэн хавсралтуудыг нэмсэн.

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Өнгөн Хөрстэй Ажиллах Журам
Хүчинтэй болох:
2016.04.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-Е14-PRC-0001-M

ӨНГӨН ХӨРСИЙГ ХУУЛАХ, ХАДГАЛАХ ДАРААЛАЛ

Хувилбар:
1.1

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Өнгөн Хөрстэй Ажиллах Журам
Хүчинтэй болох:
2016.04.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-Е14-PRC-0001-M

Хувилбар:
1.1

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Өнгөн Хөрстэй Ажиллах Журам
Хүчинтэй болох:
2016.04.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-Е14-PRC-0001-M

Хавсралт 2. Өнгөн хөрстэй ажиллах ажлын гүйцэтгэлийг шалгах хуудас

Хувилбар:
1.1

ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

Өнгөн Хөрстэй Ажиллах Журам
Хүчинтэй болох:
2016.04.01

Баримт бичгийн дугаар:
OT-10-Е14-PRC-0001-M

Хувилбар:
1.1

Хавсралт 3. Өнгөн хөрсний бүртгэлийн хуудас
Өнг өн хөрстэй ажиллах журмын Хавсралт / Attachment to the Topsoil Handling Procedure OT-10-E9-PRC-0001

TOPSOIL LOG SHEET
№

LDP number/
ГХЗ дугаар

Project name/ Төслийн нэр

Topsoil stripping location/
Өнгөн хөрс хуулах
байршил

Topsoil
Topsoil
Stripped
stripping
stripping topsoil volume
Soil type/
area/ha/ depth /cm/
/m3/
Хөрсний шинж
Өнгөн хөрс Өнгөн хөрс
Хуулагдах
чанар
хуулах
хуулах
өнгөн хөрсний
талбай /га/ зузаан /cм/ хэмжээ /м3/

Topsoil storage location/
Өнгөн хөрс зөөвөрлөх талбай

Complied with the topsoil
stockpiling requirements?/
Өнгөн хөрс хадгалах журмыг
мөрдсөн эсэх?

Soil type/
Хөрсний шинж чанар

Soil sampling
needed?/
Хөрсний дээж авах
шаардлагатай эсэх

Comment/ Тэмдэглэл

Хавсралт 4. Өнгөн хөрсийг дахин ашиглах хүсэлтийн маягт

Өнгөн хөрсийг дахин ашиглах хүсэлтийн маягт
OT-10-E14-FRM-000X
Өнгөн хөрс дахин ашиглахыг хүссэн хэлтсийн мэдээлэл
Хэлтсийн нэр

Өнгөн хөрс хэрэглэсэн огноо

Удирдаж буй хүн

Огноо

Холбоо барих мэдээлэл: (утас, имэйл хаяг)

Өнгөн хөрс хэрэглэсэн талбай /га/ Ашигласан өнгөн хөрсний хэмжээ /м3/

Өнгөн хөрс хэрэглэсэн гүн /мм/

Өнгөн хөрс ашиглах зорилго:
Хэрэглэх талбайн байршил (газрын зургийг координатын хамт оруулна уу)
Өнгөн хөрсний эх үүсвэрийн байршил (газрын зургийг координатын хамт оруулна уу)
Өнгөн хөрсний эх үүсвэрийн
таних дугаар

Өнгөн хөрсний
төрөл:

Дүгнэлт тайлбар:

Бүртгэсэн:

Огноо:

Хуудас 19-19
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ
ХУУДАСНААС ХАРНА УУ
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2017-01-07

