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1. Оршил 

1.1. Төслийн танилцуулга 

1.1.1.  Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл 

Хүснэгт 1. Оюу толгой компани (ХХК)-ийн мэдээлэл 

Оюу толгой төслийг 

хэрэгжүүлэгч аж ахуйн 

нэгжийн 

аж ахуйн нэгжийн 

улсын бүртгэлийн 

дугаар: 

Үйл ажиллагааны чиглэл: 

Оюу толгой компани 

(ХХК) 

 

9019006110 

 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

нутагт байрлах Оюу толгой ордоос 

зэс-алт олборлох төсөл хэрэгжүүлж 

байна 

1.1.2 Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц 

Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний сайдын 2007 оны 07 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн 167 тоот тушаалаар Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудыг Монгол улсын 

ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан.  

Оюу Толгойн зэс-алтны орд нь дараахи гурван үндсэн хэсгээс бүрдэж байна. Үүнд: 

Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос) Хюго 

Дамметын бүлэг орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго), Херуга орд. (Зураг 2) 

 

Зураг 1. Оюу Толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем 

Оюу Толгойн бүлэг ордын үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд орсон геологийн үр ашигтай 

нөөц нь 2’675’617’000 тн, үүнээс зэс 25’368’000 тн, алт 1’028 тн, молибден 81’600 тн, 

мөнгө 6’144 тн ( 

 

 

Хүснэгт 2) бөгөөд энэхүү ашигтай нөөцөд үндэслэн Оюу Толгой ордыг ашиглах техник-

эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. 
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Хүснэгт 2. Оюу Толгой бүлэг ордын геологийн нийт нөөц 

Монгол 

улсын 
ангилал 

CuEq 

% 

 
Хүдрийн 

нөөц, 

мян’ тн 

Au 

(г/тн) 

Cu 

(%) 

Mo 

(г/тн) 

Ag 

(г/тн) 

NSR 

(ам.дол/т) 

CuEq 

(%) 
Au тн 

Cu 

мян’тн 

Мо 

мян’тн 

Ag 

тонн 

Нийт үр 

ашигтай 
0.3 2.675.617 0.38 0.95 68.78 2.3 22.57 1.33 1028 25.368 81.6 6144 

Тодорхой 

нөхцөлд 
ашигтай 

0.3 3.775.894 0.21 0.52 57.55 1.56 11.28 0.72 810 19.664 75.5 5905 

Нийт 0.3 6.451.511 0.28 0.7 62.21 1.87 15.96 0.97 1838 45.032 157 12049 

 

1.2. Оюу толгой ХХК-ийн хаяг, байршил 

Оюу толгой ХХК-ийн хаяг: Улаанбаатар-14240, Сүхбаатар дүүрэг, Чингисийн өргөн 

чөлөө-15, “Моннис цамхаг”, 7 давхар Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэс. 

Хүснэгт 3. Оюу толгой ХХК-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл 

№ Нэр Албан тушаал Утас И-мэйл 

1 Крэйг 

Киннел 

Оюу толгой ХХК-

ийн Ерөнхийлөгч 

бөгөөд Гүйцэтгэх 

Ерөнхий Захирал: 

+976-11-331880 Craig.Kinnel@riotinto.com. 

2 Р. Бумдарь Оюу толгой ХХК-

ийн Байгаль орчны 

эрхзүйн асуудал 

хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэн: 

+976-11-331880 

(3726), 99094844 

Bumdari.Regzendorj@riotinto.co

m. 

1.3. Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээний тайлан, холбогдох зөвшөөрлүүд 

1.3.1 Оюу толгой ХХХ-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

Хүснэгт 4. Оюу толгой ХХХ-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

№ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл дугаар Хүчинтэй хугацаа 

Ашигт малтмал олборлох ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

1 Манахт хайрганы ордоос хайрга 

олборлох  ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл 

MV-006708 2010/12/23-2033/12/23 

2 Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

MV-006709 2010/12/26-2033/12/26 

3 Довын элсний ордоос хайрга олборлох  

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

MV-0067010 2010/12/23-2033/12/23 

mailto:Craig.Kinnel@riotinto.com
mailto:Bumdari.Regzendorj@riotinto.com
mailto:Bumdari.Regzendorj@riotinto.com
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4 Жавхлант /Онтре гоулд ХХК-тай 

хамтран эзэмшдэг/ 

MV-015225 2010/12/27-2039/12/27 

5 Шивээ толгой /Онтре гоулд ХХК-тай 

хамтран эзэмшдэг/ 

MV-015226 2010/12/27-2039/12/27 

Химийн бодис ашиглах зөвшөөрөл 

6 Химийн бодис ашиглах зөвшөөрөл  2014/01/27-2015/01/27 

Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

7 Усны мэргэжлийн байгууллагын 

гэрчилгээ (цооног өрөмдөх, сэргээн 

засварлах, тоноглох) 

2013/95 2013/12/23-2018/12/23 

1.3.2 Газар эзэмшлийн зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

Хүснэгт 5. Газар эзэмшлийн зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

№ Газар эзэмших зориулалт 
Гэрчилгээний 

дугаар 

Газрын хэмжээ 

/га/ 

Хүчинтэй 

хугацаа 

1 Түр онгоцны буудал 0006428 46,5 2010/07/07-

2015/07/07 

2 Гүний хоолойн шугам хоолой 

төслийн 1-р шат 

0007532 476 2011//03/23-

2016/03/23 

3 Гүний хоолойн шугам хоолой 

төслийн 2-р шат 

0007538 554 2011/06/14/-

2016/06/14 

4 Уурхайн дэд бүтэц 0007531 8489,092 2011//03/23-

2016/03/23 

5 Орон нутгийн байнгын 

онгоцны буудал  

0007528 230 2011//03/23-

2016/03/23 

6 Хаягдал хадгалах байгууламж 0007527 64,8 2011/06/14/-

2016/06/14 

7 Шивээ толгойн лицензийн 

талбай дахь Ачаа тээвэр, 

ялгалтын талбай, гаалийн 

хяналтын бүс 

0007526 22,4 2011/06/14/-

2016/06/14 

8 Өндөр хүчдэлийн шугам 

/220кВ/ 

0007536 662,3 2011/05/09/-

2016/05/09 

9 Ханбогд сумын сургууль 0007591 1 2011/07/29-

2041/07/29 

10 Үйлдвэрлэлийн богино 

долгионы шуурхай радио 

холбооны системийн 3 цамхаг 

0007600 0,0625 2011/07/20/-

2016/07/20 

11 Өмнөд кемп 000343234 25,00 2013/12/13-

2016/12/13 

12 Ажилчдын түр кемп-А 000343233 22,72 2013/12/13-

2016/12/13 
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13 Ханбогд суман дахь ажилчдын 

түр кемп 

0007596 9,00 2013/10/23-

2018/10/23 

14 Бутлуурын үйлдвэр-2 0007598 2,00 2011/09/07-

2013/09/07 

15 Ханбогд суман дахь Оюу 

толгойн офис 

0006446 1,00 2013/09/01-

2028/09/01 

16 Гашуун сухайт хилийн боомт 

дахь Оюу толгой компанийн 

дамжин нэвтрүүлэх талбай 

0005783 2,00 2013/12/13-

2018/12/13 

17 Өмнөговь аймаг дахь Бизнес 

хөгжлийн төв 

0006447 0,72 2010/09/10-

2030/09/10 

18 Өмнөговь аймаг дахь Оюу 

толгойн офис 

0005782 0,15 2012/12/13-

2017/12/13 

1.3.3 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ (БОНБЕҮ)-ний дүгнэлтүүд 

Хүснэгт 6. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ (БОНБЕҮ)-ний дүгнэлтүүд 

№ Төслийн нэр БОНБЕҮ-г 

баталсан хуулийн 

этгээд 

БОНБЕҮ-г 

баталсан огноо 

1 Оюу Толгой төслийн  байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 

дүгнэлт (лицензийн талбай дотор барьж 

байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, ил далд 

уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус 

цэвэршүүлэх байгууламж, эмульсийн 

үйлдвэр, хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель 

станц, ажилчдын байр зэрэг обьектууд 

багтана) 

Байгаль Орчин Ногоон 

Хөгжлийн Яам 

2010-07-09 

 

2 Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний 

хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс 

хангах шугам хоолойн төслийн байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 

2007-07-31 

3 Оюу толгой дахь газрын тосны 

бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх 

станцын өргөтгөлийн байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 

дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2009-10-05 

4 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 

зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2010-09-29 

5 Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг 

Оюу толгой төсөлд ашиглахад байгаль 

орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн 

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2009-12-16 

6  Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн 

онгоцны буудал байгуулах төслийн байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2010-08-23  

7 Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБ 

НҮ, эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 
2011-01-17 
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Жуулчлалын Яам 

8 "Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг 

цахилгаан станц" байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2011-10-03 

9 Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2009-08-11 

10 Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох 

төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2009-08-11 

11 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг 

Оюу толгойн орд газарт байрлах газрын 

тосны бүтээгдэхүүний агуулах байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2011 

12 “Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, 

хамгаалах” төслийн байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 

дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2011-03-01 

13 “Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд 

бүтцийн зурвас байгуулах төсөл” –ийн 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2012 

14 “Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам 

хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –

ийн  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2011-12-01 

15 “Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн 

цахилгаан хангамжинд холбох төсөл”- 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2011-10-23 

16 “Шивээ толгойн ордын тусгай 

зөвшөөрөлтэй талбайд баригдах барилга 

байгууламжууд”төслийн  байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 

дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2012-06-25 

17 “Оюу Толгой” ХХК-ийн химийн бодис 

ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2012-06-07 

18 Оюу Толгой төслийн үндсэн болон дэд 

бүтцийн барилга байгууламжуудын байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2012-06-11 

19 
“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун 

Сухайт хүрэх замын  

Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн 

чиглэл”-ийн байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2012-01-17 

1.3.4 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-ний 

тайлангууд 

Хүснэгт 7. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-ний тайлангууд 

№ Төслийн нэр БОНБНҮ-г 

баталсан хуулийн 

БОНБНҮ-г 
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этгээд баталсан огноо 

1 Оюу Толгой төслийн  БОНБНҮ-ний нэмэлт, 

тодотгол (лицензийн талбай дотор барьж 

байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, ил далд 

уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус 

цэвэршүүлэх байгууламж, эмульсийн 

үйлдвэр, хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель 

станц, ажилчдын байр зэрэг обьектууд 

багтана) 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 

2012 

2 Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний 

хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс 

хангах шугам хоолойн төсөл 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2009 

3 Оюу толгой дахь газрын тосны 

бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх 

станцын өргөтгөлийн БОНБНҮ 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2010 

4 Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 

зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээний нэмэлт, тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2010 

5 Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг 

Оюу толгой төсөлд ашиглахад байгаль 

орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн 

үнэлгээний 2005 оны тайлангийн нэмэлт 

тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2010 

6  Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн 

онгоцны буудал байгуулах төслийн байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээ 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2011  

7 Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБ 

НҮ, эрсдэлийн үнэлгээний нэмэлт, тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2011 

8 "Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг 

цахилгаан станц" БОНББНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2011 

9 Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн 

БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2009 

10 Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох 

төслийн БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 2009 

11 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг 

Оюу толгойн орд газарт байрлах газрын 

тосны бүтээгдэхүүний агуулах БОНБНҮ-ий 

тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 

Жуулчлалын Яам 
2011 

12 “Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, 

хамгаалах” төслийн БОНБНҮ-ий тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 2012 

13 “Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд 

бүтцийн зурвас байгуулах төсөл” –ийн 

БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 2012 

14 “Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам 

хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –

ийн  БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 2012 

15 “Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн 

цахилгаан хангамжинд холбох төсөл”- 

БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 2012 

16 “Шивээ толгойн ордбн тусгай зөвшөөрөлтэй 

талбайд баригдах барилга 

байгууламжууд”төслийн  БОНБНҮ-ий 

нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 
2012 

17 “Оюу Толгой” ХХК-ийн химийн бодис Байгаль орчин Ногоон 2012 
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ашиглах төслийн БОНБНҮ-ий нэмэлт 

тодотголын тайлан 

хөгжлийн Яам 

18 Оюу Толгой төслийн үндсэн болон дэд 

бүтцийн барилга байгууламжуудын 

БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 2012 

19 
“Оюу Толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун 

Сухайт хүрэх замын  

Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн 

чиглэл”-ийн  

Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын 

Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 

хөгжлийн Яам 

2012 

1.3.5 Ус ашиглалтын дүгнэлтүүд 

Хүснэгт 8. Ус ашиглалтын дүгнэлтүүд 

№ Ус 

ашиглалтын 

жил 

Дэд төсөл Баталсан огноо 

1 2007-2009 он Оюу толгой төслийн 3 жилийн ерөнхий ус 

ашиглалтанд 

2006-10-02 

2 2010 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2010-01-26 

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд 

ашиглагдах 11 худагт ус ашиглах дүгнэлтийн 

нэмэлт тодотгол хийсэн 

2010-05-20 

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд 

ашиглагдах 2 худагт ус ашиглах дүгнэлтийн 

нэмэлт тодотгол хийсэн 

2010-09-09 

3 2011 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2011-01-27 

Өмнөд кемпийн ус ашиглалт 2011-04-27 

Онгоцны буудал, Гүний хоолойн барилгын 

шатны ус ашиглалт 

2011-05-10 

Гашуун сухайтын замын барилгын ажлын 4 

худгийн ус ашиглалт 

2011-05-20 

Хойд кемпийн 2 худгийн ашиглалт 2011-07-27 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шжгам хоолойн 

цацраг 5-ын 5 худгийн ус ашиглалт  

2011-08-10 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шжгам хоолойн 

цацраг 5-ын 1 худаг болон лицензийн талбайд 

шинээр нэмэгдсэн 1 худгийн ус ашиглалт 

2011-11-25 

4 2012 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2012-04-18 

5 2013 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2013-05-15 

6 2014 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2014-02-20 

1.3.6. Уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөнүүд 
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№ 2014 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд Батлагдсан огноо 

1 Ил уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөө 2013/11/25 

2 Халивын элсний ордоос элс авч ашиглах уулын ажлын 

төлөвлөгөө 

2014/01/06 

3 Дугатын хярын дайрганы ордоос дайрга авч ашиглах 

уулын ажлын төлөвлөгөө 

2014/01/06 

1.4. Төсөл хэрэгжүүлж буй газрын засаг, захиргааны харъяалал  

Төслийн нэр: Оюу толгойн бүлэг ордоос зэс-алт олборлох төсөл. 

Төслийн харъяаллын байршил: Оюу толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын 

Жавхлант багийн нутагт харъяалагддаг бөгөөд Улаанбаатар хотоос урагш 640 км, 

Даланзадгад хотоос зүүн тийш 210 км, Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд 

байрладаг. 

 

 

Зураг 2.  Оюу толгой төслийн байршил 

Төслийн ангилал: Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох уул уурхайн төсөл. Оюу 

Толгой төслийн уурхайн барилга, дэд бүтцийг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын 

ажил дуусч, олборлолтын үйл ажиллагаа эрчимтэй явагдаж байна. 2014 онд 

үргэлжлүүлэн хийгдэх барилгын ажлууд: 

- ОТ – Гашуун Сухайтын чиглэлийн хатуу хучилттай автозам 

- Хаягдал хадгалах байгууламжийн 2 дахь хэсэг. 
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1.5. Уурхайн эдэлбэр газар явуулж буй үйл ажиллагаа 

 

Зураг 3. Лицензийн талбай-Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр 

Оюу Толгой орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн 

төлөвлөгөөний дагуу уурхайн гол барилга байгууламжууд MV-0006709А лицензийн 

талбай (Зураг 5)-д байрлах болно. Уурхайн талбайд: 

1. Дугатын хярын дайрганы орд 

2. Халивын элсний орд 

3. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдал хадгалах 

байгууламж) 

4. Ил уурхай 

5. Далд уурхай (Босоо ас-1, 2, 3, 4, 5 ) 

6. Төв дулааны станц 

7. Хаягдал боловсруулах төв 

8. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 

9. Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3 

10. Хүнд машин механизмын засварын цех 

11. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг гол байгууламжууд байдаг.  

Мөн 2014 онд Хаягдлын байгууламжийн 2 дахь хэсгийн барилгын ажил явагдана. 

Дугатын хярын дайрганы ил уурхай, Халивын элсний ил уурхайн олборлолт үргэлжлэн 

явагдана.  

1.5.1. Дугатын хярын дайрганы орд 

Оюу Толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50 

орчим га талбайг хамарсан 4 435 984 м
3
 нөөцтэй. Ордын нөөцийг Оюу Толгой төслийн 

өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан ашиглах ба жилд 100 мян м
3
 

хүчин чадалтайгаар 40 гаруй жил ашиглахаар төлөвлөсөн. Дугатын хярын дайрганы 

ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 дугаартай Уурхайг ашиглалтанд 

хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн.  

2014 онд 100 000м
3
 дайрга авч ашиглахаар төлөвлөн Уулын ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулаад байна.    
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1.5.2. Халивын элсний орд 

Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх 

хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн. Халивын элсний ордын бодитой (B) 

нөөц нь 1,089,500 м
3
. Уг ордыг жилд 150 мян м

3
 хүчин чадалтайгаар 8 жилийн 

хугацаанд олборлоно.  

Халивын элсний ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг 

ашиглалтанд хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 2014 

онд 150 000 м
3
 элс авч ашиглахаар төлөвлөн Уулын ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулаад 

байна. 

1.5.3. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор 

 

Зураг 4. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор: 1-Хүдрийн агуулах, 2-Хоёрдогч бутлуур, 3-Хүдэр 

дамжуулагч, 4-Баяжуулах үйлдвэр, 5-Баяжмалын агуулах, 6-Савлах үйлдвэр 

Оюу Толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэр нь Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордод 

байрлах Баруун Өмнөд ордын ил уурхай ба Хойд Хьюго ордын блокчлон олборлох 

далд уурхайгаас жилд 35 сая тонн буюу хоногт 100 000 тонн хүдэр олборлон баяжуулж 

зэс-алт агуулах баяжмал үйлдвэрлэнэ. Үйлдвэр нь Босоо ам №2 болон  Ил уурхайн 

дунд ойролцоогоор 255 метр урт, 144 метр өргөнтэй талбайг эзлэн, баруунаас зүүн 

чиглэлд уртаашаа сунаж байрлана.  

Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч: 

 

Зураг 5. Туузан дамжуулагч болон хүдрийн агуулах 

1 
2 3 

4 5 6 
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Үйлдвэрийн ашиглалтын эхний жилүүдэд хүдрийн гол эх үүсвэр нь Баруун Өмнөд 

ордын ил уурхай байна. Далд уурхай ашиглагдаж эхэлснээр хүдэр олборлолтын хэмжээ 

нэмэгдэхийн зэрэгцээ Баруун Өмнөд ордын хүдэр олборлолт аажмаар буурна. Далд 

уурхайн ашиглалтын эхний шатанд хүдрийг газрын гадарга дээр гаргасны дараа хүнд 

даацын тээврийн хэрэгслээр том бутлуурт буулгаж цаашид хүдрийн овоолгод 

шилжүүлнэ. Далд уурхай ашиглалтын хоёр дахь жилээс тэжээгч ба хоёр дахь туузан 

дамжуулагч (Зураг 7) суурилагдсанаар далд уурхайн хүдрийг том бутлагдсан хүдрийн 

овоолгод шууд дамжуулна.  

 

Зураг 6. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагчийн ерөнхий схем 

Хаягдал хадгалах байгууламж: 

 

Зураг 7. Хаягдал хадгалах байгууламжийн байршил 
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Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж нь Баяжуулах 

үйлдвэрээс зүүн урагш 5,4 км зайд байрладаг. Энэ байгууламж нь тус бүр 

ойролцоогоор 2.0 км2 талбай бүхий хоёр камераас бүрддэг ба камер тус бүр 

байгууламжийн дагуу шаталсан ханаар тусгаарлагдсан 500 га талбай бүхий 4 дэд 

камераас тогтдог. 2014 онд өргөтгөл нь баригдана. 

1.5.4. Ил уурхай 

Ил уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд 2014 онд өрөмдлөг тэсэлгээний ажлаас гадна 

34м
3
 шууд утгуур бүхий гидравлик дизель экскаватор, 56м

3
 цахилгаан шууд утгуурт 

экскаватор болон 290 тн дизель автосамсомал бүхий уламжлалт автотээвэртэй 

ашиглалтын системээр олборлолт, хөрс хуулалтын ажил үргэлжлэн явагдах ба Ил 

уурхайгаас 2014 онд нийтдээ ~49,5 сая.тн хүдэр олборлон хүдрийн нөөцийн овоолгод 

болон Баяжуулах үйлдвэрт шууд нийлүүлэгдэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.   

1.5.5. Далд уурхай:  

Босоо ам №1-ийн хөндлөн малталт: 

 

Зураг 8. Босоо ам # 1. 

2013 оны гүний уурхайн хөндлөн малталт малталт нэвтрэлтийн гүн, өргөн нь техник 

эдийн засгийн үндэслэлд тусгагдсаны дагуу хамгийн сүүлийн үеийн тоног 

төхөөрөмжийн тусламжтайгаар явагдах болно. Босоо ам №1 (Зураг 9, 10) далд уурхай 

нь 2013 онд нийт 6095 уртааш метр бэлтгэл малталт нэвтрэлт байгуулна. Үүний 5234 м 

нь хөндлөн нэвтрэлт, 861 м нь 5мӨр х 5.5мӨн хэмжээтэй дундаж нэвтрэлтийн уртад 

шилжүүлэн тооцсон 21.4 мян.м
3
 массив /том орон зайт/ малталтууд байх юм. Үүнээс 

гадна нийт 1386 м агааржуулалтын босоо нэвтрэлт байгуулах бөгөөд эдгээр босоо 

болон хөндлөн малталт нэвтрэлтүүд, массив байгууламжууд нь Оюу Толгой ХХК-ийн 

Хойд Хьюго Даммет ордын блокчлон нураах олборлолтын нэгдүгээр үе шатанд 

ашиглагдах бэлтгэл малталтууд юм. Босоо ам №1-ийн 2013 оны хөндлөн малталт 

нэвтрэлтүүд нь газрын гадаргаас доош 1117-с 1345 м-н гүнд байх ба агааржуулалтын 

цооног №3–ыг 1300 метрийн гүнээс дээш газрын гадарга руу татаж өрөмдөх юм.  
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Зураг 9. 2013 онд байгуулагдах хэвтээ малталт нэвтрэлтүүдийн байршил. 

Босоо ам №2 

 

Зураг 10. Босоо ам № 2. 

Босоо ам №2 (Зураг 11)-ийн амсрын хүзүүвчийн барилгын ажил 2006 оны 6 сард эхэлж 

2012 оны 8 сард бүрэн дууссан.  Уг ам нь чулуулаг, хүн болон материал зөөх 

зориулалттайгаар төлөвлөгдсөн. Босоо амны нэвтрэлтийн гүн нь 1316м, диаметр нь 

10м (босоо амны дотоод диаметр) байна. Босоо амны үндсэн бэхэлгээг 300мм зузаан 

бетоноор хийж гүйцэтгэсэн.  

Босоо амны нэвтрэлтийн дараа 65 тоннын даацтай скип, үндсэн клеть, ачаа 

тэнцвэржүүлэгч ба засвар үйлчилгээний туслах клетээр тоноглоно. Байнгын чулуулаг, 
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хүн болон материал зөөх өргүүр нь Коепе төрлийн үрэлтэт өргүүр байх болно. 

Чиглүүлэгч болон тулгуур хийцүүд нь ган бүтээцтэй байх бөгөөд түүний хоорондын 

зай нь 6 метр байна. Тулгуур хийцүүдийг металл тулгуур дээр болтоор бэхэлж 

хажуугийн ханатай холбоно.  

Босоо аманд даралтат хийн хоолой, шингэн бетон дамжуулах хоолой, үйлчилгээний 

усны хоолой, буцах болон ундны цэвэр усны хоолой зэргүүдийг суурилуулна. Мөн 

босоо амыг цахилгаан хангамж, дохиоллын болон бусад дэд бүтцийн кабелиудаар 

тоноглоно. Инженерчлэлийн зөвлөмжийн дагуу чулуулгийн болт болон урт тэлэгч 

болтуудыг бэхэлгээнд ашиглана.  

2012 онд босоо амны гүн хүзүүвчний түвшингээс 856 метрт хүрсэн бол  2013 онд нийт 

428 метр босоо нэвтрэлтийг, 5 хэвтээ малталтуудын 3-ыг гүйцэтгэж амны гүнг 1284 

метр болгохоор төлөвлөөд байна.  

1.5.6. Дулааны төв станц  

Дулааны төв станцын барилга байгууламж нь тэнхэлгээрээ 138 м х 225 м хэмжээтэй 

болно. Тус дэд станц нь дотроо бойлерын байгууламж (2625.3 м
2
), өндөр нь (33 м), 

галын усны насосны станц (21.3 м  х 12.7 м), трансформатор, машин зогсоол, нүүрсний 

талбай, хүйтэн индүү, бетон түнел, нүүрс бутлуурын өрөө, нүүрсний конвейр, 

үлээгүүрийн өрөө, утаа сорох сэнсний өрөө (45 м х 6 м) зэргээс бүрддэг. Гол барилгууд 

нь төмөр бетон бүтээцтэй, цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, туслах барилгууд 

нь ган каркастай, сэндвичэн хавтан ханатай байна /Зураг 9/. 

 
Зураг 11. Дулааны төв станц 

Дудааны төв станц (ДТС) нь нүүрсээр галладаг уурын бойлерууд болон дулаан 

солилцооноос бүрдэх бөгөөд төвийн дулаан солилцогч руу уурыг гаргаснаар халаалтын 

систем ажиллаж, дулаан түгээдэг.  

1.5.7. Хаягдал боловсруулах төв 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө-2014   

19 

 

Төслийн талөайд 2013 онд шинээр олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагад 

нийцсэн,  хог хаягдлыг технологийн дагуу булшлах төв болон аюултай хог хаягдлыг 

шатаах зуух бүхий Хог хаягдлын менежментийн төвийг барьж байгуулсан. 

1.5.8. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 

Ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг хангах зорилгоор байгуулагдсан. 

Үйлдвэрийн барилга нь тэнхэлгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м. Төмөр бетонон 

суурьтай, сэндвичэн хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400 м
3
 хэмжээтэй 

4 ширхэг усан сантай усан насосны станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр гэсэн 

үндсэн 2 танхимтай /Зураг 8/. 

 

Зураг 12. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 

1.5.9. Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3 

Төслийн барилгажилтанд шаардлагатай бетон зуурмагийг дотооддоо үйлдвэрлэн 

хангах зорилгоор Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2 болон 3-ыг байгуулан ажиллаж байна. 

1.5.10. Хүнд машин механизмын засварын цех 

Говь засварын газар нь 1 ба 2 гэсэн 2 хэсгээс бүрддэг ба хүнд машин механизтын 

засвар үйлчилгэгг хийдэг. Шаланд бетон тэгшилгээг сайтар хийж машины тос болон 

бензин, дизелээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар будаж хамгаалсан. 

1.5.11. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж 

Оюу Толгойд төслийн хүрээнд лицензийн талбайд 4, лицензийн талбайгаас гадна 3, 

нийт 7 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж ажиллаж байна. 
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1.6. Төслийн түүхэн товчоон 

Төсөл эхэлсэн огноо: Оюу толгой (хуучнаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) 

компани нь Монгол улсад 1996 оноос хойш 16 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж 

байна. 2009 оны 10 дугаар сард Айвенхоу Майнз, Оюу Толгой, Рио Тинто компаниуд 

нь Монгол Улсын Засгийн газартай ХөОГ -г байгуулсан ба Оюу Толгой ХХК-ийн нийт 

хувьцааны 34%-ийг Монгол улсын төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК, үлдэх 66%-

ийг Айвенхоу Майнз болон Рио Тинто компаниуд тус тус эзэмшиж байна. 

Төсөл хэрэгжих хугацаа: ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын 

хувьд 30 жилийн турш тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын 

одоогийн мөрдөж буй “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир 

ХөОГ-ний хугацааг дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг “Айвенхоу Майнз” 

болон Монгол Улсын Засгийн газар харилцан зөвшөөрсөн байна. 

 

Оюу толгой төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл: Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 

Ашигт малтмалын газрын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 2010 оны 3 дугаар 

сарын 25-ны өдөр Оюу толгой ХХК-ийн боловсруулсан Өмнөговь аймгийн Ханбогд 

сумын нутаг дахь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах уурхайн, баяжуулах 

үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг хэлэлцэж, № 24-01 тоот 

дүгнэлтийг гаргасан. Энэ дүгнэлтэнд үндэслэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 

2010 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 71 тоот тушаалаар Оюу толгойн бүлэг ордыг 

ашиглах уурхайн, баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г хүлээж авсан. 

Урьд буюу 2013 оны нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ: 2013 онд ил уурхайгаас нийт 

72,032 мян тн хүдэр олборлосноос 20,317 мян тн хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт 

боловсруулсан. Үүнээс зэс 76.7 мян тн, алт 157 мян унци, мөнгө 489 мян унци бүхий 

зэсийн 26%-ийн агуулгатай 290 тн зэсийн баяжмалыг үйлдвэрлэсэн.  

1.7. Химийн бодисын эрсдлийн менежмент 

Оюу толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа химийн хорт болон 

аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээг 2014 онд Монгол улсын “Химийн хорт болон 

аюултай бодисын тухай хууль” Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Эрүүл мэндийн 

сайд, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А-

50/378/565 дугаарын хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Химийн хорт болон 

аюултай бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх журам” зэрэг бичиг баримтанд үндэслэн 

байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний “Найчрал Састайнэблэ” ХХК хийж гүйцэтгэн 

Байгаль орчин Ногоон хөгжлийн Яамаар батлуулсан. Энэ үнэлгээнд төслийн талбайд 

ашиглагдаж байгаа 629 бодис нэр дурдагдсан бөгөөд Баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэгдэж 

буй 26 бодисыг илүү нарийвчлан авч үзсэн.  

Төслийн 2013 оны химийн бодисын үлдэгдлийн мэдээллийг хавсралт 1-ээр үзүүлэв. 

2014 онд шинээр авч ашиглахаар төлөвлөж байгаа аимийн бодисуудын мэдээллийг 

хүснэгтээр үзүүлэв.    
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1.7.1. Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

Хүснэгт 9. Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

 

Үйл ажиллааа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур Баримтлах хууль, журам, стандарт 

Материалын 

үнэлгээ, сонголт -

Бүх аюултай 

материалын 

сонголт 

Бүх аюултай материалыг Химийн бодисын 

БОНБНҮ-ний шаардлагууд болон 

Оюутолгойн зааварчилгаанд заасны дагуу 

үнэлнэ. Тухайн үнэлгээг  зохих мэргэжил ур 

чадвар бүхий, туршлагатай мэргэжилтнээр 

хийлгэн, ЭМААБО-ны хэлтсээр батлуулна.  

ЭМААБО-ны 

хэлтэс  

Хангамжийн 

хэлтэс  

Ашиглалтын 

хэлтсүүд  

Гол гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Химийн болон аюултай бодисын 

бүртгэл, тайлан 

Аюултай бодисын зөвшөөрөл 

авах зааварчилгаа 

Аюултай материалын 

Менежментийн Журам 

2006 оны Монгол улсын 

Химийн хорт болон аюултай 

бодисын тухай хууль.  

Усны чанарын стандарт (MNS 

4586:98)  

Химийн хорт болон аюултай 

бодис экспортлох, импортлох, 

хил дамжуулан тээвэрлэх болон 

үйлдвэрлэх, худалдах журам  

Химийн хорт болон аюултай 

бодис хадгалах, тээвэрлэх, 

ашиглах, устгах журам;  

Химийн хорт болон аюултай 

бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийх 

журам; 

Монгол улсад хэрэглэхийг 

хориглосон химийн хорт ба 

аюултай бодисын жагсаалт;  

ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн 

шаардлагууд (2008 он) 

(ялангуяа ГС 1: Нийгэм, 

байгаль орчны үнэлгээ болон 

менежментийн системүүд, ба 

ГС 3: Бохирдлоос сэргийлэх 

болон бууруулах); 

ОУСК-ын уул уурхайн 

Аюултай бодисын 

бүртгэл- Аюултай 

бодисын 

хадгалалт 

Материалын Хор Аюулын Лавлах Мэдээлэл 

(МХАЛМ) Монгол, Англи болон бусад 

шаардлагатай хэл дээр химийн бодис 

хадгалж буй бүх байрлалууд дээр бэлэн 

байршуулна.  Эдгээр нь хадгалж буй 

байрлалууд болон ашиглалтын үндсэн 

цэгүүдэд бэлэн байна. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс 

Гол гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Аюултай Материалын 

Менежментийн Журмыг 4.4-р 

хэсэг 

Дотоод аудитын хөтөлбөр болон 

бүртгэл тэмдэглэл  

Агуулахын хэсгүүдэд МХАЛМ-

ыг зөв байршуулсныг 

ажиглалтаар шалгаж 

баталгаажуулах 

Хадгалалтын 

журам- Аюултай 

бодисын 

хадгалалт 

Шингэн аюултай бодис (хаягдал тос гэх 

мэт)-ын хадгалалтыг тухайн бодисын 

хэмжээний 110%-тай тэнцэх хоёрдогч 

битүүмж бүхий саванд хадгална. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд  

Гол гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Агуулахын зураг төсөл 

Дотоод аудитын хөтөлбөр 

Ажиглалт шалгалт 

Аюултай Материалын 

Менежментийн Журмыг 4.4-р 

хэсэг 

Хадгалалтын 

журам Аюултай 

бодисын 

хадгалалт 

Хаягдал тосыг газарт булсан хадгалах 

саванд удаан хугацаагаар хадгалахгүй 

бөгөөд хадгалах савыг байнга суллан, 

цууралт, цоорхой буй эсэхийг магадлан 

шалгана. Энэхүү үзлэгээр илэрсэн зөрчил, 

үүссэн цууралт, нүхийг бөглөн засч, бүх 

засварын ажлыг бүртгэнэ. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Гол гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Дотоод аудитын хөтөлбөр 

Ажиглалт шалгалт 

Аюултай Материалын 

Менежментийн Журмыг 4.4-р 

хэсэг 
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Үйл ажиллааа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур Баримтлах хууль, журам, стандарт 

Хадгалалтын 

журам Аюултай 

бодисын 

хадгалалт 

Химийн аюултай бодистой харьцдаг 

газруудад асгаралтыг нэн даруй цэвэрлэж, 

нөлөөлөлийг бууруулах үүднээс асгаралтаас 

сэргийлэх, хамгаалах багаж хэрэгсэл болон 

бусад шаардлагатай тоног 

төхөөрөмжүүдийг бэлэн байлгана. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс  

Ашиглалтын 

хэлтсүүд  

Гол гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Дотоод аудитын хөтөлбөр 

Ажиглалт шалгалт 

Аюултай Материалын 

Менежментийн Журмыг 4.4-р 

хэсэг 

БОЭМАА-ны 

зааварчилгаанууд, 2007 он;  

ОУСК-ийн БОЭМАА-ны 

ерөнхий зааварчилгаа, 2007 он. 

Рио Тнито (РТ)-ийн B4 

Аюултай бодисын стандарт 

(Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд); 

РТ-ийн E2  Агаарын чанарын 

хяналтын стандарт; 

РТ-ийн E9 Газар ашиглалтын 

төлөвлөлтийн стандарт; ба 

РТ-ийн E10 Ус ашиглалт, 

чанарын хяналтын стандарт 

Аюултай хог хаягдлыг хил 

дамжуулан тээвэрлэх, 

зайлуулахад хяналт тавих тухай 

Базелын конвенц, Монгол улс 

1997 онд соёрхон баталсан;  

ОУ-ын тэргүүлэх туршлага 

болох ЕХ-ны REACH (EC 

1907/2006) зэрэг журмын 

зарчмыг багтаасан ОУ-ын 

стандартууд. 

 

 

Хадгалалтын 

журам Аюултай 

бодисын 

хадгалалт  

Нүд угаах тосгуур, шүршүүр болон анхны 

тусламжийн цүнх зэрэг шаардлагатай анхны 

тусламжийн багаж хэрэгслийг аюултай 

материал хадгалж буй газруудад 

байрлуулна. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс 

Ашиглатын 

хэлтсүүд 

Голлох гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Дотоод аудитын хөтөлбөр 

Аюултай Материалын 

Менежментийн Журмыг 4.4-р 

хэсэг 

 

Химийн аюултай 

бодисын  

тээвэрлэлт 

(ерөнхий)Аюултай 

бодисын 

тээвэрлэлт 

Химийн аюултай бодисыг тээвэрлэх тусгай 

зөвшөөрөлтэй ба/буюу Оюутолгойн 

зөвшөөрөгдсөн оператор л тээвэрлэлт 

хийнэ. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс  

Гол гэрээт 

гүйцэтгэгчид  

Дотоод аудитын хөтөлбөр 

Ажиглалт шалгалт 

Аюултай Материалын 

Менежментийн Журмыг 4.3-р 

хэсэг 
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1.8. Хог, хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

1.8.1. Эрдсийн бус хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

Хүснэгт 10. Эрдсийн бус хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

 

Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Хог хаягдлын  

шатлал 

a) Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж үүсэхээс 

зайлсхийх; 

b) Хог хаягдлын дахин ашиглалт болон дахин 

боловсруулалт;  

c) Хог хаягдлын хадгалалт, боловсруулалт 

d) зайлуулалт. 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Үндсэн гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Ерөнхий хог хаягдлыг 

цуглуулж шилжүүлэх 

журам 

Ажлын байрны үзлэг 

шалгалт 

МУ-ын Хог хаягдлын 

тухай хууль-2012 он.  

Химийн хорт болон 

аюултай бодисын тухай 

хууль 2006 онд 

батлагдсан (2011 онд 

нэмэлт тодотгол хийсэн).  

1998 боловсруулж, 2011 

онд нэмэлт тодотгол 

хийгдсэн Ариун цэврийн 

тухай хууль.    

Аюултай хог хаягдлыг 

ангилах, цуглуулах, 

савлах, тээвэрлэх, 

боловсруулах, хадгалах, 

устгах журам.  

Эрүүл мэндийн 

байгууллагын хог 

Хог хаягдлын 

ангилалт 

Хог хаягдлыг дараахи байдлаар ангилна. Үүнд: 

a) Эрдэст хаягдал (урвалд орохгүй, задарч шингэхгүй элс 

г.м хаягдлыг багтаасан), 

b) Аюулгүй хог хаягдал (ахуйн хог хаягдлыг багтаасан), 

c) Аюултай хог хаягдал (эмнэлэгийн хог хаягдлыг 

багтаасан). 

d) Бохир ус (Усны менежментийн төлөвлөгөөнд орсон). 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Үндсэн гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Ерөнхий хог хаягдлыг 

цуглуулж шилжүүлэх 

журам 

Ажлын байрны үзлэг 

шалгалт 

Хог хаягдлын 

ангилалт болон 

хадгалалт 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж, цаашдын 

боловсруулалт, тээвэрлэлт болон зайлуулах хүртэл аюулгүй 

байдлаар битүүмжилж, хяналт шинжилгээ хийнэ. 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Үндсэн гэрээт 

гүйцэтгэгчид 

Ерөнхий хог хаягдлыг 

цуглуулах болон 

шилжүүлэх журам 

Ажлын байрны үзлэг 

шалгалт 
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Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Орон нутгийн хог 

хаягдлын дахин 

боловсруулалт 

Мод, дугуй, хаягдал төмөр, картон хайрцаг зэрэг 

бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах, дахин ашиглах 

боломжийн талаар орон нутагтай зөвшилцөж хэлэлцэнэ. 

Орон нутгийн иргэд Оюу толгойн дахин боловсруулах материал 

байрладаг талбай руу нэвтрэх эрхийг Ханбогдод байрлах офист 

бүртгүүлж авдаг. Үүний тулд Оюу толгой төслийн ажилчидтай 

адил аюулгүй ажиллагааны сургалтанд (Таницуулга-

зааварчилгаа, уурхайн аюалгүй ажиллагааны зааварчилгаа, 

ажлын аюулын дүн шинжилгээ г.м) хамрагдаж, зохих хувийн 

хамгаалах хэрэгслээрхангагдсан байна. Орон нутгийн иргэдтэй 

харьцах ажилтан нь нэвтрэх эрх, тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнийг удирдан талбай руу хөтөлнө. Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн дагуу энэ талбайг түр ашиглаж дууссаны дараа 

зохих нөхөн сэргээлтийг хийнэ. 

Бүсийн 

хөгжил, 

нийгмийн үйл 

ажиллагааны 

хэлтэс 

ЭМААБО-н 

хэлтэс 

Орон нутгийн иргэдтэй 

хийсэн уулзалтын 

тэмдэглэл 

Улирлын болон жил 

тутмын байгаль орчны 

тайлан 

хаягдлыг хаях журам. 

Хог хаягдал булах, устгах 

зориулалтын 

байгууламж, төвлөрсөн 

цэгийн төрөл, тэдгээрт 

тавигдах шаардлага, хог 

хаягдал булах үйл 

ажиллагаа эрхлэх иргэн, 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын журам.  

ОУСК-ын Уул уурхайн 

салбарын БОЭМАА-ны 

удирдамж 2007 он;  

ОУСК-ын БОЭМАА-ны 

ерөнхий удирдамж, 2007 

он; 

ОУСК-ын Үйл 

ажиллагааны стандарт 3 - 

Бохирдлоос урьдчилан 

сэргийлэх, бууруулах  

(2012 оны 1 дүгээр сар); 

ба 

ЕСБХБ-ын үйл 

ажиллагаанд тавигдах 

шаардлага (ялангуяа ГҮ1: 

Байгаль орчин, нийгмийн 

үнэлгээ болон менежмент 

ГҮ3: Бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх 

Гэрээт 

гүйцэтгэгчийн 

хог хаягдлын 

дахин 

боловсруулалт 

Гэрээт гүйцэтгэгчийн  (ЭМААБО-н стандарт, тоног төхөөрөмж, 

тээвэрлэлт) болон байгууламжийн үнэлгээн дээр үндэслэн дахин 

боловсруулж болох хог хаягдлыг тусгай зөвшөөрөл бүхий хог 

хаягдлын дахин боловсруулагч гэрээт гүйцэтгэгчид дамжуулан 

өгнө. 

ЭМААБО-н 

хэлтэс 

Ерөнхий хог хаягдлыг 

цуглуулж шилжүүлэх 

журам 

Хог хаягдлыг дахин 

боловсруулах 

байгууламжийн үнэлгээ 

Уурхайн 

талбайгаас  

гадуур хог 

хаягдлын 

зайлуулалт болон 

боловсруулалт 

Төслийн шаардлагыг хангасан хаягдал боловсруулах 

байгууламж Монгол улсад баригдах хүртэл тусгай зөвшөөрөл 

бүхий хог хаягдал дахин боловсруулагч гэрээт гүйцэтгэгчид рүү 

явуулахаас бусад тохиолдолд  хог хаягдлыг уурхайн талбайгаас 

гадуур хаях, боловсруулахаар гаргахгүй болно. 

Үндсэн гэрээт 

гүйцэтгэгч 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Ерөнхий хог хаягдлыг 

цуглуулж шилжүүлэх 

журам 

Ажлын байрны үзлэг 

шалгалт 
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Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Аюулгүй хог 

хаягдлын 

зайлуулалт 

Холбогдох орон нутгийн хууль журам болон АНУ-ын байгаль 

орчныг хамгаалах агентлагын Холбооны улсын зохицуулалтын 

хууль 258-ийн шаардлагын дагуу зөвшөөрч баталсан, 

зориулалтын хог хаягдлыг газар булах байгууламжинд л 

аюулгүй хог хаягдлыг хаяна. Барилгын үе шатанд ашигласан хог 

хаягдлыг булшлах түр байгууламжинд хадгалсан хог хаягдлыг 

байнгын хаягдал булшлах байгууламжинд шилжүүлнэ. Түр 

байгууламжинд бохирдлын үнэлгээ хийх ба хүний эрүүл мэнд 

болон байгаль орчин эрсдэл учруулж болох мэтериалын 

бохирдлоос сэргийлэх төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

инженерийн зураг төсөл 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

ашиглалтын журам 

болон бууруулах). 

Eвропын холбооны 

удирдамж № 99/31/EC, 

1999 он  (хог хаягдлыг 

булшлах талаар); 

Eвропын холбооны 

удирдамж № 2000/76/EC, 

2000 оны 12 дугаар сарын 

4 (хог хаягдлыг шатаах 

талаар); 

ДЭМБ-ын хог хаягдлын  

аюулгүй менежмент: 

Бодлогын бичиг болон 

баримтын товчоон № 281, 

(хог хаягдлын менежмент 

эрүүл ахуй); 

Аюултай хог хаягдлыг 

хил дамнуулан тээвэрлэх, 

зайлуулахад хяналт тавих 

тухай Базелийн конвенц   

Монгол улс 1997 он 

АНУ-ын БО-ыг 

хамгаалах агентлагын 

Холбооны улсын 

зохицуулалтын хууль  

Аюултай хог 

хаягдлын 

шатаалт 

Eвропын холбооны удирдамж № 2000/76/EC шаардлагад 

нийцсэн аюултай хаягдлыг шатаах зориулалттайгаар зураг төсөл 

нь хийгдэж батлагдсан шатаах зууханд зөвхөн аюултай хог 

хаягдлыг шатааж зайлуулна. Ялангуяа, шатаах зуухнаас ялгарч 

байгаа хийн температур нь тогтмол хэмжигдэж байх ёстой ба 

хамгийн байгадаа 2 секунд тутамд хамгийн багадаа 850
 o

C 

аүртэл асч байх ёстой. 

Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

инженерийн зураг төсөл 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

ашиглалтын журам 

Боловсруулах 

боломжгүй 

аюултай хог 

хаягдал 

Зориулалтын болон батлагдсан боловсруулах ба хаях арга, 

аргачлал одоогоор байхгүй аюултай хог хаягдлыг зохих 

боловсруултын болон хаях арга чиглэл тодорхой болтол 

уурхайн талбайд зохих ёсоор хадгална. 

Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

ашиглалтын журам 

Аюултай материалын 

менежментийн журам 
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Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Хог хаягдлын тоо 

бүртгэл 

Үүссэн хог хаягдал (жилийн хэмжээнд хуримтлагдсан нийт тоо 

дүн), уурхайн талбайгаас гадуур дахин боловсруулахаар 

явуулсан хог хаягдал, боловсруулалт хийхээр төлөвлөсөн 

аюултай хог хаягдал, аюулгүй хог хаягдал болгон хаясан хог 

хаягдал болон дахин боловсруулах боломжгүй учраас хадгалж 

буй аюултай хог хаягдлын талаар байршил тус бүрээр бүртгэл 

хөтлөх. 

ЭМААБО-н 

хэлтэс 

Байгаль орчны улирлын 

болон жилийн тайлан 

Рио Тинто (РТ)-ийн E7 – 

Эрдсийн бус хог хаягдлын 

менежмент болно.    

РТ-ийн E2 Агаарын 

чанарын хяналтын 

стандарт; 

РТ-ийн E5 Аюултай 

материал болон 

бохирдлын хяналтын 

стандарт; 

РТ-ийн E8 Эрдэст 

хаягдлын менежментийн 

стандарт; 

E9 Газар ашиглалтын 

төлөвлөлтийн стандарт. 

Хог хаягдал 

зайлуулалт Хатуу хог хаягдлыг (аюултай болон аюулгүй ) ил задгай 

шатаахыг хориглоно. 

ЭМААБО-н 

хэлтэс 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

ашиглалтын журам 

Аюултай 

асгаралтыг 

цэвэрлэсэн 

материал 

Алгаралтыг цэвэрлэсэн материал болон асгаралтаар 

бохирлогдсон хөрс нь WM02-д тодорхойлогдсоны дагуу адил 

шалгуураар ангилагдана. Ландфарм дээр амжилттай 

цэвэршүүлэгдсэн хөрс нь (нүүрс-устөрөгчөөр бага 

бохирлогдсон) Ландфармын ашилалтын журам (OT-10-E7-PCR-

0003)-нд заасан зориулалтын талбай руу зөөвөрлөгдөнө. 

Ландфарм болон бусад цэвэрлэх аргаар  цэвэрлэгдэх боломжгүй 

(нүүрс-ус болон химийн бодисоор их бохирлогдсон) хөрсийг 

WM09-д тодорхойлсны дагуу хадгална. 

Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

Ландфармын 

ашилалтын журам 

Ердийн хог хаягдал 

цуглуулах, тээвэрлэх 

журам 

Хог хаягдлын 

менежментийн төвийн 

ашиглалтын журам 

Аюултай материалын 

менежментитйн 

төлөвдөгөө 
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1.8.2. Эрдсийн хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

Хүснэгт 11. Эрдсийн хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Шимт хөрсний 

үлдэгдэл ба ангилал 

Газрыг барилга (Хаягдал чулуулгийн овоолго, агуулах, 

хаягдал хадгалах байгууламж болон бусад дэд бүтэц) болон 

уурхайн зориулалтаар хөндөхөөс өмнө шимт хөрс, тунамал 

элс, хайргыг хуулан авч зөвшөөрөгдсөн хадгалах байршил руу 

тээвэрлэнэ. Тус үйл ажиллагааг Газар ашиглалтын 

менежментийн төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ. 

ЭМААБО-ны 

хэлтэс 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 

МУ-ын Газрын хэвлийн 

тухай хууль.  

МУ-ын Газрын тухай 

хууль.   

МУ-ын Агаарын тухай 

хууль.  

МУ-ын Агаарын 

бохирдлын төлбөрийн 

тухай хууль.  

МУ-ын Усны тухай 

хууль.   

Байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын үнэлгээний 

тухай хууль 

МУ-ын Хог хаягдлын 

тухай хууль.  

Ил уурхай аюулгүй 

ажиллагааны дүрмүүд.  

(Үйлдвэр, худалдааны 

яамны сайдын 2003 оны 

98 дугаар захирамжаар 

батлагдсан). Эдгээр 

аюулгүй ажиллагааны 

дүрмүүд Монгол улсын 

нутаг дэвсгэр дээр ашигт 

Ундай голын 

голдирол өөрчлөлт 

Ундай голын даланг барьж дуустал тус голын сувагт хаягдал 

чулуулаг байрлуулахгүй.  Ил уурхайн 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Ундай голын 

голдирол өөрчлөлт 

Хаягдал чулуулгийн өмнөд овоолгын урд (доод талын налуу) 

талын Ундай голын идэвхигүй сувгийн дагуу ус нэвтэрдэггүй 

далан барина. Далан нь шүүлэлтийн ус болон Хягдал 

чулуулгийн овоолгоос урсан орж ирэх усыг цуглуулах 

цөөрөмтэй байна. Энд цугларсан усыг ууршуулах эсвэл Усны 

Мониторингийн Төлөвлөгөөний дагуу зохцуулагдана. 

Барилгын 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Эрдэст хаягдлын  

ангилалт 

Хаягдал чулуулаг, хөрс  хуулалтын нягтраагүй чулуулаг, бага 

агуулгатай хүдэр зэргийг зэс, нийт хүхрийн агуулга болон 

эрдсийн найрлага дээр нь үндэслэн Оюутолгойн эрдэст 

хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн урсац ба овоолгын 

менежментийн хэрэгжилтийн цогц төлөвлөгөөний дагуу 

ангилна.  

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Эрдэст хаягдал 

чулуулгийн  

ангилалт 

Уурхайн 1-р босоо амны үйл ажиллагааны чулуулгийн 

овоолго дээрх бүх чулуулгийг хүчил үүсгэж болзошгүй 

чулуулагт тооцдог ба  баяжуулах үйлдвэрт боловсруулж, 1-р 

босоо амны нөөцлөх талбайг дүүргэхэд ашиглагдана. 

Баяжуулахын 

хэлтэс 

Эрдэст хаягдлын  

бүртгэл 

Ажиглалт 
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Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Эрдэст хаягдлын  

ангилан ялгалт 

Уурхайн ам доошлох тусам чулуулгийн геологийн бүтэц 

болон нийт хүхрийн агуулгаас хамааран хүчил үл үүсгэгч 

чулуулаг нь дээд талд нь, хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг 

доод талд нь байж байхаар ялгаж хэмжилтийг нь тэмдэглэнэ. 

Хүчил  үл үүсгэгч чулуулаг ба хүчил үүсгэх боломжтой 

чулуулгуудыг тус тусад нь түр зуурын овоолгууд дээр 

байрлуулдаг.  Дараа нь эцсийн хими шинж чанар дээр 

үндэслэн, тэдгээр чулуулгуудыг хаягдал чулуулгийн байнгын 

овоолго, хаягдал хадгалах байгууламж болон/буюу овоолго 

руу тээвэрлэж, бутлуураар оруулна. 

Далд уурхайн 

хэлтэс 

Баяжуулахын 

хэлтэс 

Эрдэст хаягдлын  

бүртгэл 

Судалгаа ба 

лабораторийн үр дүн 

малтмалын ордыг ил 

уурхайн аргаар 

олборлодог уул уурхайн 

компаниудын хаягдал 

чулуулаг ба ус 

зайлуулалтын үйл 

ажиллагааны журмуудыг 

тусгасан. 

MNS 4943:2011 Хүрээлэн 

буй орчинд нийлүүлэх 

цэвэрлэсэн бохир ус; 

MNS 4916:2000 Байгаль 

орчин. Алтны шороон 

ордыг ил уурхайгаар 

ашиглах явцад эвдэрсэн 

газрын нөхөн сэргээлт; 

MNS 3342:1982 Гүний 

усны хамгаалалтын 

ерөнхий шаардлагууд; 

ОУСК-ийн БОЭМАА-ны 

ерөнхий удирдамжууд 

(2007 оны 4-р сар); 

ОУСК-ийн уул уурхайд 

тавих БОЭМАА-ны 

удирдамжууд (2007 оны 

12-р сар); 

ОУСК-ийн Байгаль 

орчин, нийгмийн 

тогтвортой байдлын 

гүйцэтгэлийн 

Ангилагдсан 

исэлдсэн материал 

Ангилагдсан исэлдсэн материал (SOM)-ыг ангилагдсан 

ислийн материалын салангид овоолгод тусад нь овоолох ба 

уусгах буюу дуусах хүртэл хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг 

хэлбэрээр боловсруулж, зохицуулдаг.  

 

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Эрдэст хаягдлын  

бүртгэл 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

Дулааны Төв 

станцын үнс 

Дулааны төв станцаас гарах үнсийг хүчил үл үүсгэгч чулуулаг 

хэлбэрээр боловсруулж, Хаягдал чулуулгийн овоолго дээр 

капсул хэлбэрт оруулна.  

Дулааны төв 

станц 

Ил уурхай 

Эрдэст хаягдал 

чулуулгийн  бүртгэл 

Хүчиллэг 

чулуулгийн урсац 

Хаягдал чулуулгийн овоолгууд болон бусад овоолгуудын 

хүчиллэг чулуулгийг урсацын хяналтын стратеги дараах 

хэсгээс бүрдэнэ:  

1) Хүчил үл үүсгэх ба үүсгэх боломжтой чулуулгийг ангилан 

тусад нь боловсруулах;  

2) Үйл ажиллагааны эргэн тойрны бүс нутгийн усыг барьж 

хязгаарлах бодлого; ба 

3) Хүчил үүсгэх боломжтой хаягдал чулуулгийн гадаргууг 

хучсаны дараа хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгаар бүрж, 

хадгалалтын бүрхүүлийн системийг байгуулна. 

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Эрдэст хаягдлын  

бүртгэл 

Лабораторийн 

шинжилгээ 
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Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Хаягдал 

чулуулгийн 

гадаргын 

хэлбэржилт 

Хаягдал чулуулгийн овоолго, бага агуулгатай хүдрийн 

овоолго, ангилагдсан исэлдсэн материалын овоолгуудыг 

харагдах үзэмжинд сөргөөр нөлөөлөхөөргүйгээр газрын 

дундаж гадаргаас дээш 90 м-с дээш гарахгүй өндөртэй 

байлгах шаардлагатай ба мөргөцөг бүрийн өндөр 30 метрээс 

хэтрэх ёсгүй.  

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Ажиглалт 

стандартууд (2006 он) 

(тухайлбал ГС1: Нийгэм, 

байгаль орчны үнэлгээ ба 

менежментийн системүүд 

ба ГС3 Бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх ба 

бууруулах); 

ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн 

шаардлагууд (2008 он) 

(ялангуяа ГШ1: Байгаль 

орчин, нийгмийн үнэлгээ 

ба менежмент болон 

ГШ3: Бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэх ба 

бууруулах). 

Олборлох аж үйлдвэрийн 

хог хаягдлын 

менежментийн тухай ЕХ-

ны 2006/21/EEC 

удирдамж; 

Уурхайн үйл 

ажиллагааны хаягдал 

хүдэр ба чулуулгийн 

менежментийн тэргүүлэх 

туршлагын тухай ЕХ-ны 

лавлагаа баримт бичиг 

(2009 оны 1-р сар) 

 

Рио Тинто (РТ)-ийн Е8- 

Эрдэст хаягдлын 

Хаягдал 

чулуулгийн 

гадаргын 

хэлбэржилт 

Улнаас тааз хүрэх нийт налууг 22°-с хэтрүүлэхгүйн тулд 

хаягдал чулуулгийн овоолго, бага агуулгатай хүдрийн овоолго 

ба ангилагдсан исэлдсэн материалын овоолго зэрэг нь 

шаталсан  хэлбэртэй байх ёстой (2.5:1 хөндлөн:босоо) ба  

дахин хэлбэржүүлсний дараа налуугийн аль ч хэрчим 26°-с 

(2:1) хэтрэх ёсгүй. 

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Ажиглалт 

Хаягдал 

чулуулгийн 

овоолгын хаалтын 

үйл ажиллагаа 

Хаалт болон ашиглалтын үед гадаргын урсац усны чанарыг 

хамгаалах, шүүрэлтийг бууруулах, салхины элэгдлийг хянах 

болон ургамлыг дахин ургуулах зорилгоор хүчил үүсгэх 

боломжтой бүх чулуулгийг хүчил  үл үүсгэгч чулуулгаар 

хучина. 

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Ажиглалт 

Хаягдал 

чулуулгийн 

овоолгын 

Менежмент 

Байгаль орчин болон геотехникийн илэрхий эрсдэл байгаа 

эсэхийг нягтлахын тулд хаягдал чулуулгийн овоолгын 

геотехникийн болон геохимийн шинж чанарыг ашиглалт, 

хаалтын үе шатны турш зохицуулж, хянаж шинжилнэ. 

Асуудалтай газар бүрт засч залруулах зохих арга хэмжээ авч, 

сөрөг нөлөөллийг бууруулна. 

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Баяжуулах 

хэлтэс 

Хяналт шинжилгээний 

дүнгүүд 

Хаягдал хадгалах 

байгууламжийн 

менежмент 

Хаягдал хадгалах байгууламжийг Оюутолгойн төслийн 

хаягдал хадгалах байгууламж 2010 он ТЭЗҮ-ний 

шинэчлэгдсэн судалгаа (KCB, 2011 он) болон үүнтэй ижил 

төстэй баримт бичигт тодорхойлсон зураг төслийн шалгуурыг 

хангахуйц барьсан байна. Хаягдлын нэвчилтийн устай 

харилцаж байдаг байгууламжийн даланг хүчиллэг чулуулгийн 

урсац үүсгэхгүйн тулд хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар барьсан 

байх ёстой.  

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Баяжуулах 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Ажиглалт 
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Үйл ажиллагаа Хяналтын арга хэмжээний тодорхойлолт Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, 

стандарт 

Хаягдал хадгалах 

байгууламжийн 

менежмент 

Барилга, ашиглалтын үе шатанд хажуугийн хэсэг нь  хүлээн 

зөвшөөрөгдөхгүй хэмжээгээр хазайж шилжсэн, суулт өгсөн 

болон элэгдсэн эсэхийг хянахын тулд хаягдал хадгалах 

байгууламжийн далан, хаягдал чулуулгийн овоолго ба бусад 

овоолгуудын ажиглалтыг өдөр тутам хийнэ. 

Баяжуулах 

хэлтэс 
Ажиглалт 

менежмент. 

РТ-ийн E2 стандарт – 

Агаарын чанарын хяналт;  

РТ-ийн E3 стандарт -  

Хүчиллэг чулуулгийн ус 

зайлуулалтын таамаглал 

ба хяналт; 

РТ-ийн E5 стандарт – 

Аюултай бодисууд ба 

бохирдлын хяналт;  

РТ-ийн E7 стандарт-  

Эрдэст бус хаягдлын 

менежмент;  

РТ-ийн E9 стандарт – 

Газар ашиглалтын 

төлөвлөлт;  

РТ-ийн E10 стандарт – Ус 

ашиглалт ба чанарын 

хяналт;  

РТ-ийн D3 стандарт –  

Уурхайн налуу, овоолго, 

нуралт ба хаягдлын 

овоолгын менежмент 

 

 

Хаягдал хадгалах 

байгууламжийн 

хаалтын үйл 

ажиллагаа 

Хаягдлын сүүлчийн үе давхаргыг хийсний дараа гадаргууг 

хүчил үл үүсгэгч хаягдал чулуулгаар хучиж, хаягдлын нийт 

идэвхигүй ил гадаргыг багасгаж, салхинд элэгдэх эрсдлийг 

бууруулахын тулд дээр нь дахин ургамалжуулна. 

Баяжуулах 

хэлтэс 
Ажиглалт 

Гадаргын усны 

менежмент 

Хаягдал чулуулгийн овоолго болон хаягдал хадгалах 

байгууламжаас гарах гадаргын ус ба аливаа шүүрэлтийг 

зохицуулахдаа усны хяналтгүй асгаралтаас урьдчилан 

сэргийлж, дахин ашиглах усны  хэмжээг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор ус шүүрүүлэх болон шавхуургын хэд хэдэн арга 

хэмжээгээр зохицуулна. 

Ашиглалтын 

хэлтсүүд 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 

Ажиглалт 

Гадаргын усны 

менежмент 

Ил уурхай, далд уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго, агуулах 

ба хаягдал хадгалах байгууламжаас гарах аливаа усыг 

технологийн усны хэлхээнд оруулах буюу бусад ашигтай 

аргаар ашиглах зорилгоор талбайд барьж байна. 

Ил уурхайн 

хэлтэс 

Байгаль орчны 

хэлтэс 

Дотоод аудитын 

хөтөлбөр 
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1.9. Төслийн байрзүйн зураг 

Төслийн холбогдох байрзүйн зургуудыг Хавсралт 2-оор харуулав.  

1.10. Оюу толгой төслийн хүрээнд 2014 онд батлагдсан уулын 

ажлын төлөвлөгөөнүүд 

Хүснэгт 12. Оюу толгой төслийн хүрээнд 2014 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд 

№ Нэр Баталсан огноо 

1 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших 6709А 

тоот тусгай зөвшөөрөлтэй Оюу толгойн ил уурхайн 2014 

оны уулын ажлын төлөвлөгөө 

2013 оны 11 дүгээр сарын 25 

2 Өмнөговь аймгийн ханбогд сумын нутагт орших дугатын 

хярын дайрганы  

уурхайн  2014 оны уулын ажлын төлөвлөгөө 

2014 оны 1 дүгээр сарын 7 

3 Өмнөговь аймгийн ханбогд сумын нутагт орших 

халивийн элсний уурхайн  2014 оны уулын ажлын 

төлөвлөгөө 

2014 оны 1 дүгээр сарын 7 

 

1.11. Оюу толгой ХХК-ийн Хамтран ажилладаг лабораториуд 

Хүснэгт 13. Оюу толгой ХХК-ийн хамтран ажилладаг лабораториуд 

№ Лабораторийн нэр 
Хийлгэдэг 

шинжилгээнийтөрөл 

Итгэмжлэгдсэн 

эсэх 

1 “Han Lab” лаборатори Усны химийн хэрэгцээт 

хүчилтөрөгчийн агууламж 

тийм 

2 Эрүүл зүй  Усны бактериологи тийм 

3 Геологийн төв лаборатори Ус, хөрсний хүнд метал тийм 

4 Байгаль орчны төв лаборатори Автомат цаг уурын 

станцын калибровка 

тийм 

5 Ус сувгийн удирдах газрын лаборатори Усны химийн дэлгэрэнгүй тийм 

6 Химийн хүрээлэнгийн органик химийн 

лаборатори 

Хөрсний оганик бохирдол үгүй 

7 Биологийн хүрээлэнгийн 

микробиологийн лаборатори 

Харсний бактериологи үгүй 

8 Газарзүйн хүрээлэнгинй хөрс судлалын 

лаборатори 

Тоосны уналт, хөрсний 

механик бүрэлдэхүүн  

үгүй 
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9 ХААИС-ийн лаборатори Хөрсний шимт чанар, үр 

ургацын өвчлөл 

үгүй 

10 МУИС-ийн лаборатори Хөрсний шимт чанар, үр 

ургацын өвчлөл 

үгүй 

11 Дарханы Газар тариалангийн эрдэм 

шинжилгээний хүрээлэн 

Хөрсний шимт чанар, 

шинжтлгээний хариунаас 

хамаарч резобактерийн 

бордоо бэлддэг 

үгүй 

 

1.12. Оюу толгой төслийн 2014 оны БОМТ-ний хэрэгжилтийг 

төслийн нөлөөлөлд өртөгч оршин суугч, оролцогч талуудад 

тайлагнах төлөвлөгөө 

Хүснэгт 14. байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин суугчид, 

оролцогч талуудад тайлагнах хуваарь 

№ Оролцогч талуудад Давтамж, хугацаа 

1 Нөлөөлөлд өртөгч орон нутгийн оршин суугчид Жилд 2 удаа, 4, 10 дугаар 

сард 

2 ISO14001 хүрээнд ОУ-ын эрх бүхий байгууллага Ди Эн 

Ви-ийн аудит  

Жилд 2 удаа, 3, 9 дүгээр сард 

3 БОННБҮ-ний хүрээнд ОУ-ын санхүүжүүлэгчдийн аудит  Жилд 3 удаа, 3, 6, 9 дүгээр 

сард 
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1.13. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө  

Хүснэгт 15. Түүх соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээ 

 

№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 

Хамрах 

хүрээ 
Тоо  

Хэрэг-

жүүлэгч 

Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн шалгуур Баримтлах хууль, журам, стандарт 

1 Соёлын өвийн зааварчилгаа  ОТ   ОТ  Шаардлагатай 

ажилтнууд бүрэн 

хамрагдсан байх 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

2 Соёлын ялгаатай байдал/ Орон 

нутгийн зааварчилгааны багц 

боловсруулах 

ОТ 1 ОТ Орон нутгийн 

талууд 

Сургалтын багц  СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

3 Түүх соёлын дурсгалт газруудад 

ажиглалт мониторинг хийх (долоо 

хоног тутамд, сард, улиралд) 

ОТ орчим 19 ОТ Ханбогд сумын 

малчид, Хил 

хамгаалах алба 

Дурсгалт газруудад 

зөрчил гараагүй байх 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

4 Бор Овоог хамгаалах төлөвлөгөө 

боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Ханбогд 

сум 

1 ОТ Орон нутгийн 

талууд 

Овоог хамгаалсан байх СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

5 ОТ-н хөрөнгө оруулалтаар шинээр 

газар хөндөх ажилд соёлын өвийн 

хайгуул, авран хамгаалах арга 

хэмжээ зохион байгуулах 

  ОТ Эрх бүхий 

мэргэжлийн 

байгууллага, орон 

нутгийн захиргаа 

Соёлын өв дурсгал 

өртөөгүй байх 

СӨХ хууль, ОУСК-ийн Үйл 

ажиллагааны заавар №8, Рио 

Тинтогийн ОНХ-ны стандартууд 

6 Өмнийн говийн соёлын өвийг 

хамгаалах оролцогч талуудын 

уулзалт зохион байгуулах 

Өмнө- 

говь 

100 ОТ Мэргэжлийн 

байгууллага, орон 

нутгийн талууд 

Оролцогчдын ирц 

Уулзалтын үр дүн 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

7 Аман түүх баримтжуулах 

аргачлалын талаар сургалт зохион 

байгуулах 

Ханбогд, 

Манлай, 

Баян-Овоо, 

Даланзадгад  

30 Түүхийн 

хүрээлэн 

Сумдын соёлын 

төв, Ахмадын 

хороод 

Сургалтын материал 

Оролцогчдын тоо 

Сумдын аман түүхийн 

тайлан 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

9 Ардын урлагийн сургалт зохион 

байгуулах  

Ханбогд, 

Манлай, 

150 Гэрээлэгч Сумдын соёлын 

төв, ЕБС-ууд 

Сургалтын материал 

Оролцогчдын тоо 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 
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№ Байгаль орчныг хамгаалах арга 

хэмжээ 

Хамрах 

хүрээ 
Тоо  

Хэрэг-

жүүлэгч 

Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн шалгуур Баримтлах хууль, журам, стандарт 

Баян-Овоо 

10 Тэмээний баяр, овооны тахилгад 

дэмжлэг үзүүлэх 

Ханбогд, 

Манлай, 

Баян-Овоо 

  Сумдын захиргаа, 

Ахмадын хороод 

 СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

11 Ёс заншилын өргөөний үйл 

ажиллагааг тогтворжуулах 

ОТ  Ханбогд 

сумын 

Ахмадын 

хороо 

 Сургалтын төрөл 

Зочдын тоо 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

12 Шар цав, Хүрдэт агуйн дурсгалт 

газруудын менежментийн 

төлөвлөгөөг боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх 

Ханбогд 

Манлай 

2 Гэрээлэгч Мэргэжлийн 

байгууллага, орон 

нутгийн талууд 

Төлөвлөгөө 

боловсруулсан байх 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 

Буррагийн дүрэм 

13 Дурсгалт газруудыг тохижуулах  Манлай 

Баян-Овоо 

20 Гэрээлэгч Мэргэжлийн 

байгууллага, орон 

нутгийн талууд 

Хамрагдсан дурсгалт 

газруудын нөхцөл 

СӨХ хууль 

14 Сумдын соёлын өвийн 

ажилтнуудын чадавхийг 

бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

Ханбогд, 

Манлай, 

Баян-Овоо, 

Даланзадгад  

40 Гэрээлэгч Мэргэжлийн 

байгууллага, орон 

нутгийн талууд 

Сургалтын төрөл 

Оролцогчдын тоо 

СӨХ хууль 

15 Ханбогд сумын 90 жилийн ойд 

зориулан сумын түүх, өв соёлын 

тухай ном эмхэтгэн хэвлүүлэх 

Ханбогд  Гэрээлэгч Мэргэжлийн 

байгууллага, орон 

нутгийн талууд 

Ном хэвлэгдсэн байх 

Номын агуулга 

СӨХ хууль, Рио Тинтогийн ОНХ-

ны стандартууд 
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1.14. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 16. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээ 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 

арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ 

Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, журам, стандарт 

1 Нүүлгэн шилжүүлсэн, нөхөн 

олговор олгосон малчин 

өрхүүдтэй хийсэн гэрээний 

хэрэгжилтийн хяналт-

шинжилгээ/мониторинг 

Өмнөговь 

аймгийн 

Ханбогд сум 

Нөлөөлөлд 

өртсөн малчидтай 

хийсэн гэрээний 

тоо 

93 малчин  Хяналт-

шинжилгээний 

жилийн тайлан  

Монгол улсын үндсэн хууль 

Газрын тухай хууль 

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 

тухай хууль 

Иргэний хууль 

ОУСК, ЕСББ-ийн үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлийн стандарт, шаардлага №5 

РиоТинто группийн орон нутгийн стандарт 

2 Дотоодын хяналт 

шинжилгээний жилийн 

тайлангийн үр дүнг 

мэдээлэх 

Өмнөговь 

аймгийн 

Ханбогд сум 

Уулзалтын тоо 

Мэдээллийн тоо 

Жилийн уулзалт (1) 

Орон нутгийн сонин 

(1) 

Бусад мэдээллийн 

хэрэгсэл(1)  

Уулзалт  

Хэвлэлийн 

мэдээ 

РиоТинто группийн орон нутгийн стандарт 
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1.15. Оюу Толгой төслийн усны нөөц, гүний худгийн мэдээлэл 

Оюу толгой төслийн газрын доорхи усны орд нь гидрогеологийн маш нийлмэл 

нөхцөлтэй, үндсэн чулуулгийн өгөршил, идэвхитэй ан цавжилтын бүсэд орших талбай 

ба гүний тархалтын хувьд туйлын жигд бус, нөөцийн хувьд ч хязгаарлагдмал жижиг 

орд юм. Төслийн геологи хайгуул, барилгын ангийн ундны болон хүдэр баяжуулах 

үйлдвэрийн барилгын ажилд шаардагдах усны эх үүсвэрийг олж тогтоох зорилгоор 

геологи хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн устай цооногуудад шавхалт туршилтын 

ажлыг 2003-2006 онуудад гүйцэтгэж 49.4 л/с буюу 4268,2 м
3
/хон усны нөөцийг 

тогтоосон.  

Харин Оюу толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн хайгуул 

судалгааны ажлыг 2003–2007 оны хооронд хэрэгжүүлсэн бөгөөд Гүний хоолойд 

гүйцэтгэсэн гидрогеологийн хайгуулын эцсийн үр дүнгийн тухай Усны Газрын 

дэргэдэх Усны салбарын шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл 2008 оны 11 дүгээр 

сарын 11-нд хуралдаж гидродинамик аргаар үйлдвэрлэлийн зэргээр үнэлсэн 870,0 л/с 

буюу 75168 шоо.м/хон ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах шийдвэр гаргасны дагуу 

Монгол улсын Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын сайд 2009 оны 01 дүгээр сарын 27-

ны өдөр 22 тоот тушаал гаргаж баталгаажуулсан байна.  

Оюу толгой төслийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай усны нөөцийг 

Гүний хоолойд байрлах худаг болгон тоноглосон 28 цэгээс хангах (Error! Reference 

source not found.3) бол дэд бүтцийн барилгын ажил, хайгуулын үйл ажиллагаа, мод 

үржүүлгийн талбайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай усны хэрэгцээг бусад талбайд 7 

худгаас (Хүснэгт 4) хангах болно.  

     Хүснэгт 17.  Оюу Толгой төслийн үйлдвэрлэлийн усны хэрэгцээг хангаж буй худгууд 

№ Цооногийн нэр 

Солбицол 
Ундарга, 

л/с 

Хоногт ашиглах 

усны хэмжээ 

м
3
/хоног 

Насосны хүчин 

чадал, м
3
/ц 

Уртраг Өргөрөг 

1 GH05-PB01 673500 4797000 14.96 72 256 

2 GH05-PB02 (GHTP01) 676418 4798850 30.11 72 249 

3 GH05-PB03 675490 4796630 35 72 240 

4 GH05-PB05 678161 4797735 40.03 72 240 

5 GH05-PB06 679000 4800000 29.56 72 240 

6 GH04-PB01 681400 4801010 40.01 158 360 

7 GH04-PB03 (WATP09) 681347 4802834 29.89 158 360 

8 GH04-PB04 (GHTP02) 682387 4798516 14.04 158 360 

9 GH04-PB05 684500 4802000 30.07 158 360 

10 GH04-PB06 685000 4804500 39.98 158 360 

11 GH03-PB01 689500 4806000 39.94 158 288 

12 GH03-PB02 691500 4808000 39.99 158 288 

13 GH03-PB03 691110 4805555 39.99 158 288 

14 GH03-PB04 689500 4804000 35.01 158 288 

15 GH03-PB05 (WATP08) 692367 4805108 34.73 158 288 

16 GH03-PB06 693500 4806300 39.98 158 480 
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№ Цооногийн нэр 

Солбицол 
Ундарга, 

л/с 

Хоногт ашиглах 

усны хэмжээ 

м
3
/хоног 

Насосны хүчин 

чадал, м
3
/ц 

Уртраг Өргөрөг 

17 GH02-PB01 (WATP01) 691339 4810180 35.06 158 480 

18 GH02-PB02 (GHTP04) 693654 4811370 40 158 480 

19 GH02-PB03 693477 4808001 35.02 158 480 

20 GH02-PB04 695085 4809210 39.98 158 480 

21 GH02-PB06 697500 4810000 40.01 158 480 

22 GH02-PB07 (GHTP03) 697436 4808530 43.49 158 240 

23 GH01-PB02 697370 4812090 0 158 240 

24 GH01-PB03 699500 4812000 0 158 240 

25 GH01-PB04 699500 4810000 0 158 240 

26 GH01-PB05 695500 4812000 0 158 240 

27 GH01-PB06 (WATP02) 696004 4813515 30.01 158 240 

28 GH01-PB07 (WATP05) 700754 4810706 39.91 158 240 

 

Хүснэгт 18. Дэд бүтцийн барилгын ажил болон хайгуулын ажилд шаардлагатай усны хэрэгцээг 

хангах худгууд 

№ Цооногийн нэр 

Солбицол 
Ундарга, 

л/с 

Хоногт ашиглах усны 

хэмжээ м
3
/хоног 

Насосны хүчин 

чадал, м
3
/ц 

Уртраг Өргөрөг 

ОТ-ГС замын барилгын ажил болон Өмнөд түр суурингийн усны хэрэгцээнд 

1 GGW32 694345 4741618 16 160 25 

2 CRMR10-WS01 693170 4739162 5 13 20 

3 CRMR10-WS02 696701 4735503 4.5 6 20 

4 CRMR10-WS03 694655 4739893 14 41 15 

Оюу толгой уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд 

5 OTRC-1135 646859 4766199 1 4.8 20 

6 OTRC-1395 647644 4764158 2.5 1.7 20 

Ханбогд сумын мод үржүүлэх газрын усны хэрэгцээнд 

7 MR-HB-08 679676 4787149 4 30.0   

 

  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2014                                                                          

 

 

 

38 

1.16. ОТ төслийн биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны 

ажил 

 
Зураг 13. Галбын говь 

Говийн бүс нутагт уул уурхай, дэд бүтцийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ түүний биологийн 

олон янз байдал (Зураг 4)-ыг хамгаалах асуудлыг Монгол улсын засгийн газар болон 

БОНХЯ  анхааралдаа авч, энэ талаар тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар 

ажиллаж байна. Оюу Толгой ХХК –ийн хувьд олон улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй 

тэргүүн туршлага болон бусад арга зүйн дагуу төслийн шууд болон шууд бус 

нөлөөллийн талбайд биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны ажлыг 2011 оноос 

хийж эхлүүлээд байна. 

Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний 

тайлангуудад төслийн зүгээс үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүд, түүнээс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг тодорхойлж өгсөн байдаг. Биологийн олон янз байдал, 

тэдгээрийн амьдрах орчинд үзүүлэх нөлөөллийг ялангуяа Оюу Толгой-Гашуун 

Сухайтын чиглэлийн дэд бүтцийн зурвасыг барьж байгуулах явцад, Говийн бага 

дархан цаазат газрын нутаг дэвсгэр түүний орчны бүсэд үзүүлэх нөлөөллийг илүү 

нарийвчлан тодорхойлж, нэмэлт судалгаа хийх шаардлагатай байгааг зөвлөмж 

болгосон байна. 

Биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь төслийн үйл 

ажиллагааны улмаас биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх нийт нөлөөллийн цар хэмжээг 

тогтоосноор түүний нөлөөллийг урьдчилан сэргийлэх, буруулах арга хэмжээг 

боловсруулах, нийт нөлөөллийг эерэг байлгах буюу цаашид баримтлан ажиллах нөхөн 

хамгааллын хөтөлбөр боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршино.  

1.17.  Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

1.17.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөө 

Оюу Толгой компани нь 2011 онд батлагдсан Явцын нөхөн сэргээлтийн менежментийн 

төлөвлөгөөнийхөө дагуу  төслийн барилгын үе шатанд хөндөгдсөн, дахин 

ашиглагдахгүй талбайнуудад техникийн нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд нь үе 
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шаттайгаар гүйцэтгэхийг эрмэлзэж ажилладаг. Ингэж хайгуулын, барилгын болон 

уурхайн ашиглалтын үе шатанд хөндөгдсөн талбайнуудыг цаг тухайд нь үе шаттайгаар 

нөхөн сэргээх нь хаалтын нөхөн сэргээлтийн үеийг хүртэл их хэмжээний хөндөгдсөн 

талбай хуримтлагдахгүй байх ач холбогдолтой бөгөөд энэ нь хөрсний элэгдэл, тоосны 

хяналт, хүн малын аюулгүй байдал, орчны үзэмж гэх мэт олон асуудлыг хянах 

менежмент бодлогын нэгэн шийдэл юм. Үүнээс гадна үе шаттай нөхөн сэргээлтийг 

гүйцэтгэснээр шимт хөрсийг урт удаан хугацаагаар хадгалж, үржил шимт чанарыг 

муутгахгүй байх боломжийг нөхцөлдүүлэх стратегийн чухал ач холбогдолтой юм. 

Оюу Толгой компани 2010 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмаа хэрэгжүүлж 

эхэлснээр газрын эвдрэлийг хянаж, хязгаарлахын зэрэгцээ эвдэрсэн газрыг цаг тухайд 

нь нөхөн сэргээх шаардлагын биелэлтийг баталгаажуулах, хянах боломжтой болсон 

юм. Аливаа барилга, газар шорооны ажлыг эхлүүлэхийн өмнө Байгаль орчны хэлтсээс 

Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохдоо Гэрээт гүйцэтгэгч нь тухайн ажлын явцад 

хөндөгдсөн талбайд техникийн сэргээлтийг гүйцэтгэж Оюу Толгой компанид 

хүлээлгэж өгөхийг зөвшөөрлийн нөхцөлд тодорхой зааж өгдөг. Гэрээт гүйцэтгэгчийн 

мэдэгдлийн дагуу Байгаль орчны хэлтсийн Газрын асуудал хариуцсан болон Ургамлын 

судалгааны багуудаас хамтран  нөхөн сэргээсэн талбайд шалгалт хийж, стандарт 

шаардлагуудыг хангасан буюу хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн газрын гадаргууг дахин 

ургамалжуулахад шаардлагатай нөхцөлүүдийг амжилттай бүрдүүлсэн тохиолдолд 

газрыг хүлээн авч, Газар хөндөх зөвшөөрлийг нь хаадаг.   

Харин энэхүү Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө 

хөндөгдсөн талбайн жагсаалтанд уурхайн талбайн түр замууд, томоохон барилга 

байгууламжуудын ойр орчинд барилгын шатанд эвдэрсэн талбайнууд, хог булшлах 

цэг, тэсрэх бодисын хуучин агуулахын талбай,  гэх мэт өөр бусад талбайнууд багтана. 

Барилгын үе шатанд эдгээр талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг цаг тухайд нь 

гүйцэтгүүлэхийг хянахад хялбар биш байсан, учир нь нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд 

дахин ажил төлөвлөгдөх эсвэл байгаль орчин, эдийн засгийн бусад шаардлагуудын 

үндсэн дээр тэдгээр талбайгаар машин техник зорчих зайлшгүй шаардлага бий болох 

зэрэг шалтгааны улмаас нөхөн сэргээсэн талбайг дахин эвдэж, үр ашиггүй зардал 

гаргах эрсдэлтэй байдаг байсан. Одоо төслийн барилгын үе шат дуусаж, барилгын 

материал зөөвөрлөх зэргээр барилга, байгууламжуудын ойр орчинд машин техник 

зорчих шаардлага эрс багасаж, замын сүлжээ цэгцэрч, мөн зөвхөн барилгын шатанд 

ашиглагдаж байсан түр байгууламжууд хаагдаж байгаа учир Оюу Толгой компани энэ 

оноос эхлэн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө хөндөгдсөн 

талбайнуудыг дэс дараатай нөхөн сэргээнэ.  

2014 онд дараахь талбайнуудад техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөөд байна. 

Үүнд: 

 Уурхайн талбайн түр зам, зурвасууд 

 Уурхайн талбайн ойролцоох түр зам, зурвасууд 

 Тэсрэх бодисын хуучин агуулах 

 Халивын элсний орд 

 Уурхайн талбай дахь барилга байгууламжуудын орчны хөндөгдсөн талбайнууд  

 Оюут нисэх онгоцны буудал 

 Ажилчдын түр суурин “A” 

 Ашиглаж дууссан карьерууд 
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 ОТ-ГШ чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажлын явцад ашигласан 

түр замууд 

 Хайгуулын өрмийн талбайнууд 

 Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаах талбайнууд 

Эдгээр талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын 

холбогдох хууль, стандартуудыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ газар ашиглалтын өөр өөр 

зориулалтаар хөндөгдсөн талбайнуудад техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг зөв 

зохистой гүйцэтгэхэд удирдамж өгөх зорилгоор Оюу Толгой компанийн Байгаль 

орчны хэлтсээс боловсруулан батлуулсан дотоод журмуудыг баримтлан ажиллахыг 

Газрын асуудал хариуцсан баг нөхөн сэргээлтийн шалгалтаар хянаж, хэрэгжилтийг 

баталгаажуулна.  

Оюу Толгой компанийн техникийн нөхөн сэргээлтийн дотоод журмууд: 

 Зам болон замын зурвасыг нөхөн сэргээх 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон цэгийг нөхөн сэргээх 

 Хайгуулын өрмийн цэгийг нөхөн сэргээх (Геологийн хэлтсээс боловсруулсан) 

Эдгээр журмуудыг “Нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх” журамд нэгтгэн оруулсан 

байна. 

Лицензийн талбайн гадна хөндөгдсөн талбайнуудын хувьд Оюу Толгой компанийн 

Газрын асуудал хариуцсан болон Ургамлын судалгааны багуудын хамтарсан 

шалгалтаар техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг хангалттай сайн  гэж дүгнэсэн 

газрыг Орон нутгийн засаг захиргаанд хүлээлгэн өгөх ажлыг Оюу Толгой компанийн 

Байгаль орчны хуулийн хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан баг зохион байгуулна. Орон 

нутгийн засаг захиргаанаас  томилсон Байгаль орчны улсын байцаагчийн дүгнэлтээр 

үйлдсэн Нөхөн сэргээлтийн актыг үндэслэн холбогдох Газар хөндөх зөвшөөрлийг 

хааснаар тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн Гэрээт гүйцэтгэгчийг Оюу Толгой компанитай 

хийсэн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэнд тооцох зарчмыг үргэлжлүүлэн 

баримтална.  

Нөхөн сэргээлтийн шалгалтыг гүйцэтгэсэн даруйд албан ёсны тайлан бэлтгэж 

холбогдох баг, удирдлагад хүргэнэ. Тухайн шалгасан талбайн техникийн нөхөн 

сэргээлтийн гүйцэтгэлийг сайжруулах шаардлагатай бол тайланд тодорхой баримтыг 

дурдаж эсвэл хавсаргаж, сайжруулахын тулд авах арга хэмжээний талаар ойлгомжтой 

бичиж тайлбарлана. 

Ийнхүү техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг компанийн дотоодын гео-

мэдээллийн санд бүртгэж, улирал болон жилээр тайлагнана.  

Уурхайн талбайн түр зам, зурвасуудыг нөхөн сэргээх 

Замын нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэх дотоод журмыг баримтална.  

Уурхайн талбайн замууд нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж эхлэхээс 

өмнө баригдсан байдаг бөгөөд ирээдүйд тухайн замыг нөхөн сэргээхэд зориулж шимт 

хөрсийг нь замын 2 хажуу руу түрж хөмсөг үүсгэн хадгалах арга хэмжээг анхаараагүй 

байдаг. Иймээс энэ онд нөхөн сэргээхээр төлөвлөсөн замуудын талбайд техникийн 

нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэхдээ ойролцоох шимт хөрсний овоолгоос зөөж ашиглана. 

Эсвэл тухайн цаг үед ойролцоох талбайгаас шимт хөрс хуулж, хадгалах шаардлагатай 
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барилгын ажил хийгдэх тохиолдолд тухайн ажлын талбайгаас хуулсан шимт хөрсийг 

шууд түр зам, зурвасын нөхөн сэргээлтэнд ашиглана.  

Нийт 20.97 га талбай бүхий түр зам, зурвасуудыг 2014 онд нөхөн сэргээхээр төлөвлөж 

байгаа бөгөөд 15 см зузаан шимт хөрсөөр хучна гэж тооцоолбол нийт 31455 шоо метр 

шимт хөрсийг  замын техникийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах урьдчилсан тооцоо гарч 

байгаа. Гэхдээ техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлүүлэхийн өмнө тухайн зам, 

зурвасын талбайд Байгаль орчны шалгалт хийж шимт хөрсөөр хучих шаардлагатай 

эсэхийг тодорхойлно. Иймээс ашигласан шимт хөрсний бодит хэмжээг улирал, жилийн 

тайланд тайлагнана. 

Уурхайн талбайн ойролцоох түр зам, зурвасууд 

Уурхайн талбайн ойролцоох нөхөн сэргээх шаардлагатай түр зам, зурвасуудыг Бүсийн 

хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтэстэй хамтран тодорхойлж, Оюу Толгой компанийн 

Ил уурхайн хэлтсийн ажлын ачаалал, төлөвлөгөөтэй нийцүүлэн 2014 онд тэдгээр зам, 

зурвасуудын зарим хэсгийг нөхөн сэргээх боломжийг эрэлхийлнэ. Нөхөн сэргээлтийн 

ажилд Оюу Толгой компанийн Замын нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэх дотоод журмыг 

баримтална.  

Тэсрэх бодисын хуучин агуулах 

Оюу Толгой уурхайн лицензийн талбайн дотор байрлах Тэсрэх бодисын хуучин 

агуулах нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам батлагдахаас өмнө баригдаж, 2013 онд 

хаагдсан. Агуулахыг буулгаж, талбайг цэвэрлэсэн байгаа. Агуулах байсан талбай болон 

түүний эргэн тойронд нийтдээ 3.88 га талбай хөндөгдсөн. Техникийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг 2014 оны 1 дүгээр сард гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. 

Энэхүү талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийхдээ агуулахыг ашиглаж байх үед 

бохирдсон хөрсийг хуулж, уурхайн лицензийн талбай дахь Бохирдсон хөрс хадгалах 

талбай руу зөөсний дараа ойр орчны газрын тогтоцтой төстэй болгон хэлбэршүүлнэ. 

Зассан талбайг Босоо ам-1 байгууламжийн хашааны Урд талд байрлах шимт хөрсний 

овоолгоос зөөж авчирсан шимт хөрсөөр 15 см зузаантайгаар хучиж, хөнгөн 

нягтаршуулна. Энэхүү талбайн эргэн тойрны ургамлан бүрхэвч машин техникийн 

хөдөлгөөний улмаас хөндөгдсөн боловч шимт хөрсийг хуулаагүй учир нэмж шимт 

хөрсөөр хучих шаардлагагүй, харин зөвхөн зөв чиглэлд (Хойд эсвэл Баруун хойд зүгт 

хөндлөн) самнаж ховилтуулна. Иймээс Тэсрэх бодисын хуучин агуулахын талбайд 

хэдий хэмжээний шимт хөрс ашиглагдахыг нөхөн сэргээлтийн урьдчилсан шалгалтаар 

талбайг хэмжсэний дараа бодитойгоор тооцоолон тогтооно. 

Тэсрэх бодисын хуучин агуулах руу хүрэх түр замыг 2014 оны 4 дүгээр сард нөхөн 

сэргээнэ. 

Халивын элсний орд 

Халивын элсний ордын лицензийн талбай дахь зарим хэсгийг Газар хөндөх 

зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө, харин 29.71 га талбайг ГХЗ-130502 

зөвшөөрөлтэйгээр ашигласан. Лицензийн талбайн гадна байрлах өргөтгөлийн 6.20 га 

талбайг ГХЗ-111001 (8.46 га) зөвшөөрөлтэйгээр хөндсөн. Нийт хөндөгдсөн талбайн 

хэмжээ 41.10 га. 

Халивын элсний ордын нөхөн сэргээлтийг 2013 оны сүүлээр эхлүүлсэн боловч машин 

техникийн хүрэлцээнээс шалтгаалан түр хойшлуулсан байгаа. Ашигласан элсний 

ордын нийт талбайг Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон цэгт техникийн 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх дотоод журмыг баримтлан хүн, мал, зэрлэг 
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амьтанд аюулгүй болгон хэлбэршүүлж, шимт хөрсөөр хучиж, гадаргууг 

тохиромжтойгоор нягтаршуулна.  

Зөвхөн хуурай сайрын гадна талбайд орших хэсгийг зонхилох салхины чиглэлд 

хөндлөн ховилтуулан самнана.   

Техникийн нөхөн сэргээлтийг стандарт шаардлагуудад нийцэх түвшинд хийж 

гүйцэтгэсний дараа “Ашиглах зөвшөөрөл олгох тухай” Өмнөговь аймгийн Ханбогд 

сумын засаг даргын 2011 оны 9 сарын 29-ний өдрийн 184 тоот захирамжид заасны 

дагуу лицензийн талбайн гадна байрлах 8.46 га газрыг орон нутагт хүлээлгэж өгнө. 

Уурхайн талбай дахь барилга байгууламжуудын орчны хөндөгдсөн талбайнууд  

Уурхайн талбай дахь барилга байгууламжуудын барилгын ажлын явцад зайлшгүй 

шаардлагаар эсвэл шалтгаангүйгээр газрын эвдрэлийг төлөвлөсөн талбайд 

хязгаарлаагүй тохиолдол гардаг. Уурхайн лицензийн талбай дахь ийм талбайнуудыг 

шалган тогтоож, нөхөн сэргээх ажлыг 2014 оноос эхлүүлнэ. Энэ онд тухайн барилгын 

ажилд ашиглахаар төлөвлөгдсөн талбайгаас хэтрүүлэн хөндөгдсөн дараахь 

талбайнуудад техникийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна. Үүнд: 

- 220кВт дэд станцын барилгын ажлын үед хөндөгдсөн 1.35 га талбай 

- Бохирын ус хадгалах цөөрмийн өргөтгөлүүдийг барих үед хөндөгдсөн 3.44 га 

талбай 

- Тэсрэх бодисын шинэ үйлдвэрийн барилгын ажлын үед хөндөгдсөн 5.02 га 

талбай 

Эдгээр талбайнуудыг нөхөн сэргээхэд шимт хөрсөөр хучих шаардлагатай эсэхийг 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлэхийн өмнөх байгаль орчны шалгалтаар тогтоож, зохих 

зөвлөмжийг шалгалтын тайланд тодорхой тусгана. 

Оюут нисэх онгоцны буудал 

Ханбумбат нисэх онгоцны буудал ашиглалтанд орсноор Оюут түр нисэх онгоцны 

буудлыг хаасан бөгөөд 2013 онд нөхөн сэргээхээр төлөвлөсөн байсан боловч уг ажлыг 

гүйцэтгэх төсөв батлагдахтай холбоотойгоор 2014 оны 4 дүгээр сард нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг эхлүүлэхээр хойшлуулсан. Хийгдэх техникийн ажлуудын 

нарийвчилсан төлөвлөгөөг Multi-Project Group хэлтсээс боловсруулж, Байгаль орчны 

болон Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлагын хэлтсүүдийн мэргэжлийн санал, 

зөвлөгөөг авсан байгаа. 

Ханбогд сумын ард иргэд, засаг захиргаанаас Оюут нисэх онгоцны буудлын 46.50 га 

(ГХЗ-100701) хашаалсан талбайг малын идэш тэжээлийн талбайн зориулалтаар 

ашиглах хүсэлтийг Оюу Толгой компанид гаргасны дагуу энэ талбайг малын 

тэжээлийн талбай болгон орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэж өгнө. Үүнтэй уялдуулан 

нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ хашааг буулгахгүй үлдээнэ. 

Нисэх зурвасыг барихад ашигласан дүүргэгч материалыг хуулж, ОТ-ГШ замын ажилд 

ашигласан карьеруудаас Оюут нисэх онгоцны буудалд хамгийн ойр байрлах карьер руу 

тээвэрлэнэ. Энэ нь зөвхөн Оюут нисэх онгоцны буудлын нягтаршуулсан нисэх 

зурвасыг малын тэжээлийн талбай болгохын тулд сайтар хагалсан байх шаардлагыг 

шийдээд зогсохгүй, мөн тухайн карьерын ашиглалтаас үүссэн тогоог дүүргэснээр хүн, 

мал, амьтанд аюулгүй болгон хэлбэршүүлэх нөхөн сэргээлтийн шаардлагыг хангах ач 

холбогдолтой байх юм. 
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Сайтар хагалж сийрүүлсэн 46.50 га талбайг хучих шимт хөрсийг Оюу Толгой уурхайн 

лицензийн талбайгаас тээвэрлэнэ. Шимт хөрсний зузаан 15-20 см байх бөгөөд энэ 

талбайн нөхөн сэргээлтэнд 69750-93000 шоо метр шимт хөрс ашиглана. 

Нисэх буудлын талбайг нөхөн сэргээсний дараа малын тэжээлийн талбай болгон 

ашиглах зориулалттай уялдуулан Оюут нисэх онгоцны буудал хүрэх түр замыг нөхөн 

сэргээх төлөвлөгөөг өөрчлөн уг замыг хэвээр үлдээх болсон. Ингэснээр малын 

тэжээлийн талбайг ирээдүйд байнгын арчилгаатай байлгахын тулд зорчих машин, 

техникийн хөдөлгөөнийг зөвхөн энэхүү бэлэн замаар хязгаарлаж, эмх замбараагүй 

олон зам үүсэхээс сэргийлэх боломж бүрдэх юм. 

Ажилчдын түр суурин “A” 

2011 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын засаг даргын захирамжаар Гүний 

Хоолойгоос Оюу Толгой уурхайн талбай руу гүний ус татах шугамын барилгын ажлыг 

гүйцэтгэх ажилчдад зориулан 22.72 га талбайд ажилчдын түр суурин байгуулах 

зөвшөөрөл олгосноос 1.22 га талбайг түр суурингийн зориулалтаар ашигласан бөгөөд 

2014 онд татан буулгаж нөхөн сэргээхээр төлөвлөөд байна. 

Энэхүү түр сууринг татан буулгаж, нөхөн сэргээх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөг 

Оюу Толгой компанийн Кемп, сайтын үйлчилгээний хэлтэс хариуцан боловсруулна. 

Энэ түр суурингийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах 1830 шоо метр (15 см зузаан хучна) 

шимт хөрсийг Оюу Толгой уурхайн лицензийн талбайгаас тээвэрлэнэ. 

Техникийн нөхөн сэргээлтийг стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэсний дараа 

газрыг Ханбогд сумын захиргаанд хүлээлгэн өгнө. 

Ашиглаж дууссан карьерууд 

Оюу Толгой компанийн дэд бүтцийн барилгын ажлуудад хайрга, элс, дүүргэгч 

материал авч ашигласан карьеруудыг ашиглаж дуусмагц нь хүн, мал, амьтанд аюулгүй 

болгон хэлбэршүүлж, техникийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгээд орон нутгийн 

захиргаанд цаг тухайд нь хүлээлгэн өгч ирсэн. 2014 онд одоогоор ашиглаж байгаа 

болон ашиглаж дууссан бүх карьеруудыг нөхөн сэргээж, орон нутагт хүлээлгэж өгнө. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг даргын холбогдох захирамжуудаар ОТ-ГС 

чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажилд хайрга, элс, дүүргэгч материал авч 

ашиглахыг зөвшөөрсөн нийт 81 карьераас одоогоор 49 талбайд техникийн нөхөн 

сэргээлт хийж орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэн өгсөн байгаа.  Үлдсэн 32 карьерын 9 

талбайд 2013 онд гүйцэтгэсэн техникийн нөхөн сэргээлтийг стандарт шаардлагуудад 

нийцэх хүртэл сайжруулах, 11  карьерын талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийх зэрэг 

ажлуудыг 2014 онд замын ажлын Гэрээт гүйцэтгэгч компаниудаар гүйцэтгүүлнэ. 

Эдгээр карьеруудын нийт талбай 103.89 га. Үүнээс гадна ашиглаагүй 12 карьерын 31 га 

талбайг орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэн өгнө. 

Мөн Оюу Толгой - Манлай чиглэлийн замыг сайжруулахад ашигласан 5 карьерын 9.87 

га талбайд 2014 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийж, Манлай сумын захиргаанд 

хүлээлгэж өгнө. 

Хүснэгт 19. 2014 онд нөхөн сэргээх карьерын талбайнууд 

# Карьерын нэр 
Зөвшөөрлийн 

дугаар 

Захирамжаар 

зөвшөөрөгдсөн 

талбай [га] 

Хөндөгдсөн 

талбай [га] 
Тэмдэглэл 
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ОТ-ГШ чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажилд ашигласан карьерууд  

1 BP-R49 ГХЗ-111103 2.41 2.41 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

2 BP-R49A: BP-R49 өргөтгөл ГХЗ-120607 9.06 8.63 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

3 BP-R56 ГХЗ-120305 8.20 10.16 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

4 BP-R56A: BP-R56 өргөтгөл ГХЗ-120605 8.90 8.56 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

5 BP-R60 ГХЗ-120310 3.90 5.24 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

6 BP-R60A: BP-R60 өргөтгөл ГХЗ-120610 1.28 1.84 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

7 BP-R60B: BP-R60 өргөтгөл ГХЗ-120611 1.76 2.31 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

8 
Q-04 элсний карьерын зам ГХЗ-110901 1.05 1.26 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

Q-04:  элсний карьер 4 & 2A ГХЗ-110812 1.05 1.05 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

9 BP-R31 ГХЗ-111003 1.30 1.30 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

10 BP-R33A: BP-R33 өргөтгөл ГХЗ-120311 3.25 0.00 Ашиглаагүй 

11 BP-R35 ГХЗ-111006 1.13 0.00 Ашиглаагүй 

12 BP-R36 ГХЗ-111010 1.42 0.00 Ашиглаагүй 

13 BP-R38 ГХЗ-111008 2.53 0.00 Ашиглаагүй 

14 BP-R38A:BP-R38 өргөтгөл ГХЗ-120313 0.47 0.00 Ашиглаагүй 

15 BP-R39 ГХЗ-111009 3.74 0.00 Ашиглаагүй 

16 BP-R39A: BP-R 39 өргөтгөл ГХЗ-120314 3.25 0.00 Ашиглаагүй 

17 Q-09A: Q-09 өргөтгөл   0.61 0.00 Ашиглаагүй 

18 Q-16   3.03 0.00 Ашиглаагүй 

21 BP-R70   2.51 0.00 Ашиглаагүй 

22 BP_R71   4.05 0.00 Ашиглаагүй 

30 BP-R78   8.86 0.00 Ашиглаагүй 

19 BP-R11 ГХЗ-110822 2.60 2.60 Нөхөн сэргээх 

20 BP-R23A: BP-R23 өргөтгөл ГХЗ-121103 14.90 14.90 Нөхөн сэргээх 

23 BP-R73 ГХЗ-121104 5.20 5.20 Нөхөн сэргээх 

24 BP-R74 ГХЗ-120702 3.49 3.49 Нөхөн сэргээх 

25 BP-R74A: BP-R74 өргөтгөл ГХЗ-130804 0.82 0.82 Нөхөн сэргээх 

26 BP-R75 ГХЗ-120703 10.59 10.59 Нөхөн сэргээх 

27 
BP-R75A: BP-R75  өргөтгөл 

ГХЗ-121105 
5.84 5.84 Нөхөн сэргээх 

BP-R75A карьерын зам 0.11 0.11 Нөхөн сэргээх 

28 BP-R76 ГХЗ-130901 4.65 4.65 Нөхөн сэргээх 

29 BP-R77 ГХЗ-120704 1.74 1.74 Нөхөн сэргээх 

31 Q-02 хайрганы карьер ГХЗ-110809 5.60 5.60 Нөхөн сэргээх 

32 Q-05 хайрганы карьер ГХЗ-110909 5.60 5.60 Нөхөн сэргээх 

Нийт талбай 134.90 103.90   

ОТ-ГМанлай замыг сайжруулах ажилд ашигласан карьерууд  

2 Манлай замын карьер ГХЗ-110817 2.88 2.88 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

3 BP-ML01     2.56 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

4 BP-ML02     0.23 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

5 BP-ML03     2.85 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

6 BP-ML04     1.03 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

7 BP-ML05     0.32 Нөхөн сэргээлтийг сайжруулах 

Нийт талбай 2.88 9.87   

Эдгээр карьеруудын техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхэд Байгаль орчны 

хэлтсээс боловсруулан бэлтгэсэн Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон 

цэгийг нөхөн сэргээх дотоод журмыг баримтална. 
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ОТ-ГШ чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажлын явцад ашигласан түр 

замууд 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнд заасан шаардлагын дагуу 

ОТ-ГШ чиглэлийн хатуу хучилттай замыг Улсын комисс хүлээн авч ашиглалтанд 

оруулсны дараа тус замын барилгын ажлын явцад ашигласан түр замуудыг нөхөн 

сэргээхээр төлөвлөсөн байгаа.  

Түр замуудыг нөхөн сэргээхдээ замын талбайг хөндөгдөхөөс өмнөх үеийн байгалийн 

төрхтэй нь төстэй байдлаар хэлбэршүүлэх, гадаргууг нь тогтворжуулах, байгалийн 

жамаар дахин ургамалжих процессыг дэмжих, мөн мэргэжлийн баг бүрэлдэхүүний 

гүйцэтгэх биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг амжилттай болгоход шаардлагатай 

нөхцөлүүдийг хангасан гадаргууг бэлтгэхэд шаардлагатай цогц ажлуудыг гүйцэтгэнэ. 

Үүнд: 

- Хөндөгдөхөөс өмнөх үеийн эсвэл хүрээлэн буй газар нутгийнх нь төрхтэй 

ижил/төстэй хэв шинж бүхий газрын гадаргыг бий болгох 

- Замын өндөрлөсөн хэсгүүдийг орчных нь гадаргуугийн түвшинтэй тэнцүүлэх 

- Байгалийн гуу жалгатай огтолцсон хэсгүүд дээр үерийн усны урсгалыг 

хаахааргүй байх 

- Хуурай сайртай огтолцсон хэсгүүд дээр үерийн усны урсгалыг хаахааргүй байх 

- Түр зам, хатуу хучилттай замын хоорондох эвдэрсэн талбайг нөхөн сэргээх 

- Шинэ зам баригдсаны улмаас ашиглагдахаа больсон хуучин зам, зурвасуудыг 

нөхөн сэргээх  

- Нөхөн сэргээсэн талбайгаас хог хаягдал, хаягдал шорооны овоолгуудыг 

зайлуулах зэрэг ажлууд багтана. 

Замын талбайгаас хуулж, замын дагуу байрлуулж хадгалсан шимт хөрсийг энэхүү түр 

замуудын техникийн нөхөн сэргээлтэнд ашиглана. 

Хайгуулын өрмийн талбайнууд 

2014 онд геологийн өрмийн 71 талбайн нийт 17.75 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт 

хийхээр төлөвлөж байна. Өрмийн талбайн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэхдээ Оюу Толгой 

компанийн Геологийн хэлтсээс боловсруулан гаргасан “Хайгуулын өрмийн цэгийг 

нөхөн сэргээх” журмыг баримтална. Зумны нүхийг буцаан дүүргэж, нягтаршуулсан 

гадаргууд тухайн нүхийг ухахын өмнө хуулж, хадгалсан шимт хөрсөөр хучсаны дараа 

талбайг нийтэд нь самнаж ховилтуулна. Самналтын чиглэл нь Хойд эсвэд Баруун хойд 

зүгт хөндлөн байрлалтай байна. 

Хүснэгт 20. 2014 онд нөхөн сэргээх хайгуулын өрмийн талбайнууд 

# 
Талбайн 

нэр 

ГХЗ 

дугаар 

Өрмийн ажлын статус Байршил 
Талбайн 

хэмжээ, 

га 
Эхэлсэн 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Х Y 

1 
OTD1724 

ГХЗ 

111109 
12/4/2011 2/7/2012 

653152.0 4764000.0 0.25 

2 
OTD1726 

ГХЗ 

111209 
12/22/2011 1/2/2012 

650482.0 4766430.0 0.25 

3 
OTD1510F 

ГХЗ 

120403 
    

648782.0 4759816.0 0.25 

4 OTD1656 ГХЗ 4/28/2011 7/22/2011 650610.6 4768181.6 0.25 
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110411 

5 
OTD1571 

ГХЗ 

120205 
2/20/2012 5/5/2012 

650375.0 4760012.0 0.25 

6 
OTD1490a 

ГХЗ 

120317 
17/4/2012 6/14/2012 

648814.0 4759705.0 0.25 

7 OTD1569   4/10/2011 7/19/2011 649117.0 4759767.0 0.25 

8 OTD1570   9/26/2011 12/17/2011 648782.0 4759816.0 0.25 

9 OTD1572   7/24/2012 11/28/2012 650033.0 4760943.0 0.25 

10 
OTD1680 

ГХЗ 

110708 
7/25/2011 9/23/2011 

650545.1 4768333.5 0.25 

11 
OTD1681 

ГХЗ 

110709 
7/30/2011 9/3/2011 

649890.7 4766422.9 0.25 

12 
OTD1688 

ГХЗ 

110604 
6/18/2011 7/25/2011 

649710.4 4766476.4 0.25 

13 
EJD0003A 

ГХЗ 

110402 
  4/24/2011 

647698.0 4759300.0 0.25 

14 
EJD0005 

ГХЗ 

110306 
3/28/2011 4/8/2011 

647400.0 4759300.0 0.25 

15 
EJD0037 

ГХЗ 

110304 
3/20/2011 4/8/2011 

641900.0 4755000.0 0.25 

16 
EJD0038 

ГХЗ 

110710 
7/28/2011 10/28/2011 

643223.0 4755802.0 0.25 

17 
EJD0039 

ГХЗ 

111014 
11/2/2011 1/16/2012 

645076.0 4754814.0 0.25 

18 
EJD0040 

ГХЗ 

111101 
12/8/2011 1/24/2012 

646500.0 4758200.0 0.25 

19 
EJD0034a 

ГХЗ 

111205 
19/1/2012 21/3/2012 

648565.0 4759496.0 0.25 

20 
EJD0041 

ГХЗ 

111206 
12/2/2012 20/2/2012 

647580.0 4758400.0 0.25 

21 
EJD0042 

ГХЗ 

111207 
7/4/2012 6/11/2012 

650187.0 4758376.0 0.25 

22 
EJD0043 

ГХЗ 

111210 
8/1/2012 9/10/2012 

642714.0 4755612.0 0.25 

23 
EJD0044 

ГХЗ 

111211 
12/8/2012 2/25/2013 

649622.0 4759528.0 0.25 

24 
EJD0045 

ГХЗ 

111208 
25/1/2012 8/3/2012 

648857.0 4758676.0 0.25 

25 OTD1729   9/2/2012 25/5/2012 651048.0 4766937.0 0.25 

26 
EGD157 

ГХЗ 

120402 
9/13/2012 12/10/2012 

654305.0 4769300.0 0.25 

27 
EGD154 

ГХЗ 

110603 
6/13/2011 9/1/2011 

652975.0 4768433.0 0.25 

28 
EGD155 

ГХЗ 

110701 
7/5/2011 9/11/2011 

651753.0 4768964.0 0.25 

29 
EGD156 

ГХЗ 

110902 
10/21/2011 12/8/2011 

653987.0 4771000.0 0.25 

30 
EGD159 

ГХЗ 

121204 
12/17/2012 12/28/2012 

649975.0 4774878.0 0.25 

31 
EGD082A 

ГХЗ 

110407 
    

652800.0 4768700.0 0.25 

32 
MOD004 

ГХЗ 

121010 
10/24/2012 11/2/2012 

639989.0 4755832.0 0.25 

33 
MOD005 

ГХЗ 

121010 
11/3/2012 11/14/2012 

640099.0 4755558.0 0.25 

34 
MOD006 

ГХЗ 

121010 
11/15/2012 11/26/2012 

640210.0 4755218.0 0.25 

35 
MOD007 

ГХЗ 

121010 
11/26/2012 12/5/2012 

640318.0 4754882.0 0.25 

36 
EGD158 

ГХЗ 

121009 
12/7/2012 16/12/2012 

651078.0 4773997.0 0.25 

37 
OTD1766 

ГХЗ 

121101 
12/3/2012 12/5/2012 

650360.0 4760406.0 0.25 
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38 
MOD003 

ГХЗ 

120602 
6/5/2012 6/23/2012 

637756.0 4754616.0 0.25 

39 OTD1721 

ГХЗ 

110904 

ГХЗ 

111110 

ГХЗ 

120204 

30/9/2011 28/11/2011 651779.8 4767691.3 0.25 

40 OTD1722 3/10/2011 9/12/2011 651556.0 4767807.0 0.25 

41 OTD1723 10/12/2011 24/1/2012 651884.7 4767548.6 0.25 

42 OTD1725 15/12/2011 4/2/2012 651809.2 4767772.7 0.25 

43 OTD1727 4/2/2012 12/3/2012 651750.0 4767508.2 0.25 

44 OTD1728 19/2/2012 4/4/2012 651995.8 4767758.0 0.25 

45 OTD1730 5/4/2012 16/5/2012 651745.4 4767411.4 0.25 

46 OTD1731 15/4/2012 24/5/2012 651971.3 4767955.7 0.25 

47 OTD1746 24/5/2012 7/9/2012 652184.3 4767856.8 0.25 

48 OTD1747 15/5/2012 7/20/2012 651833.9 4767394.6 0.25 

49 OTD1747A 7/20/2012 7/9/2012 651833.9 4767394.6 0.25 

50 OTD1748 7/31/2012 9/9/2012 651442.6 4767528.8 0.25 

51 OTD1749 8/15/2012 9/5/2012 651942.8 4767923.7 0.25 

52 OTD1750 8/26/2012 9/10/2012 651899.4 4767470.1 0.25 

53 OTD1750A 9/9/2012 9/10/2012 651899.4 4767470.1 0.25 

54 OTD1763 10/6/2012 12/24/2012 651935.9 4767708.4 0.25 

55 OTD1764 10/10/2012 12/4/2012 651934.9 4767607.7 0.25 

56 OTD1765 11/8/2012 1/16/2013 652102.2 4767894.6 0.25 

57 OTD1767 12/7/2012 2/18/2013 651818.0 4767592.8 0.25 

58 OTD1768 12/26/2012 2/23/2013 652067.7 4767838.1 0.25 

59 OTD1773 1/19/2013 1/24/2013 651882.7 4767812.3 0.25 

60 OTD1751   8/27/2012 10/10/2012 650424.0 4768151.0 0.25 

61 OTD1752   8/29/2012 29/10/2012 650407.0 4767979.0 0.25 

62 OTD1753   17/9/2012 20/9/2012 650352.1 4768011.6 0.25 

63 OTD1754   17/9/2012 20/9/2012 650380.5 4768036.3 0.25 

64 OTD1755   17/9/2012 20/9/2012 650400.0 4768006.7 0.25 

65 OTD1756   17/9/2012 20/9/2012 650384.2 4767990.0 0.25 

66 OTD1757   17/9/2012 20/9/2012 650433.7 4767981.6 0.25 

67 OTD1758   17/9/2012 20/9/2012 650455.4 4767960.4 0.25 

68 OTD1759   17/9/2012 20/9/2012 650426.5 4767938.1 0.25 

69 OTD1760   17/9/2012 20/9/2012 650414.2 4767956.4 0.25 

70 OTD1761   17/9/2012 20/9/2012 650390.2 4767927.1 0.25 

71 OTD1762   17/9/2012 20/9/2012 650438.1 4768014.1 0.25 

Техникийн нөхөн сэргээлт хийх нийт талбай 17.75 

 

Газар хөндөх зөвшөөрлийг хаах талбайнууд 

Төлөвлөсөн ажлыг хийж дуусмагц хөндөгдсөн газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийж 

Байгаль орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлд зааж 

өгдөг бөгөөд 2014 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийг нь хаасан ажлын талбайнуудыг 

техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн жагсаалтанд бүртгэж улирал, жилээр 

тайлагнана. 

1.17.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөө 

Оюу Толгой төслийн зүгээс Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратегийг 

2011 онд боловсруулсан билээ. Уг бичиг баримтад Оюу Толгой нь үйл ажиллагаа 

явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд учирч болох эрсдэл болон давуу 

талуудыг менежмент хийхдээ шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтлах ба энэ нь:  

зайлсхийх,  
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бууруулах,  

нөхөн сэргээх арга замаар хийгдэнэ гэж тусгагдсан байдаг.  

Энэхүү шатлалын дагууд хөрс, ургамлан нөмрөгт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах менежментийн арга хэмжээг авахад Байгаль орчны хэлтсийн Газрын 

асуудал хариуцсан болон Ургамлын судалгааны багууд хамтран ажиллана. 

 

Зайлсхийх - “Зайлсхийх арга хэмжээнүүд нь биологийн олон янз байдалд бодит 

нөлөөлөл үүсэхээс өмнө буюу олборлолтын болон баяжуулалт зэрэг уурхайн үйл 

ажиллагааг эхлүүлэхээс урьтан менежментийн өөрчлөлт хийх эсвэл тухайн үйл 

ажиллагааг зогсоох арга хэмжээнүүд юм. Үүнд өмнөх төлөвлөгөө үйл ажиллагаа, 

арга хэмжээг өөрчлөх шийдвэрүүд багтана” хэмээн БОЯБ-ын стратегид 

тодорхойлсон байдаг.  

Сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээг авахдаа Байгаль орчны хэлтсийн Газрын 

асуудал хариуцсан багт ирж буй газар хөндөх зөвшөөрлийн (ГХЗ) хүсэлтийн дагууд 

тухайн талбайн хөрс, ургамалжилтын суурь мэдээллийг ургамал судлаач, хөрс 

судлаач нар хээрийн судалгааны явцад бүрдүүлнэ. Уг хээрийн судалгааны явцад 

хөндөгдөхөөр төлөвлөгдсөн газрын зонхилогч, дэд зохилогч, ховор, нэн ховор 

ургамлын зүйл, арвийг тогтоож, ховор, нэн ховор ургамлыг хэрхэн хамгаалах 

зөвлөмжийг ургамал судлаачийн зүгээс зөвлөдөг. Тус зөвлөмжийг үндэслэн 

төслийн үйл ажиллагааны менежментэд өөрчлөлт оруулах, улмаар зогсоох арга 

хэмжээг хүртэл авах боломжтой.  

  
Бууруулах – “Багасгах арга хэмжээнүүд нь аль хэдийн эхэлсэн олборлолтын болон 

боловсруулах үйл ажиллагааны үр дүнд биологийн олон янз байдалд учирч болох 

хохирлыг багасгаж болох арга хэмжээнүүд юм”.  

ГХЗ-ийн хүсэлт нь батлагдаж буй талбайд хэрэв ховор, нэн ховор ургамлын зүйл 

бүртгэгдсэн бөгөөд тэдгээрийг хамгаалах шаардлагатай тухай суурь судалгааны 

зөвлөмжид нь тусгагдаж болно. Энэ тохиолдолд тэдгээр ховор, нэн ховор ургамлын 

тодорхой хэмжээний талбайг хамгаалах эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авч, 

үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авах болно.  

 

Нөхөн сэргээх – “Нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүд нь төслийн үйл ажиллагааны 

улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтоцыг 

бий болгох бэлтгэл ажлууд, ургамалжуулж амьдрах орчныг дахин сэргээх ажил. 

Амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээ нь нөхөн сэргээлтээс бага зэрэг ялгаатай тал 

бий, энэ нь тухайн амьдрах орчныг эвдрэлд өртөхөөс өмнөх бүхий л нөхцлийг 

бүрдүүлэхэд чиглэнэ”. Төслийн үйл ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад 

аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтоцыг бий болгох бэлтгэл ажлууд нь (дүүргэх, 

тэгшлэх, шимт хөрсөөр хучих, самнах г.м) техникийн нөхөн сэргээлтийн явцад 

хийгддэг. Харин биологийн нөхөн сэргээлтийн явцад техникийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн газрын хөрсийг үртэй болгож улмаар ургамалжуулах үйл явц хамрагддаг.  

Оюу Толгой төслийн биологийн нөхөн сэргээлтийн шатанд гүйцэтгэх үйл 

ажиллагааны үндсэн зорилго, чиглэл нь Монгол улсын MNS 5915:2008 стандартын 

ангилалаар үр өгөөжтэй бэлчээрийн зориулалт бүхий газрыг бий болгох, 

ургамалжуулах замаар үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үед элэгдэж, эвдэрсэн 

газрын хөрсийг бэхжүүлж, үржил шимийг нь сайжруулж, хүрээлэн буй орчинд 

үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах явдал юм.  
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2014 оны биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

Оюу Толгойн төслийн Байгаль орчны хэлтэсээс биологийн нөхөн сэргээлтийн 2012-

2017 оны төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. Тус төлөвлөгөөнд нийт 676.2 га талбайд 

биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр тусгаж, үүнээс 2012-2013 оны байдлаар нийтдээ 

147.73 га (21.84%) талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийгээд байна.  

 

2014 онд Гүний Хоолойн ус татах төв шугам, замын барилгын ажлын явцад хайрга, 

дүүргэгч материал авч ашигласан карьер, заган ой, мөн лицензийн талбай доторх өнгөн 

хөрсний овоолгыг ургамалжуулах ажлуудыг хамарсан нийт 80.93 га талбайд 

биологийн нөхөн сэргээлт, уурхайн талбай, сумдын төвд нийт 1.5 га талбайд ногоон 

байгууламжийг байгуулахаар тус тус төлөвлөж байна. 
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График 1. 2012-2017 оны биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт, түүний биелэлтийн явц. 2014 

онд биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж буй талбайг шар өнгөөр тэмдэглэв. 
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Хүснэгт 21. 2014 оны биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж буй талбай, хийх хугацаа  

 

№ 
Ажлын 

төрөл 
Kод 

Нөхөн сэргээх, 

ногоон байгууламж 

байгуулах талбай 

Нөхөн сэргээх, ногоон 

байгууламж 

байгуулах 

шаардлагатай нийт 

талбайн хэмжээ, га 

2014 оны нөхөн 

сэргээлт, ногоон 

байгууламжийн 

ажлын хэмжээ, 

га 

Байршил 
Ашиглах тоног төхөөрөмж, үр, 

тарьц суулгацын хэмжээ 

Хугацаа, 

сараар 

1 БНС 00104 

Урт хугацааны 

өнгөн хөрсний 

овоолго 

29.96 9.96 
Лицензийн талбай 

дотор 

Hydroseeder ашиглах  

Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор царгасны үр тарих 

V-VI 

2 БНС 00202 

Гүний Хоолойн ус 

татах төв шугамын 

дагууд 

136.60 65.00 
Лицензийн талбайн 

гадна талд 

СЗП-3.6 үрлэгч болон Hydroseeder 

ашиглах 

Хармаг, бор бударгана, баглуур, улаан 

бударгана, хазаар өвс, нэг настууд 

зонхилсон нийт 1774 кг үрийн нөөц 

шаардлагатай гэсэн урьдчилсан 

тооцоог баримтлан ажиллана.   

IV-V 

3 БНС 00203 

Гүний Хоолойн 

заган ойн нөхөн 

сэргээлт 

12.31 5.97 

Лицензийн талбайн 

гадна талд - Нарийн 

загийн ойд 

МҮГ бойжуулсан 2 настай загийн 

суулгацыг тарих IX-X 

4 НББ   

Лицензийн талбай 

дотор ногоон 

байгууламж 

байгуулах  

8.70 1.00 

Уурхайн 

ажиллагсадын оршин 

суух суурьшлын бүс 

болон бусад 

хэлтэсүүдийн 

оффисын гадна талд 

МҮГ бойжуулсан 2 настай говийн 

ургамлын тарьц суулгацаар 

IV; X 

5 НББ   
Сумын төв орчмын 

ногоон байгууламж 
  0.50 

Ханбогд, Манлай, 

Баян-Овоо сумын төвд  

МҮГ бойжуулсан 2 настай говийн 

ургамлын тарьц суулгацаар IV; X 

Биологийн нөхөн сэргээлт (БНС) хийх 

талбайн хэмжээ: 
178.87 100.93 

   

Ногоон байгууламж (НБ) байгуулах 

талбай хэмжээ: 
8.70 1.50 

   

 

 



 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2014                                                                          

 

52 

 

 

 
 

Зураг 14. 2014 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбайн байршил 
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Зураг 15. Уурхайн талбай дахь ажиллагсадын суурьшлын бүс 
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Аливаа уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эцсийн үр дүн нь бэлтгэл ажлын үр 

дүнгээс шууд шалтгаалдаг тул газар хөндөхөөс өмнөх суурь судалгаанаас эхлүүлээд 

техникийн нөхөн сэргээлтийг хүлээн авах хүртэлх ажилд Газрын асуудал хариуцсан ба 

Ургамлын судалгааны багууд хамтран ажилладаг. Төслийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн 

газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтоцыг бий болгон техникийн нөхөн 

сэргээлтийг бүрэн хийснээр тухайн газрын хөрсийг үртэй болгох, улмаар ургамалжуулан 

бэлчээрийн зориулалтаар ашиглахад бэлтгэх ажлыг Ургамлын судалгааны баг хариуцан 

ажилладаг. Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын тухай 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна уу.  
 

Хүснэгт 22. Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажил 

 
№ Гүцэтгэх ажил, хэмжээ Хугацаа, сар Байршил 

1. Биологийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлын 

төлөвлөгөө гаргах  

2012-2017 оны төлөвлөгөөнд  2013 оны 

гүйцэтгэлийг тэмдэглэж, шинэчлэх, 2014 

онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх талбайн 

хэмжээ, газрыг тодорхойлох 

IX-XI   

2. Нутгийн ургамлын үр, 

мөчрийн нөөц 

бүрдүүлэх (төлөвлөж 

буй 80.93 га талбайд 

шаардлагатай үрийн 

нөөцийг бүрдүүлэх) 

Түүх үрийн нөөцийн хэмжээг урьдчилж 

шалгах, талбайг сонгох, үр түүх, хатаах, 

цэвэрлэх, хадгалах, үрийн чанар шалгуулах, 

хэрэглэхээс өмнө үрийн ариутгал хийх; 

мөчрийн нөөцийг бэлтгэх, хадгалах;   

VII-II Ханбогд 

сум болон 

говийн 

бусад 

аймгуудаас 

3. Биологийн нөхөн 

сэргээлт хийхэд 

нэмэлт шаардлагатай 

материалыг бэлтгэх  

  

Нэмэлт үр, бордоо, mulch, субстрат, бусад 

гар багаж 

XI-IV МҮГ 

Бортого хийх, хүлэмжийг хаврын ажилд 

бэлтгэх 

XII-II  МҮГ 

4. Нөхөн сэргээлтэд 

ашиглах тоног 

төхөөрөмжийг бэлтгэх  

  

T400 маркын устай үрлэгчийн тосолгоо, 

үйлчилгээг хийлгэж тариалалтад бэлтгэх  

X-II OT 

Хөрс боловсруулах техник болон 

үрлүүрийн тосолгоо, бусад үйлчилгээг 

хийлгэж тариалалтад бэлтгэх 

X-II OT 

5. МҮГ-ын хүлэмж 

болон ил талбайд 

тарьц, суулгацыг 

бэлтгэх (Нийт 150000 

тарьц суулгацийг 2014 

онд бэлтгэх)   

Хайлас, жигд, бүйлс, хармаг, хотир, харгана 

г.м голлох зүйлийн мод, сөөгийг үрээр;  

Хасзул, чихэр өвс, лидэр г.м ховор болон 

ашигт ургамлыг үрээр;   

Дэрс, зэгс, цахилдаг г.м шинэ Бор-Овоог 

сэргээхэд ашиглах тарьц суулгацыг 

бэлтгэх;   

II.20-VI.10 МҮГ-ын 

хүлэмжинд 

Заг (үрээр) 

Сухай (мөчрөөр);  

Бургас (мөчрөөр); 

IV.10-VI.01 МҮГ-ын 

ил талбайд  

6. Тарьсан мод, сөөгийг 

өвөлжилтөд бэлтгэх  

Модны нүхийг сэргээн засах, цэнэг усалгааг 

хийх   

XI-XII  

7. Өмнөх жилүүдэд Модны нүхийг сэргээн засах, цэнэг усалгааг V; IX Уурхайн 
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тарьсан мод, сөөгний 

өвөлжилт, амьдрах 

чадварыг шалгах, 

тооллого хийх  

хийх   талбай, 

сумдуудад 

тарьсан 

болон 

иргэдэд 

өгсөн 

тарьц 

суулгац .. 

Нөхөн сэргээлтэд ашиглах үрийн материалд тавигдах шаардлага  

Оюу Толгой төслийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, 

нэг наст ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх нь биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын 

эхлэл бөгөөд төслийн зүгээс хийж буй биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг бодитой, үр 

дүнтэй болгох зорилгоор тухайн нутгийн байгалийн ургамлын үрийг хэрэглэхээр 

төлөвлөсөн байдаг. Төслийн барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд өртсөн 

газруудад техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл нь хангалттай хийгдсэн тохиолдолд 

биологийн нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн хийж эхэлдэг. Энэхүү ажлын хамгийн эхний 

алхам нь эвдэрсэн газрын хөрсийг үртэй болгох явдал юм. Ингэхдээ тухайн газрын 

эвдрэлд өртөхөөс өмнөх үеийн суурь судалгаанд үндэслэн нөхөн сэргээлтэд ашиглах 

ургамлын зүйлийг сонгон, үрийн харьцааг нь тогтоож хөрсийг үртэй болгох ажлыг 

явуулна.  

 

2014 оны төлөвлөгөөнд Гүний Хоолойн газрын доорхи усны эх үүсвэрийг ашиглахтай 

холбоотойгоор байгуулагдсан ус татах шугам хоолой, гүний худаг, усан сан, өргөтгөлийн 

шахуургын станц орчмын эвдэрсэн талбайн (Ханбогд сумын БОХУ байцаагчийн 

2012.09.21-ны 324/01 тоот дүгнэлтээр техникийн нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан) 

үлдэгдэл 65 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр тусгасан. Тус талбайн суурь 

судалгаанд үндэслэн 1775 кг үр шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоог гаргаад байна.  
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График 2. 2014 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх Гүний Хоолойн ус татах төв шугамд хэрэглэх үрийн 

хэмжээ, зүйл тус бүрээр 

 

2014 онд ОТ төслийн зүгээс Монгол улсын холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан 

үрээр биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэх болно. 
 

Хүснэгт 23. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэх үр, тарьц суулгацын чанарт тавих 

стандартууд 

 

№ 
Стандартын 

дугаар  
Стандартын нэр – монгол, англи 

1 MNS 2429 : 2009 Мод, сөөгний үр. Үрийн дээж авах Tree and shrub seed. Seed sampling 

2 MNS 2430 : 2009 
Мод, сөөгний үр. 1000 үрийн жинг 

тодорхойлох арга. 

Tree and shrub seed. Methods to weight 

1000 seeds. 

3 MNS 2431 : 2009 
Мод, сөөгний үр. Үрийн чийгийг 

тодорхойлох арга 

Tree and shrub seed. Methods to 

determine seed humidity. 

4 MNS 2432 : 2009 
Мод, сөөгний үр. Үрийн амьдрах 

чадварыг тодорхойлох. 

Seed of trees and shrubs. Methods for 

determination of viability.  

5 MNS 2433 : 2009 
Мод, сөөгний үр. Үрийн цэвэршилтийг 

тодорхойлох арга.  

Seed of trees and shrubs. Methods for 

determination of purity  

6 MNS 2887 : 2009 
Мод сөөгний үр. Үрийн соёололтыг 

тодорхойлох арга. 

Seeds of trees and shrubs. Methods for 

determination of germination  

7 MNS 5994 : 2009 
Мод, сөөгний үр. Тариалалтын чанар. 

Техникийн шаардлага 

Tree and shrub seed. Quality of 

cultivation. Technical requirement.  

8 MNS 5995 : 2009 
Мод сөөгний үр. Үрийн чанарын албан 

баталгааны маягт  

Seed of trees and shrubs. The rules for 

issue and forms of documentation on 

qualit 
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9 MNS 6140 : 2010 
Мод сөөгний тарьц. Техникийн 

шаардлага 

Tree and shrub seedling. Technical 

requirement.  

10 MNS 6141 : 2010 
Навчит төрлийн модны суулгац. 

Техникийн шаардлага 

Seedlings of leaf tree. Technical 

requirement. 

Нөхөн сэргээлтэд ашиглах техник, тоног төхөөрөмж  

Оюу Толгой төслийн зүгээс хуурай болон устай үрлэгч гэсэн хоёр төрлийн техникийг 2013 

оноос эхлэн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд ашиглаж эхэлж байгаа бөгөөд ирэх жилд 

эдгээр техникүүдийг мөн ашиглах болно. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэх 

техник, тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалтыг Хүснэгт 24-д үзүүлэв.  

 
Хүснэгт 24. ОТ төслийн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажилд хэрэглэх тоног төхөөрөмж 

 
№ Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Зориулалт 

1. Улсын дугаар: 33-02 УБ 

Уурхайн талбайн дугаар: MM-019  бүхий Кубота 

трактор  

Цант сэндчилүүр болон үрлүүрийг 

агрегатлана. 

2. БД-3 маркын цант сэндэчлүүр 

 

Үрэлгээ хийхээс өмнө хөрс 

боловсруулалтын ажлыг хийнэ. 

3. СЗП-3.6 маркийн үрлэгч 

 

Хөрс боловсруулалт хийгдсэн талбайд 

үрэлгээ хийнэ. 

4. Улсын дугаар: 99-30 ӨМӨ 

Уурхайн талбайн дугаар: RT-119 

бүхий Finn Titan 400 маркын устай үрлэгч  

Хөрс боловсруулалт хийгдсэн талбайд 

үрэлгээ хийнэ. 

5. Улсын дугаар: 75-43 ӨМӨ  

Уурхайн талбайн дугаар: LV-394 

бүхий LC 76 маркын ачааны хөнгөн тэрэг  

Нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад үр болон 

бусад шаардлагатай материалыг ажлын 

талбар руу зөөнө. 

 

  
Зураг 16. T400 маркын устай үрлэгч машин 
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Зураг 17. БД-3 маркын цант сэндэчлүүрийг Кубота тракторт агрегатлан хөрс боловсруулалт хийж 

байгаа нь 

 

 
Зураг 18. СЗП-3.6 маркийн үрлэгчийг Кубота тракторт агрегатлан үрэлгээнд ашиглаж буй байдал 

Хяналт шинжилгээ ба үнэлгээ 

Нөхөн сэргээх болон амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээний аль аль нь үнэ цэнэ бүхий 

тоон үзүүлэлтийг хангахын тулд биологийн олон янз байдлын хэмжигдэхүйц үнэ цэнийг 

бий болгосон байх ёстой. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад хөрсийг нь үртэй 

болгосон талбайд нэг жилийн дараагаас эхлэн хяналт шинжилгээг хийж эхэлдэг. Энэхүү 

хяналт шинжилгээг явуулах арга зүйг ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналт 

шинжилгээг явуулах арга зүйн дагууд явуулах болно. 

1.18. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Өмнийн говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй Оюу Толгой төсөл нь эцсийн дүндээ тухайн бүс 

нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Рио Тинто 

группын Биологийн янз байдлын талаар баримтлах стратегитай нийцүүлэн Оюу Толгой нь 

өмнийн говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд Эерэг Нөлөөлөл Ахиу үзүүлэх 

зорилго дэвшүүлсэн. Оюу Толгой нь энэхүү зорилгодоо уурхайн хаалтын үед хүрсэн 
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байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль болох эрт хүрэх боломжуудыг 

эрэлхийлэх болно. 

 

Оюу Толгой нь үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд учирч 

болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зохион 

байгуулахад шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтлана. Энэ нь биологийн олон янз 

байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахдаа зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга 

замаар хийгдэнэ. Нөлөөллийг бууруулах шатлалтай арга хэмжээ тогтворжих үед үүсч буй 

үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалал болон байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

авч нөхөх шаардлагатай. 

 
Зураг 19.  Эерэг Нөлөө Ахиу байлгахын тулд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шатлал 

Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэх үед биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн 

нарийвчилсан үнэлгээ, түүнийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх стратеги, 

болон Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байлгах зорилгод ямар арга замаар, хэдий хугацаанд хүрэх 

урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг төслийн Байгаль Орчин Нийгмийн Нөлөөллийн 

үнэлгээний хавсралтаар 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн.  

 

Эдгээр үнэлгээ, урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг боловсруулахад Олон Улсын Санхүүгийн 

Корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт-6, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны 

Гүйцэтгэлийн Шалгуур-6 стандартуудыг баримтлан олон улсын байгаль хамгааллын ТББ 

болох “Фауна Флора Интернэйшнл”, “Де Байодиверсити Консалтанси” байгууллагаар 

гүйцэтгүүлсэн. Үүнд дараах тайлангууд орно:  

 Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратеги 

 Чухал амьдрах орчны үнэлгээ 

 Биологийн олон янз байдалд учирах болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга 

хэмжээ 
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 Дүйцүүлэн хамгааллын талаар баримтлах стратеги 

 Эерэг нөлөөлөл ахиу байлгах үйл ажиллагааны урьдчилсан таамаглал 

 

1.18.1. Эрхзүйн үндэслэл 

Чухал амьдрах орчны үнэлгээ: 

ОУСК болон ЕСБХБ-ны стандарт шаардлагад нийцүүлэн хийсэн энэхүү үнэлгээ нь төсөл 

хэрэгжих нутгийн биологийн олон янз байдлын суурь нөхцөл байдал, амьдрах чадварыг 

үнэлэж, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай биологийн олон байдлын бүрэлдэхүүн 

хэсгийг тодорхойлох зорилготой. Үнэлгээг хийхдээ уудам орон зайд тархан амьдардаг 

туруутан амьтдын хувьд ГБДЦГ-ын А ба Б хэсэг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумын 

нутаг дэвсгэрийг хамруулсан 51,415 км2 талбайд, жижиг амьтад болон ургамлын төрөл 

зүйлүүдийн хувьд Ханбогд ба Манлай сумыг хамруулсан 27,375км2 талбайд хэмжээнд 

хамруулан хийсэн.  

 

 
Зураг 20.  Чухал амьдрах орчны үнэлгээг хийсэн талбай 

Энэхүү үнэлгээнд тухайн нутагт бүртгэгдсэн бүх амьтан, ургамлын зүйл ба амьдрах орчны 

олон янз байдлыг хамруулж нэг бүрчлэн үнэлсэнээс олон улсын банкуудын стандартын 

Шалгуур-1 зэрэглэлээр хулан адуу, Шалгуур -2 зэрэглэлээр монгол буурцгана, аргаль, 

могойч загалай, Нүүдлийн зүйл зэрэглэлээр хар сүүлт, Өвөрмөц микроэкосистем 

зэрэглэлд боржин чулуулаг түшсэн ургамлын бүлгэмдлүүд, Чухал экосистемийн 

үйлчилгээ зэрэглэлд цэвэр ус, бэлчээр, заган ой зэрэг биологийн олон янз байдлын 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай хэмээн тодорхойлсон 

байна.  

 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ: 

Энэхүү тайлангийн зорилго нь биологийн олон янз байдалд Оюу Толгой төслийн зүгээс 

үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, үргэлжлэх эрчим ба цар хүрээг 

тогтоох, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ буюу зайлсхийх, багасгах нөхөн сэргээх арга 

хэмжээнүүдийг тогтоож өгөхөд оршино. Үнэлгээгээр болзошгүй сөрөг нөлөөлийн 

хамгийн анхаарал хандуулах шаардлагатай буюу бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай хэмээн дараах нөлөөллийг тодорхойлсон байна. Үүнд:  
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 Амьдрах орчны шууд алдагдал 

 Үргэж дайжихаас шалтгаалсан амьдрах орчны шууд бус алдагдал 

 Амьдрах орчны хуваагдал 

 Шууд үхэл хорогдол 

 Агнуур болон ургамал түүж хэрэглэхээс шалтгаалсан шууд бус үхэл хорогдол 

 Идэш тэжээлийн хэлхээнд гарах өөрчлөлтөөс шалтаалсан шууд бус үхэл хорогдол 

 Одоогоор бүрэн тодорхойлох боломжгүй хэдий ч усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар авч ашигласанаас үүдэн гарч болзошгүй нөлөөлөл зэрэг болно. 

 

Эрсдэлийн үнэлгээний стандарт арга зүйгээр бүх бүрдэл хэсгийг шүүлтүүр тавьж эрсдэл 

хамгийн өндөр гэж үнэлэгдсэн дараах төрөл зүйл, сөрөг нөлөөлөл гарч ирж байна.   

 
Хүснэгт 25.  Биологийн олон янз байдлын эрсдэлийн үнэлгээний хэсгээс 

Биологийн олон 

янз байдал 
Сөрөг нөлөөлөл 

Тохиолдох 

магадлал 

Үр 

дагавар 

Эрсдэлийн 

зэрэг 

Хулан, хар сүүлт Шугаман дэд бүтэцтэй холбоотой амьдрах 

орчны шууд бус алдагдал ба амьдрах орчны 

хуваагдал 

Тохиолдож 

магадгүй 

Аюултай  Маш хүнд 

Хулан Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс шалтгаалан 

хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 

өндөр 

Их  Маш хүнд 

Аргаль, хар 

сүүлт, идлэг 

шонхор, жороо 

тоодог, заган ой 

Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс шалтгаалан 

хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 

өндөр 

Аюултай Өндөр  

Аргаль, жороо 

тоодог 

Дайжиж үргэхтэй холбоотой амьдрах орчны 

шууд бус алдагдал 

Тохиолдож 

магадгүй 

Дунд  Өндөр  

Хонин тоодог, 

жороо тоодог, 

идлэг шонхор 

Цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд 

цохиулах зэргээр шууд үхэл хорогдол 

Бараг 

баталгаатай 

тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Монгол 

буурцгана, 

хулан, хар сүүлт, 

жороо тоодог, 

хулан жороо 

Дэд бүтэц барьж байгуулсанаар амьдрах орчны 

шууд алдагдал 

Бараг 

баталгаатай 

тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Жороо тоодог, 

хулан жороо 

Махчин амьтдын тоо толгой өсөхтэй холбогдон 

тоо толгой хомсдох 

Тохиолдож 

магадгүй 

Дунд  Өндөр 

 

Өөрөөр хэлбэл Оюу Толгой компаний зүгээс биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл 

ажиллагааны нэн тэргүүний зорилтуудыг эдгээр өндөр эрсдэлийг бууруулах, арилгахад 

чиглүүлэх нь зүйтэй гэж зөвлөмж өгсөн.  
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Дүйцүүлэн хамгааллын стратеги:  

Оюу Толгой компаний дэвшүүлсэн Эерэг нөлөө ахиу байлгах зорилгод хүрч, үлдэгдэл 

нөлөөг арилгахын тулд хамгийн багаар тооцоход 50 000км2 талбай нутагт байгаль 

хамгааллын үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай болохыг энэхүү тайланд тусгасан байна. 

Тодруулбал хууль бус ангийн хэмжээг багасгах, бэлчээрийн чанарыг сайжруулах, газар 

нутгийн хамгаалалтын менежмент буюу тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг 

бэхжүүлэх зэрэг ажлыг амжилттай зохион байгуулж эерэг нөлөөний дийлэнх нэгжийг бий 

болгох магадлалтай.  

 
Зураг 21.  Дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагаа төлөвлөх тохиромжтой талбайн хил хязгаар-цайвар 

хүрэн, шууд нөлөөллийн бүс-тод хүрэн, дүйцүүлэн хамгааллыг тэлэх боломжит талбай- цайвар шар 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөлт, хэрэгжилт болон шалгуур 

тавьж хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудын оролцоо нэн 

чухал. Мөн түүнчлэн оролцогч талууд ба Оюу Толгойн холбогдох мэргэжилтнүүдийг 

хамааруулан дүйцүүлэн хамгааллын бодлого, мэргэшил аргазүйн түвшинд чадавхийг 

бэхжүүлэх нь нэн тэргүүний чухал зорилт болохыг тайланд тусгажээ. 

 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллалын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ 

адил төстэй бүрдэл хэсгийг хамгаалах, хамгааллын үр дүн нэмэлт байх, хэрэгжилтийн үр 

дүн урт хугацаанд тогтвортой байх үндсэн зарчмуудыг баримтална.  
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1.18.2. 2014 онд хийж эхлүүлэх дүйцүүлэн хамгаалах ажлын төлөвлөгөө 

Хүснэгт 26. 2014 онд хийж эхлүүлэх дүйцүүлэн хамгаалах ажлын төлөвлөгөө 

 

№ 

Дүйцүүлэн 

хамгаалах үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

2014 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлын даалгавар Хамрах хүрээ Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур 

 

Хулгайн ан, хууль 

бусаар ургамал 

түүхийг багасгах 

Хууль бус агнуур болон ашигт ургамлыг 

зөвшөөрөлгүйгээр түүж хэрэглэж буй тоо хэмжээг 

тодорхойлох, шалтгаан нөхцлийг тодруулж 

цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

боловсруулах 

Өмнөговь аймгийн Номгон, 

Баян-Овоо, Манлай, 

Ханбогд, Дорноговь 

аймгийн Хатанбулаг, 

Хөвсгөл, Улаанбадрах, 

Мандах сумын нутаг 

дэвсгэр 

БЗАХН ТББ, 

МУИС 

Хууль бус агнуур, 

байгалийн ургамлын 

зөвшөөрөлгүйгээр түүж 

хэрэглэх үйлдлийг 

бууруулах, таслан зогсоох 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

боловсруулна 

 

Бэлчээрийн 

доройтлыг 

бууруулах 

Нутгийн иргэдийн нөхөрлөл, бэлчээр 

ашиглагчдын бүлгүүдийг чадавхижуулах, сумдын 

бэлчээрийн менежментийн төлөвлөлтийг 

шинэчилэн боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, 

малчидын оролцоотой бэлчээрийн 

мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, 

Манлай, Баян-Овоо сумын 

нутаг дэвсгэр Нутаг Түншлэл 

ТББ 

Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг 

байгуулагдах, бэлчээрийн 

мониторингийн малчидын 

оролцоотой хөтөлбөр 

хэрэгжиж эхлэх 

 

Заган ойн нөхөн 

сэргээлт 

10 га талбайд  ≥20’000 суулгац ашиглан Ханбогд 

сумын нутагт орших заган ойд нөхөн сэргээлт, 

ойжуулалтын ажил зохион байгуулах  

Ханбогд сумын Баян, 

Номгон багийн нутаг 

дэвсгэр 

Биологийн олон 

янз байдлын баг-

ОТ ХХК 

Заган ойн тарилт, нөхөн 

сэргээлт хийсэн талбай, 

тарьсан суулгацын 

амьдралтын хувь 

 

Бор-Овоогийн 

булгийг шинээр бий 

болгох 

Шинэ Бор-Овоо булгийн экосистемийн нөхөн 

сэргээлтийн зураг төсөл, нарийвчилсан 

төлөвлөгөө боловсруулах, шинээр байгуулах 

булгийн талбайд чийгсүү газрын зарим 

ургамлуудыг тарьж турших, мод үржүүлгийн 

газарт түшиглэн чийгсүү газрын ургамлуудыг 

үржүүлэх 

Ундай голын хуурай сайр, 

уурхайн лицензийн 

талбайгаас урд зүгт 500м 

зайд 

Биологийн олон 

янз байдлын баг-

ОТ ХХК 

Экологийн нөхөн 

сэргээлтийн нарийвчилсан 

төлөвлөгөө, нутгийн 

иргэдэд хэлэлцүүлэг хийх 
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1.18.3. 2014 онд хийх байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

Хүснэгт 27. 2014 онд хийх байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

№ 

Байгаль 

хамгааллын 

нэмэлт арга 

хэмжээний 

чиглэл 

2014 онд хийхээр төлөвлөсөн ажлын даалгавар Хамрах хүрээ Хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

 

Олон нийтийн 

экологийн 

боловсролыг 

дээшлүүлэх 

Өмнөговьв аймгийн биологийн олон янз байдлын талаар нэвтрүүлэг 

бэлтгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацах, 

Биологийн олон янз байдлын дүрс бичлэг, фото зургийн мэдээллийн 

баазыг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бий болгох 

Орон нутгийн иргэд, сургуулийн сурагчидын дунд байгалийн сэдэвт 

гэрэл зургийн уралдаан зарлаж, үзэсгэлэн зохион байгуулах 

 

Мод бут тарих, арчлах сургалтыг зохион байгуулах 

Сумдын сургуулиудад экологийн анги танхим бий болгож сургалтын 

материаллаг баазыг бэхжүүлэх 

Олон нийтийг хамарсан хурал зөвлөгөөн, сургалтын төслүүдийг 

дэмжиж, хамтран ажиллах 

“Ногоон” өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж  иргэдийн оролцоог 

идэвхижүүлэх, 

Улсын хэмжээнд 

 

Өмнөговь аймгийн 

хэмжээнд 

 

Өмнөговь аймгийн 

хэмжээнд 

 

Улсын хэмжээнд 

 

Өмнөговь аймгийн 

хэмжээнд 

Байгаль орчны 

хэлтэс 

Хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр 

цацагдсан 

нэвтрүүлгийн тоо 

Гэрэл зургийн 

уралдаан, үзэсгэлэн 

Сургалтад 

оролцогчидын тоо 

Эко анги бүхий 

сургуулийн тоо 

Хурал зөвлөгөөний 

тоо 

Өдөрлөгүүдөд 

оролцогчидын тоо 

 

Байгаль орчны 

нарийвчилсан 

судалгааны ажлын 

үр дүнг олон 

нийтийн хүртээл 

болгох 

ОТ ХХК-ны мэдээллийн төвүүдэд байгаль орчны тайлан, 

мэдээллүүдийг шуурхай, хүртээмжтэй хэлбэрээр түгээх, 

 

Судалгааны материалыг түшиглэн ном товхимол хэвлүүлж үнэ 

төлбөргүй тараах, 

Биологийн олон янз байдлын нарийвчилсан судалгааны 

тайл;ангуудыг англи, монгол хэлээр вебсайтад байршуулах 

Улаанбаатар, 

Даланзадгад, 

Ханбогд, Оюу 

Толгой 

Улсын хэмжээнд 

Улсын хэмжээнд  

Байгаль орчны 

хэлтэс 

Мэдээллийн самбар, 

уулзалтын тоо 

Хэвлүүлсэн 

бүтээлийн тоо 

Вэбсайтад 

байршуулсан 

тайлангийн тоо 
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1.19. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний нийт төсөв  

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 

үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны 

хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах талаар авах 

удирдлага зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга 

хэмжээ, уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг 

бодитойгоор тооцож тусгах зорилт тавилаа.  

Мөн Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон “Байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”  хуулиуд, 2014 онд Байгаль орчин, Ногоон 

хөгжлийн сайдын тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага 

болголоо.  

Бид төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж 

болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах бөгөөд байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байх болно.  

Оюу Толгой ХХК нь 2013 онд Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт 

шинжилгээний хөтөлбөрийг бүрэн амжилттай хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнд  Оюу Толгой, 

Гүний хоолой, Галбын говь, Ханбумбат онгоцны буудал болон Ундай гол гэсэн 5 

талбайн 512 цэг гадаргын болон гүний усны хяналт-шинжилгээ, уур амьсгалын гол 

үзүүлэлтүүдийг багтаасан 20 орчим параметрийг хэмжилт судалгаа, хөрсний үндсэн 

үзүүлэлт 50 цэгт, хүнд металл газрын тосны бүтээгдэхүүний агууламж тодорхойлох 

хяналт шинжилгээг 22 цэгт, агаар дахь бүдүүн, нарийн ширхэгт жинлэгдэгч бодисын 

хэмжээг тодорхойлох хяналт шинжилгээг уурхайн талбай болон талбай орчимд 35 

цэгт, Гүний хоолойд 7, Галбын говьд 4 цэгт, агаарын найрлага дахь үндсэн болон 

бохирдуулагч, хүлэмжийн хийн хяналт шинжилгээг жилд нэг удаа, дуу шуугианы 

хэмжилтийг уурхайн ашиглалтын талбайн эргэн тойронд нийт 11 цэгт, “Оюут”, 

“Ханбумбат” нисэх буудлын эргэн тойронд 6 цэгт, доргион чичиргээн, сейсмик 

хяналтыг 8 цэгт тогтмол явуулж байна. Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, нөхөн 

сэргээх чиглэлээр ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээлтийн талбайн 

хяналт шижилгээг  37 цэгт, ургамалжилт, бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналт 

шинжилгээг 36 цэгт,  нөхөн сэргээлт хийсэн 46 талбайд ургамалжилтын судалгааг, 

шувууд, уулын туруутан, тал хээрийн туруутан, жижиг хөхтөн, шавж, мөлхөгчид зэрэг 

амьтны аймгийн ихэнх төлөөллийг хамруулсан хяналт шинжилгээг тогтмол явуулахаас 

гадна туруутан амьтдын тоо толгой, тархац байршил, нүүдэл шилжилтийн цогц 

судалгааг нийт 150 000 м
2
 талбайд хийж, Оюу толгой Гашуун сухайтын чиглэлийн 

хатуу хучилттай автозамд ан амьтан нуудэллэх нүхэн гарц байгуулахын тулд амьтдын 

шилжилт хөдөлгөөнийг тандах сансрын дамжуулагч бүхий хүзүүвч 20 хуланд зүүсэн 

зэрэг ажлыг хийсэн байна.  

Нийт 83.25 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэж, орон нутагт хүлээлгэн 

өгсөн, харин нийт 76,6 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлт хийснээс Гүний хоолойн 

шугам хоолойн барилга бүтээн байгуулалтын үед эвдэрсэн 10,4 га талбайд үрээр, мөн 

ажлын үед хөндөгдсөн заган ойг нөхөн сэргээх зорилгоор 6,34 га талбайд 2 настай 10 

677 ширхэг тарьцаар биологийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэсэн.   
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Хог хаягдлыг технологийн дагуу устгах, булшлах, шатаах үйл ажиллагаа бүхий олон 

улсын стандартад нийцсэн хог хаягдал боловсруулах байгууламжийг ашиглалтанд 

оруулж, холбогдох зөвшөөрлийг орон нутгаас авсан.  

2014 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн 

сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум долоон зуун хорин нэгэн сая гурван 

зуун мянган (1 721 300 000.0) төгрөг төсөвлөсөн байна (Хүснэгт 28). 

 

Хүснэгт 28. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын задаргаа, төсөл тус бүрээр 

№ Төслийн нэр Байгаль орчны бүрдэл хэсэг 
Зардал 

(мян.төг) 

1 

Уурхайн эдэлбэр газар (6709А), 

Жавхлант, Шивээ-Овоо 

Агаарын чанар болон дуу чимээ 78 600.0 

Газрын гадарга 17 600.0 

Гадаргын болон гүний ус 61 500.0 

Хөрсөн бүрхэвч 91 000.0 

Ургамлын аймаг 60 800.0 

Амьтны аймаг 107 000.0 

Бусад 30 300.0 

Зардал 446 800.00 

2 

Гүний хоолойн шугам хоолой 

татах төсөл 

Агаарын чанар 5 000.0 

Гадаргын болон гүний ус 3 300.0 

Хөрсөн бүрхэвч 10 000.0 

Ургамлын аймаг 11 000.0 

Амьтны аймаг 45 000.0 

Зардал 74 300.0 

3 

Гашуун сухайтын хатуу 

хучилттай замын төсөл 

Агаарын чанар  40 000.0 

Ус 13 500.0 

Хөрс 16 000.0 

Ургамлын бүрхэвч 5 500.0 

Амьтан 70 700.0 

Зардал 145 700.0 

4 
Онгоцны буудал 

Агаарын чанар 5 500.0 

Хөрс 13 000.0 

Зардал 18 500.0 

5 

Ундай голыг хамгаалах, голын 

гольдролд хэсэгчлэн 

тохируулга хийх 

Гадаргын болон гүний ус 22 000.0 

Ургамлын аймаг 2 000.0 

Амьтан 2 000.0 

Зардал 26 000.0 

6 

 
Бусад 

Биологийн нөхөн сэргэээлт 500 000.0 

Дүйцүүлэх хамгаалах   500 000.0 

Соёлын өвийг хамгаалах 10 000.0 
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 Зардал  1 010 000.0 

Нийт зардал 1 721 300.0 
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1.20. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө – Шивээ толгой, Жавхлант, Оюу Толгой уурхайн 

талбайд (6709А) 

Хүснэгт 29. Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгой уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө-2014 онд 

# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

1 

Агаар, 

агаарын 

чанар 

Барилгын явц болон ил уурхай, ДТС-ын үйл 

ажиллагаанаас тоосжилт үүсч, орчны ургамалжилт, 

хөрс, гадаргын болон гүний усанд дам нөлөөлж 

болзошгүй мөн ажиллагсад болон ойролцоо нутаглан 

амьдрах ард иргэдийн эрүүл мэндэд нөлөөлж 

болзошгүй. Тоосжилтын эх үүсвэрүүд: 

 Шинээр барилга барихаар төлөвлөж байгаа 

талбайг засч, өнгөн хөрс хуулах үед 

 Эвдэрсэн газар, асгамал сул хөрстэй зам 

талбай, овоолгууд  

 Уурхайн гадаад, дотоод тээвэрлэлтийн замаас 

 Далд уурхайн бэлтгэл ажил өрөмдлөг тэсэлгээ 

хийх явцад 

 Шороон шуургатай үед уурхайн талбайгаас 

гарах тоосжилт нэмэгдэж болзошгүй  

 Барилгын хог хаягдлыг зайлуулаагүйгээс 

 Элс, хайрга олборлох, бутлуурын суурь 

машин, элсний шигшүүрийн үйл 

ажиллагаанаас 

 

Тоосжилтыг хянах иж бүрэн төлөвлөгөө болон хөтөлбөр 

боловсруулж, Оюу толгой төслийн ба түүний эргэн 

тойрны нутаг дэвсгэрийг хамруулан тоосны хяналт, 

шинжилгээг хөтөлбөрийн дагуу хийж байна. 

2000.0 ЭМААБО хэлтэс  

Барилгын ажлын үед орчны газар эвдрэхээс аль болох 

зайлсхийж, олон салаа зам гаргахгүй байхад хяналт 

тавина. 

- 
Төслийн ерөнхий 

менежер 

Төслийн хэмжээнд хэрэглэж байгаа техник 

хэрэгслүүдийн утаа Монгол Улсын болон олон улсын  

холбогдох стандартад нийцсэн байна. Бензин 

хөдөлгүүрийн утааны стандарт (MNS 5031:2003) дизель 

хөдөлгүүрийн стандарт (MNS 5014:2003). 

10000.0 
Төслийн ерөнхий 

менежер 

Зам талбайд байгаль орчинд нөлөө багатай тоос дарагч 

бодисыг ашиглах мөн услах арга хэмжээг авч байна.  
 

8000.0 

 

ЭМААБО хэлтэс 

болон Хүнд машин 

механизмын 

хэлтэс 

Ашиглахгүй болсон зам, хайрга авах цэгүүдийг тухай 

бүрт нөхөн сэргээж, ургамал ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

5000.0 

 

ЭМААБО хэлтэс  

 

Аливаа овоолгыг зөв төлөвлөж, элэгдэл эвдрэлд 

өртөхгүй байхаар байгуулна, хэлбэржүүлэн 

тогтворжуулна. 

 

3000.0 

 

ЭМААБО хэлтэс  

болон Хүнд машин 

механизмын 

хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

Овоолго, сул хөрс бүхий талбайд хайрга дэвсэж, 

ургамалжуулна, тоос босохоос сэргийлж бусад гадаргууг 

хучих болон чийглэх арга хэмжээ авна. 

5000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Тээврийн хэрэгсэлд хурдны хязгаар тавьж, хурдны 

хязгаарлалтын тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулна.  
1000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хүчтэй салхитай үед зарим үйл ажиллагааг хязгаарлана, 

ялангуяа тэсэлгээний ажлыг хориглоно. 
- ЭМААБО хэлтэс 

Бутлуур, шигшүүр зэрэг тоосжилтын эх үүсвэрийн 

дэргэд тоосжилтыг бууруулах нэмэлт систем 

суурилуулна. 

3000.0 
Төслийн ерөнхий 

менежер 

Шивээ Толгой талбайд гүйцэтгэх барилгын ажлын 

үед болон үндсэн ба туслах тоног төхөөрөмжийн дуу 
чимээгээр агаарын физик бохирдолт, шатах тослох 

материалын ууршилт, шугам хоолойн гэмтэл согог, 

машин механизмын яндангаар хаягдах хорт хий, 

хатуу хог хаягдал зэргийн нөлөөгөөр агаар хими, 

физикийн бохирдолтод орох зэргээр давхардмал 
бохирдолтуудад орох магадлалтай (давхардмал 

нөлөөлөл гэдэг нь хорт хий болон тоосжилт давхар 
үүсэх) 

Гадна болон дотор агаарын тоосжилт болон агаарын 

фоныг 5 хүртэлх цэгт хөндлөнийн байгууллагаар 

шинжилгээ хийлгэнэ. 

500.0 ЭМААБО хэлтэс  

Тоосжилт, хийн хаягдлыг шүүх шүүлтүүрийг 

үйлдвэрийн бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн ойролцоо 

суурилуулах, байнгын ажиллагааг хангаж ажиллана. 

600.0 
Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

Орчны тоосжилт болон салхины хурд, дуу чимээг 

бууруулах, зорилгоор мод бут тарих, орчныг 

ургамалжуулна. (ногоон байгууламж байгуулах төсөл 

боловсруулж хэрэгжүүлнэ) 

2000.0 ЭМААБО хэлтэс  

Бохирдол ялгаруулж болзошгүй эх үүсвэрүүдээс үүсэх 

бохирдлоос сэргийлэх зорилго бүхий инженерийн 

төлөвлөлтийн шалгуурыг ашиглах, удирдлага, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээг төлөвлөнө. 

500.0 
Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

Тээврийн хэрэгслийн тохиргоо үйлчилгээг байнга хийж, 

утааны яндангаас гарах хорт хийн хэмжээг стандарт 

хэмжээнээс хэтрүүлэхгүй байлгана. 

- 
Дэд бүтцийн 

хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

Өрөмдлөг, тэсэлгээ, хүнд машин механизм, дизель 

станц, генератороос болон химийн ууршимтгай, 

дэгдэмхий бодис агаарт уурших үед, газрын тосны 

бүтээгдэхүүн асгарах үед хог хаягдлыг шатаах үед 

болон БУЦБ-ийн лаг боловсруулах хэсгээс хорт хий 

ялгарч, агаарын чанарт нөлөөлж болзошгүй 

Агаарын чанарыг тогтмол тодорхой давтамжтайгаар 

хянаж, практик ач холбогдолтой үйл ажиллагааны 

журмыг боловсруулж, мөрдүүлнэ. 

- 

 

 

ЭМААБО хэлтэс  

Өрөмдлөг, тэсэлгээг тодорхой хуваарийн дагуу салхины 

хурд, чигийг харгалзан явуулж байна. 
- 

Төслийн ерөнхий 

менежер 

Хүнд машин механизм, генераторуудад тогтмол 

техникийн үзлэг, засвар үйлчилгээг хийж, яндан бүрт 

шүүлтүүр суурилуулж өгнө. 
- 

Төслийн ерөнхий 

менежер 

 

Химийн бодис, шатамхай шингэн болон газрын тосны 

бүтээгдэхүүний савны битүүмжлэлийг байнга шалгаж, 

технологийн горимын дагуу хадгална. 
- 

Хангамжийн 

хэлтэс 

 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг боловсронгуй 

болгож, хэрэгжүүлнэ. 
3000.0 ЭМААБО хэлтэс  

Химийн бодисын хаягдал бүхий хэсгүүд болон 

салхиар дамжин үүсэх химийн бодис агуулсан 

тоосжилт, ууршилт хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд 

сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлын сангийн даланг зөв 

зохистой төлөвлөж байгуулах, далангийн гадаргууг 

өнгөлөх, ургамалжуулах зэргээр тоосжилтыг бууруулах 

арга хэмжээ авах; 

Тоосжилт үүсэхээс сэргийлэн хаягдлын гадаргууг 

хангалттай хэмжээний чийгтэй байлгах. 

15000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үед 

химийн бодисын тоосжилт тархах 

Үйлдвэрийн технологид хэрэглэгдэж байгаа хорт 

бодисыг бүрэн шүүх стандартын шаардлага хангасан 

тоног төхөөрөмж ашиглах, засвар үйлчилгээг хугацаанд 

нь чанартай хийх, тоосжилт үүсч болзошгүй газруудыг 

тодорхой горимоор чийгшүүлэх 

18000.0  

Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах химийн 

ууршимтгай, дэгдэмхий бодисууд агаарт уурших, 

исэлдэх урвалд орох, салхиар тарах зэргээр агаарын 

Химийн бодисыг ашиглах, хадгалах явцад хоорондоо 

нийцэхгүй бодисуудыг хамт хадгалахгүй байх, химийн 

бодис хадгалах, ашиглах болон тээвэрлэх үед савны 

- 
Хангамжийн 

хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

чанар, найрлагыг өөрчлөх  

Хаягдлыг шатаах аргаар устгах үед хортой хий 

ялгаран агаарын чанарт сөргөөр нөлөөлөх 

Болзошгүй галын аюул, осол аваарийн үед гарах хорт 

хийн дэгдэлт агаарын чанарт нөлөөлөх 

битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгах 

Бүх төрлийн химийн бодис, ялангуяа шатамхай 

шингэнийг халаалтын хэрэгсэл, системээс хол, шууд 

нарны гэрэл тусахааргүй, үер усанд автахааргүй нөхцөлд 

хадгалах 

Нефтийн бүтээгдэхүүн, түлш шатахуун асгарч, 

алдагдсанаас орчны агаар бохирдох 

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах технологийн горимыг 

чанд мөрдөж ажиллах;  

Агаарын чанарыг хянах, шинжлэх байнгын 

ажиллагаатай багаж, тоног төхөөрөмж суурилуулан 

түүний мэдээллийг авч ашиглах; 

2000.0 
Хангамжийн 

хэлтэс 

2 
Газрын 

хэлбэр, төрх 

Барилга байгууламжийн үйл ажиллагааны улмаас 

газрын хэлбэр, төрхөд өөрчлөлт орох, газрын хэвлий 

эвдрэх, ухагдана. Мөн түүний эргэн тойрны тээврийн 

хэрэгслийн хөдөлгөөн ихсэлттэй холбоотойгоор 

хөрсөн бүрхэвч элэгдэн, доройтох, талхлагдах, 

ургамлан нөмрөг устах, бүрхэц нь багасахын зэрэгцээ 

тоос, ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдал, нефтийн 

бүтээгдэхүүнээр бохирдох нөлөөллүүд үүснэ. 

Үржил шимт өнгөн хөрсийг хуулан авч овоолго хийн 

нөхөн сэргээлтэд хэрэглэхээр хадгалах 600.0 ЭМААБО хэлтэс 

Тээврийн хэрэгслийн маршрутын бус замаар явахыг 

хориглосон таних тэмдэг бүхий самбаруудыг 

байрлуулах 

7000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Талбайн зориулалтын цэгээс гадагш элдэв хог хаягдал 

хаяхгүй, газрын төрх, хөрсийг эвдэхгүй, хөндөхгүй байх 

арга хэмжээг хэвшүүлэх 

10000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 

/галын бүс татах/ - ЭМААБО хэлтэс 

Барилгын явцад газрын тогтоц, хэлбэр төрх 

өөрчлөгдөх, эвдрэх зэргээр сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх; 

Эвдэгдсэн болон асгамал хөрстэй зам талбай ус, 

салхины нөлөөгөөр элэгдэлд хялбар орох, 

Барилгажилт болон уурхайн үйл ажиллагааг нарийн 

төлөвлөгөөний дагуу явуулж, явцын нөхөн сэргээлтийг 

тухай бүр хийнэ. 

- ЭМААБО хэлтэс  

Асгамал хөрстэй талбайг шигшсэн хайргаар хучина. - 

ЭМААБО хэлтэс 

Бага агуулгатай хүдэр дэх сульфид газрын гадаргад Овоолгын суурийг шаварлаг хөрсөөр хийж өгнө. - 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

ил гарч агаар дахь хүчилтөрөгчтэй нэгдэх, улмаар 

хүчил үүсгэх, 
Овоолгын эргэн тойронд үерийн хамгаалалтын далан 

байгуулж, овоолгоос цугларах хур тунадасны усыг 

цуглуулах зумф хийж өгнө. 

- 

- 

 

Төслийн ерөнхий 

менежер болон БО 

хэлтэс 

3 Гадаргын ус  

Ундайн голын голдирлыг өөрчлөх тохиолдолд 
түүний байгалийн тогтоцод сөргөөр нөлөөлөх, голын 

ус ширгэж үгүй болох, голдирлын өөрчлөлтөөс 

шалтгаалж, Бор овоо, Даац зэрэг булгууд ширгэх, 

ашиглах боломжгүй болох, Ундай голын голдирлын 

адаг хэсэг дэх Хөх хад, Мааньт, Бурхант зэрэг бусад 

булгуудад сөрөг нөлөөлөл учруулж болзошгүй. 

Ундай голын голдирлыг өөрчлөх эсэх асуудлыг 
зохистой шийдвэрлэх, хэрэв голын голдирол өөрчлөх 

тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар зураг төсөл 
хийлгэж, эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах, 

Ундайн голын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээг тусгайлан нарийвчилж хийлгэнэ. 

- ЭМААБО хэлтэс  

Химийн хорт бодис, шатах тослох материалын 

алдалт, асгаралт болон үерийн усны хяналтгүй 

урсацаар гадаргын ус бохирдох, 

Үерийн ус зайлуулах системийг байгуулах, химийн 

бодис болон шатах, тослох материалыг хадгалах 

байгууламжийг технологийн дагуу байгуулж, тогтмол 

үйл ажиллагааг хянаж байна. 

1000.0 ЭМААБО хэлтэс 

БУЦБ-ын технологийн горим, даац хэтрэх, 

БУЦБ-д хүчиллэг юмуу шүлтлэг бодис орж ирснээс 

технологийн горим зөрчигдөх, тоног төхөөрөмж 

эвдрэх, улмаар стандартын шаардлагад нийцэхгүй 

усыг цэвэршүүлсэн ус хадгалах цистернд оруулах, 

БУЦБ-ийн эргэн тойронд бохир усыг цуглуулах, үерийн 

усыг зайлуулах хамгаалалтын суваг, шуудуу байгуулж 

ажиллана. 
1000.0 ЭМААБО хэлтэс 

БУЦБ-ийн горимд нийцүүлэн, үйл ажиллагааны 

хяналтыг сайжруулж, хянаж байна. - ЭМААБО хэлтэс  

Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах 
агуулахын байршлын төлөвлөлт оновчтой бус, 

агуулахын барилга байгууламжийн инженерийн 

шийдлийн доголдлоос үүдэн гадаргын ус болон түр 
урсцад химийн бодис алдагдах, улмаар голдирлын 

дагуух усны нөөцийг бохирдуулах;  

Химийн бодисыг тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохих 
журмын дагуу явуулаагүйгээс химийн бодис 
алдагдаж усыг бохирдуулах, бохирдлын эх үүсвэрийг 

бий болгох 

Химийн бодисыг хадгалах, ашиглах болон тээвэрлэх 

үеийн савны битүүмжлэл, бүрэн бүтэн байдлыг байнга 

шалгах; 

Химийн бодисыг хадгалах агуулах болон барилга 
байгууламжийн үерийн хамгаалалт, даланг зураг 

төслийн дагуу барих, тэдгээрийн шал суурийг шингэн 

үл нэвчүүлэх материалаар хийх;  

Химийн бодис гадаргын усны эх үүсвэрт алдагдахаас 
сэргийлэх, гадаргын усанд тогтмол хугацаанд 

шинжилгээ хийж байх 

Химийн бодис тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааг 

1500.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон 

Хангамжийн 

хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

хангаж ажиллах 

Агаарт тархсан химийн бодисыг шингээж тогтсон 
борооны усны тогтоолыг шинэжилж амьтан, хүний 

замаас зайлуулах 

Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах, ШТС-ын 

орчимд асгарсан болон хөрсөнд нэвчсэн түлш 
шатахуун хур бороо, үерийн усаар дамжин гадаргын 

усыг бохирдуулах 

Нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах, ШТС-ын буулгах, 

ачих талбайн хур борооны ус зайлуулах сувгийг 
технологийн дагуу байгуулах, хэвийн ажиллагаатай 

байлгах; 

2500.0 ЭМААБО хэлтэс 

4 
Газрын 

доорхи ус 

Усны хэрэглээ ихсэх болон ус шавхалтын үйл 
ажиллагааны улмаас төслийн талбай, түүний орчмын 

газрын доорхи усны түвшин буурах,  

Усны түвшний бууралтад тогтмол ажиглалт хяналт 
хийж байна. - ЭМААБО хэлтэс 

Гүний хоолойн газрын доорхи ус ашиглалтын улмаас 

бага зузаантай  шаварлаг үеийн дор орших уст 

давхарга түрэлтгүй болох, газрын доорхи усны ордын 

тэжээмжийн бүс дэх бага гүний гар худгуудын ус 

татрах 

Төслийн болон түүний ойр орчны нутаг дэвсгэрт оршин 

буй бага гүнтэй худгууд болон Ундай голын голдирлын 

дагууд мониторинг явуулах; 

Мониторингийн ажлаар цуглуулсан мэдээллийн жилийн 

тайланг нөлөөлөлд өртөгчидтэй хамтран хэлэлцэх ажлыг 

зохион байгуулах; 

Гүний усны талаархи жилийн тайланг холбогдох 

газруудад гаргаж өгөх, ус ашиглах гэрээний дагуу 

холбогдох төлбөрийг төлөх 

3000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Далд уурхайн 1, 2-р босоо нэвтрэлтийн явцад гүний 

ус шүүрэх 

Нөлөөллийг бууруулахын тулд шүүрч буй усыг тогтмол 
шавхах ба тусгайлан засч бэлтгэсэн зумфэд 
хуримтлуулан хадгалах, цэвэрлэгдэж хуримтлагдсан 

усыг хаягдал чулуулгийн овоолго болон нэвтрэлт 
орчмын тоосжилтыг багасгах зорилгоор ашиглах 

- 

ЭМААБО хэлтэс 

болон 

Хангамжийн 

хэлтэс, гэрээт 

компаниуд 

Хаягдал чулуулаг дахь хүчил агуулсан уусмал, 

хаягдал хадгалах байгууламж дахь шүүрэлт зэргээс 
усны чанарт сөрөг нөлөө үзүүлэх; 

ХЧО-ууд болон ХХБ-аас бохирдсон усны нэвчилт, 

хүчиллэг урсацын шүүрэлт бий болсноос газрын 
доорхи ус бохирдох, усны чанарт сөргөөр нөлөөлөл 

үзүүлэх; 

Гүний усны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах 
Үүнд:  

 Хаягдал хадгалах байгууламж дахь шүүрэлтийг хянах, 

цуглуулах; 

 Хүчил үүсгэгч чулуулгийн урсацаар бохирдохоос 
хамгаалах; 

 Хаягдлын байгууламж дахь задрах чадвартай 

- 

 

 

ЭМААБО хэлтэс 

болон гэрээт 

компани 

500.0 

 

ЭМААБО хэлтэс 

болон Ил уурхайн 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

Шүүрүүлж зайлуулсан уснаас гадаргын урсац бий 
болж сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх 

хаягдлаас ялгарах уусамтгай бодисууд агуулсан 
уусмалыг цуглуулах, саармагжуулах; 

 Хаягдал ус боловсруулах үйлдвэрийн менежментийг 
боловсронгуй болгох; 

Шүүрүүлж байгаа усыг дахин ашиглах боломжийг 
судлах, ус зайлуулах системийг боловсронгуй болгох 

 хэлтэс 

4000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Түлш шатахуун, шатах тослох материалууд, бохир ус, 

химийн янз бүрийн бодисууд асгарч алдагдсанаас 
үүдэн бага гүнд орших уст давхарга бохирдох, 

Аюултай хортой материалын менежментийг чанд 
мөрдөж ажиллана. 

Шатах тослох материалыг алдагдахаас бүрэн 
сэргийлсэн хадгалалтын нөхцөлийг тодорхойлох, 

тэдгээрийг алдагдаж, гоожсон тохиолдолд түүнийг 

хэрхэн цуглуулж аюулгүй болгох, тээвэрлэх, зайлуулах 

асуудлыг зохистой шийдвэрлэх. 

20000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон Хүнд машин 

механизмын 

хэлтэс 

5000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон бусад 

хэлтсүүд 

Химийн хорт бодис, шатах тослох материалын 

алдалт, гоожилт болон үерийн усны хяналтгүй 

урсацаар газар доорхи ус бохирдох;  

 

Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хэрэглээнээс усны нөөц 
тодорхой хэмжээгээр  хосмдох 

Үйлдвэрийг хур борооны болзошгүй үерийн урсацаас 
хамгаалах далан, суваг шуудуу байгуулах; 

 

Гүний худагт баталгаажсан усны тоолуурыг 

суурилуулан тоолуурын заалтын дагуу ус ашигласны 
төлбөрийг цаг тухайд нь төлж байх. 

- 
Дэд бүтцийн 

хэлтэс 

18000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Газрын гүнээс гаргаж ирсэн уулын чулуулаг хур 
тунадас болон шүүрлийн улмаас хүчиллэг шингэн 
үүсгэж орчны хөрс, ургамал, усыг бохирдуулах 

Чулуулгийг түр хадгалах болон удаан хугацаагаар 
овоолго хийх талбайнуудад ус үл нэвчүүлэх давхаргаар 
суурь хийж өгнө. 

5000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

Угаагдал, хур борооны дараах урсгалыг цуглуулах 

боломжтойгоор далан, газрын хэвгий болон ус 

хуримтлуулах зумп байгуулна. 
5000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар хянана. -  

Шатах тослох материал, химийн бодис алдалтын үед 

гүний ус бохирдох, 

Үерийн далан, хамгаалалтын бетон суурь, үл нэвчүүлэх 

давхарга бүхий хаягдал хадгалах зумф зэргийг 
шаардлагатай цэгүүдэд барьж байгуулна.  

3000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Аюултай болон хортой материалын менежментийн - 
ЭМААБО хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

төлөвлөгөөнд тухайн бодис, материалыг алдагдахаас 

бүрэн сэргийлсэн хадгалалтын нөхцөлийг тодорхойлох, 

тэдгээрийг алдагдаж, гоожсон тохиолдолд түүнийг 

хэрхэн цуглуулж, аюулгүй болгох, тээвэрлэх,зайлуулах 

асуудлыг зохистой шийдвэрлэх 

Газрын доорхи усан орчин бохирдсон тохиолдолд тэр 
нь хөрсөөр дамжин хүрээгээ тэлж хөрс, хүн, мал 

амьтан, ургамалд сөргөөр шууд нөлөөлнө. 

Үйлдвэрийн болон ахуйн бохир ус дамжуулах шугам 
сүлжээний ашиглалтанд байнга хяналт тавьж, гэмтэж, 

эвдрэх, элэгдэх цоорохоос урьдчилан сэргийлэх 
- 

ЭМААБО хэлтэс 

Усан хангамжийн худгууд дээр усны түвшиний 
хэмжилт, усны чанарын шинжилгээг хийх, хаягдал 

усанд усны чанарын шинжилгээ хийлгэх 

2000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

Химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдлаар газрын доорхи 

усны нөөц бохирдох 

Химийн бодисын бохирдолтой усыг ил задгай 
урсгахгүй байх - 

ЭМААБО хэлтэс 

Химийн бодисын хог хаягдлаас гүний ус бохирдох Химийн бодисын хаягдлыг ил задгай 
байршуулахгүйгээр цаг алдалгүй зориулалтын зууханд 

шатааж устгалд оруулах 
- ЭМААБО хэлтэс 

5 
Хөрсөн 

бүрхэвч 

Барилга угсралтын явцад үүсэх хөрс хуулалт мөн 

машин техникийн хөдөлгөөнөөс үүдэн хөрс элэгдэл 

эвдрэлд орох,  

Ил уурхайн уурхайлалтын явцад хөрсөн бүрхэвч 

зөөгдөж, элэгдэл эвдрэлд өртөх  

Барилгын талбай орчимд аль болох бага газар хөндөж, 

техник хэрэгслүүдийг зөвхөн зөвшөөрсөн замаар 

явуулна. 

- 

 

 

ЭМААБО хэлтэс 

Хуулсан өнгөн хөрсийг овоолго хийж бүтээх ба бүтцийг 

нь алдагдуулахгүй хадгалах арга хэмжээ авна. Өнгөн 

хөрсийг овоолго хийж хадгалаад ажил дууссаны дараа 

нөхөн сэргээлтэнд ашиглана.  

14000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон Хүнд машин 

механизмын 

хэлтэс 

Барилга байгууламжууд орчмын талбайн хөрсийг нөхөн 

сэргээж зүлэгжүүлж, моджуулна.  23000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Барилгын ажил дуусмагц орчны газрын нөхөн 

сэргээлтийг эхэлнэ. 25000.0 
ЭМААБО хэлтэс 

болон Хүнд машин 

механизмын 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

хэлтэс 

Зам тээврийн хөдөлгөөнөөс хөрсний элэгдэл эвдрэл, 

үржил шимийн доройтол улам нэмэгдэх  

Зам талбайг услаж, дагтаршаагүй зам дээр явах машины 

хурдыг хязгаарлана, гол болон дотоод замуудад дэс 

дараатайгаар хучилт хийнэ. 
5000.0 

ЭМААБО хэлтэс, 

Хүнд машин 

механизмын 

хэлтэс 

Хөрс, чулуулгийн овоолгыг үүсгэх буюу эзлэх 

талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх үед ургамлын бүрхэвч 

болон бусад зүйлс устаж үгүй болох 

Овоолгыг хийхдээ гулсалт нуралт, салхи усны элэгдэлд 

тэсвэртэй байхаар төлөвлөж, хэрэгжилтэнд хяналт 

тавина. 
2000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон Хүнд машин 

механизмын 

хэлтэс 

Тэсрэх бодис үйлдвэрлэхэд ашиглаж буй болон 

тэсэлгээ хийхэд ашиглаж буй химийн хорт бодисоор 

хөрс бохирдох 

Химийн хорт бодисыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, 

устгах үйл ажиллагааг зохих шаардлагын дагуу явуулна.  - ЭМААБО хэлтэс 

Уурхайн дэд бүтэц, үндсэн болон туслах барилга 

байгууламж барих үед ашиглагдах химийн бодис 

хадгалах агуулахын барилгын инженерийн 

байгууламжийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн доголдолоос 

үүдэн хөрсөнд химийн бодис алдагдах; 

Тээвэрлэх, түгээх, хүлээн авах үйл ажиллагаа зохих 

журмын дагуу явагдаагүйгээс химийн бодисыг 

хөрсөнд алдаж, бохирдол үүсгэх; 

Хөрсөнд химийн бодис алдагдсанаас ургамал, 

гадаргын болон газар доорхи ус, ан амьтанд дам 

нөлөөлөл учруулах; 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг зориулалтын 

агуулахад, хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд 

хадгалах, химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт, 

зарцуулалтад тогтмол хяналт тавьж байна. Химийн 

бодис агуулсан шингэн хаягдлыг хөрсөнд  нэвчүүлэхгүй 

байж, хальж асгарахаас сэргийлнэ.  
5000.0 

Хангамжийн 

хэлтэс 

Шатах тослох материал, нефтийн бүтээгдэхүүн 

асгарч, алдагдсанаас орчны хөрс бохирдох, 

Шатахуун хадгалах технологийн горимыг чанд мөрдөж 

ажиллана. 

Гамшиг ослын үед агуулах савны талбайд асгарсан 

шатахууныг цуглуулан авч, тусгай саванд савлаж байна.  

Ачиж буулгах болон цэнэглэх талбайгаас шатахуунаар 

бохирдсон хур борооны ус хөрсөнд нэвчихээс сэргийлж 

2000.0 
Хангамжийн 

хэлтэс 



 

 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2014 

 

77 
 

# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

байнгын хяналт тавьж байна.  

Шатах тослох материал болон химийн бодисын сав 

баглаа боодлыг зориулалтын бус аргаар устгалд 

оруулах, хаях зэргээс хөрс бохирдох, 

 

Хог хаягдлаар бохирдох,  

Дизель станцын ялгаруулж буй тоос нь хүнд металл 

болон бусад хорт бодис агуулсан байх, тэдгээр нь 

хөрсөн дээр бууж бохирдуулах, 

Химийн бодисын үлдэгдэл, хог хаягдал болон устгалд 

оруулж буй аргуудад хяналт тавина. 
800.0 ЭМААБО хэлтэс  

Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах ба дахин 

боловсруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.  
700.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хорт болон аюултай бодис тээвэрлэх үед үндэсний 

болон олон улсын стандартын шаардлагыг бүрэн 

хангасан байх ба болзошгүй үед авах арга 

хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлнэ.  

2000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон гэрээт 

компани 

Машин, механизмын засвар үйлчилгээг зөвхөн 

зориулалтын засварын байр, талбайд хийж гүйцэтгэнэ. 
- Засварын хэлтэс 

Асгаралт гарах магадлалтай түлш шатахууны сав, 

түгээгүүрийн талбайг байнгын хатуу хучилттай болгоно 

эсвэл асгаралтыг цуглуулах багтаамж бүхий түр 

байгууламжийг байршуулна. 

1500.0 Төслийн менежер 

Химийн бодисуудын сав баглаа боодлыг хаягжуулан  

анхааруулах тэмдэг тавьж өгнө. 
1200.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хоорондоо нийцэхгүй буюу нэг дор хадгалж болохгүй 

бодисуудыг тусад нь хадгална. 
500.0 ЭМААБО хэлтэс  

Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай шингэнийг 

халаалтын хэрэгсэл системээс хол, шууд нарны гэрэл 

тусахааргүй, үер усанд автахааргүй нөхцөлд хадгална. 
2000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон 

Хангамжийн 

хэлтэс 

Шатах тослох болон бусад бүх төрлийн химийн бодисын 

хэрэглээ, устгалд оруулах явцыг дэлгэрэнгүй бүртгэл 

хөтөлж,  хяналт тавина, үр дүнг тайлагнана. 

- ЭМААБО хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт зарцуулалтанд 

тогтмол хяналт тавина. 
- ЭМААБО хэлтэс  

Асгаралтыг шингээх бодис, материалыг асгаралт гарах 

өндөр эрсдэлтэй ажлын байруудад хангалттай 

хэмжээгээр байршуулна. 

1300.0 ЭМААБО хэлтэс  

Шатах тослох материалаар бохирдсон хөрсийг 

саармагжуулах, хөрсний бохирдлоос сэргийлэх арга 

хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

5000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар хянана. - ЭМААБО хэлтэс 

6 
Ургамлан 

нөмрөг 

Барилга болон уурхайлалтын явцад хөрсөн бүрхэвч 

эвдрэлд орж, ургамлан нөмрөг устана. 

Лицензийн талбайд Монгол улсын улаан ном, улаан 

данс, бусад хууль тогтоомжоор тодорхойлсон ховор, 

нэн ховор ургамал сүйдэх. 

Лицензийн талбайд ховор, нэн ховор ургамал түүж 

ашиглах 

Орчны тоосжилт ихэссэнээр ургамлын бүрхэвчинд 

сөргөөр нөлөөлөх 

Хөрс элэгдэн доройтосноор ургамлын бүрхэвчинд 

сөргөөр нөлөөлөх 

Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн нөөцөөс 

хасагдаж, улмаар бусад талбайн бэлчээрийн даацад 

сөргөөр нөлөөлөх 

Барилга бүтээн байгуулалт баригдах, уурхайлалт 

явуулах талбайд ургамлын судалгаа хийж, газар хөндөх 

зөвшөөрөл хүссэний дагуу ургамал судлаач дүгнэлт 

гарган, заавар зөвлөмжийг мөрдөж ажиллана.  

- ЭМААБО хэлтэс 

Ховор, нэн ховор ургамал техникийн хөлд сүйдэх 

тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлнэ, түр хамгаалах хаалт, 

хашилт байрлуулна. Газарзүйн Мэдээлийн Системд 

оруулна. 

50000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

Байгалийн ургамал түүж ашиглахыг хориглосон 

компаний бодлогын талаар сургалт суртачилгаа явуулж, 

хэрэгжүүлэн, хяналт шалгалт явуулна.  
1800.0 

ЭМААБО хэлтэс 

Тээврийн хэрэгслийг замгүй газраар явахыг хориглож, 

хэрэгжилтэнд хяналт тавина 

 

5000.0 

ЭМААБО хэлтэс, 

Орон нутгийн 

хэлтэс 

Бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ. 
4000.0 

ЭМААБО хэлтэс, 

Орон нутгийн 

хэлтэс 

7 
Амьтны 

аймаг 

Барилга бүтээн байгуулалт, уурхайлалтын үйл Монгол улсын улаан ном, бүс нутгийн болон олон 

улсын улаан данс, бусад хууль тогтоомж, гэрээ 

конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор зэрлэг 

45000.0 ЭМААБО хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

 ажиллагааны улмаас амьтдын амьдрах орчин хомсдох  

Жижиг амьтад үйл ажиллагаанд өртөж үхэж хорогдох 

Хүний үйл ажиллагааны улмаас амьтдын бүлгэмдэлд 

өөрчлөлт орох, улмаар зарим зүйл амьтдын тоо 

толгой, нүүдэл шилжилтэнд сөргөөр нөлөөлөх 

Хууль бусаар зэрлэг амьтан агнах, барих 

Шувууд цахилгаанд цохиулж болон цахилгааны утас 

мөргөн үхэж хорогдох, ялангуяа ховор шувуудын тоо 

толгойд сөргөөр нөлөөлөх 

Хоолны хаягдал ил задгай хаяснаар хэрээний тоо 

толгой нэмэгдэн бусад амьтны төрөл зүйлд сөргөөр 

нөлөөлөх 

Бор овоо булаг ил уурхайн овоолгонд дарагдаснаар 

усан орчны амьтдын амьдрах орчин устах, зэрлэг 

амьтдын ундны эх үүсвэр хомсдох 

 

амьтдын талаар уурхайн ажилчдад сургалт зохион 

байгуулна.  

Хууль бусаар амьтан агнах, байгалийн ургамал түүхийг 

хориглосон бодлого, дүрэмийн талаар ажилчдад сургалт 

явуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавина. Уурхайн талбай 

руу нэвтрэх, гарах хаалгууд дээр амьтан агнах, 

байгалийн ургамлыг түүж ашиглахыг хориглосон 

мэдээллийн самбар байршуулна. 

15000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Шувууд цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй цахилгааны 

шугамууд дээр богино холболтын тусгаарлагч 

суурилуулна. Шувуу цахилгааны утас мөргөж эндэхээс 

сэргийлэн 2 төрлийн нислэгийн чиг өөрчлөгчүүд 

цахилгааны утаснууд дээр суурилуулсан. Цаашид үр 

дүнд тогтмол хяналт шинжилгээ явуулна.  

35000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хоолны  үлдэгдэл ил задгай хаяхаас сэргийлэх арга 

хэмжээ авна. Хэрээний тооллого хийж үр дүнг үнэлнэ. 

Зэрлэг амьтан, гэрийн тэжээмэл амьтан тэжээхийг 

хориглох. 

2000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хамгааллын ач холбогдолтой зэрлэг амьтдыг хамгаалах 

арга хэмжээ авна (хар сүүлтийн хашаа мөргөж бэртэхээс 

сэргийлэн хашаа дагасан замын хурдыг хязгаарлах, 

автомашинд дайруулахаас сэргийлэхэд ил уурхайн 

дотоод журамд өөрчлөлт оруулах).  

10000.0 ЭМААБО хэлтэс 
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Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

8 Аюул осол 

 Галын аюул 

Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах химийн 

бодисууд дотор ахуйн болон үйлдвэрлэл, техникийн 

зориулалттай шатах, тэсрэх болон хялбархан исэлддэг 

бодисууд байгаа нь хэт халалтын улмаас тэсрэх, 

дэлбэрэх, исэлдэх зэрэг эрсдэл учруулах;  

Аянга, цахилгаан, хэт халалт, гэнэтийн хүчтэй 

цахилгаан гүйдлийн нөлөөгөөр аюултай химийн 

бодис тэсэрч дэлбэрэх, галын аюул гарах; 

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх дүрэм, журам 

боловсруулж, түүнийг мөрдөн ажиллана.   

Галын дохиоллын систем суурилуулах, гал унтраах 

хэрэгслийг зохих газруудад байрлуулах, байнгын бэлэн 

байлгах, аюулын гарцын байрлалыг заасан самбар, 

галын аюул гарах болзошгүй газруудад анхааруулах 

зурагт хуудас, тэмдэг тэмдэглэлээг байршуулж байна.  

Тэсэрч дэлбэрэх, галын аюултай бодисуудыг нарны 

шууд тусгалаас хамгаалсан байгууламжид байрлуулж, 

хамгаалалтын хатуу дэглэм тогтоож ажиллана.  

Хоорондоо нийцэхгүй бодисуудыг хамт хадгалахгүй 

байх тал дээр анхаарч ажиллана.  

Бүх химийн бодис, ялангуяа шатамхай шингэнийг 

халаалтын хэрэгсэл, цахилгааны эх үүсвэр, системээс 

хол, нарны гэрэл шууд тусахааргүй нөхцөлд хадгалж 

байна.  

Аянга зайлуулагчийг шаардлагатай бүх газруудад 

байрлуулж байна.  

1000.0 ЭМААБО хэлтэс 

 Газар хөдлөлт 

Газар хөдлөлийн үед химийн хорт болон аюултай 

бодис бүхий сав унах, хагарч эвдэрснээс химийн 

бодис алдагдаж, байгаль орчинд бохирдол үүсгэх; 

Химийн бодисын агуулахын байршлыг газар 

хөдлөлтийн  бүс нутагт баримтлах барилгын норм дүрэм 

болон төрийн захиргааны төв байгууллагатай 

зөвшилцсөний үндсэн дээр төлөвлөнө.  

- ЭМААБО хэлтэс 

 Цахилгааны гэмтэл 

Цахилгааны гэмтэл гарах тохиолдолд галын аюул 

гарч шатамхай, ууршимтгай, тэсрэмтгий шинж 

чанартай химийн бодисоос осол аюул үүсэх; 

Барилга байгууламжийн доторхи цахилгаан тоног 

төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн угсралт монтажийг галын 

онц аюултай байгууламжид шаардагдах стандартын 

дагуу хийж, тогтмол үзлэг шалгалт хийж байна. 

Шатахууны агуулах, ШТС-ын цахилгааны монтажийн 

бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, тодорхой ажилтанд 

хариуцуулна.  

Галын аюулаас хамгаалах болон ил гал гаргахыг 

хориглосон бүс тогтоож, анхааруулга санамж, зурагт 

1800.0 ЭМААБО хэлтэс 
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Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

хуудас, тэмдэг тэмдэглэгээг хийж тавина.. 

 Шугам хоолой цоорч гэмтэх; Болзошгүй  аюулаас сэргийлэх болон  гарсан 

тохиолдолд хэрэгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөтэй, 

шаардлагатай багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг 

хангалттай  тоогоор суурилуулж,тогтмол үзлэг шалгалт 

явуулж байна. 

6000.0 ЭМААБО хэлтэс 

9 Дуу чимээ 

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, машин механизмын, 

хөдөлгүүрээс үүдэлтэй шуугиан ажиллагсдын эрүүл 

мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх;. 

Ажиллагсдыг сонсголын эрхтэн хамгаалах хэрэгсэл 

(чихэвч)-ээр хангаж байна. (чихэвч) 
1000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Тоног төхөөрөмжийн шуугиан бууруулах арга хэмжээ 

авч байна. 
2500.0  

10 

Орон нутгийн 

оршин 

суугчдын 

нийгэм эдийн 

засгийн 

байдал 

Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд, худгийн түвшин, 

бэлчээрийн доройтол, малын тарга хүч буурах; 

Уурхайн талбайгаас  45 км-ийн тойрогт амьдарч байгаа 

малчин өрхүүдэд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг 

тодорхойлж түүнийг бууруулах арга хэмжээг авч байна. 
- 

ЭМААБО хэлтэс, 

БНХНХ 

11 

Байгаль 

орчны 

сургалт 

сурталчилгаа 

Хяналт-шинжилгээний үр дүнг орон нутгийн 

захиргаа, төрийн бус  байгууллагууд, нутгийн оршин 

суугчдад тухай бүр танилцуулж байх; 

Уурхайн талбайгаас 45 км тойрогт амьдарч буй малчин 

өрхүүд, энд уурхайн нөлөөллийн бүсээс гаргасан 11 айл 

хамрагдана. 
- 

ЭМААБО хэлтэс, 

БНХНХ 

Байгаль орчны аливаа мэдээ, мэдээллийг бүх 

ажилчид, гэрээтүүд, зочид төлөөлөгчид бусад 

сонирхогч талуудад нээлттэй байлгах; 

Аливаа төрлийн зурагт болон мэдээллийн хуудас, тайлан 

мэдээ, гарын авлага, тэмдэг, тэмдэглэгээ зэргийг бэлтгэх 

мөн вэб сайтын мэдээлэлээ шинэчлэх, цаг үеийн мэдээ 

мэдээллээр хангах зэргээр сурталчилгааны ажлыг хийж 

гүйцэтгэж байна.    

- ЭМААБО хэлтэс 

Байгаль хамгаалахад тэдний оролцоог 

хангахад  дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх; 

Байгаль орчны сургалтуудыг ажлын байранд нь зохион 

байгуулж байна.  
5000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Тэдний оролцоог хангахад чиглэсэн аливаа төрлийн 

уралдаан, тэмцээн зэрэг үйл ажиллагааг зохион 

байгуулж байна.  

10000.0 ЭМААБО хэлтэс 
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# 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

Химийн бодистой харьцаж ажилладаг хүмүүсийг 

тогтмол сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх, чадавхийг 

дээшүүлэх; 

Тусгай хөтөлбөрийн дагуу сургалтыг зохион байгуулах, 

шинээр ажилд орох хүмүүсийг ажилд орохын өмнө 

сургалтад хамруулж, шалгалт авна.  

3000.0 ЭМААБО хэлтэс 

2014 онд Оюу Толгой төслийн ашиглалтын тусгай  зөвшөөрөлт талбайд хайгуул, барилга бүтээн байгуулалт ба уурхайлалтын 

үйл ажиллагаа явуулах үеийн  байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний  нийт зардал,  
446 800.0  
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1.21. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр – Шивээ толгой, Жавхлант , ОТ уурхайн талбайд (6709 A) 

Хүснэгт 30. Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2014 онд 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

А
г
а

а
р

ы
н

 ч
а

н
а

р
 

Уур амьсгал 

Агаарын хэм, салхины 

хурд, чиглэл, харьцангуй 

чийгшил, даралт, бороо 

цас, ууршилт, нарны 

цацраг 

Уурхайн талбайд Хэмжих 

Campbell Scientific.  

UT30 автомат цаг 

уурын станц 

Өдөр тутам 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ 

Цаг уур 

Салхины хурд, чиглэл 

Monitoring station 1, Monitoring station2, 

Monitoring station 3, Monitoring station PP, 

Monitoring station WMC 

Хэмжих Автомат цаг уурын 

станцын салхи 

хэмжигч 

Өдөр тутам 

Агаарын хэм, салхины 

хурд, чиглэл, харьцангуй 

чийгшил, даралт 

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 

цэгүүдэд 

Хэмжих 
Kestrel 

Хэмжилт 

хийх үед 

Тоосжилт 

PM2.5, PM10, and TSP 

(нийт тоосны уналт) 

Уурхайн талбай дотор болон түүний орчимд 

байрлах тоосны хяналтын 20 цэгт буюу DMP-

LA01, DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04, 

DMP-LA05, DMP-Emulsion plant-01, DMP-

Emulsion plant-02, DMP-Quarry batch plant and 

DMP-Petrovis-01, DMP-Petrovis-02, DMP-Shivee 

Tolgoi loading area, DMP-TSF-01, DMP-TSF-02, 

DMP-WMC, DMP-Khaliv, DMP-Open Pit-01, 

DMP-Open Pit-02, DMP-COS-01, DMP-COS-02, 

DMP-CHP, Таван Толгойгоос Оюу Толгойд 

нүүрс тээвэрлэн авчирч буй замд 2 цэг. 

Хянах 

Dust Trak тоосны 

ширхэглэг хэмжих 

багаж болон тоосны 

уналт хэмжих 

бортого 

Сар бүр 

PM2.5, PM10 ба TSP (нийт 

тоосны уналт) 

Monitoring station 1, Monitoring station2, 

Monitoring station 3, Monitoring station PP, 

Monitoring station WMC 

Хянах 
Ambient Air quality 

network 
Өдөр тутам 

Орчны агаар дахь 

хийнүүд 

CH4, NH3, H2S Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн орчимд Хянах 
Dragger X@5000,  

Dragger X@7000 
Сар бүр 

CO2, CH4, SO2, O2, NO2, 

H2S 
LA02, LA03 

Дээж авч 

шинжлүүлэх 

УБ хот дахь 

БОШТЛаборатори 

III, IV 

улиралд 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

CО, CO2, SO2, O2, NO2, 

температур, урсгалын хурд, 

диффенциал даралт 

Төв дулааны станц, уурын зуухнууд, DPS 

(Генераторууд) 
Хянах 

Testo 350 XL Gas 

analyser 
Сар бүр 

CО, CO2, SO2, O2, NO2, 

температур, урсгалын хурд, 

диффенциал даралт 

Шатаах зуух 

Хянах CEMS (Continuous 

Emissions 

Monitoring System) 

Өдөр тутам 

CH4, CO2 
Хаягдал боловсруулах төв (Цооног: 

WMCBH01A, WMCBH02A, WMCBH03A) 

Хянах 
Dragger X@7000 Сар бүр 

SO2, NO2 Monitoring station 1, Monitoring station PP 
Хянах 

Спектрометр Тасралтгүй 

Хүнд метал 
Ag, As, Cu, Se, Hg, Al, Mo, 

Sb 

Monitoring station 1, Monitoring station2, 

Monitoring station 3,  Monitoring station WMC 

Хянах 
High volume sampler 

6 өдөр тутамд 

(үргэлжилсэн) 

Дуу шуугиан 

Гадаад орчны, тэсэлгээний, 

ажлын байрны дуу 

шуугианы түвшин 

Уурхайн талбайн орчмын дуу шуугианы 12 цэгт 

буюу : NMP-LA01, NMP-LA02, NMP-LA03, 

NMP-LA04, NMP-LA05, NMPLA06, NMP-

LA07, NMP-LA08, NMP-LA09, NMP-LA10, 

NMP-LA11, NMP-Shivee Tolgoi loading area 

Хянах 
2238E Mediator 

Sound level meter 

Улиралд нэг 

удаа  

Дуу шуугианы сфектрум 

анализ 
Лицензийн талбайн гаднах болон доторхи Хянах 

Зөвлөх 

мэргэжилтэн (Noise 

spectrum meter) 

Жилд нэг 

удаа 

Доргио чичиргээн 

Тэсэлгээнээс үүссэн дуу 

чимээ болон доргио 

чичиргээн 

Уурхайн тосгон болон ойролцоо нутаглах айл 

өрхийн өвөлжөө  орчимд, Шивээ Толгой ачаа 

тээврийн талбайд 

Хянах 
Зөвлөх 

мэргэжилтэн 

Жилд нэг 

удаа (Шивээ 

Толгой ачаа 

тээврийн 

талбайд 

улиралд нэг 

удаа) 

Ажлын байрны 

эрүүл ахуйн 

үзүүлэлтүүд  

Тоос, дуу чимээ, 

гэрэлтүүлэг, чийгшил 

болон физик бохирдлын 

түвшин 

Ажлын байранд Хянах  Улирал бүр 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Удаан задардаг 

органик 

бохирдуулагчид 

Диоксин ба фуран 

(PCDD/PCDF) 
Ажлын байранд Хянах  

Улирал бүр 

 

Х
ө

р
сн

и
й

 ч
а

н
а

р
 

Хөрсний чанар 

Элэгдэл, үржил шим, чийг, 

рН, давсжилт, үе 

давхаргуудын зузаан, хүнд 

металлын агууламж,  

 

Уурхайн талбай орчмын 5 цэгт SMP-LA01, 

SMP-LA02, SMP-LA03, SMP-LA04, SMP-LA05 

 

 

Хянах, 

Шинжлэх 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилд хоёр 

удаа 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ 

Физик болон 

химийн үзүүлэлт 

Температур, чийг, 

бохирдолт, механик бүтэц, 

карбонатын хэмжээ, Ca, 

Mg, P2O5, K2O, Soil pH, 

үржил шим,  N, P, хүнд 

металлын агууламж; 

Кадми (Cd), зэс (Cu), 

хүнцэл (As), мөнгөн ус 

(Hg), кобальт (Co), никель 

(Ni), хар тугалга (Pb), сод 

(Na), төмөр (Fe), цинк (Zn), 

сульфат (SO4),  

Уурхайн талбай орчмын 30 цэгт буюу : SMP-

LA01, SMP-LA02, SMP-LA03, SMP-LA04, SMP-

LA05, SMP-Quarry batch plant, SMP-Warehouse, 

SMP-DS01, SMP-DS02, SMP-PDS01, SMP-

PDS02, SMP-PDS03, SMP-PDS04, SMP-

Emulsion plant, SMP-Explosive magazine, SMP-

LF01, SMP-LF02, SMP-WMC01, SMP-WMC02, 

SMP-WMC03, SMP-TSF01, SMP-TSF02, SMP-

TSF03, SMP-Road, SMP-WWTP, SMP-TWEP01, 

SMP-TWEP02, SMP-Shaft01, SMP-OprCamp, 

SMP-Tailings mud 

Шинжлэх 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилд нэг 

удаа 

Хөрсний бохирдол 

Нефть, нефтийн 

бүтээгдэхүүн, 

нүүрсустөрөгчид 

SMP-Quarry batch plant, SMP-Warehouse, SMP-

DS01, SMP-DS02, SMP-PDS01, SMP-PDS02, 

SMP-PDS03, SMP-PDS04, SMP-Road, SMP-

Shaft01, SMP-OprCamp,  

SMP-WWTP, SMP-Maint01, SMP-Maint02 
 

Хянах 

Хөрсний бохирдол 

шинжлэх - Фото 

ион илрүүлэгч  

Улирал тутам 

Хөрсний эрүүл 

ахуй 

1 см3 дэх нийт бичил 

биетийн тоо, хөрсөн дэх 

эмгэг төрүүлэгч бичил 

биетэн 

SMP-DS01, SMP-DS02, SMP-Quarry batch plant, 

SMP-Warehouse, SMP-PDS01, SMP-PDS02, 

SMP-PDS03, SMP-PDS04, SMP-Emulsion plant, 

SMP-Explosive magazine, SMP-OprCamp, SMP-

Road, SMP-Shaft01 

Шинжлэх 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилд нэг 

удаа 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Хими, 

микробиологийн 

үзүүлэлт 

pH, N, P, хүнд металл, 1см3 

дэх нийт бичил биетийн 

тоо болон эмгэг төрүүлэгч 

бичил биетэн 

SMP-WWTP, SMP-TWEP01, SMP-TWEP02, 

SMP-LF01, SMP-LF02, SMP-WMC01, SMP-

WMC02, SMP-WMC03; 

Шинжлэх 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилд хоёр 

удаа 

Хүнд метал 
Pb, As, Cu, Se, Hg, Al, Mo, 

Sb 

Хаягдлын даланд хаягдаж буй зуурмагны 

усгүйжүүлсэн хуурай үлдэгдэлээс дээж авна. 

Дээж авч 

шинжлүүлэх 

Лабораторийн 

шинжилгээ 
Сар бүр 

 

У
р

г
а

м
л

ы
н

 а
й

м
а

г 

Ургамалжилтын 

хяналт шинжилгээ 

Ургамлан аймаг, ургамлан 

нөмрөгийн өсөлт хөгжилт, 

биомасс, хөрсний чийг, 

хөрсний эвдрэл 

Талбай-1, Талбай-2, Талбай-3, Талбай-4, 

Талбай-5, Талбай-6, 

Талбай-7, Бэлчир, Хайрхан, Оорцог, Баглуур-

Хялганат, Эрээн цав, Бударганат, Ундайн гол, 

Жавхлантын зоо, Шар модот, Дайчингийн заг 

Хянах, судлах 

Дижитал зургийн 

аппарат, туузан 

метр, Клинометр 

(налуу хэмжигч), 

хээрийн судалгааны 

мэдээ цуглуулах 

маягтууд 

Жилд нэг 

удаа VIII/2-

IX/20 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ  

Биологийн нөхөн 

сэргээлтийн төлөв 

Өмнөх жилүүдэд 

биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн талбайнуудад 

дээрхтэй ижил төрлийн 

хяналт шинжилгээ 

Оюут нисэх буудал орчим, Ханбумбат нисэх 

буудал орчим, ОТ-ХБ замын дагуух каръер, 

өнгөн хөрсний овоолго 

 
Хянах, судлах 

Дижитал зургийн 

аппарат, туузан 

метр, Клинометр 

(налуу хэмжигч), 

хээрийн судалгааны 

мэдээ цуглуулах 

маягтууд 

Жилд нэг 

удаа VIII/20-

IX/20 

Өнгөн хөрсний 

чанар  

Удаан хугацаанд хадгалах  

өнгөн хөрсний овоолгын 

үржил шим, агрохимийн 

үзүүлэлтүүд, механик 

бүтэц 

Ил уурхайн овоолго 

Шинжлэх 

Дээж авах уут, 

багаж, 

лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилд нэг 

удаа 

Хөрсөн дэх үрийн 

нөөц 

Хөрсөн дэх үрийн зүйлийн 

бүрдэл, тоо хэмжээ, 

соёололт, амьдралт 

Ил уурхайн овоолго  Судлах, 

шинжлэх 

Дээж авах уут, 

багаж, 

лабораторийн 

Жилд нэг 

удаа 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

шинжилгээ 

Ургамлын 

фенологи 

Зонхиолох ургамлын 

бүлгэмдлийн динамик, 

үрийн унац, гарц 

Ханбогд сумын хэмжээнд 

Хянах судлах 

 

Сард нэг удаа 

Нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн 

ургамлын 

мониторинг 

Хайлас мод болон 

бэлчээрийн хяналт 

шинжилгээ  

Ханбогд сумын хэмжээнд 

Хянах судлах 

Зургийн аппарат, 

хээрийн судалгааны 

мэдээ цуглуулах 

маягт 

Сард нэг 

удаа-жилд нэг 

удаа 

Ашигт ургамлын 

судалгаа 

Ургамлын ашиглалтын 

хэмжээ 

Ханбогд сумын хэмжээнд 

Аман асуулга 

 

Жилд нэг 

удаа 
 

  

   

А
м

ь
т
н

ы
 а

й
м

а
г
 

Мөлхөгчид 

Зүйлийн бүрдэл, 

популяцийн нягтшил, 

элбэгшил 

Уурхай орчмын 6 талбайд: FMP-01, FMP-02, 

FMP-03, FMP-04, FMP-05, FMP-06, биологийн 

нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд 

Хянах, судлах 

Туузан метр, 

хээрийн судалгааны 

мэдээ цуглуулах 

маягт, термометр 

Жилд 2 удаа 

VI, VIII 

саруудад 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ 

Шувууд 

Зүйлийн бүрдэл, нүүдэл, 

ховор шувуудын тархац, 

байршил 

Ханбогд сумын хэмжээнд, шинэ Бор овоо булаг Хянах, судлах 

Дуран, дижитал 

зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч 

(GPS), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах маягт 

Сар бүр 

 

Жижиг мэрэгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 

популяцийн динамик 

Уурхай орчмын 6 талбайд: FMP-01, FMP-02, 

FMP-03, FMP-04, FMP-05, FMP-06 
Хянах, судлах 

Шерман амьд 

баригч, төмөр 

шугам, хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах маягт, 

Жилд 2 удаа 

VI, VIII 

саруудад 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

зургийн аппарат 

Тал хээр, говь 

цөлийн тууртан 

амьтад 

Хулан, Хар сүүлт зээр, 

Цагаан зээрийн 

популяцийн хэмжээ, 

нягтшил, тархац байршил 

Өмнөговь, Дорноговь аймгийн 9 сумын нутгийг 

хамарсан 98 мян.км2  талбайд 
Хянах, судлах 

Дуран, телескоп, 

зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч 

(GPS), луужин, зай 

хэмжигч, хээрийн 

судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

 

Жилд 1 удаа 

Төслийн дэд 

бүтцийн дагуух 

амьтны хяналт 

шинжилгээ 

Шувуудын цахилгаанд 

цохиулах, цахилгааны утас 

мөргөх, амьтдын 

автомашинд дайруулах, 

бусад нөлөөлөл 

Уурхайн талбай дахь цахилгааны шугам, 

барилга байгууламж, автозамууд 

Хянах, судлах 

Зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч 

(GPS), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах хүснэгт 

Сард 1 удаа 

Нутгийн иргэдэд 

түшиглэсэн зэрлэг 

амьтдын хяналт 

шинжилгээ 

Туруутан амьтад, шувууд, 

мөлхөгч амьтдын тоо 

толгой, тархац, байршил 

Ханбогд сумын хэмжээнд, ГБДЦГ-ын “Б” 

хэсгийн зарим хэсэг 
Хянах, судлах 

Дуран, байршил 

тогтоогч (GPS) Сар бүр 

Могойч загалай 

болон бусад махчин 

шувуудын 

үүрлэлтийн 

судалгаа 

Нийт үүрийг 

бүртгэлжүүлэх, идэвхтэй 

үүрэнд ажиглалт хийх 

Оюу Толгой 20 км радиус, Ханбогд уулын 

массив, Ундай голын сайрын дагуу 

Судлах 

Дуран, телескоп, 

GPS, хээрийн 

судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

Сард 2 удаа 

III-XI сард 

Жороо тоодгийн 

судалгаа 

Цугларах болон 

шүхэрлэдэг газруудыг 

тогтоох, дэд бүтцээс 

үзүүлэх сөрөг нөлөөг хянах 

Лицензийн талбай орчим, дэд бүтцийн 

шугамын дагууд 
Судлах 

Дуран, телескоп, 

GPS, хээрийн 

судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

Жилд нэг 

удаа VI сард 

Шавжийн судалгаа 

Хуурай газар болон усан 

орчны шавжийн зүйлийн 

бүрдэл, нягтшил 

Уурхай орчмын 6 талбайд: FMP-01, FMP-02, 

FMP-03, FMP-04, FMP-05, FMP-06, шинэ Бор 

овоо булаг, 

Нөхөн сэргээлт хийсэн талбай, уст цэгүүд 

Судлах, 

шинжлэх 

Дээж цуглуулах 

урхи, спиртийн 

уусмал, хямсаа, 

дээжний сав IV, V сард 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

 

Г
а

д
а
р

г
ы

н
 б

о
л

о
н

 г
а

зр
ы

н
 д

о
о

р
х

и
 у

с 

Усны түвшин 

Усны түвшин, 

фотомониторинг, урсацын 

хамгийн урт ба гүн хэсэг 

Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Бурхант, Элгэн, 

Халив шанд, Хоёр мод, Хөх хад ба Мааньтын 

худаг зэрэг нийт 18 худагт,  

Усны мониторингийн нийт 58 цооногт 

Хянах, 

шинжлэх 

In-Situ LEVEL Troll; 

Solinst 101” усны 

түвшин хэмжигч 

Сард нэг удаа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ 

Гадаргын урсац Үерийн урсац Ундай голын сайрт 
Хянах, 

шинжлэх 

Үерийн урсгал 

хэмжих суурин 

цэгүүдэд 

Үер урсах үед 
цаг тутам 

Эрүүл ахуй 

Нийт бичил биетний тоо, 

100 мл дахь дулаансаг 

колиформ, эмгэг төрүүлэгч 

бичил биетэн 

Ашиглагдаж буй бүх усны эх үүсвэрүүд, гал 

зуухны угаалтуурын цоргоноос 

 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

Бактериологийн 

дээжлэгч тусгай 

уут 

Хоёр долоо 

хоног тутамд 

Усны чанарын 
шинжилгээ (тухайн 

талбай дээр) 

Усны чанарын энгийн 
үзүүлэлтүүд: pH, 

температур, TDS, EC 
Бүх усны мониторингийн цэгүүдэд 

Хянах, 

шинжлэх 

“Extech” pH, EC, TDS, 

температур 

хэмжигч  

Улиралд нэг 
удаа 

Хими болон 
физикийн үзүүлэлт 

pH, температур, TDS, EC, 

амт, үнэр, өнгө, анион, 

катион, умбуур бодис, хүнд 

металлын агууламж, CaCO3, 
Ca, Mg, Na, K, SO4, NO2, NO3, 
NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, 

Cr, Fe, Ni, CN,өнгө, үнэр, амт 

Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, Эхэн Бурхант,  

 

Халивын голын худгууд, Хоёр мод зэрэг уст 

цэгүүдэд 

 

Үйлдвэрийн усан хангамжийн худгууд дээр, 

болон үйлдвэрийн хаягдал усанд 

Хянах, 

шинжлэх 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 500 

мл 

Жилд нэг 
удаа 

Физик, хими, 

микробиологийн 

үзүүлэлт 

pH, цахилгаан дамжуулах 

чадвар, НУХН, Өнгө, 

хлорид, аммони, нитрит, 

нитрат, ортофосфат, 

сульфат, Ca, Mg, Na, K, Ag, 

Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, 

Cr, Cu, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, 

SB, Se, Sr, Zn, БХХ, ХХХ, 

БУЦБ-д орж ирж буй болон цэвэршүүлээд гарч 

буй усанд 

Хянах, 

шинжлэх 
 500 мл Улирал тутам 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

УБ 

температур, өнгө, үнэр амт, 

нийт бичил биетэн ба эмгэг 

төрүүлэгчийн тоо 

Хүчиллэг урсацын 

бохирдол 

 

-ХXO болон ХХБ-д явагдах 

геохимийн процессийг 
хүчиллэг чулуулагийн 
урсцыг хянан, зохицуулах 

хөтөлбөрийн дагуу хянаж, 

баталгаажуулах 

Хаягдал чулуулгийн овоолгууд, хаягдал 

хадгалах байгууламж, карьер, ухмалууд болон 

бага агуулгатай хүдрийн овоолгуудад 

Хянах, 

шинжлэх 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

хэрэв онцгой 

нөхцөл 

байдал үүсвэл 

өдөр тутам  

-ХХБ болон ХЧО тус бүрт 

9 хүртэл тоотой хяналтын 

цооногийг өрөмдөх 

Хаягдлын овоолгууд болон ХХБ-ын хяналтын 

цооногуудад (зураг төсөлд тусган, өрөмдөж 

тоноглосон худгуудад) 

Хянах, 

шинжлэх 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

pH, TDS, (CaCO3), dissolved 

O
2

, БХХ, ХХХ,   Ca, Mg, Na, 
K, SO

4

, NO
2

, NO
3

, NH
4

, As, Cd, 
Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, taste, 
smell, color 

Хог хаягдал булах газрын хяналтын 
цооногуудад  (зураг төсөлд тусган, өрөмдөж 

тоноглосон худгуудад); 

 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ 

3 
Гадаргын болон 

газрын доорхи ус 

 

Гадаргын түр зуурын 
урсацын голдиролуудын 

байгалийн урсгалыг 
хааснаас болж тэдгээрээс 

тэжээгддэг ардын энгийн 
гар худгууд болон 
ургамлан бүрхэвчид 
сөргөөр нөлөөлөх, 
 

Ус цуглуулах санд гэмтэл 

гарсан тохиолдолд ойр 

 

Барилга байгууламжийн зураг төсөл, 

төлөвлөлтөн дээр дурьдсан түр зуурын 

урсацын голдиролтой огтлолцсон хэсгүүдэд 

урсгалыг нэвтрэн өнгөрүүлэх гарц суваг 
гаргаж, байгалийн урсгалын горимыг хэвээр 

хадгална. 

Гүний 
хоолойн 
газрын 

доорхи усны 
ордын талбай, 

нөлөөллийн 

бүсэд 

3300.2 

Байнга, 

тогтмол 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын 

ЗДТГ 

 

Гэмтэл гарсан тохиолдолд цаг тухайд нь цаг 
алдалгүй засвар үйлчилгээг хийнэ. 

1500.0 
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№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 

үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

орчин усанд автах, гүний 

ус үр ашиггүйгээр 
алдагдах, 
 

Эрчим хүч түгээх шугам 

сүлжээний дагууд тавигдах 
трансформаторуудыг 
байршуулсан газар үерт 
автах, 

Гол даралтат шугам хоолой, засвар 

үйлчилгээний зам, ус цуглуулах сан болон  

аваарын усан сан зэргийг байршуулсан 
газруудад шаардлагатай тохиолдолд тойруулан 
үерийн уснаас хамгаалсан далан, шуудуу 

барина. 

2800.0 

Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар 
хянана. 

612.0 

  

Газрын доорхи усны 
горимд үзүүлэх нөлөөлөл 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 

давах 

Цооногийн ус татах чадлыг бүсийн уст 
давхаргын усны түвшний зөвшөөрөгдөх 
бууралтаас хэтрэхгүй байхаар тохируулах - 
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2. ГҮНИЙ ХООЛОЙ ДАХЬ ГАЗРЫН ДООРХИ УСНЫ ЭХ 

ҮҮСВЭРЭЭС УС ТАТАХ ШУГАМ ХООЛОЙН ТӨСӨЛ 

2.1. Төслийн байршил, тодорхойлолт 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааг дэмжих дэд бүтцийн үндсэн нэг хэсэг нь Оюу 

Толгой уулын баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны хэрэгцээг хангах иж бүрэн 

байгууламж барих явдал юм. Олон жилийн гидрогеологийн хайгуул судалгаа, Байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ судалгааны үр дүнд үйлдвэрлэлийн 

усан хангамжийн эх үүсвэрээр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян багийн нутагт 

орших Гүний Хоолойн газрын доорхи усны ордыг сонгосон. Энэхүү орд нь Оюу толгой 

ордын цаад үзүүр буюу лицензийн талбайгаас зүүн хойд зүгт 82,2 км зайд оршдог.  

Гүний хоолойн усны эх үүсвэр ба ус хангамжийн шугам хоолой нь: 

• үндсэн худаг-28ш,  

• нөөц худаг-4ш,  

• 400,000 м
3
  багтаамжтай аваарын усан сан, 

• өргөлтийн шахуургын станцууд,  

• усан сангууд,  

• ус дамжуулах нийт 148,9 км газар доорхи шугам хоолой,  

• 35 кВ эрчим хүчний шугам,  

• шороон хучилттай засвар үйлчилгээний авто зам 

 зэрэг байгууламжуудыг 1030 га талбайд барьж ашиглалтанд оруулан 2012 онд улсын 

коммиссд хүлээлгэн өгсөн.  

2.2. Хүчин чадал 

Энэхүү шугам хоолойгоор уурхайн үйл ажиллагааны хамгийн оргил үед 785 л/с 

хэмжээтэй ус дамжин өнгөрөх ба зураг төсөлд тусгагдсанаар шугам хоолой нь хамгийн 

ихдээ 900 л/с хүртэл ус дамжуулан өнгөрүүлэх хүчин чадалтай байхаар төлөвлөсөн.  

2.3. БОНБНҮ-ий ажлын гүйцэтгэгч 

“Уурхайн ус хангамжинд Гүний хоолой ба Галбын говийн  газрын доорхи усны ордыг 

ашиглах тухай” Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-

ий тайланг 2005 онд БОЯ-аар батлуулсан ба үнэлгээний ажлыг байгаль орчны судалгаа, 

үнэлгээний Эко-трейд компани хийж гүйцэтгэсэн.  

2009-2010 онд Эко-трейд компани нь Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг “Гүний 

Хоолой дахь газар доорхи усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн төсөл”-ийн 

БОНБҮ-ий тайланг БОНХЯ-д танилцуулж, батлуулсан.  

Мөн байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний ЖЭМР  компани 2010 онд Гүний Хоолойн 

газрын доорхи усны ашиглалтын нөөц 870 л/с болж өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор 

нэмэлт судалгаа, тооцоо, үнэлгээ хийж, шинэчилсэн Байгаль орчныг хамгаалах 

төлөвлөгөө (БОХТ) болон Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр (БОХШХ)-г 

боловсруулсан болно. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2014                                                                         

 

93 
 

Мөн Оюу толгой ХХК нь 2011 онд төслийн барилгын ажлын явцад шугам хоолойн 

төлөвлөсөн маршрутын дагуу буюу CTPS#2 худгийн ойролцоо “Хар заг” нэртэй 

зулзаган заган ойг хамгаалах, төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд байлгах үүрэг амлалтынхаа дагуу тус ойг тойруулан 

шинээр маршрут гаргаж зураг төсөлд өөрчлөлт оруулсан, 2011 оны палентлогийн 

судалгаагаар үйлдвэрийн усан хангамжийн 1-р цацраг (CTP#1станцийн PB07)-ийн 

шугам хоолой татах чиглэлд палентлогийн олдвор илэрсэн бөгөөд Монгол Улсын 

Соёлын өвийг хамгаалах хуулийн 17.10 дугаар зүйлд заасан түүх соёлын дурсгалыг 

авран хамгаалах малтлагыг хийх ёстой гэсэн заалтын дагуу уг шугам хоолойн шуудуу 

ухах чиглэлийг олдвор агуулагдаж байгаа талбайгаас холдуулж,  өөрчлөх шаардлагатай 

гэсэн ШУА-ийн Палентлогийн төвийн дүгнэлтийн дагуу зураг төсөлд өөрчлөлт 

оруулсан. Үүнтэй холбоотой  Натур фрейндли  ХХК төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын нэмэлт тодотгол үнэлгээг нь боловсруулж, БОНХЯ-аар батлуулсан.  

 
Зураг 22. Гүний хоолойн газар доорхи усны тархалт болон ус татах барилга  байгууламж 

2.4. Нөхөн сэргээлт 

Байгаль орчны хэлтэс 2012 онд Гүний хоолой – ОТ хоорондын ус татах шугам хоолойн 

дэд бүтцийн байгууламжийг барих ажлын үед эвдэрсэн зам талбайд техникийн нөхөн 

сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. Техникийн нөхөн 

сэргээлтийн чанарыг  сайжруулах, зөвлөгөө өгөх, гэрээт компаниас Монгол улсын 

стандартад нийцсэн буюу шаардлага хангах нөхөн сэргээлт хүлээн авах зорилгоор 

байгаль орчны хэлтсээс 2010 оны 10 дугаар сараас 2012 оны 10 сар хүртэл 2 жилийн 

хугацаанд нийт 10 удаагийн шалгалт хийж  мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангасан. Үүний 
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үр дүнд техникийн нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлага хангах хэмжээнд хүргэн 

2012 оны 9 дүгээр сарын 21-нд Ханбогд сумын улсын байцаагчийн 324/01тоот 

дүгнэлтээр орон нутагт хүлээлгэн өгсөн (Зураг 13).  
Хүснэгт 31. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн техникийн нөхөн сэргээлтийг 

гэрээт/гүйцэтгэгч компаниас хүлээн авах зорилгоор явуулсан дотоод шалгалт  

Обьект 
Шалгалтын дугаар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-р үе шатны барилга, 

байгууламж 
2

0
1
1

.1
0
.1

9
 

2
0
1
1

.1
1
.2

6
 

2
0
1
2

.0
2
.0

6
 

2
0
1
2

.0
5
.1

8
 

2
0
1
2

.0
6
.2

9
 

 

2
0
1
2

.0
8
.0

3
 

   

2-р үе шатны барилга 

байгууламж 
   

2
0
1
2

.0
7
.2

8
 

   

Усан сан        

2
0
1
2

.0
8
.0

2
 

  

Хойд кемп         

2
0
1
2

.1
0
.0

6
 

2
0
1
2

.1
1
.0

2
 

 
Зураг 23. ГХУДШХДБ-ын барилгын ажлын үед эвдэрсэн талбайд хийгдсэн нөхөн сэргээлтийн ажил 
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2.5. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө - Гүний хоолойн шугам хоолойн төсөл  

Хүснэгт 32. Гүний хоолойн шугам хоолойн  ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний  төлөвлөгөө-2014 онд 

№ 
Хүрээлэн буй 

орчин 
Болзошгүй болон зайлшгүй нөлөөллүүд 

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг 

бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 

Хариуцагч 

байгууллага 

1 
Агаарын 

чанар 

 Машин техникээс ялгарсан хорт утаа, 

тоосжилт орчны агаарын чанарт нөлөөлөх, 

Зам талбайд байгаль орчинд нөлөө багатай тоос дарагч 

бодис болох Дастблокыг ашигладаг мөн услах арга хэмжээ 

авч байна.  

5000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон Төслийн 

ерөнхий менежер 

 

2 

Гадаргын 

болон газрын 

доорхи ус 

 

Гадаргын түр зуурын урсацын 
голдиролуудын байгалийн урсгалыг 
хааснаас болж тэдгээрээс тэжээгддэг ардын 

энгийн гар худгууд болон ургамлан 
бүрхэвчид сөргөөр нөлөөлөх, 
 

Ус цуглуулах санд гэмтэл гарсан 
тохиолдолд ойр орчин усанд автах, гүний ус 

үр ашиггүйгээр алдагдах, 
 

Эрчим хүч түгээх шугам сүлжээний дагууд 
тавигдах трансформаторуудыг байршуулсан 
газар үерт автах, 

 

Барилга байгууламжийн зураг төсөл, төлөвлөлтөн дээр 

дурьдсан түр зуурын урсацын голдиролтой огтлолцсон 
хэсгүүдэд урсгалыг нэвтрэн өнгөрүүлэх гарц суваг гаргаж, 

байгалийн урсгалын горимыг хэвээр хадгална. 

800.0 
Засвар үйлчилгээний 

хэлтэс 

Гэмтэл гарсан тохиолдолд цаг тухайд нь цаг алдалгүй 
засвар үйлчилгээг хийнэ. 2000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

болон гэрээт компани 

Гол даралтат шугам хоолой, засвар үйлчилгээний зам, ус 

цуглуулах сан болон  аваарын усан сан зэргийг 
байршуулсан газруудад шаардлагатай тохиолдолд 
тойруулан үерийн уснаас хамгаалсан далан, шуудуу 

барина. 

  

Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар хянана. 500.0 ЭМААБО хэлтэс 

Газрын доорхи усны горимд үзүүлэх 
нөлөөлөл зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давах 

Цооногийн ус татах чадлыг бүсийн уст давхаргын усны 
түвшний зөвшөөрөгдөх бууралтаас хэтрэхгүй байхаар 
тохируулах 
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№ 
Хүрээлэн буй 

орчин 
Болзошгүй болон зайлшгүй нөлөөллүүд 

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг 

бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 

Хариуцагч 

байгууллага 

3 
Хөрсөн 

бүрхэвч 

Ил задгай хог хаягдаж хөрс, газрын доорхи 

ус бохирдох 

Бохирдол үүссэн тохиолдол бүрийг бүртгэж авч 

саармагжуулан, цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулна. 

Бохирдсон хөрсийг Оюу Толгой уурхайн зориулалтын 

бэлтгэсэн талбайд тээвэрлэн аваачиж саармагжуулна. 

2000.0 
ЭМААБО хэлтэс, 

гэрээт компани 

Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар хянана. 8000.0 ЭМААБО хэлтэс 

4 

Ургамлан 

нөмрөг 

 

Гүний усыг үйлдвэрийн хэрэгцээнд 

ашигласнаар ургамлан нөмрөгт сөргөөр 

нөлөөлөх 

Техникийн хөлөөр эвдэрсэн газар хөрсний 

сул шороо агаарт дэгдэж тоосжилт 

нэмэгдэн, улмаар ургамалд дамаар нөлөөлөх 

Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн 

нөөцөөс хасагдаж, улмаар бусад талбайн 

бэлчээрийн даацад сөргөөр нөлөөлөх 

Бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналтыг сумын хэмжээнд 

хийж, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг 

үзүүлнэ. 
10000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Газар хөндөх зөвшөөрөл хүссэний дагуу ургамал судлаач 

дүгнэлт гарган, заавар зөвлөмжийг мөрдөж ажиллана. - ЭМААБО хэлтэс 

Ховор, нэн ховор ургамал техникийн хөлд сүйдэх 

тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлнэ, түр хамгаалах хаалт, 

хашилт байрлуулна. ГМС- д оруулна 1000.0 

ЭМААБО хэлтэс 

Тээврийн хэрэгслийг замгүй газраар явахыг хориглоно 

- 

ЭМААБО хэлтэс 

6 
Амьтны 

аймаг 

Хууль бусаар зэрлэг амьтан агнах, барих 

Шувууд цахилгаанд цохиулж болон 

цахилгааны утас мөргөн үхэж хорогдох, 

ялангуяа ховор шувуудын тоо толгойд 

сөргөөр нөлөөлөх 

Ашиглалтын үед засвар үйлчилгээний 

замаар зорчих хөдөлгөөний улмаас зэрлэг 

Монгол улсын улаан ном, бүс нутгийн болон олон улсын 

улаан данс, бусад хууль тогтоомж, гэрээ конвенциор 

хамгаалагдсан зэрлэг амьтдын талаар сургалт зохион 

байгуулна. 

8000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хууль бусаар амьтан агнах, байгалийн ургамал түүхийг 

хориглосон бодлого, дүрэм боловсруулна. 
8000.0 ЭМААБО хэлтэс 
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№ 
Хүрээлэн буй 

орчин 
Болзошгүй болон зайлшгүй нөлөөллүүд 

Байгаль орчныг хамгаалах, төслийн сөрөг нөлөөлийг 

бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 

Хариуцагч 

байгууллага 

амьтад үргэн дайжих 

Тээврийн хэрэгсэлд зэрлэг амьтан дайруулж 

эндэх 

Цахилгаан дамжуулах шугамууд дээр шувууд сууж 

хүчдэлд цохиулахаас сэргийлж тусгаарлагч суурилуулна. 

Шувуу утас мөргөж эндэхээс сэргийлэн 2 төрлийн 

нислэгийн чиглэл өөрчлөгчүүд цахилгааны утаснууд дээр 

суурилуулсан. Цаашид тогтмол хяналт, шинжилгээ явуулж 

байна. 

25000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Онцгой тохиолдол, алжаал ядаргаанаас бусад үед зам дээр 

удаанаар зогсохгүй, батлагдсан зурвасаар зорчих, хурдны 

хязгаарыг баримтлах талаар ажилчдад сургалт явуулж, 

хэрэгжилтийг хянана. 

4000.0 
Дэд бүтцийн хэлтэс, 

ЭМААБО хэлтэс 

7 Дуу чимээ 
Тоног төхөөрөмж, насос ажиллах явцад дуу 

чимээ, доргион үүсч болзошгүй,  

Орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөл аль болох хамгийн бага 

байх хэмжээний зайд үйл ажиллагаа явуулна. 

- 

 

 

ЭМААБО хэлтэс  

УХШ-ийн баригдах, ашиглах үеийн  байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний  нийт зардал, 2014 онд 74 300.0 ОТ ХХК 
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2.6. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр- Гүний хоолойн шугам хоолойн төсөл 

Хүснэгт 33. Гүний хоолойн шугам хоолойн  ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2014 онд 

№ 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэ

хүүн 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ 

явуулах төрөл, 

хэлбэр 

Хяналт шинжилгээ 

явуулах цэгүүдийн 

байршил 

давтамж 
Арга, 

аргачлал 

Техник, тоног 

төхөөрөмж 
Тайлан 

1 

У
у

р
 а

м
ь
сг

ал
ы

н
 

ө
ө

р
ч

л
ө

л
т 

Цаг агаар 

Ууршилт, жилийн 

болон улирлын 

дундаж 

температур, хур 

тунадасын явц, 

хандлага 

Агаарын чанарын хяналт 

шинжилгээний цэгүүдэд 

Ханбогдын сумын цаг уурын 

станцын мэдээг 5 жил тутам 

авч боловсруулалт хийн, 

газрын доорхи ус ашиглалттай 

холбон дүгнэлт өгөх. 

хэмжих 
Ханбогд сумын цаг 

уурын станцын мэдээ 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

2 

А
га

ар
 Агаарын чанар, 

тоосжилтын 

хяналт 

<10 µm хэмжээтэй 

нийт тоосны 

хэмжээ (PM10) 

УХШХ-н дагууд нийт 4 цэгт 

буюу төслийн нөлөөлөлд 

өртөхөөргүй газар 4 цэгт 

(DMP-PL01, PL02, PL03, 

PL04, PL05), антропоген 

нөлөөлөлд бага өртсөн 

газарт шугам хоолойн дагуу 

2 км-ийн дотор (Алаг баян 

уулын урд хөндий, Амтгайн 

тойром (DMP-AmTo), Шар 

дов (DMP-ShTo)) 

Улирал тутамд 
Хянах, 

шинжлэх 

Dust Trak тоосны 

ширхэглэг хэмжих 

багаж, болон тоосны 

уналт хэмжих бортого 

3 

Г
аз

р
ы

н
 г

ад
ар

га
 

Газрын гадарга 

 

УЦУС, НС1-5 

болон ХН-ын 

дагуу газрын 

гадаргын эвдрэл, 

өөрчлөлтийн 

судалгаа. 

 

УХШ-ын дагуу 5 өдөр 

(мэргэжилтний 1 өдрийн 

хөлс)*40 жил 

 

Жилд 1 удаа 

 

Судлах, 

шинжлэх 

Мэргэжлийн 

байгууллага 

Газрын гадаргын 

ерөнхий төлөв 

байдлын өөрчлөлт 

Газар доорхи усны нийт 

дэвсгэр талбай 

 

3 жилд 1 удаа 
Судлах, 

шинжлэх 

Мэргэжлийн 

байгууллага 
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№ 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэ

хүүн 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ 

явуулах төрөл, 

хэлбэр 

Хяналт шинжилгээ 

явуулах цэгүүдийн 

байршил 

давтамж 
Арга, 

аргачлал 

Техник, тоног 

төхөөрөмж 
Тайлан 

 

4 

Х
ө

р
с 

 

Хөрсний төлөв 

байдал 

 

рН, ялзмагийн 

агууламж, ялзмагт 

давхаргын зузаан, 

механик бүтэц, 

нийт азот, нийт 

фосфор, хүнд 

металууд, 1 см3 

дэх бактери, 

Нийт 14 цэгт буюу 5 цэг нь 

Гүний хоолойн газрын 

доорхи усны ордын талбайд 

(SMP-PL01, PL02, PL03, 

PL04, PL05), 5 цэг нь 

УХШХ-н дагуу, Алаг баян 

уулын хөндий (SMP-AlBa), 

Амтгайн тойром (SMP-

AmTo), Шар тохой (SMP-

ShTo), Гүний усны худаг, 

Шар дов (антропоген 

нөлөөлөлд бага өртсөн 

газарт шугам хоолойн дагуу 

2 км-ийн дотор), мөн 

түүнчлэн нөхөн сэргээлт 

хийсэн бүх талбайнуудад 

жилд  1 удаа Шинжлэх 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

 

5 
Хөрсний 

бохирдол, 

элэгдэл 

Байгаль, хүний 

нөлөөгөөр гарсан 

өөрчлөлт 

Гүний Хоолойн орчимд 

хийгдэж буй ургамлын 

хяналт шинжилгээний 

цэгүүдэд болон, элэгдэл, 

эвдрэлийн зураг хийх, 

экологи-эдийн засгийн 

үнэлгээ хийх 

5 жилд нэг удаа Шинжлэх 

Фото зураг, экологи-

эдийн засгийн үнэлгээ 

хийх 

6 Хөрсний физик 

шинж чанар 

Байгалийн чийг, 

амь чийг 

Галбын говьд Булан сухайт 

орчимд, Ундайн голын зүүн 

талын дэнж, Галбын говийн 

зүүн хойд хэсэг, Гүний 

хоолойд Гүн усны худаг, 

Талын бор овоо, Алаг баян 

уулын урд хөндий, Амтайн 

тойром - Усны нөөцлүүрийн 

орчим 

- Цахилгаан, галын 

хамгаалалт, хэмжилтийн 

тоног төхөөрөмж багаж 

Газрын доорхи усыг ашиглаж 

эхэлсэнээс хавар 4-р сард, 

намар 8-р сард тус бүр 1 удаа 

хийж гүйцэтгэнэ. 

Дээж авч 

шинжлүү

лэх 

Хөрсний дээж алдаг 
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№ 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэ

хүүн 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ 

явуулах төрөл, 

хэлбэр 

Хяналт шинжилгээ 

явуулах цэгүүдийн 

байршил 

давтамж 
Арга, 

аргачлал 

Техник, тоног 

төхөөрөмж 
Тайлан 

хэрэгслийн хамгаалалтын 
хашааны ойролцоо 

7 

У
с 

Гадаргын ба 

гүний ус 

 

Усны түвшний 
хэмжилт хийх 

Улаан дэл, Баруун суу, 

Эргэн товог, Шорвог шанд, 

Бүрхээстэй, Сэвхүүл, Гучин 

ус, Хацавч зэрэг уст 

цэгүүдийг хамруулах, 

Гүний хоолойн ус 

ашиглалтын гүний 
худгуудын бүсэд 10 цооног 

Сар бүр Хэмжих  
Усны түвшин 

хэмжигч 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ Усны чанарын 
хээрийн 

шинжилгээ: pH, 
TDS, EC, temperature 

Бүх мониторингийн 
цэгүүдэд 

Улиралд нэг удаа Хэмжих 
“Extech” pH, EC, TDS, 

температур хэмжигч 
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№ 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэ

хүүн 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ 

явуулах төрөл, 

хэлбэр 

Хяналт шинжилгээ 

явуулах цэгүүдийн 

байршил 

давтамж 
Арга, 

аргачлал 

Техник, тоног 

төхөөрөмж 
Тайлан 

pH, TDS (нийт 

ууссан давс 
(жингээр)) , Нийт 

хатуулаг (CaCO3), 

ууссан 
хүчилтөрөгч, БХХ, 

ХХХ,   Ca, Mg, Na, 
K, SO4, NO2, NO3, 

NH4, As, Cd, Cu, Hg, 
Pb, Zn, Cr, Fe, Ni-

ийн агууламж, амт, 

үнэр, өнгө 

УХШ орчмын 
булаг шанд, түр 

урсац болон 

хиймэл усан 
сангуудад 

бичиглэл хийх 
түүний 

хэмжээсүүдийг 
тодорхойлох, 

Хэвтээ бор худаг, Сухай ус, 

Шавагийн худаг, Эргийн ус 

зэрэг 4 гар худагт 

 

Төслийн талбай болон 

түүний ойр орчим дахь 
булгууд, цөөрөм нийлсэн 12 

цэг  дээр, 

Гүний хоолой орчмын 8-10 

цооногуудад 

Жилд нэг удаа 

Хянах, 

судлах, 

шинжлэх 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

8 

У
р

га
м

л
ы

н
 а

й
м

аг
 

Ургамалжилты

н хяналт 

шинжилгээ 

Ургамлан аймаг, 

ургамлан 

нөмрөгийн өсөлт 

хөгжилт, биомасс, 

хөрсний чийг, 

хөрсний эвдрэл 

Дэрсэн ус, Ус-1, Ус-2, Ус-3, 

Ус-4, Ус-5, Хүнхэрийн заг, 

Шар тохой, Дуут-2, Өлгийн 

тоорой 

Жилд нэг удаа VIII/2-IX/20 
Хянах, 

судлах 

Дижитал зургийн 

аппарат, туузан метр, 

Клинометр (налуу 

хэмжигч), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягтууд 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Биологийн 

нөхөн 

сэргээлтийн 

төлөв 

Өмнөх жилүүдэд 

нөхөн сэргээлт 

хийсэн 

талбайнуудад 

дээрхтэй ижил 

төрлийн хяналт 

шинжилгээ 

Гүний хоолойн шугам дагуу 

биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн газар 2 талбайд 

Жилд нэг удаа VIII/20-IX/20 
Хянах, 

судлах 

Дижитал зургийн 

аппарат, туузан метр, 

Клинометр (налуу 

хэмжигч), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах маягтууд 
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№ 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэ

хүүн 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ 

явуулах төрөл, 

хэлбэр 

Хяналт шинжилгээ 

явуулах цэгүүдийн 

байршил 

давтамж 
Арга, 

аргачлал 

Техник, тоног 

төхөөрөмж 
Тайлан 

9 

А
м

ь
тн

ы
 а

й
м

аг
 

Мөлхөгчид 

Зүйлийн бүрдэл, 

популяцийн 

нягтшил, элбэгшил 

Шугам хоолойн дагууд 2 

талбайд: FMP-07, FMP-08, 

биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн талбайд 

Жилд 2 удаа  

VI, VIII сард, 

Биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн талбайд жилд нэг удаа 

Хянах, 

судлах 

Туузан метр, хээрийн 

судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт, 

термометр 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Шувууд 

Зүйлийн бүрдэл, 

нүүдлийн хугацаа, 

ховор шувуудын 

тархац, байршил 

Цахилгааны шугам болон 

замын дагууд 

Сар бүр,  I-XII сард 

 

 

Хянах, 

судлах 

Дуран, дижитал 

зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч 

(GPS), хээрийн 

судалгааны маягт 

Жижиг 

мэрэгчид 

Зүйлийн бүрдэл, 

популяцийн 

динамик 

Шугам хоолойн дагууд 2 

талбайд: FMP-07, FMP-08 
Жилд хоёр удаа VI, VIII сард 

Хянах, 

судлах 

Шерман амьд баригч, 

шугам, хээрийн 

судалгааны маягт, 

зургийн аппарат 

Төслийн дэд 

бүтцийн дагуу 

дахь амьтны 

хяналт 

шинжилгээ 

Шувуудын 

цахилгаанд 

цохиулах, 

цахилгааны утас 

мөргөх, амьтдын 

автомашинд 

дайруулах, бусад 

нөлөөлөл 

Гүний хоолойн 35 кВ, 6 кВ-

ийн цахилгааны шугам 
Сард нэг удаа 

Хянах, 

судлах 

Зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч 

(GPS), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

Шавжийн 

судалгаа 

Хуурай газар 

болон усан орчны 

шавж 

Шугам хоолойн дагууд 2 

талбайд: FMP-07, FMP-08, 

биологийн нөхөн сэргээлт 

хийсэн талбай 

Жилд нэг удаа 
Судлах, 

шинжлэх 

Урхи, дээжний сав, 

дээж хадгалах уусмал, 

хямсаа 
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3. Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төсөл 

3.1. Төслийн байршил, товч тодорхойлолт 

Оюу Толгой төсөл нь дэд бүтэц сул хөгжсөн нутагт хэрэгжиж байгаа тул зам тээврийн 

сүлжээ, эрчим хүчний эх үүсвэрт холбох зэрэг нь төслийн нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг 

болно. Төслийн дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх хувилбаруудаас Оюу Толгой – 

Гашуун сухайтын чиглэлд хатуу хучилттай зам тавих, Өвөр Монголын эрчим хүчний 

системд холбох эрчим хүчний шугам байгуулах хувилбарыг сонгон авч, нарийвчилсан 

зураг төсөл, ТЭЗҮ болон байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 

хийлгэн холбогдох байгууллагуудаар батлуулаад байна.  

Төсөл хэрэгжих талбай нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант, Номгон 

багийн нутгуудыг дайран өнгөрөх бөгөөд эхлэлийн цэг нь Оюу Толгой уурхайн талбай 

төгсгөлийн цэг нь Гашуун Сухайтын хилийн боомт байх юм.  

Замын дагуух Эрчим хүчний шугамын барилгын ажлыг 2011 оны 9 сард, Радио 

холбооны цамхаг барих барилгын ажлыг 2011 оны 3 сард тус тус барьж дуусган 

ашиглалтанд оруулсан. Харин замын барилгын ажлыг 2013 онд дуусгахаар төлөвлөж 

байна.  

3.2. БОНБНҮ-ий ажлын гүйцэтгэгч 

“Оюу Толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын байгаль орчинд нөлөөлөх 

байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-ий тайланг” 2004 онд БОЯ-аар батлуулсан 

ба үнэлгээний ажлыг байгаль орчны судалгаа, үнэлгээний Эко-трейд (ХХК) компани 

хийж гүйцэтгэсэн.  

2010 онд Эко-трейд компани нь Оюу Толгой төслийн усны хэрэгцээг “Оюу Толгой-

Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээний нэмэлт, тодотгол” үнэлгээний тайланг боловсруулан БОАЖЯ-д 

танилцуулж, батлуулсан.  

Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын чиглэлийн замын нэгдүгээр бүсийн маршрутын 

өөрчлөлттэй холбоотой 2012 оны 01 дүгээр сарын 17-ний өдрийн 6/164 албан тоот 

Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын дүгнэлтээр холбогдох хуулийн дагуу уг төслийн 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийлгэх шаардлагатай 

гэсэн дүгнэлтийн дагуу Натур фрейндли ХХК тайланд нэмэлт тодотгол хийж 

холбогдох яамаар батлуулсан.  

3.3. Автозамын барилгын ажил 

Төслийн хүрээнд барих хатуу хучилттай зам нь улсын чанартай, III зэргийн зам байх 

бөгөөд 5 хэсгээс бүрдсэн нийт 104 км урт, хоёр зурвас бүхий зорчих хэсгийн өргөн 8м, 

хоёр талдаа 3м өргөн далантай буюу нийт 14м өргөн, далангийн өндөр дунджаар 0.45м, 

замын ухалт ба намсгалт нь 0.3-6.4м гүнтэй байна. 

Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын хатуу хучилттай засмал зам барих төсөл “Монроуд”, 

“Очир Төв” болон “Алтайн зам” гэсэн 3 компани ажиллаж байна. Автозамын 5-р 

бүсийн барилгын ажил албан ёсоор эхлээгүй бол 2А бүсийн автозамын суурь бэлдэх 
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барилгын ажил бүрэн дуусч хатуу хучилттай болгох ажил явагдаж байна. Мөн 4-р 

хэсгийн маршрут цуцлагдсан болно. 

Түүнчлэн Оюу Толгой - Гашуун сухайт чиглэлийн 220 кВ өндөр хүчдэлийн шугамын 

барилгын ажил бүрэн дуусч ашиглахад бэлэн болсон.  

Хүснэгт 34.  Автозамын барилгын ажлын явц 

Ажлын үе шат 

1-р хэсэг 2А хэсэг 2В хэсэг 3-р хэсэг 

27 км 27 км 27 км 23.4 km 

Биелэлт 

(%) 

Биелэлт 

(%) 

Биелэлт 

(%) 

Биелэлт 

(%) 

Барилгын үеийн түр зам 82.5 100 100 87 

Өнгөн хөрс хуулалт 82.5 100 100 20.4 

Замын далан 40.5 100 100 20.4 

Суурь 0 100 100 17.5 

Цементэн суурь (CTB) 0 100 100 0 

Хайрган үе (1-р давхарга - 8 cм) 0 100 17 0 

Асфалтан үе (2-р давхарга - 4 cм) 0 18 0 0 

Үерийн ус зайлуулах, өнгөрүүлэх байгууламж 

(Дугуй) 
9.2 100 100 28.5 

Үерийн ус зайлуулах, өнгөрүүлэх байгууламж 

(Дөрвөлжин) 
3.2 N.A. 100 0 

Гүүр 34 N.A. N.A. N.A. 

Замын уулзвар 0 80 80 N.A. 

Малын гарц 20 80 80 N.A. 

Автозамын барилгын ажилд урьдчилсан тооцоогоор карьеруудаас элс хайрганы хольц 

27605.7 м
3
, даланд тохирох материал 638146.56 м

3
, бэхэлгээний чулуу 435.12 м

3
, өнгөн 

хөрс 91545 м
3
, зохист ширхэглэгийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц 898885.15 м

3
  

ашиглахаар төлөвлөөд байна. Тиймээс замын дагуу далан суурийн материалд ашиглах 

барилгын материалын боломжит орд газруудыг олж тогтоох инженер-геотехникийн 

судалгааг хийсэн. 2010 оноос хойш автозамын дүүргэгч материал болон хайрга авч 

ашиглах боломжтой 100 цэг тогтоосноос 39 цэгийг нөхөн сэргээж орон нутагт 

хүлээлгэн өгсөн бол 32 цэгийг одоогийн байдлаар ашиглаж байгаа болон ашиглахаар 

төлөвлөж байна.  

Хүснэгт 35. ОТ-Гашуунсухайтын дэд бүтцийн ажилд ашиглах зорилгоор зөвшөөрөл авсан ордуудын 

хураангуй мэдээлэл 

Бүс 

2010 2011 2012 
Одоо 

aшиглаж 

байгаа/ 

ирээдүйд 

ашиглах 

Нөхөн 

сэргээлт 

хийгдэж 

байгаа 

Б
ат

ал
са

н
 

Х
ү

л
ээ

л
гэ

ж
 

ө
гс

ө
н

 

Б
ат

ал
са

н
 

Х
ү

л
ээ

л
гэ

ж
 

ө
гс

ө
н

 

Б
ат

ал
са

н
 

Х
ү

л
ээ

л
гэ

ж
 

ө
гс

ө
н

 

ОТ-ГС зам Хэсэг-4 - - 7 3 - 3   1 

ОТ-ГС зам Хэсэг-1 17 6 5 4 6 1 6 - 

ОТ-ГС зам Хэсэг-2А - - 15 2 6 10 5 4 

ОТ-ГС зам Хэсэг-2Б - - 9 - 12 2 6 13 
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ОТ-ГС зам Хэсэг-3 - - 11 - 6 8 9 - 

ОТ-ГС зам Хэсэг-5 - - - - 6 - 6 - 

Нийт 17 6 47 9 36 24 32 18 

Жич: 2010 онд авсан 17 ордоос 11 нь орд дараагийн захирамжуудад өөрчлөгдөж орсон 

Урьдчилсан тооцоогоор замын барилгын ажилд ойролцоогоор 888 000 м
3
 ус 

шаардлагатай. Барилгын ажилд хэрэглэх усны нөөцийг замын зурвасын дагуу 

ойролцоогоор 10 км өргөн талбайд гидрогеологийн эрэл хайгуул хийж, 2013 онд  

ашиглах боломжтой 10 цооног байгаагаас 2013 онд бүгдийг нь ашиглахаар төлөвлөөд 

байна. Эдгээр цооногуудыг барилгын ажил явагдаж дуустал ашиглах бөгөөд төсөл 

дууссаны дараа зохих хууль журмын дагуу нөхөн сэргээж, улсын комисст хүлээлгэн 

өгнө.  

Хүснэгт 36. ОТ-Гашуун сухайтын автозамын барилгын ажил болон өмнөд түр суурингийн усны 

хэрэгцээнд ашиглахаар төлөвлөж буй цооногууд 

№ Цооногийн нэр 
Солбицол Усны 

түвшин, 

м 

Ундарга, 

л/с 

Хоногт ашиглах 

усны хэмжээ 

м3/хоног 

Тайлбар  
Уртраг Өргөрөг 

1 GGW32 694345 4741618 33 16 160 

Худаг болгон 

тоноглосон 

ашиглаж байгаа  

3 CRMR10-CS01B 697817 4732993 61.28 3 4.8 
Худаг болгон 

тоноглосон 

4 CRMR10-WS01 693170 4739162 32.14 5 13 
Худаг болгон 

тоноглосон 

5 CRMR10-WS02 696701 4735503 54.53 4.5 6 
Худаг болгон 

тоноглосон 

6 CRMR10-WS03 694655 4739893 37.64 14 41 
Худаг болгон 

тоноглосон 

7 CRAH10-SB01 666146 4754190 2.1 1 24 Цооног 

8 CRAH10-SB02 676327 4750518 3.68 1 24 Цооног 

9 CRAH10-SB03 676485 4750429 124 2 24 Цооног 

10 CRAH10-SB04 676463 4750429 2.6 1.8 24 Цооног 

11 CRAH10-SB05 665861 4754723 3.64 0.7 24 Цооног 

 

Худаг болон хайрга авах карьерууд замын төгсгөл хэсэгт буюу Говийн Бага Дархан 

цаазат газрын хязгаарлалтын бүсэд байрлаагүй тул замын энэ хэсгийг барьж 

байгуулахад барилгын материал, түүнд шаардлагатай усыг тээвэрлэх юм.  

3.4. Эрчим хүчний шугам барих барилгын ажил 

2011 онд БНХАУ-ын хилээс Оюу Толгой уурхайн эдэлбэр газар хүртэл нийт 95 км 

газарт 314 өндөр хүчдэлийн шугамын барилгын ажлыг “Эрчим Концерн”, “Очир Төв”, 

“Бодь Групп” гэсэн 3 компани хийж гүйцэтгэсэн. Үүнээс “Очир төв” ХХК нь 130 

цамхаг, “Бодь Групп” 101 цамхаг, “Эрчим Концерн” 83 цамхагийг тус тус угсарсан. 

Цамхаг босгох барилга угсралтын ажил үндсэндээ дууссан бөгөөд гүйцэтгэлийн явцад 

эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээн улсын байцаагчид хүлээлгэн өгч, холбогдох актуудыг 

үйлдэж баталгаажуулсан. 
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3.5. Радио холбооны цамхаг 

2011 онд Радио холбооны шугам сүлжээний цамхагууд болон тоног төхөөрөмжийн 

угсралтын ажлыг дуусгаж ашиглалтанд оруулсан.  

3.6. Өмнөд хээрийн анги  

Зам барилгын ажлын явцад барилгын ангийн ажилчдын түр оршин суух кемпийг 

Ханбогд сумын Номгон багийн нутагт Галбын Говийн Дөрвөлжин Тээг хэмээх газрын 

зүүн хойно байгуулсан. Өмнөд хээрийн ангийн талбай нь нийт 500х500 м харьцаатай 

бөгөөд сууринг хүрээлэх хашаа, дизель цахилгаан үүсгүүр, ажилчдын байр, хүнсний 

агуулах, харуулын байр, хог шатаах зуух, хогийн цэг, цамхаг, бохир ус цэвэрлэх 

байгууламж, халаалтын зуух, нүүрсний агуулах, анхны тусламжийн цэг болон 

шатахууны агуулах зэрэг байрлана. Хээрийн анги нь 1500 хүртэл хүн байрлуулах 

хүчин чадалтай. Барилгын ажил үүргийн онцлогоос хамаарч шаардлагатай үед 

зөөврийн, бага оврын орон сууц болон ажлын байрыг тогтоосон зайд байрлуулан 

ажиллана. 
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3.7. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө - Гашуун сухайтын дэд бүтцийн төсөл  

Хүснэгт 37. Гашуун сухайтын дэд бүтцийг барих барилгын болон ашиглатын үед хэрэгжүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө-

2014 онд     

№ Байгаль орчны 

бүрдэл хэсэг 
Болзошгүй нөлөөлөл Бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах тал 

1. Агаарын чанар 

Дэд бүтцийн зурвасын барилгын ажил болон үйл 

ажиллагааны улмаас гарч болох тоосжилтын эх 

үүсвэрүүд: 

Зам болон эрчим хүчний шугамын барилгын ажлын 

явц дахь газар шорооны ажил, 

Хатуу хучилтгүй зам дээрх тээврийн хөдөлгөөн, 

Бүтээгдэхүүн тээвэрлэж буй машинаас асгарч болох 

шороо тоос, 

Замын материалын карьеруудын хөрс хуулалт, 

замын материалын овоолго, 

 

Зам, эрчим хүч дамжуулах шугам, радио холбооны 

цамхагийн барилгын ажлын үед усны машиныг 

ашиглаж тоосжилтын эх үүсвэрүүдийг услах, чийглэх, 

замыг дагтаршуулахад байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 

багатай барьцалдуулагч бодис Дастблокыг ашиглана. 

10000.0 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Хучилтгүй зам дээр тээвэр хийх машины хурдыг 

хязгаарлана, хурдны хязгаарлалтыг анхааруулсан 

замын тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулна.  

7000.0 ЭМААБО хэлтэс  

Замын чиглэлийн дагуух карьер болон хэрэглэгдэхээ 

больсон хуучин замуудын хөрсийг сэргээн ургамал 

байгалийн аясаар ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

18000.0 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

 

Зам, эрчим хүчний шугам, радио холбооны цамхагийн 

барилгын ажлын үед газар шорооны ажлыг аль 

болохоор хязгаартай байлгаж, хяналт тавина. 

- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Ашиглагдаж буй тээврийн хэрэгсэл тоног 

төхөөрөмжөөс ялгарах хорт хий орчны агаарыг 

бохирдуулах 

Төсөлд хэрэглэгдэж буй тээврийн хэрэгслүүдэд 

Монгол Улсад мөрдөгдөж буй утааны ба бохирдлын 

стандартууд (MNS 5013:2003 бензин хөдөлгүүрээс 

ялгарах бохирдуулагчид, MNS 5014:2003 дизель 

хөдөлгүүрээс ялгарах бохирдуулагчид) болон олон 

улсын холбогдох стандартуудын шаардлагын дагуу 

хяналт хийж түүнд нийцүүлнэ. 

- 
Төслийн 

менежер 

Агаарын чанарыг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол 

хянана. 
5000.0 ЭМААБО хэлтэс  

2 Дуу чимээ Нутгийн иргэдийн амгалан тайван байдлыг Айлын өвөлжөө, бууцанд нөлөөлөл үзүүлэхээргүй хол - Барилгын 

гэрээлэгч 
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№ Байгаль орчны 

бүрдэл хэсэг 
Болзошгүй нөлөөлөл Бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах тал 

алдагдуулах, зайд хийж гүйцэтгэнэ. компани 

3 Ус 

Зам барилгын ажлын үед тавих хоолой, ус 

зайлуулах байгууламж нь голдиролын бүтцэд 

нөлөөлж, булгийн болон түр зуурын урсацыг 

өөрчилж, голдирол орчмын ургамалжилтанд 

нөлөөлөх, 

Урсацын горимд тохируулан нэвтрүүлэх байгууламж 

төлөвлөнө. 
- Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

 
Замын ус зайлуулах байгууламжийн төлөвлөлт нь 

гадаргуугийн урсацад нөлөөлөхгүй байхаар хийнэ. 
- 

Замыг хөндлөн огтлох урсац өөрчлөгдөх, 
Түр зуурын урсац өнгөрсний дараа ус нэвтрүүлэх 

хоолойн байгууламж дахь хурдсыг зайлуулж байна. 

Үйл 

ажиллагааны 
туршид 

ЭМААБО хэлтэс  

Зам, гүүр, барилгын ажлын үед хуурай 

голдиролуудын эргийн элэгдэл эвдрэл ихсэх, 

Зам барих явцад урсацын эргийг хамгийн бага 

хэмжээгээр эвдэнэ. 
- Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

 
Түр зуурын урсацын эвдэрсэн эргийг засах, цаашид 

эвдрэл явагдах эрсдлийг багасгана. 
 

Гадаргын урсацын байгалийн голдиролууд ус 

зайлуулах, урсац өнгөрүүлэх байгууламж, гүүр 

хоолой барих явцад шатах тослох материал, 

барилгын материалын хог хаягдлаар бохирдох зэрэг 

түр зуурын нөлөөлөлд өртөх, 

Голын голдиролын ойролцоо шатахуун цэнэглэхгүй.  - 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

 

Шатах тослох материалын агуулахыг голын 

голдиролоос дор хаяж 100 м зайтай байрлуулна. 
- 

Шатах тослох материал алдагдах үед авах яаралтай 

арга хэмжээг урьдчилан тодорхойлж урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авч байна. 

- 

Аюултай болон хортой бодис, материал тээвэрлэх 

явцад болзошгүй осол аваараас үүдэн гадаргын 

болон газар доорхи ус, хуурай сайруудыг 

бохирдуулах эрсдэл нэмэгдэх, 

Хортой болон аюултай бодисын тээвэрлэлтэнд Монгол 

Улсын Химийн хорт бодисын тухай хуулинд заасан 

шаардлагууд, зохих журмуудыг дагаж мөрдөнө. 

 

Тээвэрлэгч 

гэрээт компани Аюултай болон хортой бодис, материалыг тээвэрлэх 

аюулгүй ажиллагааны болон осол аваарын үед авах 

арга хэмжээний дарааллыг тогтоож, түүнийг мөрдөж 

ажиллана. 

 

Орчны тоосжилтыг бууруулах болон замын 

барилгын ажилд урьдчилсан тооцоогоор 60622.19 

шоо м усыг ашигласнаар бага гүнд орших газар 

Газар доорхи ус ашиглах цооногуудыг ус ашиглах 

хугацаанд тодорхой давтамжтайгаар байнга хянаж 

байна. 

1500.0 

 
ЭМААБО хэлтэс  
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№ Байгаль орчны 

бүрдэл хэсэг 
Болзошгүй нөлөөлөл Бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах тал 

доорхи усны түвшин тодорхой хугацаанд доошилж, 

нөөц нь хомсдож болзошгүй ба зарим ардын 

худгууд болон булгуудад нөлөөлөх, 

Газар доорхи ус ашиглах цооногоос 1 км хүртэл зайд 

орших худгуудыг ус ашиглах хугацаанд тодорхой 

давтамжтайгаар байнга хянаж байна. 

- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Зам барилгын ажлын явцад шаардагдах усыг худаг 

булгийн ойролцоо цооног өрөмдөж авахдаа түүнийг 

эзэмшиж байгаа малчдад мэдэгдэж, саналыг авна. 

- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Барилгын ажлын явцад замын дагуух нутгийн 

иргэдийн худгуудад хяналтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 

хэмжээ чанарыг нь тодруулж байна. 

5000.0 

 
ЭМААБО хэлтэс  

Хэрэв малчдын энгийн худгуудад түвшний бууралт их 

хэмжээгээр ажиглагдвал нутгийн малчидтай 

зөвлөлдсөний үндсэн дээр өөр боломжит эх үүсвэрийг 

тогтоож, ашиглах боломжоор хангаж өгнө. 

- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Гүний усны чанарыг тогтмол давтамжтайгаар хянана. 7000.0 ЭМААБО хэлтэс  

4 Хөрсөн бүрхэвч 
Зам, эрчим хүчний байгууламжуудыг барихад 

тухайн хэсгийн хөрсийг эвдэх, 

Замын барилгын ажил, цахилгаан дамжуулах шугам 

болон радио холбооны цамхаг суурилуулалт, түүний 

засвар үйлчилгээ нь тус зам, цахилгааны шугамын 

хэсэг дэх хөрсний эвдрэлийг аль болох бага байлгахад 

чиглэсэн байна, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 

тухайн тогтоогдсон ажлын зурваст байлгах арга 

хэмжээ авна. 

- 

ЭМААБО 

хэлтэс, 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Замын дагуух карьерууд, цахилгаан дамжуулах шугам 

болон радио холбооны цамхаг суурилуулах хэсгийн 

өнгөн хөрсийг хуулж овоолон дараа нь нөхөн 

сэргээхэд ашиглана. 

6000.0 

 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Зам ашиглалтанд орсны дараа хуучин замын дагуу 

хөндлөн суваг татаж цаашид машин явахыг 

хязгаарлана, дахин ургамал ургах нөхцлийг бүрдүүлнэ 

мөн шинэ замын дагуух замбараагүй олон салаа замын 

хөрс, ургамлыг сэргээх бололцоог нээж өгнө.  

- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

 

Хөрсний чанарыг тодорхой давтамжтайгаар хянана. 10000.0 Барилгын 
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№ Байгаль орчны 

бүрдэл хэсэг 
Болзошгүй нөлөөлөл Бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах тал 

гэрээлэгч 

компани 

Ахуйн болон барилгын материалын хог хаягдал 

үүсэж болзошгүй 

Хог хаягдлыг хэрхэн зайлуулах, цуглуулах, устгах 

талаар энэхүү тайлангийн хөрсний хэсэгт дэлгэрэнгүй 

оруулсан болно. 

- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Голын голдирол орчимд болон ус дамжуулах 

хоолой барьсан хэсгүүдэд урсац өөрчлөгдөн хөрсөн 

бүрхэвч эвдрэх, 

Ус зайлуулах, урсац өнгөрөх байгууламжийг барих үед 

хөрсний эвдрэлийг аль болох бага байлгана. 
- 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

5 Ургамлан нөмрөг 

Замын өмнөд хэсгийн барилгын ажлын явцад 

тодорхой хэмжээний ургамлын нөмрөг устах 

Монгол улсын улаан ном, улаан данс, бусад хууль 

тогтоомжийн хавсралтаар тодорхойлсон ховор, нэн 

ховор ургамал  хууль бусаар түүх, ашиглах, газар 

шорооны ажлын явцад техникийн хөлд сүйдэх 

Зам барилгын тоног төхөөрөмжийн хөлөөр орчны 

тоосжилт ихсэж ургамлын бүрхэвчинд сөргөөр 

нөлөөлөх 

Хөрс элэгдэн доройтосноор ургамлын бүрхэвчинд 

сөргөөр нөлөөлөх 

Тодорхой хэмжээний талбай бэлчээрийн нөөцөөс 

хасагдах, улмаар бусад талбайн бэлчээрийн даацад 

сөргөөр нөлөөлөх 

Замын барилгын ажил явагдах талбайд газар хөндөх 

зөвшөөрөл хүссэний дагуу ургамлын судалгаа хийж, 

ургамал судлаачийн гаргасан дүгнэлт, заавар 

зөвлөмжийн дагуу мөрдөж ажиллуулна. 

- ЭМААБО хэлтэс 

Байгалийн ургамлыг хууль бусаар түүж, ашиглахыг 

хориглосон бодлогыг хэрэгжүүлж, хяналт шалгалт 

явуулна. Ховор, нэн ховор ургамлыг нүүлгэн 

шилжүүлнэ, түр хамгаалах хаалт, хашилт байрлуулна. 

1500.0 ЭМААБО хэлтэс 

Бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналтыг сумын хэмжээнд 

хийж, бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлнэ.  

1000.0 ЭМААБО 

хэлтэс, БХНА 

хэлтэс 

Тээврийн хэрэгслийг замгүй газраар явахыг хориглоно - ЭМААБО хэлтэс 

Ховор, нэн ховор ургамал техникийн хөлд сүйдэх 

тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлнэ, түр хамгаалах хаалт, 

хашилт байрлуулна. Газарзүйн Мэдээллийн Системд 

оруулна. 

3000.0 ЭМААБО хэлтэс 

6 Амьтны аймаг 

Барилга бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны 

улмаас амьтдын амьдрах орчин хомсдох, жижиг 

амьтад үхэж хорогдох 

Ховор амьтдын үржил явагддаг газрыг сүйтгэх 

Хүний үйл ажиллагааны улмаас амьтдын 

бүлгэмдэлд өөрчлөлт орох, улмаар зарим зүйл 

Монгол улсын улаан ном, бүс нутгийн болон олон 

улсын улаан данс, бусад хууль тогтоомж, гэрээ 

конвенциор хамгаалагдсан ховор, нэн ховор зэрлэг 

амьтдын талаар уурхайн ажилчдад сургалт зохион 

байгуулна. 

700.0 ЭМААБО хэлтэс 

Хууль бусаар амьтан агнах, байгалийн ургамал 

түүхийг хориглосон бодлогыг танилцуулж,  

хэрэгжүүлнэ, мөн хяналт шалгалт хийнэ. 
15000.0 ЭМААБО хэлтэс 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2013                                                                                                                

 

111 
 

№ Байгаль орчны 

бүрдэл хэсэг 
Болзошгүй нөлөөлөл Бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах тал 

амьтдын тоо толгойд сөргөөр нөлөөлөх 

Хууль бусаар зэрлэг амьтан агнах, барих 

Цахилгааны шугамын ашиглалтын үед шувууд 

цахилгаанд цохиулж болон цахилгааны утас мөргөн 

үхэж хорогдох, ялангуяа ховор шувуудын тоо 

толгойд сөргөөр нөлөөлөх 

Зам баригдаснаар тээврийн хэрэгсэлийн ачаалал 

нэмэгдэн тууртан амьтдын нүүдэл, шилжилт 

хөдөлгөөнд саад учруулах 

Зам ашиглалтанд орж тээврийн хэрэгслийн хөл 

хөдөлгөөн нэмэгдсэнээр зэрлэг амьтад үргэн дайжих 

Зам хөндлөн гарах явцдаа зэрлэг амьтад, ялангуяа 

ховор амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулан үхэж 

хорогдох 

Цахилгаан дамжуулах шугамууд дээр шувууд сууж 

хүчдэлд цохиулахаас сэргийлж богино холболтын 

тусгаарлагч суурилуулна. Шувуу цахилгааны утас 

мөргөх эрсдлийг бууруулах зорилготой цахилгааны 

утаснууд суурилуулсан  2 төрлийн нислэгийн чиглэл 

өөрчлөгчийн ажиллагааны үр дүнд тогтмол хяналт, 

шинжилгээ явуулна. 

5000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Гашуун сухайтын засмал зам дагууд мал, зэрлэг амьтад 

хөндлөн гарах хангалттай гарам байгуулна.  

 

- 

Замын гэрээт, 

ЭМААБО хэлтэс 

20 хуланд сансрын дамжуулагчтай хүзүүвч зүүсэн ба 

нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг судлаж хулангийн зам 

хөндлөн гардаг тодорхой цагуудад тээврийн 

хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах 
5000.0 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани,  

ЭМААБО хэлтэс 

Замын барилгын машин, техникийг тогтоосон зурваст 

байлгах арга хэмжээ авна. 
35000.0 

Барилгын 

гэрээлэгч 

компани 

Замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн хурдыг хязгаарлах, 

зэрлэг амьтад, мал зам хөндлөн гарах магадлалтай 

цэгүүдэд анхааруулсан тэмдэг тэмдэглэгээг зөв 

зохистой байрлуулна.  

5000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Төв зам дээр онцгой тохиолдол болон алжаал 

ядаргаанаас бусад үед удаанаар зогсохгүй, батлагдсан 

зурвасаар зорчих, хурдны хязгаарыг баримтлах талаар 

ажилчдад тусгайлсан сургалт явуулж, дагаж 

мөрдүүлнэ. 

5000.0 ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн зурвасын зам, эрчим хүч, радио холбооны байгууламж барих үед  байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын 

урьдчилсан дүн-2014 онд 
145 700.0 ОТ ХХК 
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3.8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн төсөл 

Хүснэгт 38. Гашуун сухайтын дэд бүтцийг барих барилгын болон ашиглатын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2014 онд     

№ 

Байгаль 

орчны 

үзүүлэлт 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, хэлбэр 
байршил давтамж Арга, аргачлал 

Техник, 

тоног 

төхөөрөмж 

Тайлан 

1 

 

А
г
а

а
р

 ч
а

н
а

р
 

Цаг агаар 

Салхины хурд, 

давтагдал, Агаарын 

температур, Чийг, 

Даралт гэх мэт 

Агаар болон дуу 

чимээний хэмжилтийн 

үр дүн нь цаг агаарын 

нөхцөлөөс шууд 

хамаардаг учир дуу 

чимээ, агаарын хэмжилт 

хийх болгонд цаг 

агаарын хэмжилтийг 

давхар хийх нь зүйтэй. 

Дуу чимээний 

түвшин, агаарын 

чанарын хэмжилт 

хийх болгонд цаг 

агаарын 

хэмжилтийг 

давхар хийх 

Хэмжих, хэмжилт хийх 

хугацааг маш сайн 

тэмдэглэх (Он, сар, өдөр, 

цаг, минут) 

Kestrel 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Тоосжилт 
Нийт тоос (TSP), PM10, 

РМ2,5 

DMP-LA02, DMP-KhO, 

DMP-TsKh, DMP-GaSu, 

DMP-DoTe, DMP-BuKh 

Улиралд нэг удаа Хянах, шинжлэх 

Dust Trak 

тоосны 

ширхэглэг 

хэмжих 

багаж, болон 

тоосны 

уналт 

хэмжих 

бортого 

Орчны агаар 

дахь хийнүүд 

Агаар дахь 

бохирдуулагч хийн 

агууламж,  CO, SO2, 

NO2, 

GEMP-LA02, GEMP-

StateRoad, GEMP-JaBa, 

GEMP-KhO, GEMP-

TsKh,GEMP-GaSu, 

GEMP-BuKh 

Улиралд нэг удаа Судлах, шинжлэх 

Dragger 

X@7000, 

Dragger 

X@5000 
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№ 

Байгаль 

орчны 

үзүүлэлт 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, хэлбэр 
байршил давтамж Арга, аргачлал 

Техник, 

тоног 

төхөөрөмж 

Тайлан 

Дуу чимээ 

Хамгийн их түвшин, 

хамгийн бага түвшин, 

дундаж түвшин 

Авто зам ашиглалтнд 

орсны дараа: Замын 

эхэнд, Замын төгсгөлд, 

Зам дагуу хамгийн их 

зогсолт хийдэг нэг цэг, 

Зам дагуу 2 цэгт 

Улиралд нэг удаа Хянах 

2238 

Mediator 

sound level 

meter 

3 

Г
а

зр
ы

н
 г

а
д

а
р

г
а
 

Газрын гадарга 

Оюу Толгой төслийн 

талбайгаас Гашуун 

Сухайтын хилийн боомт 

хүртэлх автозамын дагуу 

хийх газрын ерөнхий 

төлөв байдлын 

өөрчлөлтийн судалгаа 

Оюу Толгой- Гашуун 

сухайтын замын дагуу 

Жилд 1 удаа 

(Дулааны улиралд) 
Судлах шинлэх Мэргэжлийн 

байгууллага 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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№ 

Байгаль 

орчны 

үзүүлэлт 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, хэлбэр 
байршил давтамж Арга, аргачлал 

Техник, 

тоног 

төхөөрөмж 

Тайлан 

3 

Х
ө

р
с 

Хөрс чанар 

Хөрсний хими, 

физикийн шинж 

чанарууд, органик 

бодисууд, нийт азот, 

карбонат, Ca, Mg, P2O5, 

K2O,  хөрсний pH, Pb, 

Cd, As, Zn, Ce-ийн 

агууламж, морфологи 

бичиглэл, нефтийн 

бүтээгдэхүүний 

агууламж, нүүрс 

устөрөгчийн нэгдлүүд 

буюу нефтийн 

бүтээгдэхүүн: Тиофенол, 

фенол, бензол, 

хөдөлгүүрийн тос, хар 

тугалга 

Замаас 2 тийш 1-2км 

зайд судалгаа хийх, 

багадаа 5 цэгт: Бөгтөр 

хөөвөр, Дөрвөлжин тээг, 

Хонгор овоо, Цагаан 

хад, Гашуун сухайтын 

хилийн боомт (SMP-

BuKh, SMP-DoTe, SMP-

KhOv, SMP-GS, SMP-

TsKh) 

Улиралд нэг удаа Хянах, судлах, шинжлэх 

Лабораторий

н 

шинжилгээ 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

4 Ус 

Гадаргын 
болон газрын 

доорхи ус 

Усны түвшний хэмжилт,  

 

pH, нийт ууссан давс-

TDS, нийт хатуулаг  
(CaCO

3

), Ca, Mg, Na, K, 
SO4, NO

2

, NO
3

, NH
4

, As, Cd, 
Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni, 

Усны түвшин (газрын 

гадаргаас доош, м-ээр) 

Бөгтөр хөөврийн худаг, 

Дугат, Халив, Хоёр мод,  

Бор хошуу , Гашуун 

сухай, Хавцал, Булан 

дэрс, 

Бударгана, Энгэр улаан 

толгой, Шаваг, 

Даравгайн худаг 

 

Сард нэг удаа 

 

 

 

 

Замын ажил эхлэх 
үед , дунд үед, 

дуусахын үед нийт 
3 удаа 

шинжлэх 

Лабораторий

н 

шинжилгээ 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

5 

У
р

г
а

м
л

ы
н

 а
й

м
а

г 

Ургамалжилты

н хяналт 

шинжилгээ 

Ургамлан аймаг, 

ургамлан нөмрөгийн 

өсөлт хөгжилт, биомасс, 

хөрсний чийг, хөрсний 

эвдрэл 

Хонгорын зоо, Гүн усны 

дэрс, Талбай-3, Галбын 

говийн баруун хөндий  

Жилд нэг удаа  

VIII/20-IX/20 

Дижитал зургийн 

аппарат, туузан метр, 

Клинометр (налуу 

хэмжигч), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах маягтууд 

Хянах, 

судлах 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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№ 

Байгаль 

орчны 

үзүүлэлт 

Хяналт 

шинжилгээни

й үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ явуулах 

төрөл, хэлбэр 
байршил давтамж Арга, аргачлал 

Техник, 

тоног 

төхөөрөмж 

Тайлан 

Ургамалд 

үзүүлж буй 

тоосны 

нөлөөлөл 

Замын тоос ургамалд 

хэрхэн сөрөг нөлөө 

үзүүлж буйг судлах 

Замын дагуу 12 талбайд 

Жилд нэг удаа 

Дижитал зургийн 

аппарат, туузан метр, 

Клинометр (налуу 

хэмжигч), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах маягт 

Хянах, 

судлах 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

6 

А
м

ь
т
н

ы
 а

й
м

а
г 

Шувууд 

Зүйлийн бүрдэл, 

нүүдлийн хугацаа, ховор 

шувуудын тархац, 

байршил 

Гашуун сухайтын зам, 

220 кВ-ийн цахилгааны 

шугамын дагуу 

Сар бүр  

(I-XII)  

Дуран, дижитал зургийн 

аппарат, байршил 

тогтоогч (GPS), хээрийн 

судалгааны мэдээ 

цуглуулах маягт 

Хянах, 

судлах 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хулангийн 

нүүдэл, 

шилжилт 

хөдөлгөөн 

Сансрын дамжуулагчтай 

хулангийн шилжилт 

хөдөлгөөн, дэд бүтцийн 

нөлөөлөл 

Өмнөговь , Дорноговь 

аймаг 
Жилийн турш 

Сансрын мэдээ 

дамжуулагч хүзүүвч, 

ArcGIS программ 

Хянах, 

судлах 
 

Хар сүүлтийн 

нүүдэл, 

шилжилт 

хөдөлгөөн 

10 хар сүүл зээрэнд 

сансрын дамжуулагчтай 

хүзүүвч зүүх 

Замын орчим, Эргэлийн 

зоо орчим 
IX сард 

Сансрын мэдээ 

дамжуулагч хүзүүвч, 

ArcGIS программ 

Хянах, 

судлах 
 

Төслийн дэд 

бүтцийн шугам 

дагуу дахь 

амьтны үхэл 

хорогдол 

Шувууын цахилгаанд 

цохиулах, цахилгааны 

утас мөргөх, 

автомашинд дайруулах, 

бусад нөлөөлөл 

Гашуун сухайтын зам, 

220 кВ-ийн цахилгааны 

шугам 

Сард нэг удаа 

I-XII 

Зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч (GPS), 

хээрийн судалгааны 

мэдээ цуглуулах хүснэгт 

Хянах, 

судлах 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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4. Орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудлын төсөл 

 

Зураг 24. “Ханбумбат” нисэх буудлын зорчигч хүлээн авах тэнхим 

4.1. Төслийн байршил, товч тодорхойлолт  

“Ханбумбат” орон нутгийн байнгын нисэх буудал (Зураг 14) 2013 оны эхээр барилгын 

ажил бүрэн дуусч албан ёсоор ашиглалтанд ороод байна. Уг нисэх буудал нь Оюу 

Толгой төслийн талбайгаас хойд зүгт 12 км зайтай байрлах бөгөөд төслийн ажилчид ба 

орон нутгийн иргэдийг ОТ уурхай Улаанбаатар хотын хооронд түргэн шуурхай 

аюулгүй тээвэрлэх, өдөр шөнийн аль цагт иргэний тээврийн 737-800 w, ачааны С 130 

зэрэг томоохон онгоцыг хүлээн авах чадвартай юм.  

4.2. БОНБНҮ-ий ажлын гүйцэтгэгч 

“Оюу Толгой” төслийн талбайн дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулах зорилгоор 

баригдахаар төлөвлөсөн уг нисэх буудлын төсөлд “Байгаль орчны нарийвчилсан 

үнэлгээ” хийлгэх шаардлагатай гэсэн БОАЖЯ-ны 2010 оны 8-р сарын 18 өдрийн 

2010/В163 тоот дүгнэлтийн дагуу нарийвчилсан үнэлгээг “ОСМТ” ХХК гүйцэтгэсэн. 

Нарийвчилсан үнэлгээний ажил нь Монгол Улсны холбогдох хууль, стандарт, дүрэм, 

журамд нийцүүлэн мөрдлөг болгон ажиллах, байгаль орчны суурь үнэлгээг, болзошгүй 

голлох нөлөөлөл, нөлөөллийг бууруулж багасгах арга хэмжээний зөвлөмж, байгаль 

орчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулах зорилгоор “Оюу Толгойн ордоос 

зэс-алт олборлох, боловсруулах” төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

нарийвчилсан үнэлгээ (“Эко-Трейд” ХХК, 2006), Оюу Толгойн орчмын тоосны 

мониторингийн судалгаа (“ОС МТ” ХХК, 2008), Оюу Толгойн “ Орон нутгийн 

онгоцны буудлыг нүүлгэн шилжүүлэх” төслийн байгаль орчны төлөв байдлын 

нарийвчилсан үнэлгээ (“ОС МТ” ХХК, 2008) зэрэгт тусгагдсан дүгнэлт, 

зөвлөмжүүдийг нарийвчлан судалж хийсэн болно. 

4.3. Нисэх буудлын дэд бүтэц 

“Ханбумбат” нисэх буудлын дэд бүтэц дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:   
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 3250 метрийн урттай хөөрч буух зурвас,  

 Явган хүний зам,  

 Аюулгүйн төгсгөлийн зурвас,  

 Тавцан,  

 Онгоц байрлуулах газар ба засвар үйлчилгээний барилга-4500 кв.м,  

 Хяналтын цамхаг 3 давхар 100 кв.м,  

 Зорчигчийн терминал,  

 Хүлээлгийн заал 120 зорчигчийн багтаамжтай,  

 Машины зогсоол, 

 Нисэх буух талбайн тэмдэг,  

 Хөөрөх буух зурвасын гэрэлтүүлэг ба цахилгаан эрчим хүч,  

 Талбайг хүрээлсэн хашаа барих болон  

 Гадаргуугийн усыг зайлуулах суваг хоолой тавих  

4.4. Түлш хадгалалт  

Улаанбаатараас Оюу Толгой руу нислэг үйлдэх онгоц хөөрөхөөсөө өмнө түлшээ бүрэн 

дүүргэж базаасан байх ба Оюу Толгойн онгоцны буудалд түлш хадгалах байгууламж 

баригдаагүй. Нисэх буудлыг барих болон ашиглах үед цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

үүсгүүрүүдийн түлшийг хадгалах зориулалттай бага хэмжээний түлш хадгалах агуулах 

савуудыг байршуулсан. 

4.5. Усан хангамж 

Барилгын ажилд шаардлагатай усыг ОТС02 (656005  4775983) болон ОТС04 (656574  

4780755) худгуудаас зөөврөөр авч ашиглахаар төлөвлөн холбогдох зөвшөөрлүүдийг 

авсан.  

4.6. Хог хаягдал 

Нисэх буудлын орчимд бохир ус цуглуулах танк байрлуулах ба хуримтлагдсан бохир 

усыг шахуургаар соруулан уурхайн талбайд байрлах бохир ус цэвэрлэх байгууламж 

руу тээвэрлэн, цэвэршүүлнэ.  

Хатуу хог хаягдлыг ангилан хаях хогны савыг ажлын байр, талбай бүрт байршуулах 

бөгөөд хог хаягдлыг Оюу Толгой уурхайн талбай руу, хатуу хог хаягдлын цэгт 

зайлуулна.   
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4.7. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө - Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал 

Хүснэгт 39. Орон нутгийн нисэх онгоцны буудлын ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний  төлөвлөгөө-2014 онд  

№ 

Байгаль 

орчны бүрдэл 

хэсэг 

Болзошгүй 

нөлөөлөл 
Бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах тал 

1. Агаар 
Агаарын 

бохирдол 

 Тоосжилтыг хянаж, бууруулах арга хэмжээ авч байна. 

 Агаарын бохирдлыг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол хянана. 

 Дуу шуугианы хэмжилтийг нисэх буудал дээр хийж байна. 

 Дуу, шуугиан бүхий машин механизмын ашиглалтыг оновчтой төлөвлөж, үр ашиггүй 

ашиглалтыг багасгах арга хэмжээ авна 

2300.0 

3200.0 
ЭМААБО хэлтэс 

2. Хөрс 

Хөрсний 

бохирдол, 

элэгдэл 
доройтол 

 Нисэх буудлын хүлээлгийн талбайн хог хаягдал болон бусад ахуйн хог хаягдлыг тухай 

бүр цэвэрлэж зайлуулна. 

 Хөрсний рН, сульфат, нитратын шинжилгээ хийлгэж байна. 

13000.0 ЭМААБО хэлтэс  

3. 

Удирдлага, 

зохион 

байгуулалтын 

арга хэмжээ 

  Оюу толгой уурхайгаас зүүн-хойш орших тэгш талыг бэлчээр хэлбэрээр хадгалж, энэ 

бүсэд аливаа барилга байгууламж барьж, үйлдвэрлэл явуулахгүй байна. 

 Онгоц шувуутай мөргөлдөх аюул, эрсдлээс зайлсхийнэ, үхсэн мал, амьтны сэг зэмийг 

нисэх буудлын орчмоос яаралтай зайлуулж, шувуу цуглахаас сэргийлнэ. 

 Хөдөлмөр хамгааллын горим, дүрмийг сахиулан, ажиллагсадыг эмнэлэгийн үзлэгт 

хамруулж, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг жил бүр авч байна. 

 Нислэгийн болзошгүй осол, эрсдэлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотой 

хийлгэж, ийм үед ажиллах дотоод дүрэм журмыг батлан мөрдөх, ажиллагсадын 

сургалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. 

Төслийн үйл 

ажиллагааны 

зардалд 

тусгана. 

ЭМААБО хэлтэс  

Орон нутгийн байнгын нисэх буудлын ашиглалтын үеийн байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний зардлын урьдчилсан дүн-2014 онд 
18 500.0 

ОТ ХХК 
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4.8. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр- Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал 

Хүснэгт 40. Орон нутгийн нисэх онгоцны буудал барих барилгын болон ашигалалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2014 онд 

№ 

Байгаль 

орчны 

бүрэлдэхүүн 

Хяналт 

шинжилгээний 

үзүүлэлтүүд 

Шинжилгээ 

явуулах төрөл, 

хэлбэр 

Хяналт шинжилгээ явуулах 

цэгүүдийн байршил 

Хяналт 

шинжилгээ 

явуулах хугацаа 

болон давтамж 

Арга, аргачлал 
Техник, тоног 

төхөөрөмж 
Тайлан 

1 
Агаарын 

чанар 

Орчны агаар 

дахь хийнүүд 
NO2, SO2, CO 

Нислэгийн зурвас, замын орчим (2 

цэгт) 

Сард 1 удаа, 

жилдээ 12 удаа 
хянах Dragger X@5000 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Тоос PM2.5, PM10 
Онгоцны буудлын ажлын байрны 

орчим 

2 долоо хоногт 1 

удаа, жилдээ 26 
хянах 

Dust Trak тоосны 

ширхэглэг хэмжих 

багаж, болон тоосны 

уналт хэмжих бортого 

Дуу чимээ 
Дуу чимээний 

түвшин, дБА 

Нийт 6 цэгт (NMP-PAP01, PAP02, 

PAP03, PAP04, PAP05, PAP06) 

Сар бүр 1 удаа, 

жилдээ 12 
Хянах 

2238E Mediator Sound 

level meter 

2 Хөрс 
0-10 cм гүн 

давхарга 

pH, Сульфат, 

Нитрат 

Онгоцны буудлаас зүүн тийш 0.5 

км зайд 1 цэгт 
Жилд нэг удаа Дээж авч 

шинжлүүлэх 

Лабораторийн 

шинжилгээ 

3 

Гадаргын 

болон 
газрын 

доорхи ус 

Гар худаг, 

Гадаргын урсац 

Усны түвшин, 

pH, цахилгаан 

дамжуулах 
чадвар, CO3, 

HCO3, TDS, БХХ, 

S, ХХХ, Ca, Mg, 
Na, K, SO4, NO2, 
NH4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni-ийн 

агууламж, амт, 

өнгө, үнэр 

Ундай голын дагуух булаг, 

малчдын гар худгууд, нийт 11 цэгт: 

Хөх хад, Зүрх салаа, Буурлын 

худаг, Буурлын булаг, Эхэн 

бурхант, Саглагар сайрын худаг, 

Хулсан худаг, Буйлсан ус, хиймэл 

Бор овоогийн булаг, Хөх шанд, 

Олон худгийн хүрэн, Дундангийн 

ус; 

5 жил, түвшинг 

сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 
улиралд 1 

удаа 

Хянах 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 500 мл 
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Гүний ус 

Усны түвшин, 

pH, цахилгаан 

дамжуулах 
чадвар, CO3, 

HCO3, TDS, БХХ, 

S, ХХХ, Ca, Mg, 
Na, K, SO4, NO2, 
NH4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni-ийн 

агууламж, амт, 

өнгө, үнэр 

Мониторингийн цооногууд: 
OTRC081, OTRC1394, EGRC099, 
OTRC1408, OTRC1204, OTD195, 
OTMB46/47; OTMB52/53 

5 жил, түвшинг 

сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 
улиралд 1 

удаа 

Хянах 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 500 мл 

Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 

Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хүчиллэг урсац 

Хаягдал 
чулуулгийн 
овоолгоос жилд 
1 удаа 2 дээж авч 

хүчил үүсгэх 

чадварыг 
тодорхойлох 

Хаягдал чулуулгын овоолго 

Хүчил үүсгэх 
чадварыг 

тодорхойлох 
шинжилгээг 

жилд 1 

удаа 

Хянах 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 500 мл 
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5. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга 

хийх төсөл 

5.1. Төслийн байршил товч тодорхойлолт 

Ундай голын үндсэн голдирол, салбар цутгалууд нь уурхайн ажлын төлөвлөгөөний 

дагуу ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах талбайн баруун хэсгээр 

дайрч өнгөрч байгаа тул голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх, 

ингэснээр голын голдиролын хөрсний усыг хэвээр хадгалж, хөрсний усаар тэжээгддэг 

малчдын гар худгууд, задгай ус болон голын голдиролын доод хэсгийг хэвээр нь 

хадгалан үлдээх шаардлага тулгараад байна. Мөн ил уурхайн олборлолт эхэлснээр 

Ундай голын голдиролын аллювийн хурдсан дахь хөрсний ус болон гадаргын урсац 

700 метрийн гүн рүү шүүрэн алдагдах эрсдэлтэй тул голын голдиролыг өөрчилж, 

ингэснээр уурхайн гүн руу ус алдагдахаас бүрэн сэргийлэхээс гадна Ундай голын 

голдиролын доод хэсгийг аливаа нөлөөлөлд өртүүлэхгүй хэвээр нь хадгалах 

боломжтой болно. Энэхүү Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 

асуудлыг БОНБНҮ-ний 3-р шатны тайланд тусган, БОАЖЯ-нд хүргүүлсэн ба тус 

тайлан 2007 оны 12-р сард батлагдсан. Ингэхдээ БОАЖЯ нь Ундай голын голдиролд 

хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл (Зураг 15)-д тусад нь БОНБНҮ хийлгүүлэх 

шаардлагатай гэсэн дүгнэлтийн дагуу холбогдох байгууллагаар үнэлгээг хийлгэсэн 

болно. 

 

Зураг 25. Төслийн байршил  
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5.2. Төслийн байгууламж 

Голын голдиролын хэмжээ болон одоогийн ил уурхайг тойрох урсацыг хадгалах, 

уурхайн үйл ажиллагаа эхэлсэн үед түүнээс үүсэх эрсдлээс (үер гэх мэт) зайлахын тулд 

түүний голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийж баруун салаа руу нь чиглүүлж өөрчлөх 

нь хамгийн оновчтой сонголт болно гэж ОТ ХХК тодорхойлсон байна. Ундай голын 

баруун салаа нь уурхайн ашиглалтын талбайн өмнөд хэсэгт урсах түүний үндсэн 

голдирол руу нийлэх бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаанд үерийн ус сөрөг нөлөөлөхгүй 

болно. Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн байгууламж нь 

дараах үндсэн 5 бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй байна (Error! Reference source not found.). 

Үүнд: 

1. Голын голдиролын тохируулгын далан – нь Ундай голын гадаргын болон газрын 

доорхи урсацыг ил уурхай руу урсахаас хамгаална; 

2. Өмнөд далан буюу голын гарам – нь ХЧО-оос Ундай голын өмнөд хэсэг рүү 

(өртөгдөөгүй) аливаа урсац орохоос урьдчилан сэргийлэх ба үерийн тохиолдолд 

Ундай голоос үерийн урсац ил уурхай руу буцаж урсахаас хамгаална; 

3. Тохируулгын суваг – нь Ундай голын гадаргын урсацын чиглэлийг өөрчлөн тус 

голын баруун талын байгалийн голдирол руу нийлүүлж, энэ нь уурхайн талбайн 

өмнөд хэсэгт Хүрэн толгойн гол руу нийлнэ (Ундай гол мөн Хүрэн толгойн гол 

руу нийлдэг); 

4. Шугам хоолой – нь Ундай голын ай савын аллювийн хурдсан дахь хөрсний усыг 

хуримтлуулж, уурхайн талбайг тойруулан чиглэлийг нь өөрчлөн, нөхөн 

сэргээгдэх Бор Овоогийн булгийн нөхөн сэргээх хиймэл булгийг тэжээнэ; 

5. Бор Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх – Ундай голын голдиролыг өөрчилсөнөөр 

Бор Овоогийн булаг нь ширгэх ба мөн ХЧО-ын доор дарагдана. Тиймээс 

булгийг уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайн өмнөд гаднах хэсгийн Ундай голын 

өртөгдөөгүй голдиролд шинээр нөхөн сэргээлт хийнэ. 
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5.3. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө – Ундай голыг хамгаалах, голын гольдролд хэсэгчлэн 

тохируулга хийх төсөл 

Хүснэгт 41. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө -2014 онд 

# 
Байгаль орчны 

бүрэлдэхүүн 
Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

1 Гадаргын ус  

Голдиролд тохируулга хийх явцад Бор Овоогийн 
булаг ширгэх, Хөх хад, Мааньт, Бурхант зэрэг 

булгуудад нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй 

1. Гадаргын болон хөрсний усны урсгалыг хэвээр 

хадгалахын тулд өөрчлөгдсөн голдиролын урсгал 

үндсэн 

голдиролдоо эргэн нийлж буй эсэхэд хяналт тавих 

2. Бор Овоогийн булгийг нөхөн сэргээх 

3. Голын голдиролын урсацын тохируулга хийсэн 

талбайгаас доош байрлах Хөх хад, Мааньт, Бурхант 

зэрэг булгуудад байнгын мониторинг хийх 

4. Нөхөн сэргээсэн хиймэл Бор овоогийн булгийн 

усанд 

мониторинг хийх 

10000.0 

ЭМААБО 

хэлтэс, Төслийн 

ерөнхий 

менежер 

2 
Газрын доорхи 

ус 

Голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх 

далангаас нөхөн сэргээгдэх Бор овоо булаг хүртэлх 
талбайн хэмжээнд газрын доорхи усны түвшин 
огцом буурч хуурайших үзэгдэл эрчимтэй явагдах 
болно 

ХЧО-оос хүчиллэг урсац үүсэх, хөрсний болон 

гадаргын усыг бохирдуулах 

Газрын доорхи усны нөөцийг хамгаалахын тулд: 

1. Шинээр үүссэн Бор овоогийн булгаас доошхи 

малчдын 

гар худгууд, задгай, булгуудад мониторинг хийх 

(ОТБОХ- 

ын мониторингийн ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа) 

2. ХЧО нь хүчиллэг үүсгэх боломжтой гэж тогтоогдсон 

тул 

ABA (чулуулгийн хүчиллэг үүсгэх боломж) шинжилгээг 

голын хэсэгчлэн тохируулга хийгдсэн хэсгийн ХЧО 

12000.0 

ЭМААБО 

хэлтэс, Ил 

уурхай, 

Геологийн 

хэлтэс 
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# 
Байгаль орчны 

бүрэлдэхүүн 
Болзошгүй нөлөөлөл Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Төсөв 

(мян.төг) 
Хариуцах эзэн 

дээр 

хийж байх 

3 
Ургамлан 

нөмрөг 

Төслийн талбай дахь болон голын сав дагуу гүний 

усны түвшин өөрчлөгдөх тохиолдолд гүний устай 

хамааралтай ургадаг ургамалжилтад сөргөөр 

нөлөөлж болзошгүй, 

Төслийн үйл ажиллагаа явагдах орчинд ургамлан 

бүрхэвч сүйтгэгдэж, доройтно. 

• Талбай дахь ховор, нэн ховор, үлдвэр болон ач 

холбогдол бүхий ургамлуудыг шилжүүлэх, үрийн 

тарилт ашиглан дахин сэргээнэ. 

• Автотехникийн хөдөлгөөнийг оновчтой зохион 
байгуулах, хянана. 

• Ургамлан бүрхэвчийг нөхөн сэргээнэ. 

• Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

2000.0 ЭМААБО хэлтэс 

4 Амьтан 

Гадаргын усны нөөц хомсдохтой холбогдон ан 

амьтдын байршил алдагдаж болзошгүй 

Хайлаас даган амьдардаг шувуудын байршил 

алдагдаж болзошгүй 

Мөлхөгчид болон шавьжийн нутагшилт үгүй болж 

болзогүй 

Гадаргын уст цэгүүдийг сэргээх замаар ан амьтдын 

байршилыг тогтворжуулна.  

Хайлас, сөөглөг ургамлыг нөхөн сэргээх замаар махчин 

шувуудын үржлийн нутаг дэвсгэрийг сайжруулна. 

Ургамлан бүрхэвчийг нөхөн сэргээснээр шавьж болон 

мөлхөгч амьтдын суурьшилт явагдана. 

2000.0 ЭМААБО хэлтэс 

2014 онд Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээний төлөвлөгөөний  нийт зардал  
26 000.0  
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5.4. Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр- Ундай голыг хамгаалах, голын гольдролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл 

Хүснэгт 42. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр-2013 онд 

№ 

Хяналт 

шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

У
р

г
а

м
а

л
ж

и
л

т
 

Хяналт 

шинжилгээ- 

Нөхөн сэргээлт 

хийсэн газарт 

Ургамалжилтын нягтшилт, 25 м2 

талбай дахь зүйлийн тоо, дундаж 

өндөр, биомасс 

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай 
Хянах, 

судлах 

Хээрийн 

судалгааны мэдээг 

цуглуулах 

маягтууд, Дижитал 

фото аппарат, 

Клинометр /налуу 

хэмжигч/ 

Ургамлын 

вегетаци, 

генерацийн үе 

шат, сард 1 удаа 

 

А
м

ь
т
н

ы
 

а
й

м
а

г 

Амьтны аймаг 
Зүйлийн бүрдэл, байршил, тоо 

толгой 
Нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай 

Судлах, 

шинжлэх 

Дуран, зай 

тодорхойлогч, 

байршил 

тодорхойлогч 

Нөхөн сэргээлт 

хийгдсэний 

дараах жилээс 

эхлэн 5 жил, 

улиралд 1 удаа 

Г
а

д
а
р

г
ы

н
 б

о
л

о
н

 г
а

зр
ы

н
 д

о
о

р
х

и
 у

с 

Гар худаг, 

Гадаргын урсац 

Усны түвшин, pH, цахилгаан 

дамжуулах чадвар, CO3, 

HCO3, TDS, БХХ, S, ХХХ, Ca, 

Mg, Na, K, SO4, NO2, NH4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni-

ийн агууламж, амт, өнгө, үнэр 

Ундай голын дагуух булаг, малчдын 

гар худгууд 11: 

Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, Буурлын 

булаг, Эхэн бурхант, Саглагар шинэ ус, 

Саглагар их ус, Пүнзэт гар худаг, 

Зурхайч гар худаг, Хулсан өрөмдмөл 

худаг, Бургасан ус, хиймэл Бор 

овоогийн булаг 

Хянах 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 500 

мл 

5 жил, түвшинг 

сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 

улиралд 1 удаа 
Жилийн 

тайланг 

БОНХЯ, 

Өмнөговь 

аймгийн 

ЗДТГ, 

Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Гүний ус 

Усны түвшин, pH, цахилгаан 

дамжуулах чадвар, CO3, 

HCO3, TDS, БХХ, S, ХХХ, Ca, 

Mg, Na, K, SO4, NO2, NH4, 

As, Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, Cr, Fe, Ni-

ийн агууламж, амт, өнгө, үнэр 

OTRC081, ОHLGBH-40, EGRC099, 

OTRC1407, OTRC1204, OTD195 
Хянах 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 500 

мл 

5 жил, түвшинг 

сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 

улиралд 1 

удаа 
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№ 

Хяналт 

шинжилгээ 

хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил 

Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

Хаягдлын даланд хуримтлагдсан 

элс болон усны дээжинд байнгын 

мониторинг хийнэ 

Хаягдлын далангийн ус хуримтлуулах 

цөөрөм 

Хяналт, 

шинжилгээ 

Усны дээжний сав: 

500 мл 
Сар бүр 

Хүчиллэг урсац 
Хаягдал чулуулгийн овоолгоос 

жилд 1 удаа 2 дээж авч хүчил 

үүсгэх чадварыг тодорхойлох 

Хаягдал чулуулгын овоолго Хянах 

Усны дээжний сав 

хэмжээ: 500 мл 

Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 500 

мл  

Хүчил үүсгэх 

чадварыг 

тодорхойлох 

шинжилгээг 

жилд 1 удаа 
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