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БҮЛЭГ 1.  ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

 Уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж буй газрын засаг, захиргааны харьяалал  

Уурхайн байршил: Оюу толгойн уурхай нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Жавхлант 
багийн нутагт харьяалагддаг бөгөөд Улаанбаатар хотоос урагш 640 км, Даланзадгад 
хотоос зүүн тийш 210 км, Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байрладаг. 

 

Зураг 1- 1.  Оюу толгойн уурхайн байршил 

Ангилал: Оюу толгойн уурхай нь Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох, боловсруулах уул 
уурхайн төсөл бөгөөд 2020 онд Ил уурхайгаас хүдэр олборлох үйл ажиллагаа, Гүний 
уурхайн барилга бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа үргэлжлэн явагдсан.  

Аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл: 

Хүснэгт 1- 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 ХХК-ийн 
хаяг, байршил 

Оюу толгой ХХК 9019006110 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын нутагт байрлах Оюу 
толгой ордоос зэс-алт 
олборлох төсөл 

Улаанбаатар-14240, 
Сүхбаатар дүүрэг, 
Чингисийн өргөн 
чөлөө-15, “Моннис 
цамхаг” 
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Хүснэгт 1-1. Оюу толгой ХХК-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл 

№ Нэр Албан тушаал 

1 Армандо Торрес Оюу толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал 

2 Филлип Aбрахам  Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн ерөнхий менежер 

3 Н.Эрдэнэбаяр Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ны хэлтсийн Байгаль орчны асуудал 
хариуцсан менежер 

4 Э. Цолмон Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ны хэлтсийн Удирдлагын систем 
хариуцсан менежер 

1.1. Түүхэн товчоон 

Уурхай эхэлсэн огноо: “Оюу толгой” (хуучнаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) 
компани нь Монгол улсад 1996 оноос хойш 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 “Туркойз Хилл” 
компани нь эзэмшиж байна. 

1.2. Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц 

Оюу толгойн зэс-алтны орд нь дараах гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг. Үүнд: Оюутын бүлэг 
орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос) Хюго Дамметын бүлэг орд 
(Өмнөд Хюго, Хойд Хюго) болон Херуга орд (Зураг 1- 2).  

Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудын шинэчлэгдсэн нөөцийг Ашигт малтмалын газрын 
даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар Монгол Улсын ашигт 
малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан.  

Зураг 1- 2. Оюу толгойн уурхайн ашигт малтмалын нөөцийн схем 

 

Оюу толгойн бүлэг ордын хайгуулын ажлыг зохих арга аргачлалын дагуу хийж, нөөцийг 
нь дахин тооцоолсноор 2014 оны байдлаар нийт баттай, бодитой болон боломжтой 
(A+B+C) зэргийн нөөцийг 6,435,249 мян.тн хүдэрт 0,69%-ийн дундаж агуулгатай зэс 
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(зэсийн дүйцүүлсэн агуулгыг дунджаар 0,88%)-ийг 44,428 мян.тн-оор, 0,30 г/тн—ын 
дундаж агуулгатай алтыг 1,903 тн-оор, 1.85 г/тн-ын дундаж агуулгатай  мөнгийг 11,896 
тн-оор, 120г/тн-ын дундаж агуулгатай молибденыг 205 мян.тн-оор тооцоолж, урьдчилан 
үнэлсэн баялаг (P1)-аар 309,178 мян.тн хүдэрт 0,45%-ийн дундаж агуулгатай зэс (зэсийн 
дүйцүүлсэн агуулгыг 0,55%)-ийг 1,399 мян.тн-оор,  0,17г/тн-ын дундаж агуулгатай алтыг 
51 тн-оор, 0.90 г/тн-ын дундаж агуулгатай мөнгийг 277 тн-оор тооцсоныг 2015 онд Эрдэс 
баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хүлээн авсан ба энэхүү нөөцөд орсон өөрчлөлтийн дагуу 
техник-эдийн засгийн үндэслэлд нэмэлт тодотгол хийсэн. 

1.3.  Оюу толгойн уурхайн 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 дүгнэлтэд 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. 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын орших MV-006709 тоот тусгай зөвшөөрөлд Оюу 
толгой, MV-015225 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлд Жавхлант, MV-015226 тоот 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлт Шивээ толгой нэртэй Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг 
(Оюут, Хюго Даммет, Херуга) ордуудад 2010-2014 онуудад хийгдсэн нэмэлт хайгуулын 
ажлын үр дүнд Оюу толгойн бүлэг ордуудын нөөцийг шинэчлэн тогтоосныг Ашигт 
малтмалын газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар 
улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, уг бүлэг ордыг ашиглах техник-эдийн засгийн 
үндэслэлийг Ашигт малтмалын газрын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
т/109 тоот тушаалаар хүлээн авсан. 

1.4.  Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл  

Оюу толгой уурхайн 2020 оны эхний хагасын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн урьдчилсан 
төлөвлөлтийг өмнөх онуудтай харьцуулсан байдлаар доорх хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 1- 2. Оюу толгойн уурхайн сүүлийн 3 жил болон 2020 оны үйлдвэрлэлийн урьдчилсан мэдээлэл 

Үйлдвэрлэлийн мэдээ 
2017 он 
бүтэн 

жилээр 

2018 он 
бүтэн 

жилээр 

2019 он 
бүтэн 

жилээр 

2020 он (3-р 
улирлын 
байдлаар) 

Ил уурхайн нийт олборлосон 
хүдрийн материал буюу 
уулын цул /хөрс, хүдэр 
нийлсэн хэмжээ/  
(мян/тонноор) Үүнээс: 

105,921 91,310 101,316 74,032 

Боловсруулсан хүдэр 
(мян/тонноор) 

41,177 38,738 40,777 30,606 

Үйлдвэрлэсэн зэсийн 
баяжмал (мян/тонноор) 

722.5 724.9 674.6 502.9 
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Баяжмалын дундаж агуулга 
(% Зэс) 

21.8 21.9 21.7 21.4 

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 157.4 159.1 146.3 108.0 

Алт (‘000 унциар) 114 285 241.8 94 

Мөнгө (‘000 унциар) 974 914 866.6 645 

Эх сурвалж:  https://turquoisehill.com/   

Хайгуулын ажил:  “Оюу толгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Оюу толгой (MV-006709) 
ашиглалтын зөвшөөрлийн талбайд 2020 онд 26 цооног өрөмдөхөөр төлөвлөж байсан 
боловч Сovid-19 цар тахлын улмаас төлөвлөсөн ажлууд хийгдээгүй болно.   

Хайгуулын судалгааны ажлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 2020 оны хайгуулын ажлын 
тайланд тусгаж холбогдох төр захиргааны байгуулгад хүргүүлэх болно. 

1.5. Уурхайн гол барилга байгууламжууд 

 

Зураг 1- 3. Босоо ам 

Оюу толгойн орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө, Техник эдийн засгийн төлөвлөгөө 
болон бусад гол бичиг баримтуудад уурхайн гол барилга байгууламжууд нь MV-006709 
лицензийн талбайд  байрлаж байхаар тусгасан байдаг. Үүнд: 

1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдлын сан) 
2. Ил уурхай 
3. Дугатын хярын дайрганы орд 
4. Халивын элсний орд 
5. Гүний уурхай (Босоо ам-1, 2, 3, 4, 5 ) 
6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 
7. Төв дулааны станц 
8. Хаягдлын удирдлагын төв 
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9. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 
10. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 
11. Хүнд машин механизмын засварын цехийн цогцолбор 
12. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд, 
13. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц зэрэг гол байгууламжууд байдаг. 

1.5.1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор 

 
Зураг 1- 4. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор: 1-Хүдрийн агуулах, 2-Хоёрдогч бутлуур, 3-Хүдэр 
дамжуулагч, 4-Баяжуулах үйлдвэр, 5-Баяжмалын агуулах, 6-Савлах үйлдвэр 

Оюу толгойн уурхайн Баяжуулах үйлдвэр нь Оюу толгой зэс-алтны бүлэг ордод байрлах 
Баруун Өмнөд ордын ил уурхай ба Хойд Хьюго ордын блокчлон олборлох Гүний 
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 
сунаж байрлана.  

Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч: 

 
Зураг 1- 5. Туузан дамжуулагч болон хүдрийн агуулах 

Үйлдвэрийн ашиглалтын эхний жилүүдэд хүдрийн гол эх үүсвэр нь Баруун Өмнөд ордын 
ил уурхай байна. Гүний уурхай ашиглагдаж эхэлснээр хүдэр олборлолтын хэмжээ 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ Баруун Өмнөд ордын хүдэр олборлолт аажмаар буурна. Гүний 
уурхайн ашиглалтын эхний шатанд хүдрийг газрын гадарга дээр гаргасны дараа хүнд 
даацын тээврийн хэрэгслээр том бутлуурт буулгаж цаашид хүдрийн овоолгод шилжүүлнэ. 

1 
2 3 4 5 6 
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Гүний уурхай ашиглалтын хоёр дахь жилээс тэжээгч ба хоёр дахь туузан дамжуулагч 
суурилагдсанаар Гүний уурхайн хүдрийг том бутлагдсан хүдрийн овоолгод шууд 
дамжуулна.  

Зураг 1- 6. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагчийн ерөнхий схем 

 

Хаягдлын сан: 

Баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн Хаягдлын сан (ХС) нь Баяжуулах үйлдвэрээс зүүн 
урагш 5,4 км зайд байрладаг. Энэ байгууламж нь тус бүр ойролцоогоор 2км х 2км 
харьцаатай (4км2) хоёр хэсгээс бүрддэг ба камер тус бүр байгууламжийн дагуу шаталсан 
ханаар тусгаарлагдсан 500 га талбай бүхий 4 дэд камераас тогтдог.  

Зураг 1- 7. Хаягдлын сангийн байршил 
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1.5.2. Ил уурхай 

Оюу толгойн бүлэг ордын Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, 
холбоос)-ыг Ил уурхайн аргаар олборлож байгаа бөгөөд ил уурхайн ашиглалтыг 
экскаватор-автосамосвалын хослол бүхий технологи хэрэглэн 34 м3 багтаамжтай утгуурт 
гидравлик экскаватор 2 ширхэг, 56 м3 багтаамжтай утгуурт цахилгаан экскаватор 2 
ширхэг, 18 м3 багтаамжтай шанагатай утгуурт ачигч 2 ширхэг болон 290 тн даацтай 
автосамосвал 28 ширхгийг ашиглаж байна. 

1.5.3. Дугатын хярын дайрганы орд 

Оюу толгойн MV-006709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 
50 орчим га талбайг хамарсан А+С зэрэглэлээр 4,177.14 мян.м3 нөөцтэй. Ордын нөөцийг 
Оюу толгойн уурхайн өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан ашиглахаар 
төлөвлөсөн. Дугатын хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 
дугаартай Уурхайг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь 
эхлүүлсэн. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг эрдсийн баялгийн 
судалгаа, эдийн засгийн үнэлгээ хийх, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ 
боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, зуучлах үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж болох 
“Кондиц” ХХК-иар хийлгэсэн болно. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар 100,415.57 м3 дайрга 
авч ашигласан. 

1.5.4. Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь Оюу толгойн MV-006709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн зүүн хойд хэсэгт оршино. Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагааг явуулахад 
шаардагдах барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК 
гүйцэтгэсэн. Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөц нь 1,089,500м3. Уг ордыг жилд 150 
мян м3 хүчин чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлохоор төлөвлөж байсан. Халивын 
элсний ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг ашиглалтад 
хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 2020 онд Халивын 
элсний ордоос элс авч ашиглаагүй. 

1.5.5. Хаягдал материал дахин ашиглалт 

Оюу толгойн Ил уурхайн малталтаас гарч байгаа хоосон чуулуулаг буюу хаягдал 
чулуулгийг бутлан Хаягдлын сангийн далангийн өндөрлөгөө хийхэд ашиглаж байна. 
Энэхүү хаягдал материал ашиглаж байгаа үйл ажиллагаа нь нэг талаас байгаль орчинд бий 
болох хаягдал чулуулгийн овоолгыг багасгах, нөгөө талаас шинээр буюу өөр талбайгаас 
олборлох барилгын материалын хэмжээг бууруулж байгаа 2 талын ач холбогдолтой, 
байгаль орчинд ээлтэй шийдэл юм. Хэдийгээр иймэрхүү төрлийн үүсмэл ордыг ашиглах 
хууль, эрхзүйн орчин нь манай улсад одоогийн байдлаар байхгүй байгаа ч уурхайн 
удирдлагын багийн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудын олон талт хамтын ажиллагаа, 
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зөвлөгөөний үндсэн дээр хаягдал материал буюу үүсмэл ордод бусад ашигт малтмалтай 
нэгэн адил нөөц бодон Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр батлуулсан. Одоогоор ТЭЗҮ-г 
боловсруулан Эрдэс баялгийн зөвлөлд хүргүүлсэн бөгөөд зөвлөлөөс томилогдсон 
мэргэжилтнүүд тайланг хянах шатандаа явж байна. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 
390,592.58  м3 шавар Ил уурхайгаас авч ашигласан байна. 

Мөн Хаягдлын сан 2-ыг барьж байгуулах бэлтгэл ажил буюу талбайг бэлдэх явцад хөрс 
хуулалтаас бий болсон элсэрхэг хөрсийг мөн Хаягдлын сангийн даланг өндөрлөх 
барилгын материал болгон ашиглаж байгаа нь мөн дээр дурдсан хаягдал чулуулаг 
ашиглаж байгаа асуудалтай адил асуудал юм. Элсэрхэг хөрс нь найрлагын хувьд элсний 
агуулгатай боловч бусад шавар, шорооны найрлага өндөр учир элс гэдэг төрөлд 
хамааруулах боломжгүй юм. 2020 онд Хаягдлын сангийн Үүр-2 талбайн элсний ордоос 
338,673.44 м3 элс авч ашигласан байна. 

1.5.6. Гүний уурхай  

Босоо ам №1, 2 болон 5 

 
Зураг 1- 8. Босоо ам # 1. 

2020 онд Гүний уурхайн барилгын буюу бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжлэн явагдаж, 
хөндлөн малталтын хувьд 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар нийт 15159.9 м ахилт 
төлөвлөснөөс 15671.9 м нэвтрэлт явагдсан байна. Харин газрын гадаргад хүрэх 
конвейерийн налуу малталт нь эхний 9 сарын байдлаар 2067.8 м ахилт төлөвлөснөөс 
2967.1 м нэвтрэлтийн ажил явагдсан. 
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Зураг 1- 9. Босоо ам № 2 

 

1.5.7. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх 
бодисын агуулах зэргээс бүрддэг. Оюу толгойн уурхайн гүний болон ил уурхайд ашиглах 
тэсрэх бодисыг Орика компани ханган нийлүүлдэг. Уурхайн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн 
байгууламжийн онцгой хамгаалалтын зурвас бүхий барилга байгууламжийг 2011 оны 7 
дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж ашиглалтад оруулсан. Тэсрэх бодисын 
үйлдвэр нь Оюу толгойн уурхайн лицензийн талбай дотор тусдаа 215м х 175м талбайтай 
хашаан дотор байрладаг. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн барилга нь 35м х 28м хэмжээтэй ба 
химийн бодис хадгалах 42м х 30м хэмжээтэй 2 байгууламжтай. 
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Зураг 1- 10. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

1.5.8. Дулааны төв станц (ДТС) 

ДТС-ын барилга байгууламж нь тэнхлэгээрээ 138м х 225м хэмжээтэй болно. Тус дэд станц 
нь дотроо бойлерын байгууламж (хүчин чадал - 2625.3м2, өндөр - 33м), галын усны 
насосны станц (21.3м  х 12.7м), трансформатор, машин зогсоол, нүүрсний талбай, хүйтэн 
индүү, бетон түннель, нүүрс бутлуурын өрөө, нүүрсний конвейр, үлээгүүрийн өрөө, утаа 
сорох сэнсний өрөө (45м х 6) зэргээс бүрддэг. Анх 2013 онд 29мВ хүчин чадалтай 2 зуух, 
7мВ хүчин чадалтай 2 зуух бүхий нийт 72мВ хүчин чадалтай ашиглалтанд орж байсан бол 
ирээдүйд өргөжих Гүний уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлтээр 29мВ хоёр зуух 
2018 оноос эхлэн шинээр барьж эхлэн энэ онд улсын коммисс хүлээж авснаар нийт 130мВ 
хүчин чадалтай болж өргөжсөн.  

Зураг 1- 11. Дулааны төв станц 
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1.5.9. Хаягдлын удирдлагын төв (ХУТ) 

Олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагад нийцсэн, хог хаягдлыг технологийн 
дагуу булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах сан болон аюултай хог хаягдлыг 
хадгалах талбай бүхий ХУТ уурхайн талбайд ажиллаж байна. 

Зураг 1- 12. Хаягдлын удирдлагын  төв (ХУТ) 

 

2020 онд Хог хаягдлын удирлагын төвийн ууршуулах цөөрөм 1-ийн төлөвлөлтийг 
өөрчилж “Эн Си Си Эс” ХХК-ийн зураг төслийн дагуу 6,786м3 эзэлхүүнтэй, 63.16м х 30м 
харицаатай нягтаршуулсан шавар, геонэхмэл, геомембран болон хайрга гэх мэт 5 үеээс 
бүрдэх бөгөөд геомембрам, геонэхмэл хальс цоорсон эсэхийг илрүүлэх нэмэлт 5 үе нийт 
10 үеээс бүрдэнэ. Уг ландфилл нь мөр борооны ус цуглуулах, шүүрүүлэх хоолойгоор 
дамжуулан  

1.5.10. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр (УЦСҮ) 

Ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг хангах зорилгоор байгуулагдсан. Үйлдвэрийн 
барилга нь тэнхлэгээрээ 36м х 40м, өндөр нь 7.25м. Төмөр бетонон суурьтай, сэндвичэн 
хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400м3 хэмжээтэй 4 ширхэг усан сантай 
усан насос станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр гэсэн үндсэн 2 танхимтай (Зураг 
1- 13.). 
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Зураг 1- 13. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 

1.5.11. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 

Далд уурхайн барилгын ажилд шаардлагатай бетон зуурмагийг дотооддоо үйлдвэрлэн 
хангах зорилгоор Бетон зуурмагийн үйлдвэрүүд ажиллуулна. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 
1-ийн үйл ажиллагаа зогссон. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 2-ыг татан буулгаж,  Босоо 
амнуудтай ойрхон илүү өндөр хүчин чадалтай Бетон зуурмагийн үйлдвэр 4-ийг байгуулан 
ашиглаж байна. Бетон зуурмагийн  үйлдвэр 3-ыг үргэлжлүүлэн ашиглана. 

Зураг 1- 14. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 
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1.5.12. Хүнд машин механизмын засварын цех 

Говь засварын газар нь 1 ба 2 гэсэн 2 хэсгээс бүрддэг ба хүнд машин механизмын засвар 
үйлчилгээг хийдэг. Шаланд бетон тэгшилгээ сайтар хийж, машины тос болон бензин, 
дизел түлшнээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар будаж хамгаалсан. 

Зураг 1- 15. Хүнд машин механизмын засварын цех 

 

1.5.13. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) 

Уурхайн талбайд ахуйн бохир ус цэвэрлэх механик, биологийн аргаар цэвэрлэдэг 4 шатлал 
бүхий Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд ажилладаг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь 
саарал ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг. Илүүдэл лагийг нэг удаагийн цэвэрлэх мөчлөг 
бүрд реактороос автоматаар зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж зайлуулдаг. 
2020 онд уурхайн талбайд гурван  бохир ус цэвэрлэх байгууламж бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж ажиллана.  

Зураг 1- 16. БУЦБ-1 Оюут ажилчдын суурин 
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Хүснэгт 1- 3. Уурхайн талбайд ашиглаж буй бохир ус  цэвэрлэх байгууламжууд 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж Хүчин чадал 

БУЦБ-1 Оюут ажилчдын суурин 2000м3 (16,000 хүн/өдөр) 

БУЦБ-2 Манлай ажилчдын суурин 280м3 (2,240 хүн/өдөр) 

БУЦБ-3 Манлай ажилчдын суурин 280м3 (2,240 хүн/өдөр) 

Нийт 2560 м3 ( 20,480 хүн/өдөр) 

1.5.14. Түлшний агуулах ба шатахуун түгээх станц (ШТС) 

Уурхайн талбайд дизель түлшний 3 агуулах байдаг ба түгээх эхний байгууламжийг төв 
Оюут кемпийн өмнө хэсэгт, талбайн баруун хойд буланд байрлуулсан. Хоёр дахь 
байгууламжийг ил уурхайн хөдлөх тоног төхөөрөмжийг цэнэглэх зориулалтаар ил 
уурхайн автосамосвалын засварын цехийн өмнөд хэсэгт мөн анхдагч бутлуурын баруун 
хэсэгт байгуулсан. Гурав дахь түлшний байгууламж нь дизель цахилгаан станцын 
ойролцоо 220 кВ-ын төв дэд станцын өмнөд хэсэгт байрладаг. Ил уурхайн шатахуун 
түгээх станцад зөвхөн Ил уурхайн том оврын автосамосвалууд шатахуун цэнэглэх 
зориулалттай ба бусад бага оврын  автомашин, хөнгөн тэрэгнүүд бусад шатахуун түгээх 
байгууламжид шатахуунаа цэнэглэж байхаар аюулгүй ажиллагааны зохицуулалт хийсэн. 
Ил уурхайн ШТС-д 400 мянган литрийн багтаамжтай түлшний сав 2 ширхэг, 1 сая литрийн 
багтаамжтай түлшний сав 2 ширхэг тус тус байдаг. Харин бусад ШТС-нд 50 мянган 
литрийн багтаамжтай түлшний сав 2 ширхэг, 400 мян литрийн багтаамжтай түлшний сав 
2 ширхэг тус тус байдаг. 

Зураг 1- 17. Түлшний агуулах ба шатахуун түгээх станц 

 

1.5.15. “Оюу толгой” ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 
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Хүснэгт 1- 4. “Оюу толгой” ХХК-ийн эзэмшдэг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүд 

№ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл дугаар Хүчинтэй хугацаа 

А. 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-006710 2010/12/23-2033/12/23 

1.5.16. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

Хүснэгт 1- 5. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

№ Газар эзэмших зориулалт 
Гэрчилгээний 

дугаар 
Газрын 

хэмжээ /га/ 
Хүчинтэй 
хугацаа 

1 Уул уурхайн ашиглалт 000002422 8489.092 
2016//04/05-
2036/03/28 

2 Орон нутгийн нисэх буудал  000002413 230 
2016//04/05-
2036/03/28 

3 Хаягдлын далангийн нэмэлт талбай 000002412 64.8 
2016/04/05-
2036/02/17 

4 Баяжмал ачих талбай 000002411 18.4 
2016/04/05-
2036/02/17 

5 МСҮТ-ийн байр (Ханбогд сум) 0007596 1 
2013/08/09-
2043/06/29 

6 Радио холбооны цамхаг 0007600 0.06 
2016/09/19-
2036/07/20 

7 Гүний ус дамжуулах хоолой 2657457 2457.00 
2019/12/16-
2039/12/16 

8 Уулзалтын байр, амралтын газар 000345271 12 
2015/09/18- 
2040/03/17 

9 
Говийн бүс нутгийн ургамлын тарьц 
суулгац бэлтгэх үржүүлгийн газар 

2040/03/17 5 
2011/02/25 
хугацаагүй 

1.5.17. Байгаль орчны үнэлгээ 

“Оюу толгой” ХХК нь 2004 оноос хойш нийт 43 БОННҮ хийлгэсэн байдаг. Эдгээр тайланг 
дараах холбоосоор орж үзэх боломжтой. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа БОННҮ-
ний тайлангуудыг доорхи хүснэгтээр үзүүлэв. 

  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 1 Хуудас - 17 

 
 

Хүснэгт 1- 6. “Оюу толгой” ХХК-ийн БОННҮ-ний тайлангууд. 

№ БОННҮ тайлангийн нэр Батлагдсан он 

1 

Оюу толгойн уурхайн  БОНБНҮ-ний нэмэлт, тодотгол (лицензийн 
талбай дотор барьж байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, ил Гүний 
уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж, 
эмульсийн үйлдвэр, хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель станц, ажилчдын 
байр зэрэг обьектууд багтана) 

2016 

2 
Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгой төсөлд 
ашиглахад байгаль орчинд учирч болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээний 
2005 оны тайлангийн нэмэлт тодотгол 

2010 

3 
Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын цахилгаан тэжээлийг татах, 
1500кВа, 25/04кВ-ын дэд станц барих уурхайн БОНБНҮ 

2018 

4 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу толгойн уурхайн 
талбайд баригдах аюултай хог хаягдыг хадгалах цэг /ландфилл/ 
байгуулах төслийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

2020 

5 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу толгойн уурхайн 
талбайд химийн бодисын агуулах барих төслийн байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан  

2020 

1.6. Уурхайн 2020 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлангийн бүтэц, нийт зардал 

Хамрах хүрээ: Оюу толгойн уурхайн MV-006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайд явагдаж байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна уурхайн дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой хэд хэдэн төсөл ашиглалтын талбайн гадна 
хэрэгжсэн бөгөөд тэдгээрийн БОННҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОАЖЯ-аар 
батлуулсан. Уурхайн 2020 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд үндсэн 
олборлох, баяжуулах үйл ажиллагаа болон дараах дэд төслүүдийн  байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг нэгтгэсэн болно. Үүнд: 

1. Уурхайн талбай: тус компанийн тусгай зөвшөөрөлт талбай (MV-006709) болон 
“Онтре гоулд” ХХК-тай хамтран эзэмшдэг Жавхлант (MV-015225), Шивээтолгой 
(MV-015226) талбай, 

2. Гүний хоолойн газар доорх усны эх үүсвэрийг ашиглах төсөл, 
3. Ханбумбат онгоцны буудал, 
4. Ундайн сайрын элсний ордыг ашиглах төсөл. 

2020 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун гучин сая (1,430,000,000) төгрөг 
зарцуулсан байна (Хүснэгт 1-7, 1-8, 1-9). 
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Хүснэгт 1- 7. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн зардлын задаргаа 

 № Зардлын төрөл Дүн (Төгрөг) 

1.  Нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
төсөв /технологийн зөв шийдэл/ 

150,500,000 

2.  
Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төсөв 205,000,000 

3.  Нөхөн сэргээх арга хэмжээний төсөв /техникийн, 
биологийн/ 

359,320,000 

4.  
Дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээний төсөв 250,000,000 

5.  Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжилтийг нөлөөлөлд өртөгч оршин 
суугчид, оролцогч талуудад тайлагнах төсөв 

31,570,000 

6.  Тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөв 

59,760,000 

7.  Түүх соёлын дурсгалт эд зүйлийг нүүлгэн шилжүүлэх 
арга хэмжээний төсөв 

22,640,000 

8.  Тухайн жилийн орчны хяналт, шинжилгээний 
хөтөлбөрийн нийт төсөв 

351,210,000 

 
НИЙТ ЗАРДАЛ 1,430,000,000 

Хүснэгт 1- 8. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээний зардлын задаргаа 

  № Үйл ажиллагааны төрөл Дүн (Төгрөг) 

1.  Агаар  101,100,000 

2.  Ус 101,100,000 

3.  Хөрс  30,660,000 

4.  Газар 20,440,000 

5.  Ургамал  51,100,000 

6.  Амьтан 51,100,000 

 Нийт 355,500,000 
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Хүснэгт 1- 9. Хяналт шинжилгээний үйл ажиллагааны зардлын задаргаа 

  № Үйл ажиллагааны төрөл Дүн (Төгрөг) 

1.   Хөрс  11,210,000 

2.   Ус 100,000,000 

3.   Амьтан  100,000,000 

4.   Ургамал  70,000,000 

5.   Агаар 70,000,000 

 Нийт 351,210,000 
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 Бүлэг - 2 Хуудас - 1 

 
 

БҮЛЭГ 2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

2.1. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын нөлөөлж буй аливаа сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авч 
хэрэгжүүлэв. 

Хүснэгт 2- 1. Агаарын чанарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 

№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Тайлбар 

1 

Төслийн үйл 
ажиллагаанаас жилд 
1,850,000 тонн CO2-

эквивалент хүлэмжийн 
хий ялгарснаар агаар 

мандал дахь 
хүлэмжийн хийн 

агууламжийг 
нэмэгдүүлэх 

Уур амьсгалд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 

чиглэлээр - Хүлэмжийн хийг 
ялгаруулж буй эх 

үүсвэрүүдийн мэдээллийг 
бүртгэх, тооцоолно. 

Оюу толгойн 
уурхайн талбайд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Монгол Улсын Агаарын тухай хууль (2012), БОННҮ болон Рио Тинто (РТ) 
компанийн Агаарын чанарыг хамгаалах стандарт (E12)-н дагуу “Оюу 
толгой” ХХК нь Хүлэмжийн хийн ялгарлын бүртгэлийг хөтлөдөг. Тус 
бүртгэлд Оюу толгой уурхайн бүхий л үйл ажиллагааг тоон хэлбэрээр 
бүртгэж, ялгаруулж буй хүлэмжийн хийн болон энергийн хэмжээг 
тооцоолон гаргадаг. Тайлант хугацаанд сар бүр нийт 12 тайланг (англи 
хэлээр) бэлтгэсэн. 2020 оны эхний есөн сарын нийлбэр хүлэмжийн хийн 
ялгарал 1.17 сая тонн СО2-е хэмжээтэй байна. Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 
2.2.1. дүгээр бүлгээс дэлгэрүүлэн харна уу. 

2 

Төслийн үйл 
ажиллагаанаас жилд 
1850000 тонн CO2-

эквивалент хүлэмжийн 
хий ялгарснаар агаар 

мандал дахь 
хүлэмжийн хийн 

агууламжийг 
нэмэгдүүлэх 

Уур амьсгалд нөлөөлөх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 

чиглэлээр - Эрчим хүчийг 
хэмнэж үр ашигтай зарцууна. 
(Улайсах гэрлүүдийг эрчим 

хүчний хэмнэлттэй лед 
гэрлээр сольж суурилуулах 

гэх мэт) 

Оюу толгойн 
уурхайн талбайд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Уур амьсгалд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр дараах 2 
ажил энэ онд хийгдэж байна. 

1. Харуулын байрнуудын дезиль генераторуудыг халж, 
сэргээгдэх эрчим хүчээр солих 

2. Ажлын байрнуудын цагаан гэрлүүдийг лед гэрлээр 
солих 

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.2.2. дүгээр бүлгээс дэлгэрүүлэн харна уу. 

3 

ОТ-н ил уурхайн 
олборлолт болон хүнд 

машин механизмын 
хөдөлгөөнөөс 

тоосжилт бий болох 

Замын тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор усалгаа 

хийх боломжтой дулааны 
улиралд усалгааг байнга 

хийнэ. 

Оюу толгойн 
уурхайн талбайн 

дотоод  зам, нисэх 
буудал хүртэлх зам 
зэрэг шаардлагатай 

бүх зам, 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Уурхайн талбай доторх замууд, нисэх буудал чиглэлийн замуудад тогтмол 
усалгааг дулааны улиралд өдөр бүр, хүйтний улиралд шаардлагатай 
тохиолдолд хийж байна. 2020 онд Бохир ус цэвэрлэх байгууламжид 
цэвэршүүлсэн нийт 127,780 куб метр усыг замын усалгаанд ашигласан 
байна. Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.2.3 дугаар бүлгээс харна уу. 
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№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Тайлбар 

4 

ОТ-н ил уурхайн 
олборлолт болон хүнд 

машин механизмын 
хөдөлгөөнөөс 

тоосжилт бий болох 

Замаас үүсэх тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор замын 

засвар, арчилгаа хийнэ. 

Ил уурхай, 
Хаягдлын сан 
болон түүний 

орчимд 
ашиглагдаж буй 

замууд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Замын арчилгаа, засвар үйлчилгээг уурхайн дотор Дэд бүтцийн хэлтсийн 
харъяа Газар шорооны баг хариуцан гүйцэтгэдэг бол гадаах замуудыг гэрээт 
туслан гүйцэтгэгч компани хийж гүйцэтгэдэг. Замын засвар үйлчилгээнд 
нийт есөн гредер ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар зам засварын ажилд 
грэдерүүд нийт 19,086 мото цаг ажилласан байна. Дэлгэрэнгүйг тус 
тайлангийн 2.2.4 дүгээр бүлгээс харна уу. 

5 

ОТ-н ил уурхайн 
олборлолт болон хүнд 

машин механизмын 
хөдөлгөөнөөс 

тоосжилт бий болох 

Замаас үүсэх тоосжилтыг 
бууруулах - хурдны 

хязгаарыг дагаж мөрдүүлнэ. 
(Хурдны хязгаарын тэмдэг, 

тэмдэглээ байрлуулах, 
тээврийн хэрэгслүүдэд 
байрлуулсан GPS-ийн 
мэдээнд хяналт тавих) 

Уурхайн талбайн 
дотоод болон 
талбайн гадна 

ашиглагдаж буй 
замууд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Уурхайн талбайн доторх замуудад хурдны хязгаарын 5, 10, 20, 40, 60км/ц 
тэмдгүүдийг байрлуулсан. Гадна замуудад 20, 30, 40, 60, 80 км/ц 
тэмдгүүдийг шаардлагатай газруудад байрлуулсан байдаг. ОТ компанийн 
болон зарим гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын тээврийн хэрэгсэлд хурд, 
байршлыг хянах зорилгоор GPS суурилсан бөгөөд эдгээр тээврийн 
хэрэгслүүдийн хөдөлгөөнийг хяналтын өрөөнөөс хянадаг. Дэлгэрэнгүйг тус 
тайлангийн 2.2.5 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлэн харна уу. 

6 

Уурхайн хаягдал 
хадгалах 

байгууламжийн далан 
өндөрлөх, өргөтгөлийн 

барилгын  ажлаас 
тоосжилт бий болох 

Хаягдлын сангийн 
өндөрлөгөө, өргөтгөлийн 

барилгын ажлын үед 
тоосжилт үүсгэж болзошгүй 
талбайнуудад усалгаа хийнэ. 

Хаягдлын сангийн 
өргөтгөлийн 

барилгын  ажлын 
талбай 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн зам болон барилгын ажлын талбайд 
тогтмол усалгаа хийж байна. III сараас эхлэн усалгааны машины тоог нэгээр 
нэмэгдүүлсэн. Тус байгууламж дээр нийт 11 хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл 
ажиллаж байгаагийн хоёр нь зөвхөн усалгааны зориулалттай ашиглагддаг. 
Хаягдал хадгалах байгууламж болон ил уурхайн зам, талбайн усалгаанд 
2020 онд нийт 127,384 куб метр шүүрлийн ус ашигласан. Дэлгэрэнгүйг тус 
тайлангийн 2.2.6 дугаар бүлгээс  харна уу. 

7 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
анхдагч бутлуур, 

хүдрийн агуулахаас 
тоосжилт бий болох 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
анхдагч бутлуур, хүдрийн 
агуулахаас тоосжилт бий 
болохоос сэргийлж тоос 

дарагч бодисыг 
үргэлжлүүлэн ашиглана. 

Анхдагч бутлуур 
хүдрийн агуулах 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Тоос дарах хамгийн үр ашиг бүхий урвалж (F13S буюу Натрийн додцил 
сульфат C12H25NaO4S)-г ашиглаж байна. 2020 оны эхний есөн сарын 
байдлаар нийт 116 тонн F13S бодисыг хэрэглэжээ. Үүнээс гадна 2019 оны 2 
сард хүдрийн агуулахын 3 талыг салхины хүч бууруулах чадамж бүхий 
торон материалаар хаасан. Ингэснээр хүдрийн агуулахаас үүссэн тоос эрс 
буурч, MNS 4585:2016 стандартын шаардлагыг хангаж байна. Дэлгэрэнгүйг 
тус тайлангийн 2.2.7 дугаар бүлгээс харна уу. 
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№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Тайлбар 

8 

Дулааны төв станцын 
яндангаас агаарт 

бохирдуулагч хий 
цацагдаж, агаар 

орчныг бохирдуулах 

Дулааны төв станцын 
технологид тохирсон нүүрс 
хэрэглэх, засвар үйлчилгээг 

тухай бүр хийх, 
бохирдуулагчийн ялгарлыг 
шүүж, стандарт хэмжээнд 
барих шүүлтүүр ашиглана. 

Дулааны төв станц 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна 

Дулааны төв станцад Таван толгой уурхайн бүхэллэг, ширхэгжилт сайтай, 
үнсжилт багатай нүүрс ашигладаг. IX сарын эцсийн байдлаар 10 мянга 
орчим тонн нүүрсний нөөцийг бүрдүүлээд байна. Нүүрсэнд шохойн чулууг 
6-15 хувийн харьцаатайгаар хольж утаанд агуулагдах хүхрийн давхар 
ислийн агууламжийг бууруулдаг. Мөн түүнчлэн зуухын утаа шүүгчийг 
хуваарьт үзлэгийн хүрээнд шалгаж 3- р болон 4-р зуухны шүүгчийг 2019 
оны VII сарын 14-нд бүрэн сольсон. Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.2.8 
дугаар бүлгээс харна уу. 

9 

Хүнд машин механизм 
засварын газар, 

машины зогсоол дахь 
машин, техникүүд 

агаар орчныг 
бохирдуулж 

болзошгүй нөлөөлөл 

Тээврийн хэрэгсэл, хүнд 
машин механизмаас ялгарах 

хорт утааг стандартын 
түвшинд байлгах - Уурхайн 

үйл ажиллагаа болон 
барилгын ажилд ашиглаж 

байгаа бүх тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд машин 

механизм, техникийг тогтмол 
үзлэгт хамруулах, засвар 

үйлчилгээг тогтмол хийнэ. 

Уурхайд 
ашиглагдаж байгаа 

нийт тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 

машин механизм; 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

“Оюу толгой” ХХК-ийн бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл болон хөдөлгүүрт 
төхөөрөмжүүдийг үндсэнд нь хөнгөн, дунд, хүнд оврын, хүн тээврийн гэж 
дөрөв хуваан ангиллаж засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэдэг. Хөнгөн 
тэрэгний болон хүн тээврийн (Автобус болон камазууд хамаарна) ангилалд 
хамаарагдах тээврийн хэрэгслүүдэд 5000км, 8000км, 20000км тутамд тос 
солих болон бусад шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг хийдэг бол дунд оврын 
тээврийн хэрэгслүүдэд 250, 500, 1000, 2000, 4000 мот/цаг тутамд, хүнд 
даацын тээврийн хэрэгслүүдэд 50, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 мот/цаг 
тутамд тос солих болон бусад шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг хийдэг. Үүн 
дээр нэмэх нь дотоод улирлын болон улсын жил тутмын үзлэг зэргийг 
тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.2.9 дүгээр 
бүлгээс харна уу. 

10 
Тэсэлгээнээс дуу 
шуугиан, доргио 
чичиргээ үүсдэг. 

Тэсэлгээний үйл ажиллагааг 
явуулахдаа агаарын 

дэлбэрэлт, чичиргээний 
талаарх үндэсний болон олон 

улсын стандартын дагуу 
өдрийн цагаар буюу 13:30-
15:30 хооронд гүйцэтгэнэ. 

Ил уурхай болон 
уурхайн ажилчдын 

суурин 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Оюу толгойд тэсэлгээг өдрийн 14:00-15:00 цагийн хооронд явуулдаг. Оюу 
толгойн ил уурхайн талбайд 2020 оны эхний есөн сарын байдлаар нийт 384 
талбайд тэсэлгээ хийгджээ. Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.2.10 дугаар 
бүлгээс харна уу. 
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2.1.1. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний биелэлтийн дэлгэрэнгүй 

2.1.1.1.Хүлэмжийн хийг ялгаруулж буй эх үүсвэрүүдийн мэдээллийг бүртгэх, 
тооцоолно 

Монгол Улсын Агаарын тухай хууль (2012), БОННҮ болон Рио Тинто (РТ) компанийн 
Агаарын чанарыг хамгаалах стандарт (E12)-н дагуу Оюу толгой нь Хүлэмжийн хийн 
(Хавсралт  2.2.1) бүртгэлийг хөтөлдөг.  

Мэдээллийг холбогдох хэлтэс багаас сар бүрийн төгсгөлд авч Рио Тинто компанийн 
Хүлэмжийн хийн бүртгэл, тооцооллын онлайн системд оруулан, үйл ажиллагаанаас хэр 
хэмжээний хүлэмжийн хий болон эрчим хүч ялгарч байгааг тооцоолон, сар бүр тайлан 
(англи хэл дээр) бэлтгэдэг. Тайлант хугацаанд нийт 12 тайлан бэлтгэгдсэн. Хүлэмжийн 
хийн болон эрчим хүчний ялгарлын тооцооллыг анх 2012 оноос эхлэн тооцоолсон 
байдаг. Ерөнхий хандлагыг харуулах зорилгоор 2012 оноос 2020 оны IX сар дуустал 
байдлаар жилийн нийлбэр хүлэмжийн хийн болон эрчим хүчний ялгарлыг График 2-1-д 
тус үзүүлэв. 

 
График 2- 1. Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаас ялгарсан хүлэмжийн хий, жилийн нийлбэрээр 

Оюу толгой уурхай нь ашиглалтын шатанд яваагийн зэрэгцээ томоохон хэмжээний 
бүтээн байгуулалтууд зэрэгцэн хийгдэж байгаатай холбоотойгоор нийт хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын хэмжээ аажмаар нэмэгдэж 2019 оны эцсийн байдлаар 1.6 сая т. СО-е 
хэмжээнд хүрчээ. 2020 оны эхний есөн сарын нийлбэр 1.17 сая т. СО2-е хэмжээтэй 
байна. Эрчим хүчний ялгарал 2012 оны байдлаар 3.9 сая ГЖ орчим байсан бол аажмаар 
нэмэгдсээр 2017, 2018 онуудад 7.8 сая ГЖ, 2019 онд 8.5 сая ГЖ хүрч тус тус нэмэгджээ. 
Голлох эх үүсвэрүүд нь түлшний хэрэглээ болон БНХАУ-аас худалдан авч буй 
цахилгааны хэрэглээ болно. 
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2.1.1.2.Эрчим хүчийг хэмнэж үр ашигтай зарцуулах 

Уур амьсгалд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлуудыг 
2015 оноос эхлэн бүртгэсэн. Одоогоор нийт 20 санаачилга хэрэгжүүлсний дийлэнх нь 
түлшний хэрэглээ болон эрчим хүч хэмнэхэд чиглэсэн байдаг. Доорхи хоёр төслийг энэ 
онд багтаан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

 Харуулын байрны цахилгааны эх үүсвэрийг солих төсөл – Уурхайн талбай дотор 
болон гадна талд байрлах харуулуудын байрны цахилгааны эх үүсвэрийг 
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох зорилгоор энэ онд багтаан 
туршилтын байдлаар “Их гэр”-т байрлах харуулын байрны дэргэд зай хураагуур, 
нарны толь (Battery Energy and Solar System - BESS) бүхий системийг 
суурилуулахаар төлөвлөн, худалдан авалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Тус ажлыг хийж гүйцэтгэсэнээр нэгж харуулын байрны цахилгааны хэрэглээнээс 
ойролцоогоор жилд 40-60 орчим тонн СО2-е хүлэмжийн хий ялгардаг байсныг 
бүрмөсөн арилгах боломж бүрдэх юм. 

 Оффисын болон ажилчдын байрнуудын гадна болон дотор талын гэрэлтүүлгийн  
флюресцент (өдрийн гэрэл) гэрлүүдийг лед гэрлээр солих төсөл – Уурхайн 
удирдлагын оффис болон ажилчдын суурингийн байрнуудын флюресцент 
гэрлүүдийг шат дараатайгаар лед гэрлээр солих ажил явагдаж байна. Тухайлбал 
Хойд хаалганы оффисд 60 хувь, Уурхайн удирдлагын оффисд 82 хувь, 5J 1-7 
дугаар ажилчдын амрах байруудад 7 хувь, 5S 1-7 дугаар ажилчдын амрах 
байруудад 1 хувь, Оюут II ажилчдын амрах байруудад 50 хувь тус тус 
гүйцэтгэлтэй байна. Флюресцент гэрэлтэй харьцуулахад лед гэрэл нь 2-3 дахин 
бага цахилгааны хэрэглээтэйгээс гадна насжилт урт байдаг. Энэ утгаараа тус 
төрлийн хэрэглээнээс үүсэх хүлэмжийн хийн ялгарал 2-3 дахин буурах төдийгүй 
хог хаягдлын хэмжээг тодорхой хувиар бууруулах боломжийг тус төслийн үр 
дүнд гарч ирж байна.  

 

Зураг 2- 1. Уурхайн удирдлагын оффисын гэрэлтүүлэгт сольж тавьсан лед гэрлүүд. Эдгээр гэрлүүдийг 
Монгол улсад үйлдвэрлэгдсэн. 
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2.1.1.3.Замын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор усалгаа хийх  

Уурхайн доторх болон дэд бүтцийн шугамын дагуух замуудыг дулааны улиралд өдөр бүр, 
түгээмэл ашиглагддаг замуудад өдөрт 2-3 удаа усалгааг хийж гүйцэтгэдэг. Хүйтний улиралд 
дулаан өдрийг сонгон усалгааг хийж байна. 2020 оны Х сарын 11 өдрийг хүртэл Бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжид цэвэршүүлсэн нийт 127,780 куб метр цэвэршүүлсэн усыг замын 
усалгаанд ашигласан байна. 

     

Зураг 2- 2. Уурхайн сайжруулсан шороон зам ба ажлын талбай дээр усалгаа хийж буй байдал 

2.1.1.4.Замаас үүсэх тоосжилтыг бууруулах зорилгоор замын засвар, арчилгаа 
хийнэ 

Замын арчилгаа, засвар үйлчилгээг уурхайн талбай дотор Дэд бүтцийн хэлтсийн харъяа 
Газар шорооны баг хариуцан гүйцэтгэдэг бол уурхайн талбайн гаднах замуудыг гэрээт 
туслан гүйцэтгэгч компани хийж гүйцэтгэдэг. Замын засвар үйлчилгээнд нийт есөн 
грейдер ажиллаж байна. 2020 оны 10 сарын 12-ны байдлаар зам засварын ажилд 
грейдерүүд нийт 19,086 мот/цаг ажилласан байна. Зам засварын ажил хийж буй жишээг 
Зураг 2-3-д үзүүлэв. 

   

Зураг 2- 3. Зам засвар хийж буй байдал 

 

2.1.1.5.Замаас үүсэх тоосжилтыг бууруулах  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 2 Хуудас - 7 

 

Оюу толгой уурхайд суудлын 338, ачааны 178, нийтийн тээврийн 37, тусгай 
зориулалтын 252, цистерн 14, зүтгүүр 16 буюу нийт 835 хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж 
бүртгэлтэй байдаг. Эдгээр тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний зохицуулах, хурдны 
хязгаарыг баримтжуулахад дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Уурхайн 
талбай доторх замуудад хурдны хязгаарын 5, 10, 20, 40, 60км/ц тэмдгүүдийг 
байрлуулсан. Гадна замуудад 20, 30, 40, 60, 80 км/ц тэмдгүүдийг шаардлагатай газруудад 
байрлуулсан. Тус компанийн болон зарим гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын тээврийн 
хэрэгсэлд хурд, байршлыг хянах зорилгоор GPS суурилсан бөгөөд эдгээр тээврийн 
хэрэгслүүдийн хөдөлгөөнийг хяналтын өрөөнөөс хянадаг.  

Зураг 2- 4. Тээврийн хэрэгслийн байршил, хурдны хяналтын дэлгэцний харагдах байдал 

   

2.1.1.6.Хаягдлын сангийн өндөрлөгөө, өргөтгөлийн барилгын ажлын үед 
тоосжилт үүсгэж болзошгүй талбайнуудад усалгаа хийнэ 

Хаягдлын санд жилийн дөрвөн улиралд усалгааг тасралтгүй хийдэг. Тус байгууламж 
дээр нийт 11 хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл ажиллаж байгаагийн 2 нь зөвхөн усалгааны 
зориулалттай.  

Хаягдал хадгалах байгууламж болон ил уурхайн зам, талбайн усалгаанд 2020 оны эхний 
есөн сарын байдлаар нийт 127,384 куб метр шүүрлийн ус ашигласан байна. 
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Зураг 2- 5. Хаягдал хадгалах байгууламж дээр усалгаа хийж буй байдал 

2.1.1.7.Баяжуулах үйлдвэрийн анхдагч бутлуур, хүдрийн агуулахаас тоосжилт 
бий болохоос сэргийлж тоос дарагч бодисыг үргэлжлүүлэн ашиглана 

Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахаас үүсч буй тоосыг бууруулахад хамгийн үр 
ашигтай гэж 2017 онд тодорхойлогдсон урвалж (F13S буюу Натрийн додцил сульфат 
C12H25NaO4S)-г 2018 оны VI сараас эхлэн тасралтгүй ашиглаж байна. 2020 оны эхний 
есөн сарын байдлаар нийт 116 тонн F13S бодисыг хэрэглэжээ. Тус бодисыг нэг тонн 
хүдэрт дунджаар 2-4 гр (жилийн бодит дундаж 3.63 грамм/тонн хүдэр) ногдохоор 
тооцоолж, тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хөөсрүүлж, хүдэрт нийт 10 хошуугаар 
цацдаг. Эдгээр 10 хошууны найм нь Анхдагч бутлуурын хүдэр бутлах хэсэгт байрладаг 
бол үлдсэн хоёр нь хүдэр бутлагдаад туузан дамжуурга руу шилжих хэсэгт байрладаг. 
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Зураг 2- 6. Анхдагч бутлуураас гарч буй хүдэрт тоос дарагч бодис цацаж буй байдал 

2.1.1.8.Дулааны төв станцын технологид тохирсон нүүрс хэрэглэх, 
бохирдуулагчийн ялгарлыг шүүж, стандарт хэмжээнд барих 

Дулааны төв станцад Таван толгойн уурхайн бүхэллэг ширхэгжилт сайтай, үнсжилт багатай 
нүүрс ашигладаг. Нүүрсний нөөцийг жилд хэд хэдэн удаагийн таталтаар бүрдүүлдэг бөгөөд 
IX сарын эцсийн байдлаар 10 мянга орчим тонн нүүрсний нөөцийг бүрдүүлээд байна. 
Хоногийн нүүрсний хэрэглээний дундаж хэмжээ улирлын байдлаас хамааран өөрчлөгддөг. 
Тухайлбал хүйтний улиралд хоногийн хэрэглээ 250 тонн орчимд хүрдэг бол дулааны 
улиралд үүнээс 10 дахин буурдаг байна (График 2- 2.). 
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График 2- 2. Дулааны төв станцын нүүрсний талбайд хадгалагдаж буй нүүрсний нөөц ба хоногийн 
хэрэглээний мэдээлэл 

ДТС-н утаанд агуулагдах бохирдуулагчдын агууламжийг бууруулж стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд барихын тулд дараах ажлуудыг авч хэрэгжүүлсэн. 

 Нүүрсэнд шохойн чулуу 6-15 хувийн харьцаатайгаар хольж утаанд агуулагдах 
хүхрийн давхар ислийн агууламжийг бууруулдаг. 

 Зуухнуудын утаа шүүж, үнс баригчийг хуваарьт үзлэгийн хүрээнд шалгах болон 
хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн 2-3 жил тутамд сольдог. Энэ жил үнс баригчийг 
солиогүй бөгөөд хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 7 сарын 14-ны өдөр 29мВт-ын 
хүчин чадалтай 3-р болон 4-р зуухнуудын үнс баригчийг сольсон. 

2.1.1.9.Тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизмаас ялгарах хорт утааг 
стандартын түвшинд байлгах  

Оюу толгойн уурхайд бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл болон хөдөлгүүрт 
төхөөрөмжүүдийг үндсэнд нь хөнгөн, дунд, хүнд оврын, хүн тээврийн гэж дөрөв хуваан 
ангилж засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэдэг. Хөнгөн тэрэгний болон хүн тээврийн 
(Автобус болон камазууд хамаарна) ангилалд хамаарагдах тээврийн хэрэгслүүдэд 
5000км, 8000км, 20000км тутамд тос солих болон бусад шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг 
хийдэг бол дунд оврын тээврийн хэрэгслүүдэд 250, 500, 1000, 2000, 4000 мот/цаг тутамд, 
хүнд даацын тээврийн хэрэгслүүдэд 50, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 мот/цаг тутамд тос 
солих болон бусад шаардлагатай үйлчилгээнүүдийг хийдэг. Үүн дээр нэмэх нь дотоод 
улирлын болон улсын жил тутмын үзлэг зэргийг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Жишээ 
байдлаар хөнгөн болон дунд оврын тээврийн хэрэгслүүдийн 2020 оны завсар 
үйлчилгээнд орсон мэдээллийг Хүснэгт 2-2, Хүснэгт 2-3 тус тус үзүүлэв. LV-0414 
дугаартай хөнгөн тэргэнд 2020 оны эхний есөн сарын байдлаар нийт долоон удаагийн 
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үзлэг, засвар үйлчилгээ хийгдсэн бөгөөд он дуусахаас өмнө дахин нэг удаа үзлэгт 
орохоор хуваарилагдсан байна. 

Хүснэгт 2- 2. Toyota Land Cruiser 79 маркийн LV-0414 дугаар бүхий хөнгөн тэргэнд 2020 онд 5000км 
тутамд хийсэн завсар үйлчилгээний мэдээлэл 

Basic 
start 

W/Order 
Function location 

descriptions 
Work order 
description 

System status  Mn.wk.ctr 

1/28/2020 84622845 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

2/24/2020 84871939 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

3/17/2020 84958135 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

4/23/2020 85046045 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

5/24/2020 85169798 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

7/17/2020 85272986 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

8/28/2020 85451109 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
CLSD CNF  PRT  GMPS 

MACM PRC  SETC 
MG15METO 

10/19/2020 85653980 
Toyota 76 Series - OPMI 

Maint Truck shop 
SERV Toyota TLC-76 

series 5000KM 
REL  MACM PRC  SETC MG15METO 

Дунд оврын тээврийн хэрэгслийн жишээнээс харахад RT108 дугаартай тээврийн 
хэрэгсэлд 2019 оны эхний есөн сарын байдлаар нийт 26 удаагийн үзлэг, засвар 
үйлчилгээний ажил хийгдсэн байна. Он дуусахаас өмнө дахин 8 удаагийн үзлэг, засвар 
үйлчилгээний ажил төлөвлөгджээ. 

Хүснэгт 2- 3. Kenworth маркийн RT108 дунд оврын тээврийн хэрэгсэлд 2020 онд хийсэн засвар 
үйлчилгээ  

Basic start W/Order 
Function 
location  

Function location 
descriptions 

Work order 
description 

System status  

12/31/2019 84612605 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

SERV Kenworth 
T370 250HR at Night 
Shift 

CLSD CNF  PRT  GMPS 
MACM PRC  SETC 

1/6/2020 84691294 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

INSP & Repair on 
Fuel truck 2 WEEK 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

1/17/2020 84823228 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

CHNG Hub bearing 
FR and RR 4000HR 

CLSD GMPS NTUP 
PRC  SETC 

1/24/2020 84741413 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

INSP & Repair on 
Fuel truck 2 WEEK 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

2/7/2020 84786820 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

INSP & Repair on 
Fuel truck 2 WEEK 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

2/18/2020 84832848 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

3/11/2020 84880900 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

3/21/2020 84929853 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

3/31/2020 85023554 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair A/C 
system 1 YR INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

3/31/2020 84978805 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

4/16/2020 85028858 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
NTUP PRC  SETC 

5/2/2020 85077778 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 
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Basic start W/Order 
Function 
location  

Function location 
descriptions 

Work order 
description 

System status  

5/13/2020 85126361 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

5/25/2020 85173419 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

6/18/2020 85220327 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

6/28/2020 85266116 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

7/6/2020 85312616 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

7/28/2020 85359455 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

8/6/2020 85405938 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

8/18/2020 85452369 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

9/2/2020 84430176 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

CHNG FR & RR 
Engine mounts 5 
YEAR 

CLSD CNF  PRT  GMPS 
MSPT PPRT PRC  SETC 

9/6/2020 84220933 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

LMS Front & Rear 
axle Inspection 

CLSD NCMP NMAT PRC 

9/11/2020 85499408 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

CLSD CNF  PRT  NMAT 
NTUP PRC  SETC 

9/14/2020 85572548 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

TECO CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

9/24/2020 85461306 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 LMS Front & 
Rear axle INSP 

TECO CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

9/28/2020 85620921 4901RT108 
Kenworth T370 Waste 
Hydrocarbon Truck Go 

RT108 Repair on Fuel 
truck 2 WEEK INSP 

TECO CNF  PRT  NMAT 
PRC  SETC 

2.1.1.10. Тэсэлгээний үйл ажиллагааг явуулахдаа олон улсын стандартын 
дагуу гүйцэтгэнэ 

Оюу толгойн ил уурхайн талбайд 2020 оны эхний есөн сарын байдлаар 136 хоногт нийт 
384 талбайд 384 удаагийн тэсэлгээ хийгдсэн. Эдгээр тэсэлгээнүүд бүгд өдрийн 14:00-
15:00 цагт хийгдсэн. Жишээ байдлаар 2020 оны 9-р сарын 20 өдрийн уурхайн 
тэсэлгээний ажлын мэдэгдлийг (Зураг 2- 7.) -д үзүүлэв. 
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Зураг 2- 7. Ил уурхайд 2020 оны 09 сарын 20-ны өдөр хийгдсэн тэсэлгээний тэсэлгээ хийгдэхээс өмнөх 
ажлын мэдэгдэл 
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2.2. Усны нөөц, чанарын асуудал 

“Оюу толгой” ХХК-нийн усны менежментийн бодлогын хүрээнд уурхайн бүх үйл 
ажиллагаанд усыг зөв зохистой хэрэглэх, усыг дахин ашиглах, мөн үйл ажиллагаа 
явуулж буй бүс нутгийн усны нөөц, чанарт учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, байгаль дахь усны нөөц, чанарыг хэвээр хадгалахыг зорин ажилладаг. 
Уурхай зүгээс усны нөөц, чанарт учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, 
хамгаалах зорилгын хүрээнд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Оюу толгой уурхайн усан хангамжийн үндсэн эх үүсвэр нь Гүний хоолойн газрын доорх 
усны орд юм. Уг ордын хувьд олон жилийн хугацаанд нарийвчилсан хайгуул судалгааны 
ажлуудыг үе шаттайгаар хийсэн. Оюу толгойн зэс-алтны ордод харьцангуй ойроос гадна 
усны нөөцийн хувьд хүрэлцээтэй, ашиглалтын явцад байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл багатай зэргийг тогтоосон бөгөөд 2011 оноос эхлэн ашиглаж эхэлсэн. Гүний 
хоолойн газрын доорх усны орд нь говийн бүсэд нээн илрүүлж нөөцийг нь тогтоон 
ашиглаж эхэлсэн томоохон газрын доорх усны орд бөгөөд Усны нөөцийн зөвлөл 2015 
оны 7-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар “Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын 
нөөц өсгөх” хайгуулын үр дүнг хэлэлцэн нөөцийг А зэргээр 184,6 л/с, В зэргээр 613 л/с, 
С зэргээр 117,4 л/с гэж үнэлэн Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын нийт нөөцийг 
918 л/с буюу 79315 м3/хоног ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах тухай шийдвэр гаргаж 
2015 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдрийн 2015/03 тоот тушаалаар уг нөөцийг 
баталгаажуулсан байна. 

Уурхайн ус ашиглах гэрээнд заасны дагуу жил бүр ус ашиглах дүгнэлтийг “Монгол-Ус” 
ТӨҮГ-аар тухайн жилийн ус ашиглах төлөвлөгөөнд үндэслэн зориулалт тус бүрээр 
тооцоолон гаргуулж байна. 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 11,275,179 
шоо.м усыг баяжуулах үйлдвэр, уурхайн унд ахуй, гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын 
ажлын усан хангамжид зориулан Гүний хоолойн ГДУ-ны орд болон ашиглалтын бусад 
худгуудаас нөхөн сэлбэлтээр авч ашигласан. Ус ашигласны төлбөрт нийт 10,452,872,344 
(Арван тэрбум дөрвөн зуун тавин хоёр сая найман зуун далан хоёр мянга гурван зуун 
дөчин дөрвөн төгрөг) төгрөгийг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төсөвт төлөөд 
байна. 

“Оюу толгой” ХХК нь үйл ажиллагаандаа усны дахин ашиглалтыг хамгийн багадаа 80% 
байлгахаар зорьж байгаа бөгөөд уурхайн нийт усны хэрэгцээг багасгах, эргүүлэн 
ашиглах усны хэмжээг  нэмэгдүүлэхийн тулд ус ашиглалт болон усны дахин ашиглалтад 
тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ерөнхий дүн (2020 
оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)-ээр авч үзвэл нийт ашигласан усны 87.49% хувийг 
дахин ашигласан байна. Үүнээс гадна өнгөрсөн 7 жилийн байдлаар усны дахин ашиглалт 
зорилтод хамгийн бага түвшнээс дээгүүр байна. 

“Оюу толгой” ХХК-нийн зүгээс усны нөөц болон чанарыг хамгаалах зөв зохистой 
ашиглах үүднээс учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд дараах арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна (Хүснэгт 2- 4). 
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Хүснэгт 2- 4. Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 

№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн 

хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 

Усны менежментийн 
төлөвлөлтийг зөв 
оновчтой гаргаагүйгээс 
уурхай үйл ажилагаанд 
усыг урт хугацаанд 
хэмнэлт, дахин 
ашиглахгүй ашигласнаар 
усны нөөц хомсдох, 
нөөцөд хохирол учрах. 

Уурхайн нийт усны хэрэгцээ, 
эргүүлэн ашиглах усны 

хэмжээг зорилтод түвшинд 
байлгах. Мөн усны зохистой 
ашиглалтын талаар сургалт 

явуулах. 

ЭМААБОАБ-ын 
хэлтэс, 

Үндсэн болон 
гэрээт компанийн 

шинэ ажилчид, 
болон зочид 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 11,275,179 шоо.м усыг 
баяжуулах үйлдвэрлэл, уурхайн унд ахуй, гүний уурхайн барилгын 
ажлын усан хангамжид зориулан Гүний хоолойн ГДУ-ны орд болон 
ашиглалтын бусад худгуудаас авч ашигласан байна.  

 Мөн өнгөрсөн жилүүдийн байдлаар усны дахин ашиглалт зорилтод 
түвшнээс дээгүүр байгаа бөгөөд 2020 оны 9-р сарын байдлаар 87.49% 
дахин ашиглалттай байна.Усны зохистой ашиглалтын талаар мэдлэг 
олгох сургалтыг нийт ажилчдад болон зочдод тогтмол зохион 
байгуулж байна. 2020 онд нийт 3500 орчим хүнд сургалт явуулсан 
байна. Мөн уурхайн хэмжээнд усаа хэмнэх уриалга болгосон стикер 
болон усны алдагдал, аливаа асгаралтыг цаг алдалгүй мэдээлж байх 
арга хэмжээ авах зорилгоор стикерүүдийг хэвлэж уурхайн 
суурингийн хэмжээнд шаардлагатай газруудад байрлуулсан. 

Уурхайн хэмжээнд сар болгон ЭМААБО-ны сэдвийг онцолж сургалт 
сурталчилгааны материал бэлтгэж Оюу толгой  компанийн бүх 
ажилчдад хүргэдэг. 2020 оны 3-р сард Дэлхийн усны өдрийг 
тохиолдуулан “Усны үнэ цэн” сэдвийг онцолсон. Тус сэдвийн хүрээд 
бүх ажилчдад Оюу толгой уурхайн ус ашиглалтын талаарх, 
мэдээллүүдийг хүргэхээс гадна устай холбоотой бодлого журмуудыг 
дахин сануулж ач холбогдлын талаар сургалт сурталчилгааны материал 
бэлтгэн хүргэсэн. 

2 

Уурхайн үйл ажиллагаатай 
холбоотой усны 
менежментийн 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана. 

Ил Уурхай, 
Баяжуулах 

үйлдвэр, дэд 
бүтцийн хэлтэс 

болон 

Гэрээт компаниуд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Оюу толгой уурхайн усны нөөц болон чанарын тогтвортой, аюулгүй 
байдлыг хангах үүднээс усны менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг. 

 Усны менежментийн төлөвлөгөө нь Монгол Улсын хууль дүрэм, Рио 
Тинто компанийн үйл ажиллагааны стандарт болон Олон улсын 
стандарт, журмуудын хэрэгжилтийг хангасан уурхайн усны талаар 
баримтлах үндсэн бичиг баримт юм. Усны нөөцийг хамгаалах, ариг 
гамтай ашиглах арга хэмжээнүүдийг уурхайн барилгын болон үйл 
ажиллагааны бүх үе шатанд байнга хэрэгжүүлдэг. 

 http://ot.mn/үйл-ажиллагааны-менежментийн-төлөвлөгөө/ 
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№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн 

хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

3 

Ил уурхайд шүүрч буй усыг 

тогтмол шавхах ба тусгайлан 
засч бэлтгэсэн зумфэд 

хуримтлуулан, энэ усыг 
замын тоосжилтыг багасгах 

зорилгоор ашиглана. 

Ил уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Ил уурхайн хананаас шүүрч байгаа усыг зумпэнд хуримтлуулан авч 
зам усалгаанд ашиглаж байна. Энэ ашиглаж буй усны шавхалтын 
шугам хоолойд баталгаат усны тоолуур суурилуулан холбогдох 
төлбөрийг төлж байна. 

 2020 оны эхний 9-н сарын байдлаар нийт 127,384 шоо метр (м3) ил 
уурхайн шүүрлийн усыг шавхан зайлуулсан. Шавхаж байгаа усыг 
80 тоннын зам услах зориулалт бүхий хүнд даацын машинд ачиж 
тоосжилт бууруулах зорилгоор зам усалгаанд ашиглаж байна. 

 Шавхан зайлуулж буй усны 1 шоо метр тутамд 719,28 төгрөг 
ноогдож байгаа бөгөөд 2020 оны 9-р сарын байдлаар ил уурхайгаас 
шавхсан усны төлбөрт нийт 91,624,763.52 төгрөг төлөөд байна. 

4 

Газар доорх шугам 
хоолой гэмтэснээс 
үйлдвэрийн болон ахуйн 
ус хөрсөнд нэвчиж, 
газрын доорх усны 
найрлага, шинж чанарт 

нөлөөлөх 

Үйлдвэрийн болон ахуйн ус 
дамжуулах шугам сүлжээ, 

тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалтад байнга хяналт 
тавьж, гэмтсэн тохиолдолд 

засах арга хэмжээ авч 
ажиллана. 

Оюу толгой 
уурхайн талбай 

болон Гүний 
хоолойн шугам 

сүлжээ 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Түүхий усан хангамжийн системийн 70 км төв шугам хоолойд 500-
600м зайтай VonRoll–ийн нийт 126ш шугамын алдагдал мэдээлэл 
цуглуулагч (logger) суурилуулсан ба 7 хоног тутамд шугамын 
алдагдлын мэдээллийг тус багажаас авдаг. 2020 оны 9-р сарын 
байдлаар ямар нэг алдагдал гараагүй байна. 

 2020 онд уурхайн ажилчдын суурингийн усан хангамжийн 
хуучирсан шугам хоолойг солих ажлын хүрээнд нийт 228 м урт 
шугам хоолойг шинээр солиод байна. 

5 

Хаягдлын сангийн усан 
толионоос ууршилт бий 

болж, усны алдагдал 
үүсэх 

Хаягдлын сангийн талбайг 
хамарсан усан толиог 

хамгийн бага хэмжээнд 
байлгах талаар анхаарч 

ажиллана. 

Хаягдлын сан, 
Баяжуулах 

үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаа 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 2013 оноос эхлэн Хаягдлын сан (ХС)-ийн нэгдүгээр санг ашиглаж 
байна. Энэхүү сан нь 2 х 2 км хэмжээтэй бөгөөд баяжуулах 
үйлдвэрээс ирж буй ойролцоогоор 60%-ийн хатуулагтай 
өтгөрүүлсэн хаягдлыг чиглүүлэх далангуудаар тусгаарлагдсан 4 
хэсгүүдэд хуваан хуримтлуулж байна. Ингэснээр ХС-д их 
хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх гол 
нөхцөлийг бүрдүүлж байна. 

 2020 оны 9-р сарын байдлаар ХС-д нийт  52,094,620 тонн  дунджаар 
57.80%  нягттай хүдрийн хаягдал зутан хаясан бөгөөд эргүүлэн 
татах цөөрмийн орчимд ХС-гийн нийт талбайн ойролцоогоор 6% 
орчим усан гадаргуу үүсэж байна. Мөн ХС-аас нийт  11,493,364 шоо 
метр усыг эргүүлэн татаж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 
ашигласан бөгөөд энэ нь нийт баяжуулах үйлдвэрт дахин 
ашигласан усны 13.6% хувийг эзэлж байна.       
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№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн 

хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

 ХС-ын тусгаарлах далан болон буцах усны даланг тогтмол 
өндөрлөх замаар баяжуулалтын үр дүнд үүссэн өтгөрүүлсэн зутанг 
хаягдлын дэд сангуудад сэлгэн асгаж,  дроноор агаараас хяналт 
хийж нойтон болон хуурай бүсийн хязгаарыг хянан тогтоох замаар 
их хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байхаас 
сэргийлдэг.  

 Баяжуулах үйлдвэр болон далангийн хэлтэсээс  ХС-ийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор цөөн хоолойгоор хаягдал хаядаг 
байсныг олон хоолойгоор хаядаг болгон сайжруулсан. Ингэснээр 
усан толио үүсэх талбайг бууруулах сайн талтай. 

6 

Ундай сайрын байгалийн 
голдиролыг өөрчилснөөр 
байгалийн усны горим 
алдагдах, үерийн болон 
газрын доорх усны урсац 
алдагдах 

Гадаргын болон хөрсний 
усны урсгалыг хэвээр 

хадгалахын тулд Ундайн 
сайрын өөрчлөгдсөн 

голдиролын ус үндсэн 
голдиролдоо эргэн нийлж 
буй эсэхэд тогтмол хяналт 

тавина. Шинэ Бор Овоогийн 
булгийн усанд мониторинг 

хийнэ. 

Ундайн сайр, 
Шинэ Бор 

Овоогийн булаг 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Шинэ Бор Овоо булгийн гадаргын усны талбайн хэмжээ нь хур 
тунадаснаас шууд хамааралтайгаар хэлбэлзэж байдаг.  Энэ нь 
Ундайн сайрын аллювийн хурдсын ус голдиролдоо бүрэн 
эргэж нийлж байгааг харуулж байна. 2020 онд Шинэ бор овоо 
булгийн хувьд жилийн турш устай байсан  бөгөөд энэ тухай 
мэдээллийг усны мониторингийн хэсгээс үзнэ үү. 

7 

Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн үйл 

ажиллагаанаас бохир 
усыг зөвшөөрөлгүй хаях 

зэрэг санамсар 
болгоомжгүй үйлдлээс 

алдагдаж хөрсний 
бохирдол үүсэж, газрын 

доорх усны найрлага, 

шинж чанарт нөлөөлөх 

БУЦБ-д орж буй болон 
цэвэрлэгдээд гарч буй бохир 

усанд байнгын хяналт 
шинжилгээ хийнэ.  БУЦБ-ын 

ойролцоох газрын гүний 
усанд хяналт шинжилгээ 

хийнэ. 

БУЦБ-ын 
ойролцоох 

хяналтын цооног 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Усны менежмент болон усны мониторингийн төлөвлөгөөний 
хүрээнд  БУЦБ болон бохирдлын хяналтын цооногуудаас улирал 
тутам ба жилийн давтамжтай усны дээж авч итгэмжлэгдсэн 
лабораторид илгээж шинжлүүлж байна. 

8 

Газрын доорх усыг 
ашигласнаар усны нөөц 

хомсдох, нөөцөд хохирол 
учирч болзошгүй 

Гүний хоолойн уст 
давхаргын ашиглалтыг усны 

түвшин бууралтын 
зөвлөмжийн үзүүлэлтийн 

Гүний хоолойн 
ашиглалтын 

худгууд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Газрын доорх усны ордоос нэгж хугацаанд ашиглаж буй дундаж 
хэмжээ жилийн дунджаар 525.4 л/с байгаа нь батлагдсан нөөцийн 
хэмжээ болох 918 л/с-ээс хэтрээгүй байна. Түүнчлэн газрын доорх 
усны нөөцийг ашигласнаар байгаль орчинд учрах нөлөөллийг 
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№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн 

хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

зохих хэмжээнд ашиглах, 
Гүний хоолойн уст 

давхаргын усны түвшин 
болон химийн найрлагад 

хяналт тавина. 

зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах арга хэмжээнд шаардлагатай 
мэдээллийг цуглуулах зорилгоор Гүний хоолойн орд болон түүний 
тэжээмжийн мужийн хүрээнд 156 цооног, 51 гар худаг, 3 булгийг 
хамруулан мониторингийн судалгаа хийж байна.  

 Гүний хоолойн ашиглалтын худгуудаас жил бүр усны дээж авч 
химийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийлгэхээр итгэмжлэгдсэн 
лабораторид шинжлүүлэн өөрчлөлтийг хянаж байна. 

9 

Хаягдлын сангийн уснаас 
нэвчилт үүсэх болон 

далан сэтрэх зэрэг ослоос 
процессийн ус алдагдаж, 
хөрсөөр дамжин газрын 
доорх усыг бохирдуулж 

болзошгүй. 

Хаягдлын сангаас сар бүр 
усны дээж авч шинжилгээг 

иж бүрнээр хийн, хянах 
тавих 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаа,  
Хаягдлын сангийн 

ойролцоох 
хяналтын цооног 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 ХС болон түүний эргэн тойрны цооногуудаас тогтмол усны химийн 
дэлгэрэнгүй шинжилгээний дээжийг авч итгэмжлэгдсэн 
лабораторид илгээж өөрчлөлтийг хянаж байна. Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн (ХС) усны чанарын хяналт хэсгээс үзнэ үү. 

10 
Ундны усны чанар 

алдагдах 

Ундны усны эх үүсвэрт 
химийн бодис алдагдахаас 

сэргийлнэ, ундны усыг 
тогтмол хугацаанд 

шинжлүүлэх. 

Оюу толгой 
уурхайн талбай 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

 Уурхайн талбайд нийт ашиглагдаж байгаа химийн бодис агуулсан 
сав суулга нь асгаралтын журмын дагуу асгаралтаас сэргийлэх 
тосгууртай байдаг. Мөн асгаралтын үед хэрэглэх багаж хэрэгсэл нь 
химийн бодис хадгалагдаж буй талбай тус бүрт гарын дор бэлэн 
байдаг.  

 Ундны усны эх үүсвэрт сар бүр тогтмол химийн болон 
бактериологийн дээжүүдийг авч итгэмжлэгдсэн лабораторид 
шинжлүүлэн өөрчлөлтийг хянаж байна. Ундны усны чанарын 
хяналт хэсгээс үзнэ үү. 
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2.2.1 Усны менежментийн төлөвлөлт 

 “Оюу толгой” ХХК нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд хамгийн бага ус ашиглах бодлого 
барьж, усны нөөцийг хамгаалах, ариг гамтай ашиглах үүргийг хүлээн ажилладаг бөгөөд 
Оюу толгой уурхайн усны нөөц болон чанарын тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдлөг болгон 
ажилладаг. Усны менежментийн бодлогын хүрээнд уурхайн бүх үйл ажиллагаанд усыг зөв 
зохистой хэрэглэх, усыг дахин ашиглах, мөн үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн усны 
нөөц, чанарт учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах байгаль дахь усны нөөц, 
чанарыг хэвээр хадгалахыг зорин ажилладаг. Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
дотоодын болон хөрөнгө оруулагч байгууллагын мэргэжлийн багуудаар тогтмол шалгуулж 
биелэлтийг ханган мэргэжлийн багуудын зөвлөмжийн дагуу менежментийн төлөвлөгөөг 
сайжруулан ажилладаг. 

2.2.1.1.Ус ашиглах гэрээ, дүгнэлт 

Монгол Улсын “Усны тухай” хуулийн 28.4, 28.6, 28.9, 28.11, 29.1, 29,2 Монгол Улсын 
Засгийн газар болон “Оюу толгой” ХХК, түүний хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд 2009 оны 
10 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6.17-д тус тус заасны 
дагуу, Галба-Өөш Долоодын говийн сав газрын захиргааны даргын 2014 оны А/17 дугаар 
тушаалыг тус тус үндэслэн Галба-Өөш Долоодын говийн сав газрын захиргаатай ус 
ашиглах гэрээг 2016 оны 06 дугаар сарын 07-ний өдрөөс эхлэн 2040 оны 06 дугаар сарын 
07-ний өдөр хүртэл 25 жилийн хугацаатай байгуулсан (Хүснэгт 2- 5). 

Хүснэгт 2- 5. Ус ашиглах гэрээний ерөнхий мэдээлэл 

Гэрээний дугаар Хугацаа Эхлэх Дуусах Ус ашиглах зориулалт 

01 25 жил 2016/06/07 2040/06/07 

 Баяжуулах үйлдвэр; 
 Хүн амын унд, ахуй; 
 Дулааны станц, халаалтын систем; 
 Авто зам, засвар барилга; 
 Усыг шавхан зайлуулах; 
 Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон 

байгууламж; 
 Далд уурхайн бүтээн байгуулалт; 
 Ус ашиглагчийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай, 

хуульд заасан бусад зориулалтаар. 

Ус ашиглах гэрээнд заасанчлан жил бүр ус ашиглах дүгнэлтийг “Монгол-Ус” ТӨҮГ-аар 
тухайн жилийн ус ашиглах төлөвлөгөөн дээр үндэслэн зориулалт тус бүрээр тооцоолон 
гаргуулж ажиллаж байна. 2020 оны усны ашиглалтын хэмжээг доорх хүснэгтээс харна уу 
(Хүснэгт 2- 6). 
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Хүснэгт 2- 6. 2020 оны гуравдугаар улиралын байдлаарх ус ашиглалтын хэмжээ. 

Д/д Гүйцэтгэл (2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар) 

1. Усны тоолуурын заалтаар 2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар нийт   11,275,179.00 
м3/жил усыг уурхайн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл болон барилгын ажлын 
хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон ашиглалтын бусад худгуудаас 
авч ашигласан бөгөөд ус ашигласны төлбөрт 10,452,872,344 төгрөг төлсөн байна. 

 Хүн амын унд, ахуйд ашигласан ус  276,135 м3/жил. 
 Ахуй үйлчилгээ, угаалгын газарт ашигласан ус 31,200 м3/жил. 
 Ил уурхай, Хаягдал Хадгалах Байгууламжаас шавхсан ус 127,384 м3/жил. 
 Баяжуулах үйлдвэрт ашигласан ус  8,804,861 м3/жил. 
 Дулааны станц, халаалтын системд ашигласан ус 756 м3/жил. (Дулааны 

станцын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа OTRC-1135 худгаас ус ашиглаагүй) 
 Мод үржүүлгийн усалгаа болон ногоон байгууламжид ашигласан ус 13,425 

м3/жил. 
 Зам талбайн тоосжилт дарахад ашигласан ус (Цагаан хад- Гашуун Сухайт) 9,347 

м3/жил. 
 Барилгын материал үйлдвэрлэхэд ашигласан ус  24,358 м3/жил 

2 2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ерөнхий дүнгээр 
авч үзвэл нийт ашигласан усны 87.49 %-ийг дахин ашигласан ус эзэлж байна. 

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ус ашиглалтын дундаж хэмжээ 525.4 л/с буюу 
45393.8 м3/хоног бөгөөд нийт батлагдсан ашиглалтын (918 л/с 79315 м3/хоног) 
нөөцийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага ус ашиглалт явагдсаныг харуулж байна. 

Дэлхийн дундаж ус ашиглалтын хэмжээ 1 тонн хүдэр боловсруулахад 1200 л ус 
ашигладаг бол Оюу толгойн уурхай 2020 оны 9-р сарын байдлаар 368 л усыг дунджаар 
ашигласан байна. 

3 Оюу толгой ХХК-нийн 2020 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт 
шинжилгээ, нөхөн сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун гучин сая 
(1,430,000,000) төгрөг төсөвлөсөн. Үүнээс усны нөөц хамгааллын менежментийн 
зардал 201,100,000 төгрөг байна. 
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2.2.1.2.Ус ашигласны төлбөр 

“Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай” Монгол Улсын 
Засгийн Газрын 2013 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 326 тоот тогтоол, Засгийн газрын 
2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 302 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар 
баталсан “Ашиглалтын зориулалтыг тооцох итгэлцүүр”-т өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 
09 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 327 дугаар тогтоолуудыг тус тус үндэслэн ус ашиглалтын 
төлбөрийг тооцон барагдуулж байна (Хүснэгт 2-7). 

Хүснэгт 2-7. Ус ашиглах зориулалт, усны төлбөрийн хувь хэмжээ 

Төлбөр ногдох ус 
Төлбөрийн хувь хэмжээ 
(экологи эдийн засгийн 

үнэлгээний хувиар) 

Ашиглалтын 
зориулалтыг 

тооцох итгэлцүүр 

Ногдох усны 
төлбөр 
(м3/₮) 

1 Ашигт малтмал олборлох, баяжуулах 20 1,2 959,04 

2 Хүн амын унд ахуй* - 0,25 - 

3 Авто зам, засварт ашигласан ус 20 0,25 199,8 

4 Мод үржүүлгийн усалгаа 10 0,18 71,928 

5 Ил уурхайгаас шавхсан ус 15 1,2 719,28 

6 
Эрчим хүчний зориулалтаар 
ашигласан ус 

15 0,1 59,94 

7 
Ахуйн үйлчилгээ, угаалгын газарт 
ашигласан ус 

15 0,16 95,904 

*Засгийн газрын 326 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 1, 3 дугаар заалтад унд ахуйн зориулалтаар усны эрдэсжилт, хатуулгийг нь 
цэнгэгжүүлж зөөлрүүлэн ашигласан, цэвэрлэх байгууламжид цэвэрлэн эргүүлэн ашигласан усанд үзүүлэх хөнгөлөлтийн хэмжээг зааж 
өгсний дагуу усны нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн.  

Оюу толгой уурхай болон баяжуулах үйлдвэр хэвийн бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж 
байгаа бөгөөд усны хэрэглээ 2020 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт 11,275,179 шоо.м усыг 
уурхайн суурингийн унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрлэл, гүний уурхайн барилгын 
ажлын хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон ашиглалтын бусад 
худгуудаас нөхөн сэлбэлтээр авч ашигласан байна. 

Хүснэгт 2- 8. Оюу толгой уурхайн ашигласан усны хэмжээ (2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар) 

Зориулалт 
Ашигласан усны 

хэмжээ м3 
Тайлбар 

1 
Баяжуулах 
үйлдвэрлэл 

8,804,861 
Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ 

буюу ус хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн усны 
нийт хэмжээ. 

2 

Унд ахуй 305,327 Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны хэмжээг Оюу 
толгой уурхайн Ус савлах болон цэвэршүүлэх 

үйлдвэрийн мэдээг үндэслэн тооцсон. 
УЦСҮ-ийн савалсан 
усны нийт хэмжээ. 2,008 

3 Авто Зам 9,347 Автозамын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгийн 
баталгаат тоолуурын заалтаар 

4 
Мод үржүүлгийн 
усалгаа 

13,425 
Ханбогд суман дахь байгалийн ургамалын үржүүлгийн 
газрын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгийн баталгаат 

тоолуурын заалтаар 
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Зориулалт 
Ашигласан усны 

хэмжээ м3 
Тайлбар 

5 
Ил уурхайгаас 
шавхсан ус 127,384 

Ил уурхайн шүүрлийн усыг зайлуулах төхөөрөмжинд 
суурилуулсан баталгаат тоолуурын заалтаар 

6 

Дулааны станц, 
халаалтын системийн 
хөргөлтөд ашигласан 
ус 

756 Дулааны станцын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгийн 
баталгаат тоолуурын заалтаар  

7 
Барилгын материал 
үйлдвэрлэл 24,358 Бетон зуурмагын үйлдвэр 

8 Бусад 1,987,713 
Зам талбайн усалгаа, далд уурхайн бүтээн байгуулалт, 

зөөврийн ус, гэх мэт. 

Нийт усны хэрэглээ 11,275,179  

 

 

График 2- 3. Оюу толгой уурхайн ашигласан усны хэмжээг жилээр нь харуулсан график. 

Ус ашигласны төлбөрийн хэмжээг усны эх үүсвэр дээр (худагт) байрлуулсан усны 
тоолуурын заалтын зөрүүг үндэслэн баталгаажуулж тухайн сарын сүүлийн долоо хоногт 
Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч, мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нарт хянуулдаг. 
2020 оны 9-р сарын байдлаар Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ус ашигласны төлбөр нийт  
10,452,872,344 (Арван тэрбум дөрвөн зуун тавин хоёр сая найман зуун далан хоёр мянга 
гурван зуун дөчин дөрвөн төгрөг) төлөөд байна (Хүснэгт 2- 9 болон Хавсралт 2.3.1) 

Хүснэгт 2- 9. “Оюу толгой” ХХК-ийн 2020 ус ашиглалтын төлбөрийн гүйцэтгэл (2020 оны 9-р сарын 30-ны 
байдлаар) 

2020 оны сар Төлбөрийн нэхэмжлэл (₮) Төлбөрийн гүйцэтгэл (₮) Тайлбар 

1 дүгээр сар  1,738,593,242.42  1,738,593,242.42 Дансаар төлсөн 

2 дугаар сар  1,211,014,021.75  1,211,014,021.75 Дансаар төлсөн 

3 дугаар сар  949,902,642.50  949,902,642.50 Дансаар төлсөн 

4 дүгээр сар  936,814,847.40  936,814,847.40 Дансаар төлсөн 

Баяжуулах үйлдвэр 
2013 оноос бүрэн 
хүчин чадлаараа 

ажиллаж эхэлсэн. 

2020 оны эхний 9 
сарын байдлаар 
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2020 оны сар Төлбөрийн нэхэмжлэл (₮) Төлбөрийн гүйцэтгэл (₮) Тайлбар 

5 дугаар сар  828,183,275.71  828,183,275.71 Дансаар төлсөн 

6 дугаар сар  1,529,158,438.87  1,529,158,438.87 Дансаар төлсөн 

7 дугаар сар  1,292,326,004.38   1,292,326,004.38  Дансаар төлсөн 

8 дугаар сар  887,508,399.20   887,508,399.20  Дансаар төлсөн 

9 дугаар сар  1,079,371,472.08   1,079,371,472.08  Дансаар төлсөн 

Нийт 10,452,872,344 10,452,872,344  

2.2.1.3.Уурхайн усны зохистой хэрэглээ болон эргүүлэн ашиглалт 

“Оюу толгой” ХХК нь үйл ажиллагаандаа усны дахин ашиглалтыг хамгийн багадаа 80% 
байлгахаар зорьж байгаа бөгөөд уурхайн нийт усны хэрэглээг багасгах, эргүүлэн ашиглах 
усны хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд ус ашиглалт болон усны дахин ашиглалтад тогтмол 
хяналт тавин ажиллаж байна (График 2- 4.). 

   

График 2- 4. а-Усны дахин ашиглалтын хялбаршуулсан диаграмм. б-Уурхайн сүүлийн 7 жилийн ус дахин 
ашиглалтын хувь 

Компанийн усны менежмент, бодлогын хүрээнд Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усыг 
хамгийн үр ашигтайгаар дахин ашиглах, үр өгөөжийг өндөр түвшинд байлгах нь Оюу 
толгой уурхайн усны менежментийн үндсэн зорилго юм. Усны хамгийн гол хэрэглэгч 
баяжуулах үйлдвэрт (2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар) нийт 83,958,352 куб метр 
технологийн ус хэрэглэсэн бөгөөд үүнээс 75,153,491 куб метр буюу нийт эргэлтийн усны 
89.51% хувийг Хаягдал өтгөрүүлэгч төхөөрөмж болон хаягдлын сангаас эргүүлэн татаж 
дахин ашигласан байна. Харин Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ерөнхий дүнгээр авч үзвэл 
нийт ашигласан усны 87.49% хувийг дахин ашигласан ус эзэлж байна. 

Хүснэгт 2- 10. Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагааны нийт хэрэглээний дахин ашигласан усны эзлэх хувь 
(2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар) 

# Зориулалт Усны хэрэглээ (м3) 
Эргүүлэн ашигласан 

усны хэмжээ (м3) 
Эргүүлэн ашигласан 

усны хэмжээ (%) 

а). 
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1 Баяжуулах үйлдвэрлэлд 83,958,352 75,153,491 89.51% 

2 
Унд ахуй, УЦСҮ-ийн 
савалсан усны нийт 

хэмжээ 

307,335 (Унд ахуйн 
хэрэгцээнд 

ашигласан ус) 

299,248 (БУЦБ-аас 
цэвэршүүлэн 

баяжуулах үйлдвэр, 
замын тоосжилт 

бууруулахаар эргүүлэн 
ашигласан ус) 

97.37% 

3 ОТ-ГС авто зам 9,347 - 0% 

4 Мод үржүүлгийн усалгаа 13,425 - 0% 

5 
Ил уурхайгаас шавхсан 

ус 
127,384 - 0% 

6 
Дулааны станц, 

халаалтын системийн 
хөргөлтөд ашигласан ус 

756 - 0% 

 
Барилгын материал 

үйлдвэрлэл 
24,358 - 0% 

7 Бусад 1,987,713 167,323 8% 

Нийлбэр 86,428,670 75,620,062 87.49% 

 Усны зохистой ашиглалтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг нийт ажилчдад тогтмол 
зохион байгуулж байна. “Оюу толгой” ХХК нь байгаль орчны бодлогын хүрээнд нийт 
ажилчдын байгаль орчны мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангах үүднээс мэдлэг олгох сургалтыг нийт ажилчдад тогтмол зохион 
байгуулж байна. Энэ сургалтад усны менежментийн ерөнхий танилцуулга, усны зөв 
зохистой хэрэглээ, усны ашиглалт болон хамгааллыг оновчтой байлгахын тулд юу хийх 
ёстойг тусган нийт ажилчдад хүргэдэг  2020 оны байдлаар энэ сургалтад нийт 3689 хүн 
хамрагдсан байна (Зураг 2- 8.Зураг 2- 8.). 

 

 
Зураг 2- 8. Байгаль орчны мэдлэг олгох веб-д суурилсан сургалтууд 

Уурхайн ажилчдад зөв мэдээ мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Ажилчдын дуу 
хоолой” цуврал нэвтрүүлгийг Олон нийттэй харилцах хэлтсээс 14 хоног бүр эрхлэн 
гаргадаг. Байгаль орчны хэлтсээс жил бүр байгаль хамгаалах тэмдэглэлт өдрүүдийг угтан 
ажилчдад тухайн жилийн сэдэвтэй уялдсан нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэдэг уламжлалтай. 
2020 онд бид “Усны үнэ цэн” нэртэйгээр уурхайд ирж буй ус үнэ цэн, ямар олон хүний 
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хөдөлмөр шингэж байж аюулгүй цэвэр ус таны гар дээр ирж буй талаар мэдээлэл агуулсан 
богино хэмжээний видеог бэлтгэн хүргүүлсэн (Зураг 2- 9). 

 

Зураг 2- 9.”Ажилчдын дуу хоолой” цуврал нэвтрүүлэг. 

 Мөн уурхайн хэмжээнд усаа хэмнэх уриалга, усны алдагдал, аливаа асгаралтыг цаг 
алдалгүй мэдээлж арга хэмжээ авах зорилгоор доорх зурагт хуудсуудыг хэвлэж уурхайн 
суурингийн хэмжээнд шаардлагатай газруудад байрлуулсан. 
 

 

Зураг 2- 10. Усаа хэмнэх уриалга, усны алдагдал болон аливаа асгаралтыг мэдээлэх зурагт хуудас 
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 Уурхайн усны нөөц, ашиглалт, усны хэрэглээ, дахин ашиглалт, усны төлбөр  гэх мэт 
устай холбоотой зөв мэдээллүүдийг товч ойлгомжтой байдлаар олон нийтэд хүргэх 
зорилгоор “УСНЫ ТУХАЙ” зурагт хуудсыг хэвлэж тараахаас гадна олон нийтийн 
мэдээллийн сувгаар түгээсэн (Зураг 2- 11). 

 

Зураг 2- 11. Уурхайн ус ашиглалтын тоо баримтуудыг агуулсан “Усны тухай” зурагт хуудас 

 Уурхайн хэмжээнд сар болгон ЭМААБО-ны нэг сэдвийг сонгон, тухайн сэдэвтэй 
холбоотой мэдээллүүдийг нэгтгэн уурхай ажилчдад хүргэдэг. 2020 оны 3-р сард Дэлхийн 
усны өдрийг тохиолдуулан “Усны үнэ цэн” сэдвийг онцолсон. Тус сэдвийн хүрээнд бүх 
ажилчдад Оюу толгой уурхайн ус ашиглалтын талаарх мэдээллүүдийг хүргэхээс гадна 
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устай холбоотой бодлого журмуудыг дахин сануулж ач холбогдлын талаарх мэдлэгийг 
бэхжүүлэхэд чиглэдэг. 

    

Зураг 2- 12. Уурхайн ЭМААБО-ны 3-р сарын сэдвээр Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан байгаль орчны 
“Усны үнэ цэн” сэдвийг онцолсон. 

2.2.2. Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний боловсруулалт ба түүний 
хэрэгжилт 

“Оюу толгой” ХХК нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд хамгийн бага ус ашиглах бодлого 
барьж, усны нөөцийг хамгаалах, ариг гамтай ашиглах үүргийг хүлээн ажилладаг бөгөөд 
Оюу толгой уурхайн усны нөөц болон чанарын тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах 
үүднээс усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдлөг болгон 
ажилладаг. Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө нь Монгол Улсын хууль дүрэм, Рио 
Тинтогийн үйл ажиллагааны стандарт болон Олон улсын стандарт журмуудын 
хэрэгжилтийг хангасан уурхайн усны талаар баримтлах үндсэн бичиг баримт юм.  

Усны нөөцийг хамгаалах, ариг гамтай ашиглах арга хэмжээнүүдийг уурхайн бүтээн 
байгуулалт болон үйл ажиллагааны бүх үе шатанд байнга хэрэгжүүлдэг бөгөөд Хаягдал 
Хадгалах Байгууламж, Хүчил үүсгэгч чулуулаг, Бохир Ус Цэвэрлэх Байгууламж, Ил 
уурхайн шүүрлийн ус, ус зайлуулах систем зэрэг асуудлыг агуулсан усны нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөг мөрдөн ажиллаж байна. 

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг компанийн хөрөнгө оруулагч, зээлдүүлэгч 
байгууллагуудаас жил бүр бие даасан, хараат бус шинжээчдийг томилон мэргэжлийн 
байгууллагуудаар тогтмол шалгуулж биелэлтийг ханган ажиллаж байна. Мөн мэргэжлийн 
багуудын зөвлөмжийн дагуу менежментийн төлөвлөгөөг сайжруулан ажилладаг. 
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 “Оюу толгой” компанийн хүлээсэн үүрэг амлалтыг олон нийтэд дэлгэрүүлэх үүднээс усны 
нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний бүрэн эхийг компанийн веб хуудас дээр үйл 
ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө хэсэгт (http://ot.mn/үйл-ажиллагааны-
менежментийн-төлөвлөгөө) нийтэлдэг (Зураг 2- 13.).  

 

Зураг 2- 13. “Оюу толгой” ХХК-ийн веб хуудас дээрх үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө 

2.2.2.1.Усны хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өгөх 

Газрын доорх ус гэдэг нь чулуулгийн хоосон орон зай, нүх сүвд хуримтлагдсан усны нөөц 
бөгөөд Монгол орны хувьд тэр тусмаа говийн бүс нутагт усны хамгийн чухал эх 
үүсвэрүүдийн нэг болдог. Тиймээс газрын доорх усны хайгуул судалгааг шинжлэх ухааны 
үндэстэй хийж ашиглалтыг оновчтой буюу тухай ордын нөхөн сэргээгдэх чадварыг 
алдагдахгүй байхаар тооцож явуулах чухал байдаг.  

Усны хайгуулын цооног нь газрын доорх усыг судлах үндсэн аргуудын нэг бөгөөд хайгуул 
судалгааны цооногийг өрөмдөж, туршилт шавхалтын ажлуудыг хийснээр уст давхаргын 
шинж чанаруудыг нарийвчлан тооцох боломжтой болдог.  

Оюу толгой компанийн хувьд 2003, 2004, 2007 болон 2011 онуудад Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сумын нутагт Галбын говь болон Гүний хоолой гэсэн талбайнуудад хийсэн газрын 
доорх усны эрэл, хайгуулын ажлын хүрээнд судалгааны олон цооногуудыг өрөмдсөн. Тус 
цооногуудаар дамжуулан тухайн орд газрын усны нөөц, чанар найрлага болон байгалийн 
горим зэрэг олон чухал судалгааны мэдээг цуглуулсан.  

Эдгээр цооногууд усны эрэл, хайгуулын зориулалтаар өрөмдсөн цооногууд бөгөөд цаашид 
судалгааны зорилгоор ашиглахгүй тул Усны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.17 дахь 
заалт, Ханбогд сумын Засаг даргын 2015 оны аравдугаар сарын 05-ны өдрийн 01/225 тоот 
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захирамж болон Галба-Өөш, Долоодын Говийн Сав Газрын Захиргааны зөвлөмжийг 
үндэслэн үе шаттайгаар битүүмжлэн хүлээлгэж өгч байна. Үүнээс гадна ашиглах 
боломжтой 22 цооногийг бэлчээрийн усан хангамж болон усжуулалтад ашиглах зорилгоор 
орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. 2020 онд нэмж 33 хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн, орон 
нутагт хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Мөн өнгөрсөн хугацаанд нийт 117 цооногуудыг 
битүүмжлэн, шаардлагатай нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэж, орон нутагт хүлээлгэн өгөх 
ажлыг жил болгон үе шаттайгаар гүйцэтгэж ирсэн. 

  

Зураг 2- 14. Цооног битүүмжлэх үйл ажиллагаатай Галба-Өөш Долоодын говийн сав газрын захиргааны 
мэргэжилтэн нар газар дээр нь үзэж танилцлаа. 

2.2.2.2.Орон нутгийн иргэдийн оролцоотой усны хяналт шинжилгээ 

“Оюу толгой” ХХК нь 2011 оны 5 дугаар сараас эхлэн орон нутгийн иргэдэд уурхайн 
байгаль орчны үйл ажиллагааг таниулах, тэднийг судалгааны ажилд татан оролцуулах, 
нэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэртэй байх зорилгоор “Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
хяналт, үнэлгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ирсэн. Тус хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь хамтын 
оролцоотой усны хяналт шинжилгээ юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн малчдад 
өөрсдийн гар худгийн усны түвшнийг хянах арга зүйн зөвлөгөөг өгч хэмжилтийн үр дүнг 
хамтран хэлэлцэж уурхайн усны багийнхны хэмжсэн мэдээтэй харьцуулан дүгнэдэг. 
Худгийн усны түвшинд тавих хяналт, үнэлгээг Гүний хоолой, Ундайн сайр болон Гашуун 
Сухайтын зам дагуух малчидтай хамтран хэрэгжүүлж байна.  
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2019 оны 4-р сараас Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингий  хөтөлбөрийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд орон нутгийн “Мөнх Ногоон Галба” ТББ-тай хамтран ажиллаж 
эхлээд байна. Энэ ажлын хүрээнд орон нутгийн байгаль орчны мэргэжилтэн залуучуудыг 
чадавхжуулж, малчдын хэмжилтийн мэдээг хамтран боловсруулах байдлаар хамтран 
ажиллаж эхлээд байна. 

2.2.2.3. Хариуцлагатай Усны Менежментийн Сайн дурын зарчим 

Дэлхийн Банкны группийн гишүүн ОУСК нь Говийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг уул 
уурхайн компаниудтай усны менежмент, нутгийн иргэдийн оролцоог хангаж сайжруулах 
чиглэлээр 2014 оноос ажиллаж усны нөөцийг хамгаалах, усны үр ашигтай, ил тод хэрэглээг 
хөхүүлэн дэмжих зорилготой  Хариуцлагатай Усны Менежментийн Сайн дурын 
зарчмуудыг 2016 онд нутагшуулан баталсан. Энэхүү зарчмууд холбогдох хууль 
тогтоомжид нийцэхээс гадна орон нутгийн засаг захиргаа, нутгийн иргэд, иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд зэрэг орон нутаг дахь оролцогч 
талуудтай харилцах харилцаанд итгэлцэл бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм. “Оюу 
толгой” ХХК Хариуцлагатай Усны Менежментийн Сайн дурын зарчимд нэгдэн үйл 
ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцдог бөгөөд 2018 оны Шилдэг ус хэмнэгч байгууллагаар 
шалгарсан. Бид цаашид энэхүү зарчмуудыг зөвхөн говийн бүсийн уул уурхайн компаниуд 
бус Монгол орон даяар хариуцлагатай уул уурхайн хүрээнд хэрэгжинэ гэдэгт итгэж байна. 

2.2.2.4. Уст цэг, булаг шандны эхийг цэвэрлэх  

Уг ажлын хүрээнд тус компанийн Байгаль орчны хэлтсээс Ханбогд сумын нутагт байрлах 
Их булаг, Далайн булаг болон Бага булгуудыг сонгон авч цэвэрлэгээний ажлыг жилд 2 удаа 
тогтмол зохион байгуулж байна. Их булаг болон Бага булаг, Далай булгууд нь нутгийн 
иргэдийн аялж, зугаалах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх гол газруудын нэг юм. Энэ булаг цэвэрлэх 
ажлын үр дүнд өнгөрсөн жилүүдэд нийт 10 тн орчим хогийг цэвэрлэн төвлөрсөн хогийн 
цэгт хаясан байна. 2020 оны 6 сарын 03-нд булаг цэвэрлэх ажлын хүрээнд Оюу толгойн 
байгаль орчин болон орон нутгийн харилцааны хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамтран Цагаан 
толгойн булаг, 2020 оны 10 дугаар сарын 11-нд “Агуй уулын хийд” орчмын цэвэрлэгээний 
ажлыг тус тус зохион байгуулсан. (Зураг 2- 15.). 

  
Зураг 2- 15. Цагаан толгойн булаг, Агуй уулын хийд орчмын цэвэрлэгээнд оролцогчид.  
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2.2.3. Шүүрлийн ус  

Ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолтын ажил идэвхтэй явагдаж ил уурхайн талбай болон 
гүн нэмэгдэж байна. Үүний зэрэгцээ ил уурхайн хананы хагарал дагасан хэсгүүдэд тогтмол 
газрын доорх ус шүүрэн орж байгаа. Ил уурхайн хананаас шүүрч байгаа усыг зумпэнд 
хуримтлуулан авч ашиглаж байгаа бөгөөд ус шавхалтын шугам хоолойд баталгаажуулсан 
усны тоолуур суурилуулан усны хэмжээг тооцон холбогдох төлбөрийг орон нутагт төлж 
байна (Зураг 2- 16., Зураг 2- 17.). 

  
Зураг 2- 16. Ил уурхайн хананаас ус шүүрч буй зураг болон зумпийн хэсэг. 

2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар ил уурхайд орж ирсэн усны зайлуулалт тогтмол 
явагдсаар байгаа ба нийт 127,384 м3 ус шавхан зайлуулсан. Шавхаж байгаа усыг 80 тонны 
багтаамжтай зам услах зориулалт бүхий хүнд даацын машинд ачиж тоосжилт бууруулах 
зорилгоор зам усалгаанд ашигладаг. 

  
Зураг 2- 17. Машинд ус ачих төхөөрөмжийн зураг болон усны тоолуур суурилуулсан байдал 

2.2.4. Усны шугам хоолой (Газар доорх шугам хоолой гэмтсэнээс үйлдвэрийн болон 
ахуйн ус хөрсөнд нэвчиж, газрын доорх усны найрлага, шинж чанарт нөлөөлөх) 

Гүний хоолойн ус татах байгууламж нь хоногт 77 760 шоо.м ус олборлох хүчин чадалтай. 
28 худаг, 5 ус цуглуулан шахах станц, 1 тасалдалтай ус өргөх станцтай, нэг бүр нь 200,000 
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шоо.м багтаамжтай 2 ширхэг ус хуримтлуулах цөөрөм (Зураг 2- 18.), 88 км DICL, 65 км 
HDPE ус дамжуулах яндан хоолойтой байгууламж юм. “Оюу толгой” ХХК нь усны 
менежментийн бодлогын хүрээнд усыг зөв зохистой ашиглах болон усны алдагдалгүй 
байхын зорин ажилладаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн шугам хоолойн бүрэн 
бүтэн байдал, найдвартай ажиллагаанд тогтмол хяналт тавин ажилладаг.  

  
Зураг 2- 18. Ус хуримтлуулах цөөрөм (тус бүр 200,000 шоо.м ус хадгалах багтаамжтай, 2 ширхэг) 

Түүхий усан хангамжийн системийн 70 км урттай төв шугам хоолойд тус бүр 500-600м зайд 
VonRoll–ийн нийт 126 ш шугамын алдагдлын мэдээлэл цуглуулагч (logger) багаж 
суурилуулсан ба долоо хоног тутамд шугамын алдагдлын мэдээллийг тус багажаар авдаг 
бөгөөд 2020 оны 9-р сарын байдлаар ямар нэг усны алдагдал гараагүй байна. 

   

Зураг 2- 19. Түүхий усаны шугамын алдагдал шалгах багаж суулгасан байдал болон мэдээлэл татах багаж 

Уурхайн суурингийн усан хангамжийн хуучирсан шугам хоолойг солих ажил үргэлжилж 
байгаа бөгөөд 2020 онд нийт 228 м урт  ахуйн бохир шугам хоолойг шинээр солиод байна. 

Хүснэгт 2- 11. 2020 онд хуучирсан шугам хоолойг сольсон мэдээ 

Шугамын нэр Диаметр, мм Шугамын урт, м 
Ахуйн бохир усны шугам 150 89 

Ахуйн бохир усны шугам 100 139 

Нийт урт 228 
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2.2.5. Хаягдлын санд усан толионоос ууршилт бий болж, усны алдагдал үүсэх 

Хаягдлын сан нь уурхайн талбайн зүүн хэсэгт буюу Гурван Модны, Халивийн голын сайр 
болон Дугатын сайр орчмын талбайг хамран байрладаг. Хаягдлын сангийн 1 болон 2-р 
сангууд нь хамгийн дээд түвшин 70 м-т хүрэх ба нийт 720 сая тонн хүдрийн хаягдал нунтаг 
хадгалах хүчин чадалтай байхаар төлөвлөгдсөн. 2013 оноос Хаягдлын сангийн нэгдүгээр 
санг ашиглаж эхэлсэн. Хаягдлын сан нь 2*2 км хэмжээтэй бөгөөд баяжуулах үйлдвэрээс 
ирж буй ~60%-ийн (ойролцоогоор) хатуулагтай өтгөрүүлсэн хаягдлыг чиглүүлэх 
далангуудаар тусгаарлагдсан 4 хэсгүүдэд хуваан хуримтлуулж байна. Ингэснээр Хаягдлын 
санд их хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх гол нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна (Зураг 2- 20).   

  

Зураг 2- 20. Хиймэл дагуулын зургаас устай хэсгийн талбай харагдаж байгаа байдал 

2020 оны 9-р сарын байдлаар Хаягдлын санд нийт 52,094,620 тонн  дунджаар 57.8%  нягттай 
хүдрийн хаягдал зутан хаясан. Хаягдлын сангийн талбайн ойролцоогоор 6 орчим хувьд нь 
усан гадаргуу үүсэж байна. Мөн Хаягдлын сангаас нийт  11,493,364 шоо метр усыг 9-р 
сарын байдлаар эргүүлэн татаж баяжуулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашигласан. Энэ 
нь нийт баяжуулах үйлдвэрт дахин ашигласан усны 13.6% хувийг эзэлж байна. 

   

Зураг 2- 21. Цөөн хоолойгоор хаягдал хаядаг байсныг олон хоолойгоор хаядаг болгсон байдал (Сансрын 
зураг). 

Баяжуулах үйлдвэр болон Далангийн хэлтэсээс хаягдлын сангийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор цөөн хоолойгоор хаягдал хаядаг байсныг олон хоолойгоор хаядаг 
болгон сайжруулсан (Зураг 2- 21).  Энэ ажлын үр дүнд хаягдлын налуу жигд болж хатуу 

2020-02-01 2020-08-03 
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хэсгүүдийн тунах болон усны ялгарах, эргүүлэх татах цөөрөмд ус саадгүй ирэх нөхцөл 
сайжирсан.  Ингэснээр Хаягдлын санд үүсэх усан толиог аль болох бага байлгаж зөвхөн 
буцах усны цөөрмийн орчимд устай байлгаж чадах болсон (Зураг 2- 22). 

 

    

Зураг 2- 22. Эргүүлэн татах цөөрмийн (Barge pond) устай хэсэг болон олон хоолойгоор хаягдал хаяж байгаа 
байдал 

2.2.6. Ундай сайрын байгалийн голдиролыг өөрчилснөөр байгалийн усны горим 
алдагдах, үерийн болон газрын доорх усны урсац алдагдах 

Ундайн сайрын үндсэн голдирол нь уурхайн ажлын төлөвлөгөөний дагуу ил уурхай болон 
хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах талбайн баруун хэсгээр дайран өнгөрч байсан 
бөгөөд ил уурхайн олборлолтын үед Ундайн сайрын голдиролын аллювийн хурдсан дахь 
хөрсний ус болон гадаргын урсац ил уурхай руу шүүрэн алдагдах эрсдэлтэй байсан тул 
сайрын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийг 2013 онд хэрэгжүүлсэн. Энэ төсөл 
нь ил уурхайруу ус алдагдахаас бүрэн сэргийлэхээс гадна Ундайн сайрын голдиролын доод 
хэсгийг аливаа нөлөөлөлд өртүүлэхгүй байх ач холбогдолтой юм. Мөн тус төслийн хүрээнд 
шинэ Бор Овоогийн задгайг урд далангийн өмнө талд амжилттай байгуулсан. 2020 онд 
Шинэ бор овоо булгийн хувьд жилийн турш устай байсан (Зураг 2- 23.). 
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Зураг 2- 23. Шинэ Бор-Овоо булгийн зураг 

Ундайн сайрын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл нь үерийн болон өнгөн 
хөрсний урсцыг ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлж тохируулга хийсэн ажил бөгөөд 
бид жил бүр үерийн урсац голдирол өөрчлөх сувгаар саадгүй нэвтрэн гарч байгаад хяналт 
тавин ажиллаж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд тохиолдсон үерүүд голдирол өөрчлөх сувгаар 
чөлөөтэй нэвтрэн Цанхын сайранд нийлж уурхайн талбайгаас гарч Ундайн сайрын үндсэн 
голдиролд нийлсэн. 2020 онд хур тунадас олон жилийн дунджаас ахиу байсан бөгөөд 
Ундайн сайраар их бага хэмжээний 6 удаагийн үер урссан нь тэмдэглэгдсэн байна. Мөн бид 
Ундайн сайрын дагуу тогтмол усны хяналт шинжилгээг хийж байгаа бөгөөд дэлгэрэнгүйг 
тус тайлангийн Оюу толгойн уурхайн талбай болон Ундайн сайрын дагуу хэрэгжүүлэх 
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

2.2.7. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааны хяналт 

Уурхайн талбайд 2020 оны байдлаар нийт 3 ширхэг ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж 
ажиллаж байгаа бөгөөд нийт хүчин чадал нь 2560 м3 (20480 хүн/өдөр). Эдгээр БУЦБ-уудаас 
цэвэрлэгдэн гарсан усыг зам талбайн усалгаа, баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны 
хэрэгцээнд нийлүүлэн 100% эргүүлэн ашиглаж байна.  

Хүснэгт 2- 12. Оюу толгой уурхайн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын хүчин чадал, нийт 
цэвэрлэсэн усны хэмжээ (2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар) 

Бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж 

Хүчин чадал Хүлээн авсан 
бохир ус, м3 

Цэвэрлэсэн 
ус, м3 

Лаг, м3 

БУЦБ-1 Оюут кемп 2000м3 (16000 хүн/өдөр) 397,619.3 385,781.0 730.0 

БУЦБ-2 Манлай кемп 280м3 (2240 хүн/өдөр) 45,647.0 45,405.0 1,991.0 

БУЦБ-3 Манлай кемп 280м3 (2240 хүн/өдөр) 41,744.0 41,137.0 2,321.0 

Нийт 2560м3 (20480 хүн/өдөр) 485,010.3 472,323.0 5,042.0 

Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин дунджаар 97.37 хувь байна. 2020 
оны 9-р сарын 30-ны байдлаар эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нийт  472,323 шоо 
метр бохир усыг цэвэрлэсэн байна. Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нь 4 шатлал 
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бүхий механик, биологийн аргаар цэвэрлэдэг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь цэвэрлэсэн ус 
болон тунаж үлдэх лаг байдаг.  

 

График 2- 5. БУЦБ-д нийлүүлсэн нийт бохир ус ба лагийн хэмжээ 

Хаягдах шингэн лагийн хэмжээг багасгах зорилгоор лаг нягтаршуулан хуурай хог хаягдал 
болгон хувиргадаг төхөөрөмжийг Оюут болон Эрчим суурингийн Бохир Ус Цэвэрлэх 
Байгууламжууд дээр суурилуулсан. 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар лаг зайлуулах 
талбайд шингэн лаг тээвэрлэж хаяагүй байна. 

   

График 2- 6. А. Манлай-1 Бохир Ус Цэвэрлэх Байгууламж, Б. БУЦБ-ын дотор тал, В. Зам усалгааны машин 

Лаг нягтаршуулах төхөөрөмж нь хаягдах лагийн хэмжээг 90% багасгадаг бөгөөд 2020 оны 
9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар 19,641 м3 шингэн лагийг нягтаршуулж 430 м3 усгүйжүүлсэн 
лаг гаргасан байна. Тус төхөөрөмж нь цахилгаан эрчим хүч бага зарцуулдаг, овор хэмжээ 
багатай, гар ажиллагаа бага ордог, лаг нягтаршуулах үйл ажиллагаа автоматаар явдаг ба 
эвдрэл харьцангуй бага байдгаараа ижил төстэй бусад төхөөрөмжөөс давуу талтай. 

Б А 
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График 2- 7. А. Лаг нягтаршуулах төхөөрөмж;  Б. Лаг нягтаршуулж буй үйл явц; Г. Урвалж хадгалах сав; Д. 
Нягтаршуулсан лаг 

Манлай-1, Манлай-2 бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудад урсан очсон бохир усыг шүүж 
механик хольцоос салган, нөөцлүүр реакторт хадгалан тохиромжтой температур болон 
агааржуулалтаар ханган, SBR технологийн дагуу идэвхт бичил биетнээр үйлчлэн органик 
бохирдлыг цэвэрлэдэг. Ийнхүү тодорхой хугацааны турш үйлчлэн цэвэрлэгдсэний дараа 
усыг хэт ягаан туяагаар шарж, элсэн шүүлтүүрээр шүүгээд хлоржуулан ариутгадаг.  

Төв бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 2019 оны эхний улиралд технологийн сайжруулалтыг 
хийж MBR технологийг суурилуулсан бөгөөд ахуйн бохир ус цэвэрлэх механик, биологийн 
аргаар цэвэрлэдэг 4 шатлал бүхий үйлдвэрийн процесстой. Тусгай хүчилтөрөгчгүй болон 
агааржуулалтын бүсүүд бүхий MLE-ын зарчмаар ажилладаг технологитой юм.  

Бохир усны цэвэрлэгээний түвшинг шалгаж хөндлөнгийн хяналт хийн, сар тутам химийн 
болон бичил амь судлалын дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораториуд руу илгээж шинжилгээ 
хийлгэсэн. 

 
График 2- 8. Цэвэрлэсэн бохир усны химийн шинжилгээний үр дүн 2020 оны 8-р сар 
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Цэвэрлэсэн бохир усны чанарыг үнэлэхдээ “MNS 4943-2015 Хүрээлэн буй орчинд 
нийлүүлэх цэвэрлэсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” стандартад заасан үзүүлэлтүүдийг 
мөрдлөг болгон ажиллаж байна. БУЦБ-уудаас авсан цэвэрлэсэн бохир усны шинжилгээний 
хариуг “MNS 4943-2015 Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэн цэвэрлэсэн бохир ус, “Ерөнхий 
шаардлага” стандартад заасан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан графикт 2-8 үзүүлэв (Хавсралт 
2.3.2 ). Эрдэсжилтийн хувьд байгаль дахь анхны агууламж нь стандартад заасан хэмжээнээс 
2.5 - 4 дахин их өндөр байдаг бөгөөд цэвэрлэсэн бохир ус нь байгалийн анхны агууламжаас 
илүүгүй байна. 

2020 онд авсан бичил амь судлалын нийт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэсэн бохир 
усанд гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрээгүй байна. 2020 оны 2-р сард авсан 
цэвэрлэсэн бохир усны бичил амь судлалын шинжилгээний албан ёсны дүнг жишээ болгон 
үзүүлэв. Бусад усны чанарын хяналтын лабораторын шинжилгээний үр дүнг эх хувиар нь 
хавсралтаас харна уу.  

 

Зураг 2- 24. Цэвэрлэсэн бохир усны итгэмжлэгдсэн лабораторийн бичил амь судлалын шинжилгээний хариу 

2015 онд урт хугацаанд бохирдол үүсгэж болзошгүй эх үүсвэрүүдийн мониторингийн 
сүлжээг сайжруулах ажлын хүрээнд Төв цэвэрлэх байгууламжийн талбайн хажууд хоёр 
хяналтын цооногийг өрөмдөж мониторинг хийж байна (Графикт 2-8, Хавсралт 2.3.3) .  
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График 2- 9. БУЦБ-ын бохирдлын хяналтын цооногуудын химийн шинжилгээний дүн 

2.2.8. Газрын доорх усыг ашигласнаар усны нөөц хомсдох, нөөцөд хохирол учрах 

Гүний хоолойн газрын доорх усны орд нь говийн бүсэд нээн илрүүлэн нөөцийг үнэлэн 
батлуулж, ашиглаж эхлээд байгаа томоохон газрын доорх усны орд юм. Тус орд нь 
гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд нийлмэл нөхцөлтэй, ховдол хэлбэрийн үндсэн 
структурыг дүүргэсэн эртний Цэрдийн тунамал хурдсын ай савд байгаа орд юм. Ордын 
хүрээнд 2 үндсэн уст давхаргыг ялгаж байгаа бөгөөд хуурай сайруудын голдирол дагасан 
урсцын идэвхтэй үйл ажиллагаатай, хөрсний болон бага гүний түрэлтгүй дээд уст үе, 
давхаргууд болон гүний түрэлттэй үндсэн уст давхарга болно.  

2020 оны 9-р сарын байдлаар байдлаар Гүний хоолойн ордоос 11,275,179 м3 ус ашигласан 
бөгөөд ашигласан усны хэмжээ нь ус ашиглах дүгнэлтэд заасан хэмжээнээс хэтрээгүй.  

Түүнчлэн газрын доорх усны нөөцийг ашигласнаас байгаль орчинд учрах нөлөөллийг 
зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах арга хэмжээнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах 
зорилгоор Гүний хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд 156 цооног, 51 
гар худаг, 3 булгийг хамруулан мониторингийн судалгаанд явуулж байна.  
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Зураг 2- 25. Гүний хоолойн хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын тойм зураг 

Оюу толгой уурхайн хэрэгцээнд ус авч ашиглаж буй худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь 
сар бүр 1 удаа, харин Гүний хоолойн худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь өдөр бүр 2 цаг 
тутам худагт суурилуулсан автомат түвшин хэмжигчээр, улиралд 1 удаа гар түвшин 
хэмжигч цахилгаан багаж (SOLINST 101 Water level meter) ашиглан хэмжиж байна. 
Ашиглалтын худгуудын усны түвшний хэлбэлзлийг доорх графикнуудаас харна уу. 
Уурхайн усны хэрэглээнээс хамаарч худгуудыг тогтмол ажиллуулдаггүй бөгөөд сул зогсох 
үед усны түвшин буцаж сэргэдэг.  Үүнээс гадна усны хяналт шинжилгээний мэдээг тус 
тайлангийн орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр бүлгийн Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын 
ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр хэсгээс дэлгэрүүлэн 
үзнэ үү. 



 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 2 Хуудас - 41 

 

 
График 2- 9-р цуглуулах багцын нийлбэр ус ашиглалтын хэмжээ болон худгуудын усны түвшин. 

 
График 2- 10-р цуглуулах багцын нийлбэр ус ашиглалтын хэмжээ болон худгуудын усны түвшин 
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График 2- 11-р цуглуулах багцын нийлбэр ус ашиглалтын хэмжээ болон худгуудын усны түвшин 

 

 

График 2- 12-р цуглуулах багцын нийлбэр ус ашиглалтын хэмжээ болон худгуудын усны түвшин 
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График 2- 13. 5-р цуглуулах багцын нийлбэр ус ашиглалтын хэмжээ болон худгуудын усны түвшин 

Гүний хоолойн ашиглалтын худгуудын усны чанар. Оюу толгой уурхайн үйл 
ажиллагаанд Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын 5 багцын 28 худгуудаас усыг авч 
ашиглаж байна. Усны мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд тус ордын усны чанарыг хянах 
зорилгоор худаг тус бүрээс усны дээж авч Улаанбаатар хотод байрлах итгэмжлэгдсэн 
лаборатори уруу илгээж усны химийн үндсэн үзүүлэлт болон ул мөрийн төдий элементийн 
шинжилгээ хийлгэдэг. Ашиглалтын худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг --д, ул 
мөрийн төдий элементийн агууламжийг Хүснэгт 2- 13-д хүснэгтээр үзүүлэв. Тус 
хүснэгтүүдэд усны чанарыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй “MNS 900:2018. Ундны ус. 
Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” ундны усны стандартад заасан 
үзүүлэлттэй харьцуулав.  

Химийн шинжилгээний үр дүнг баталгаажуулахын тулд ион тэнцлийн арга ашигладаг. 
Онолын үүднээс бүх усан орчинд агуулагдах катион болон анионы агууламж тэнцүү байх 
ёстой. Ионы тэнцлийг тооцохдоо үндсэн катионууд ба анионыг мг*экв/л-ээр илэрхийлж 
зөрүүг нь хувиар илэрхийлдэг. Шинжилгээний хариунуудын ионы тэнцэл 15 хувиас бага 
байгаа нь тус шинжилгээний хариуг үнэн зөв болохыг баталгаажуулж байна. Ундны усны 
стандарт MNS 900-2018-д зааснаар эрдэсжилтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 1000 мг/л 
байдаг. Гүний хоолойн гүний усны ордод суурилуулсан цооногуудын усны эрдэсжилт тус 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.79 – 4.6  дахин өндөр байна. Иймээс тус эрдэсжилт 
өндөртэй гүний усыг ундны усны зорилгоор ашиглахдаа шүүж хэрэглэх ба үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар ашиглахад илүү тохиромжтой байна. Энэхүү өндөр эрдэсжилт нь Гүний 
хоолойн ГДУ-ны ордын бүрэлдэн бий болсон үйл явц, тухайн бүс нутгийн геологийн 
тогтоц, гидрогеологийн нөхцөлтэй холбоотой.    
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Гүний хоолойн GH01 ба GH02-р багцуудын худгуудын ус (дунджаар 3408 мг/л) харьцангуй 
өндөр эрдэсжилттэй харин гүний хоолойн GH03, GH04 ба GH05-р багцын худгуудын усанд 
харьцангуй бага эрдэсжилттэй (дунджаар 2693 мг/л). Өөрөөр хэлбэл гүний хоолойн ГДУ-
ны ордын баруун хэсэг эрдэсжилт бага, зүүн хэсэгтээ эрдэсжилт өндөртэй байна. Мөн 
түүнчлэн 1-р багцын 2-р худаг буюу GH01-PB02 худгийн эрдэсжилт хамгийн өндөр (4560 
мг/л) ажиглагдсан байна. Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг ундны цэнгэг устай 
харьцуулахад натрийн катионий дундаж (768 мг/л) 3.8 дахин өндөр, кальцийн катионий 
дундаж (200 мг/л) үзүүлэлт 2 дахин өндөр байна. Хлоридийн анионы дундаж (899 мг/л) нь 
энгийн ундны усны химийн үзүүлэлтээс 2,6 дахин харин сульфатын анионы дундаж (911 
мг/л) 1.8 дахин өндөр байна. 

Итгэмжлэгдсэн лабораториудад шинжилгээ хийж тодорхойлсон худгуудын усны ул 
мөрийн төдий элементийн агууламжийн үр дүнг Хүснэгт 2- 13 -д үзүүлэв (Хавсралт 2.3.4).  
Ундны усны үзүүлэлтэд үл тохирох ул мөрийн төдий элемент нь бор (B) ба стронци (Sr) 
байна. Борын дундаж агууламж 2.03 мг/л байгаа нь ундны цэнгэг уснаас 4.1 дахин өндөр 
байна. Харин стронцийн дундаж агууламж 4.9 мг/л байгаа нь 2.5 дахин өндөр байна. Бор 
(B) ба стронци (Sr) нь байгалийн гаралтай бөгөөд тухайн худаг, цооног орших газар нутгийн 
эрдэс чулуулаг, тус усны орд бүрэлдэх явцаас шалтгаалан дээрх элементүүд тус усанд бий 
болсон.  
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Хүснэгт 2- 13. Гүний хоолойн ашиглалтын 28 худгийн усны үндсэн элементүүд 

Огноо pH
ЦДЧ 

(мСм/см)
Умбуур 

(мг/л)
Эрдэсжилт 

(мг/л)
Хатуулаг 
(мг.экв/л)

Сульфат, 
SO4 (мг/л)

Фторид, F 
(мг/л)

Хлорид, 
Cl (мг/л)

Карбонат, 
CO3 (мг/л)

Бикарбонат
, HCO3 
(мг/л)

Натри, Na 
(мг/л)

Кали, K 
(мг/л)

Кальци, 
Ca (мг/л)

Магни, 
Mg  

(мг/л)

Нитрит, 
NO2 (мг/л)

Нитрат, 
NO3 (мг/л)

Аммони 
NH3-N, 
(мг/л)

Ион 
баланс 
(хувь)

6.5-8.5 - 1000 7 500 0.7-1.5 350 200 100 30 1 50

1 GH01-PB02 5/24/2020 7.96 7.6 <3.0 4560 25.27 1278.4 2.5 1509.3 <1.5 61.02 1035 4.79 452 33.05 <0.05 0.04 <0.10 0.141

2 GH01-PB03 5/24/2020 8.22 6.16 <3.0 3994 14.84 961.5 3.13 1460 <1.5 164.7 1083.6 3.21 238.6 35.64 <0.05 <0.01 <0.10 -1.487

3 GH01-PB04 5/24/2020 8.16 5.82 <3.0 3308 16.02 826.5 2.7 1175.81 <1.5 134.2 867.9 3.63 254 40.63 <0.05 <0.01 <0.10 1.180

4 GH01-PB05 5/24/2020 8.26 5.26 <3.0 3064 9.16 880.8 3.65 932.48 <1.5 250.2 840.2 2.26 128.2 33.62 <0.05 0.05 <0.10 -3.191

5 GH01-PB06 5/24/2020 8.21 5.4 <3.0 3074 9.78 851.2 3.51 1003.9 <1.5 213.6 867 2.59 135.6 36.6 <0.05 0.04 <0.10 -2.084

6 GH01-PB07 5/24/2020 8.13 6.93 <3.0 3926 19.63 1074.3 2.81 1376.6 <1.5 128.1 1008 4.04 309 51.18 <0.05 <0.01 <0.10 0.198

7 GH02-PB01 5/24/2020 7.62 5.67 <3.0 3410 17.45 919.2 3.1 1180.91 <1.5 91.5 822.6 3.93 292.3 34.84 <0.05 0.06 <0.10 -0.603

8 GH02-PB02 5/24/2020 8.14 5.75 <3.0 3220 14.1 928.6 2.98 1063.5 <1.5 201.4 854.6 3.02 213 42.23 <0.05 0.06 <0.10 -1.267

9 GH02-PB03 5/24/2020 7.87 5.39 <3.0 3490 15.83 1117.8 2.81 1036.27 <1.5 109.8 851.1 4.64 276.1 24.92 <0.05 0.08 <0.10 -1.284

10 GH02-PB04 5/24/2020 8.06 5.39 <3.0 3108 13.59 849.5 3.53 1061.8 3 115.9 781.3 3.07 230.3 25.53 <0.05 0.12 <0.10 -2.019

11 GH02-PB06 5/24/2020 7.89 5.41 6 3194 14.55 850.4 2.93 1068.6 3 146.4 818.4 3.39 230.6 36.97 <0.05 0.11 <0.10 -0.100

12 GH02-PB07 5/24/2020 8.07 4.55 <3.0 2554 10.71 724.4 2.78 775.96 3 149.5 719.6 3.94 157.7 34.57 <0.05 0.07 <0.10 3.187

13 GH03-PB01 5/24/2020 8.13 4.92 <3.0 2826 10.56 956.1 2.86 830.38 3 152.5 735 4.13 161.6 30.3 <0.05 0.09 <0.10 -3.707

14 GH03-PB02 5/24/2020 8.06 4.84 <3.0 2818 12.06 897.3 3.4 833.78 3 119 734.7 3.97 206.8 21.19 <0.05 0.07 <0.10 -0.138

15 GH03-PB03 5/24/2020 7.93 4.22 62 2652 8.76 923.1 2.92 701.6 3 94.6 696.5 4.21 131 27.03 <0.05 0.02 <0.10 -1.847

16 GH03-PB04 5/24/2020 8.15 3.67 <3.0 2086 7.23 670.8 2.7 615.98 3 91.5 565.4 3.56 109 21.77 <0.05 <0.01 <0.10 -1.573

17 GH03-PB05 5/24/2020 8.02 3.87 10 2282 8.56 651.2 2.75 673.83 1.5 97.6 657.4 4.02 130.5 24.96 <0.05 0.03 <0.10 4.283

18 GH03-PB06 5/24/2020 8.19 4.35 8 2518 8.95 836.4 2.77 714.67 3 103.7 688.9 3.99 128.7 30.71 <0.05 0.02 <0.10 -0.444

19 GH04-PB01 5/24/2020 7.97 3.86 <3.0 2654 11.44 915.9 2.53 656.82 <1.5 97.6 685.2 4.63 183.9 27.58 <0.05 0.12 <0.10 2.633

20 GH04-PB03 5/24/2020 8.04 4.11 <3.0 2782 11.28 979.5 2.48 687.45 <1.5 97.6 731.7 4.77 169.7 34.21 <0.05 0.13 <0.10 2.122

21 GH04-PB04 5/24/2020 8.01 2.94 <3.0 1786 8.76 589.2 2.06 476.45 3 91.5 426.5 2.27 133.5 25.55 <0.05 0.01 <0.10 0.131

22 GH04-PB05 5/24/2020 7.99 3.97 <3.0 2630 10.75 940.9 2.88 685.74 3 85.4 632.9 4.14 175.6 24.12 <0.05 0.11 <0.10 -2.600

23 GH04-PB06 5/24/2020 8.08 3.92 <3.0 2540 9.7 912.9 2.35 663.62 <1.5 97.6 700.6 4.76 149.4 27.29 <0.05 0.09 <0.10 1.156

24 GH05-PB01 5/24/2020 7.85 6.24 <3.0 3660 13.68 1210.1 3.46 1097.53 <1.5 67.1 899.7 6.32 239.3 21.11 <0.05 0.08 <0.10 -3.919

25 GH05-PB02 5/24/2020 8 4.17 <3.0 2762 11.93 983.7 1.89 687.45 <1.5 103.7 686.2 4.97 180 35.83 <0.05 0.06 <0.10 0.340

26 GH05-PB03 5/24/2020 7.9 4.06 <3.0 2690 11.96 967.5 2.28 694.25 <1.5 85.4 703.5 5.39 198.9 24.8 <0.05 0.1 <0.10 1.822

27 GH05-PB05 5/24/2020 7.52 3.62 <3.0 2526 10.88 918 2.28 609.17 <1.5 115.9 648.4 4.94 180.2 22.93 <0.05 0.12 <0.10 1.241

Цооногийн 
дугаар

MNS 900-2018 Ундны усны 
стандарт
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Хүснэгт 2- 14. Гүний хоолойн ашиглалтын 28 худгийн ул мөрийн төдий элементийн агууламж 

 

 

 

Огноо
Барий, 

Ba 
(мг/л)

Биндэр, 
Be 

(мг/л)

Стронций, 
Sr (мг/л)

Мөнгө, 
Ag 

(мг/л)

Кадмий, 
Cd (мг/л)

Кобаль
т, Cd 
(мг/л)

Хром, 
Cr 

(мг/л)

Зэс, Cu 
(мг/л)

Төмөр 
(Нийт), Fe 

(мг/л)

Манган 
Mn, 

(мг/л)

Анзан 
Mo, 

(мг/л)

Никель 
Ni, 

(мг/л)

Цайр 
Zn, 

(мг/л) 

Титан 
Ti, (мг/л) 

Мөнгөн 
ус, Hg 
(мг/л)

Хөнгөнц
агаан, Al 

(мг/л)

Хар 
тугалга, 
Pb (мг/л)

Бор, B 
(мг/л)

Хэврэг 
цагаан, 

Sb 
(мг/л)

Хүнцэ
л, As 
(мг/л)

Нийт 
фосфор

, P 
(мг/л)

Селени, 
Se 

(мг/л)

0.7 0.0002 2 0.1 0.003 0.05 1 0.3 0.1 0.07 0.02 5 0.5 0.01 0.5 0.02 0.01

1 GH01-PB02 5/24/2020 <0.01 <0.001 8.509 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.042 <0.005 <0.01 0.016 <0.001 <0.025 <0.01 2.16 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

2 GH01-PB03 5/24/2020 <0.01 <0.001 4.804 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.027 <0.005 <0.01 0.013 <0.001 <0.025 <0.01 2.138 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

3 GH01-PB04 5/24/2020 <0.01 <0.001 5.28 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.025 <0.005 <0.01 0.013 <0.001 0.039 <0.01 1.985 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

4 GH01-PB05 5/24/2020 <0.01 <0.001 3.133 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.037 <0.005 <0.01 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 2.38 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

5 GH01-PB06 5/24/2020 <0.01 <0.001 3.244 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.039 <0.005 <0.01 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 2.285 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

6 GH01-PB07 5/24/2020 <0.01 <0.001 6.409 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.022 <0.005 <0.01 0.015 <0.001 <0.025 <0.01 2.012 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

7 GH02-PB01 5/24/2020 <0.01 <0.001 6.079 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.029 <0.005 <0.01 0.014 <0.001 <0.025 <0.01 2.471 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

8 GH02-PB02 5/24/2020 0.013 <0.001 4.892 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.025 <0.005 <0.01 0.011 <0.001 <0.025 <0.01 2.235 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

9 GH02-PB03 5/24/2020 0.01 <0.001 5.606 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 0.012 0.049 <0.005 <0.01 0.012 <0.001 <0.025 <0.01 2.267 <0.01 <0.01 <0.05 0.011

10 GH02-PB04 5/24/2020 <0.01 <0.001 4.575 0.018 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.14 <0.01 0.034 <0.005 <0.01 0.01 <0.001 0.139 <0.01 1.88 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

11 GH02-PB06 5/24/2020 <0.01 <0.001 4.659 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.032 <0.005 <0.01 0.01 <0.001 <0.025 <0.01 2.116 <0.01 <0.01 <0.05 0.012

12 GH02-PB07 5/24/2020 0.01 <0.001 3.392 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.04 <0.005 <0.01 0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.936 <0.01 <0.01 <0.05 0.01

13 GH03-PB01 5/24/2020 <0.01 <0.001 4.06 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.262 0.011 0.06 <0.005 0.013 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.732 <0.01 <0.01 <0.05 0.02

14 GH03-PB02 5/24/2020 <0.01 <0.001 4.044 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.059 <0.01 0.046 <0.005 0.012 0.01 <0.001 <0.025 <0.01 2.006 <0.01 <0.01 <0.05 0.027

15 GH03-PB03 5/24/2020 <0.01 <0.001 3.807 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.436 0.128 0.06 <0.005 0.015 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.959 <0.01 <0.01 <0.05 0.016

16 GH03-PB04 5/24/2020 <0.01 <0.001 3.341 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.037 0.053 0.053 0.093 <0.01 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.635 <0.01 <0.01 <0.05 0.013

17 GH03-PB05 5/24/2020 <0.01 <0.001 3.98 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.102 0.124 0.065 <0.005 0.044 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.959 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

18 GH03-PB06 5/24/2020 <0.01 <0.001 3.249 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 0.155 <0.01 0.068 <0.005 <0.01 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.92 <0.01 <0.01 <0.05 0.029

19 GH04-PB01 5/24/2020 0.015 <0.001 6.139 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.064 <0.005 <0.01 0.011 <0.001 <0.025 <0.01 1.84 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

20 GH04-PB03 5/24/2020 0.013 <0.001 5.361 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.071 <0.005 <0.01 0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.875 <0.01 <0.01 0.054 <0.01

21 GH04-PB04 5/24/2020 0.019 <0.001 3.161 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 0.039 0.031 <0.005 0.774 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 0.922 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

22 GH04-PB05 5/24/2020 0.011 <0.001 5.672 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.054 <0.005 <0.01 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.851 <0.01 <0.01 <0.05 0.015

23 GH04-PB06 5/24/2020 0.011 <0.001 4.62 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.058 <0.005 <0.01 <0.01 <0.001 <0.025 <0.01 1.976 <0.01 <0.01 0.054 <0.01

24 GH05-PB01 5/24/2020 <0.01 <0.001 7.41 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.081 <0.005 0.017 0.011 <0.001 <0.025 <0.01 2.861 <0.01 <0.01 0.477 <0.01

25 GH05-PB02 5/24/2020 0.014 <0.001 5.327 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.055 <0.005 <0.01 0.01 <0.001 <0.025 <0.01 2.26 <0.01 <0.01 0.101 <0.01

26 GH05-PB03 5/24/2020 0.012 <0.001 6.5 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.184 <0.005 0.01 0.011 <0.001 <0.025 <0.01 2.152 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

27 GH05-PB05 5/24/2020 0.011 <0.001 5.793 <0.01 <0.005 <0.001 <0.005 <0.02 <0.03 <0.01 0.095 <0.005 <0.01 0.01 <0.001 <0.025 <0.01 2.021 <0.01 <0.01 <0.05 <0.01

Цооногийн дугаар

MNS 900-2018 Ундны усны 
стандарт
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2.2.9. Хаягдлийн сангийн уснаас нэвчилт үүсэх болон далан сэтрэх зэрэг ослоос 
процессийн ус алдагдаж, хөрсөөр дамжин газрын доорх усыг бохирдуулж 
болзошгүй. 

Усны менежмент болон усны мониторингийн төлөвлөгөөний хүрээнд Хаягдлын сангийн 
усны чанар найрлагыг тодорхойлох зорилгоор Оюу толгой уурхайн мониторингийн 
судалгааны хүрээнд ус цуглуулах цөөрмөөс сар тутам усны дээж авч итгэмжлэгдсэн 
лабораторид илгээж шинжлүүлсэн. Хаягдлын сангийн  усны чанарын мэдээллийг Гүний 
хоолойн түүхий усны шинжилгээний дундаж үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан доорх графикт 
2-4 үзүүлэв (Хавсралт 2.3.5). 

 

График 2- 14. Хаягдлын сангийн усны химийн шинжилгээний дүн 

Хаягдлын сангийн  эргэлтийн усны эрдэсжилт дулааны улиралд өсөж хүйтний улиралд 
багасдаг хандлагатай. Тухайн усны ууссан бодисын хэмжээний өсөлт нь дулаан улиралд 
усны ууршилт ихэсдэгтэй холбоотой. Мөн түүнчлэн баяжуулах үйлдвэрийн үйл 
ажиллагааны эрчим, ус эргэн ашиглалтын давтамжаас шалтгаалан ууссан бодисын хэмжээ 
хэлбэлздэг. Эрдэсжилтийн өсөлт бууралтын хэлбэлзлийг дагаад үндсэн катион болон 
анионы агууламж хэлбэлзэж байна. 
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График 2- 15. Хаягдлын сангийн эргэлтийн усны орчин ба эрдэсжилт 

2020 оны улирлуудын дундаж эрдэсжилт нь 7816 мг/л байна. Энэхүү дундаж 
эрдэсжилтийн хэмжээ нь Гүний хоолойн усны дундаж эрдэсжилтээс 2.6 дахин өндөр  байх 
ба дунджаар 4.8 грамм бодис литр ус тутамд баяжуулах үйл ажиллагаанаас үүдэн 
Хаягдлын сангийн усанд уусан орсон байна гэж үзэж болохоор байгаа юм.    

Хүснэгт 2- 15. Хаягдлын сангийн усны ул мөрийн төдий элементийн шинжилгээний дүн 

 

Хаягдлын сангийн  эргэлтийн усны дээжинд ул мөрийн төдий элементийн агууламжийг 
ICP-OES багажаар итгэмжлэгдсэн лабораторид тодорхойлсон бөгөөд шинжилгээний 
дэлгэрэнгүй үр дүнг Хүснэгт 2- 15-т үзүүлэв. Хаягдлын сангийн усанд Оюу толгойн 
хүдэрт агуулагдах үндсэн металлууд болон бусад дагалдах металлуудын агууламж өндөр 
илэрцтэй байна.  

2018 оны 4-р улиралд Хаягдлын сангийн  суурийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс 
газрын доорх усны даралтыг суллах зорилгоор геотехникийн найман цооног өрөмдсөн 
байна. Байгаль орчны хэлтсийн зүгээс эдгээр цооногуудын усны найрлагын шалгахаар 
дээж авч лабораторид шинжлүүлсэн. Усны шинжилгээний дүнгээс харахад цооногуудын 
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11/6/2019 2/8/2020 5/5/2020 8/18/2020
pH 8.23 7.330 7.620 7.360 6.240

Сурьма  (мг/л) 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Хөнгөн цагаан  (мг/л) 0.025 0.068 0.077 0.090 0.093

Бари  (мг/л) 0.01 0.039 0.031 0.030 0.052

Бериллий (мг/л) 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Бор (мг/л) 1.856 1.299 1.092 0.914 1.218

Кадми (мг/л) <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Кобальт (мг/л) 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001

Зэс  (мг/л) 0.02 0.023 <0.02 0.043 <0.02

Хром (мг/л) 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Мөнгө (мг/л) 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Селени (мг/л) 0.011 0.058 0.080 0.086 0.100

Молибдени (мг/л) 0.042 1.340 1.190 1.486 1.944

Мангани (мг/л) 0.01 0.048 <0.01 0.080 0.170

Стронци (мг/л) 4.323 14.200 10.720 8.562 11.665

Никель (мг/л) 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Хар тугалга (мг/л) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Цайр (мг/л) <0.01 <0.01 <0.01 0.103 <0.01

Хүнцэл (мг/л) <0.01 <0.01 0.011 0.005 0.010

ХС эргэлтийн ус

Огноо
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усны чанар нь эргэлтийн болон шугамын уснаас ялгаатай байна (Error! Reference source 
not found.).  

 

Хүснэгт 2- 16. ХХБ-гийн цооногуудын усны химийн шинжилгээний дүн 

2.2.10. Ундны усны чанар хяналт 

Оюу толгой  уурхайн талбайд ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдыг эрүүл, аюулгүй орчинд 
ажиллаж амьдрах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн 
хяналтыг тогтмол тавин ажиллаж байна. Энэхүү хяналтын хүрээнд 2020 онд Оюу толгой 
уурхайн усан сангууд, худаг, гал тогооны угаалтуур, ажилчдын амьдарч буй байрнуудын 
угаалтуураас унд ахуйн усны дээж авч, Улаанбаатар хотод байрлах “Эрүүл зүй” 
микробиологийн итгэмжлэгдсэн лабораторид 24 цагийн дотор илгээж эрүүл ахуй бичил 
амь судлалын шинжилгээг тогтмол хийлгэж байна.  

Унд ахуйн усны бичил амь судлалын дээжлэлтийг цэвэр усны эх үүсвэрийн болон 
хэрэглэгчийн цэгүүдэд сар тутам хийж нийт 2020 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 
285 цэвэр болон саарал усны дээж авч шинжлүүлсэн.  
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Зураг 2- 26. А. Цэвэр усны бичил амь судлалын дээж илгээх хөргүүр сав, Б. Усны дээж авах ариутгасан, 
зориулалтын Whirl-Pak гялгар уут, B. Datasight мэдээллийн сангийн програм- график байгуулалт 

Илгээсэн дээжүүдэд 1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоо, 100 мл усан дахь E-coli-ийн 
тоо, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян болон халуунд тэсвэртэй нян зэрэг 4 үзүүлэлтээр 
шинжилгээ хийсэн. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх ундны усны стандарт “MNS 
900:2018. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ”-д зааснаар 
ундны усны эх үүсвэрт 1 мл усан дахь нийт нянгийн тоо 100-аас хэтрэхгүй байх ёстой. 
Мөн түүнчлэн 100 мл усан дахь E-coli-ийн тоо, 100-мл усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг 
төрөгч нян ба халуунд тэсвэртэй нян илрэхгүй байх ёстой.  

2020 онд хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээс харахад нийт авсан цэвэр усны дээжүүдэд 
100 мл усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч, халуунд тэсвэртэй нян болон E-coli 
илрээгүй байна (График 2- 16, График 2- 17). Тус графикуудад, “MNS 900:2018. Ундны ус. 
Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” стандартын шаардлага болох 1 
мл усан дахь нийт нянгийн тоо 100-г улаан шугамаар дүрсэлж оруулав (Хавсралт 2.3.6). 

 
График 2- 16. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ 

В 
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График 2- 17. Цэвэр усны хэрэглэгчийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ 

Дотоодын хяналтын нян судлалын шинжилгээгээр цэвэр усны эх үүсвэр болон 
хэрэглэгчийн цэгүүдээс авсан бусад бүх усны дээжинд хийгдсэн нийт бичил биетний тоо 
тус стандарт үзүүлэлтээс давсан тохиолдол гараагүй бөгөөд дээрх цэгүүдийн ус нь “MNS 
900:2018. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” 
стандартын шаардлагад нийцэж байна.  

2.2.10.1. Ус Цэвэршүүлэн Савлах Үйлдвэрт шүүн, цэвэршүүлсэн унд ахуйн усны 
чанар 

Оюу толгой уурхайн талбайд Урвуу Осмосын (Reverse Osmosis) мембран шүүлтүүрээр 
тоноглогдсон Ус Цэвэршүүлэн Савлах Үйлдвэрт (УЦСҮ) Гүний хоолойгоос татсан 
эрдэсжилт өндөр усыг шүүн цэвэршүүлж ундны усны зорилгоор хэрэглэж байна. Харин 
зэсийн баяжмалыг үйлдвэрлэхэд тус эрдэсжилт өндөртэй түүхий усыг шууд хэрэглэж 
байна.   

Зураг 2- 27 А. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүр, Б. УЦСҮ-ийн цэвэршүүлэх хэсэг, В. 18,9 литр 
савласан ус 
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УЦСҮйлдвэрт гүний хоолойгоос татсан түүхий усыг урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр 
шүүн, озоноор ариутгаж 18,9 литрийн багтаамжтай баллонд савлан уурхайн ундны усны 
хэрэглээнд ашиглаж байна (Зураг 2- 27). Хөндлөнгийн хяналтын хүрээнд, Гүний хоолойн 
түүхий ус болон ундны уснаас сард нэг удаа усны дээж авч химийн шинжилгээ болон 
бичил амь судлалын шинжилгээнд хамруулж байна.  

Бичил амь судлалын сар тутмын шинжилгээний хариуг тайлангийн 1-р хэсгээс харна уу. 
Химийн шинжилгээг Улаанбаатар хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лабораторид 
шинжлүүлж, шинжилгээний хариуг Монгол улсын ундны усны стандартад заасан 
үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан (График 2- 18)-д үзүүлэв. Шинжилгээний хариунаас үзэхэд 
нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны чанар нь “MNS 900:2018. Ундны ус. Эрүүл ахуйн 
шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” стандарттай нийцэж байна (Хавсралт 2.3.7). 

 

График 2- 18. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны шинжилгээ 
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2.3. Газрын хэвлийд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ төлөвлөгөөний биелэлт 

Хүснэгт 2- 17. Газрын хэвлий, хөрсөн бүрхэвчид учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн биелэлт 

№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 

Газрын гадарга, 
хэвлий эвдэгдэх, 

доройтох, нөлөөлөлд 
өртөх 

Хяналтгүйгээр газар 
хөндөхөөс сэргийлж аливаа 
газар хөндөх үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхийн өмнө Газар 
хөндөх зөвшөөрөл авах, 
олгох, Газарзүйн мэдээллийн 
систем (ГМС)-д бүртгэл 
хөтлөх 

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна 

2020 онд нийт 99 ГХЗ-ийн хүсэлт хүлээн авч шалгаснаас 63 
зөвшөөрлийг батлаад байна. 13 хүсэлтийг батлах процесс явагдаж 
байна. Мөн ГХЗ шаардлагагүй 18 хүсэлт, хүсэлт гаргасан хэлтсээс 
цуцалсан 1, ГХЗ олгохоос татгалзсан 2 мөн төлвөлсөн ажил нь 
дуусаж нөхөн сэргээлт хийж ГХЗ хаасан 2 хүсэлт тус тус байна. 
 
Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.4.1 дугаар бүлгээс харна уу. 

2 

Зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн 
тохиолдолд байгаль орчны 
зөрчлөөр бүртгэж, 
шаардлагатай арга хэмжээг 
авах 

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна 

2020 онд газар, хөрсөн бүрхэвчийг хамгаалах менежментийн арга 
хэмжээ, шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй 1 зөрчил бүртгэгдэж, 
залруулах арга хэмжээг авсан.  
 
Энэ тухай тайлангийн Газар ашиглалтын менежмент хэсгийн 
Газрын эвдрэлийн хяналтанд гарсан зөрчил, авсан арга хэмжээг 
2.4.2 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлэн харна уу. 
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2.3.1.  Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль тогтоомжууд үүнтэй 
уялдсан дүрэм, журам, стандартууд, Оюу толгойн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээнд тусгагдсан амлалтууд, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ, Рио Тинто компанийн Е14 стандартын шаардлагууд болон уурхайн хаалтын 
стратеги төлөвлөлтөнд нийцүүлэн боловсруулсан Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн 
сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөг удирдлага болгон ажилладаг.  

Компанийн үйл ажиллагаанаас газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх болон бууруулахын тулд газрын эвдрэлийг хянах, шимт болон шимэрхэг 
хөрсийг хамгаалах талаар хэрэгжүүлсэн ажлуудыг энэхүү бүлэгт тайлагнаж байна.   

 Газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт 

Оюу толгой компани нь үйл ажиллагааныхаа явцад газар ашиглалтыг үр бүтээлтэй 
байлгахын тулд уурхайн хайгуул, барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт болон 
олборлох үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөх газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд 
хязгаарлах, хяналт, бүртгэлийн системийг хэрэгжүүлэхийн тулд Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн (ГХЗ) дотоод журмыг 2010 оноос эхлэн хэрэгжүүлж, 2020 оны 10-р сарын 
20 хүртэлх хугацаанд нийтдээ 867 ГХЗ-ийг бүртгэсэн байна.  

2019 оны 5 сараас эхлэн ГХЗ-ийн хүсэлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн хэрэглээнд 
оруулан амжилттай хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр хүсэлтэд хяналт тавих үйл ажиллагаа 
хурдтай, алдаа мадаггүй, цэгцтэй болж, хүсэлт гаргагч болон олгох багуудын үйл 
ажиллагаа илүү хариуцлагатай хурдан шуурхай болж байна. 

Зураг 2- 28. Газар хөндөх зөвшөөрөл хүсэх маягт 
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2019 оны 12 сараас 2020 оны 10 сарын 20 хүртлэх хугацаанд нийт 99 газар хөндөх 
зөвшөөрлийн (ГХЗ) хүсэлтийг хүлээн авч, дотоод журмын дагуу байгаль орчин, хууль 
эрх зүй, соёлын өв, орон нутгийн харилцаатай холбоотой шалгууруудыг хянаж 63 
зөвшөөрлийг баталсан. Тайлант хугацаанд шинээр ГХЗ шаардлагагүй 18 хүсэлт ирсэн ба 
13 зөвшөөрлийн хүсэлтийг батлах процесс явагдаж байна. Хүсэлт гаргасан талаас 1 
зөвшөөрлийн хүсэлтийг цуцалсан ба 2 хүсэлтийг багууд батлахаас татгалзсан мөн 2 ГХЗ- 
авсан талбайн төлвөлсөн ажил дуусаж нөхөн сэргээлт хийж ГХЗ хаасан байна. 2020 онд 
газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан байдлыг нэгтгэн Error! Reference 
source not found.-д үзүүлэв.  

Хүснэгт 2- 18. 2020 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан байдлын тойм 

# Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийн статус Тоо 

1 Хүлээж авсан хүсэлт 99 

2 Баталсан зөвшөөрөл 63 

3 Батлах процесс явагдаж байгаа 13 

4 Зөвшөөрөл шаардлагагүй 18 

5 Төсөл цуцлагдсан 1 

6 Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан 2 

7 Цахимаар ирсэн хүсэлт ажил дуусаж хаасан 2 

Батлах процесс явагдаж байгаа 13 хүсэлтүүдээс багуудын хяналт хийгдэж байгаа 6,  
ховор ургамал нүүлгэн шилжүүлэлт хийхээр хүлээгдэж байгаа 2, орон нутгийн 
харилцааны хэлтэс дээр хүлээгдэж байгаа 1, ГХ хүсэлт гаргасан багаас түр хүлээлгэж 
байгаа 4 хүсэлт байна.  

Татгалзсан 2 хүсэлтүүдийн үндэслэлийг дэлгэрүүлэн бичвэл:  

1. Шугам хоолойн ажлыг өөр хөндөгдсөн талбайгаар явуулах боломжтой байсан 
учраас уг ГХЗ-ийн хүсэлтэд татгалзсан.  

2. Барилгын тухай хуулийн 23.2, 25.2, 26.1 зүйлүүдэд заасан бичиг баримт дутуу 
байсан  тул зөвшөөрлийн багаас татгалзсан хариуг өгсөн. 

 

 Хөндөгдсөн газрын хэмжээ, бүртгэл 

Газар хөндөх зөвшөөрөл авсан талбайнууд буюу геомэдээллийн санд бүртгэгдсэн 
талбайд газар шорооны ажил явагдаж байх үед, мөн ажлыг гүйцэтгэж дууссаны дараа 
GPS багажаар болон сансрын зургаар нарийвчилсан хэмжилт хийж, хөндөгдсөн 
талбайнуудын хэмжээг тогтоож, мэдээллийн сангийн бүртгэлийг улирал бүр 
шинэчилдэг.  

2020 оны 9 дүгээр сарын эцсийн байдлаар нийт 6258.19 га талбай хөндөгдсөн гэсэн 
статустайгаар бүртгэгдсэн байна (Error! Reference source not found.). Уурхайн 
лицензийн талбайн дотор болон гадна хөндөгдсөн талбайн хэмжээг өмнөх 
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жилүүдийнхтэй харьцуулан, өссөн дүнгээр нэгтгэснийг Error! Reference source not 
found.-д үзүүлэв. Нийт хөндөгдсөн талбайгаас 3068.22 га талбайд уурхай болон дэд 
бүтцийн байнгын байгууламжууд баригдсан бөгөөд бүтээн байгуулалтын ид үе болох 
2010-2014, 2015 онуудаас хойш шинээр газар хөндөх хэмжээ жилээс жилд буурах 
хандлагатай байсан хэдий ч 2020 оны байдлаар бага зэрэг өссөн харагдаж байгаа нь Ил 
уурхайн, ХХБ болон Гүний уурхайн үйл ажиллагаанд зориулан газар хөндөж байгаатай 
холбоотой юм. (Error! Reference source not found.). 

Эдгээр хөндөгдсөн талбайн бүх мэдээлэл болон газар ашиглалтын статусыг гео-
мэдээллийн санд бүртгэж байдаг бөгөөд лицензийн талбайн дотор байрлах хөндөгдсөн 
талбайнуудын шинэчилсэн зургийг Хавсралт 2.4.1-ээр зургаар үзүүлэв. Харин лицензийн 
талбайн гадна байрлах талбайнууд нь газарзүйн байршлын хувьд таруу эсвэл дэд бүтцийн 
шугамын дагуу урт сунаж байрладаг учир бүгдийг нэг хуудас дээр харуулсан зураг маш 
том хэмжээтэй болох тул энэхүү тайланд хавсаргах боломжгүй юм. 

 

График 2- 19. Уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд хөндөгдсөн нийт газрын хэмжээ, га 
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График 2- 20. Уурхайн лицензийн талбайн дотор болон гадна хэсэгт хөндөгдсөн газрын хэмжээ, га 

 

2.3.2. Газрын эвдрэлийн хяналтанд гарсан зөрчил, авсан арга хэмжээ 

2020 онд газар, хөрсөн бүрхэвчийг хамгаалах менежментийн арга хэмжээ, шаардлагыг 
хэрэгжүүлээгүй 1 зөрчил бүртгэгдэж, залруулах арга хэмжээг авсан. Хаягдлын сан#2-ийн 
хайгуул судалгааны ажлын хүрээнд цооног өрөмдөх зорилгоор хөрс хуулах үйл 
ажиллагааг эхлүүлсэн байсныг илрүүлсэн. Нэгэнт хөрс хуулалт хийгдсэн тул ГХЗ хүссэн 
0.08 га талбайд хүсэлт үүсгэж, хяналтын 8 багаар шалгуулан, зөвшөөрөл олгосон. Мөн 
зөвшөөрсөн талбайгаас илүү хөндсөн 0.097 га талбайг ГМС дээр бүртгэж нөхөн сэргээлт 
хийсэн. Зөрчлийн үеийн болон нөхөн сэргээлт хийсэн Зураг 2- 20, Зураг 2- 21-д харуулав. 
Үүссэн зөрчил, авсан арга хэмжээг  Хүснэгт 2 - 19-т харуулав.  
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Хүснэгт 2 - 19. 2020 онд бүртгэгдсэн газар хөндөх журмын зөрчил 

# Байршил 

Газар 
хөндөх 

зөвшөөр
лийн 

дугаар 

Хөндөгд
сөн 

талбай, 
га 

Мэдээллийн товч 
тайлбар 

Арга хэмжээ 

1 Хаягдлын  
сан#2-ийн 
талбай 

ГХЗ-
202007-

05 

0.177  ГХЗ авалгүй ажил 
эхлүүлсэн байсныг 
илрүүлж, 
сайжруулах арга 
хэмжээ авсан 

Зөвшөөрөлгүй хөрс хуулсан талбайг 
систем дээр бүртгэсэн.  

Тус хоёр талбайд гарсан зөрчлийн 
дагуу дараах арга хэмжээнүүд авсан. 

- ГХЗ-ийг нөхөж авсан  
- ХС-ийн багууд харилцаа холбоог 

сайжруулах арга хэмжээ авсан  
- Тус хоёр талбайд журмын дагуу 

нөхөн сэргээлт хийсэн  
- Нөхөн сэргээлт хийсэний дагуу 

үзлэг хийж ГХЗ-ийг хаасан 

   

Зураг 2- 29. BH20-43 өрмийн талбайд зөрчил бүртгэх үеийн болон нөхөн сэргээлтийн дараах байдал 

   

Зураг 2- 30. BH20-44 өрмийн талбайн зөрчил бүртгэх үеийн болон нөхөн сэргээлтийн дараах байдал.
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2.4. Хөрсөн бүрхэвчид учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ төлөвлөгөөний биелэлт 

Хүснэгт 2- 20. Хөрсөн бүрхэвчид учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн биелэлт 

№ 
Гол болон болзошгүй 

сөрөг нөлөөллүүд 
Сөрөг нөлөөллийг арилгах, 

бууруулах арга хэмжээ 
Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 

Хөрсөн бүрхэвч хуулах, 
дарагдах, ухагдах, 
доройтох зэргээр 
хөндөгдөж өртөх 

Аливаа газар хөндөх үйл 
ажиллагааны өмнө шимт болон 
шимэрхэг хөрсний гүнийг талбай 
тус бүрд тогтоож, тогтоосон 
хэмжээнд хуулж, зөв хадгалах, 
бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах 
 
Шимт болон шимэрхэг хөрсийг 
алдагдахаас хамгаалж хадгалах 
талбайг зөв тодорхойлох, 
овоолгыг зөв үүсгэхэд хяналт 
тавих (3 метрээс өндөргүй 
овоолох, 60 метр тутамд 8 метр 
өргөнтэй зам үлдээх)  

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

2020 онд ГХЗ хүссэн 99 талбайд үзлэг хийж, 0-50 см зузаантай шимт болон 
шимэрхэг хөрс хуулан, шинээр 224’260 м3 хөрсийг урт хугацааны хөрсний 
овоолгууд дээр нэмж хадгалсан байна. 
 
2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар урт хугацааны шимт хөрсний 10 
овоолго, шимэрхэг хөрсний 3 овоолго төслийн үйл ажиллагааны талбайд 
байна.  2019 онд шимт хөрсний 11 овоолго байсан ба овоолго #1 ил уурхайн 
хаягдал чулуулгийн овоолгын төлөвлөгөөнд орсон тул ил уурхайн 3 болон 
11-р овоолго руу нүүлгэн шилжүүлсэн. 
 
Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.5.1. дугаар бүлгээс харна уу. 

2 

Хадгалсан шимт, шимэрхэг 
хөрсийг нөхөн сэргээлт, ногоон 
байгууламжид эргүүлэн ашиглаж 
буй тооцоог хянах, бүртгэл 
хөтлөх 

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Нөхөн сэргээлт болон ногоон байгууламж үүсгэх зорилгоор Ил уурхайн 
шимт хөрсний 5-р овоолгоос 9-н талбайд 257 м3 мөн Гүний уурхайн шимт 
хөрсний 9-р овоолгоос 2 талбайд 14.5 м3 нийт 271.5 м3 шимт хөрс ашигласан 
байна.  
 
Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.5.2. дугаар бүлгээс харна уу.    
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2.4.1. Шимт хөрсийг хамгаалах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт 

 Шимт, шимэрхэг хөрсний овоолго 

Шимт хөрсийг хадгалж хамгаалах нь стратегийн өндөр ач холбогдолтой бөгөөд газар 
хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамлан бүрхэвч болон биологийн төрөл зүйлийн амьдрах 
орчныг дахин бий болгох буюу нөхөн сэргээлтийг амжилттай хийхэд шимт хөрсний 
хадгалалт, хамгаалалт чухал юм. Говийн уур амьсгалын хатуу ширүүн нөхцөлд ургамлын 
үр үрсэлж, үндэсний систем хөгжихөд тохирсон хөрсний нөөц нэн шаардлагатай байдаг. 
Иймээс Оюу толгой компани нь Монгол улсын стандарт MNS 5916:2008, PT компанийн 
E14 стандарт, Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө, 
Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох ОТ компанийн дотоод журмуудыг мөрдлөг болгон уул 
уурхай, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулахаас өмнө хөрсний үе давхаргын зузааныг 
тодорхойлж, харилцан адилгүй тогтоосон гүн хүртэл шимт болон шимэрхэг хөрсийг 
хуулж овоолго үүсгэн, хадгалж, чанарын хяналт хийдэг. Зарим талбайд газрын гадаргын 
өнгөн хэсгээс хөрс үүсгэгч эх чулуулаг, хад, сайр чулуу эхэлдэг ба нөхөн сэргээлт хийхэд 
тохиромжгүй хэт шүлтлэг дунд шавранцар улаан шаврыг хуулж хадгалдаггүй. 

Богино хугацаанд үйл ажиллагаа явуулах талбайн шимт хөрсийг тухайн ГХЗ хүссэн 
талбайд түр хадгалаад буцаан нөхөн сэргээлтэнд ашигладаг. Харин урт хугацааны үйл 
ажиллагааны дараа нөхөн сэргээх газрын хөрсийг хуулж Монгол улсын стандартын дагуу 
үүсгэсэн урт хугацааны шимт хөрсний 10 хэсэг овоолго, шимэрхэг хөрсний 3 овоолго 
дээр хадгалж байна. 

Тайлант хугацаанд буюу 2020 оны 11 сарын байдлаар нийт 224’260 м3 шимт болон 
шимэргэх хөрс шинээр хуулснаас шимт хөрс 167’170 м3, шимэрхэг хөрс 570’90 м3 тус тус 
урт хугацааны овоолго дээр хадгалсан байна. 

Хүснэгт 2- 21.  Шимт болон шимэрхэг хөрсний овоолгын хэмжээ 2017-2020 

# 
Овоолгын 

нэр 

2017 2018 2019 2020 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн, 
м3 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн 
м3 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн 
м3 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн 
м3 

ШИМТ ХӨРС   

1 
Овоолго #1 
(Ил уурхай) 

4.85 152932 5.07 152932 5.07 22960 0 0 

2 
Овоолго #2 
(Ил уурхай) 

2.22 70619 2.22 70619 2.20 58352 1.70 58352 

3 
Овоолго #3 
(Ил уурхай) 

12.85 242859 27.3 489031 27.30 536711 30.68 536711 

4 
Овоолго #4 
(Ил уурхай) 

7.44 152022 7.41 152022 7.41 151408 7.41 151408 

5 
Овоолго #5 
(Ил уурхай) 

6.83 157832 7 152216 7.00 157310 7.07 157310 

6 
Овоолго #6 
(Ил уурхай) 

2.67 42568 2.58 49476 2.58 49268 2.62 49268 

7 
Овоолго #7 
(Хаягдлын 
далан #1) 

10.76 339671 3.94 92995 3.94 92995 3.94 92995 
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# 
Овоолгын 

нэр 

2017 2018 2019 2020 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн, 
м3 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн 
м3 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн 
м3 

Талбай, 
га 

Эзэлхүүн 
м3 

8 
Овоолго #8 
(Хаягдлын 
далан #1) 

32.93 594196 32.93 594196 32.93 596403 32.93 596403 

9 
Овоолго #9 
(Гүний 
уурхай) 

1.82 22820 1.84 22820 1.84 22820 2.68 36673 

10 
Овоолго #10 
(Хаягдлын 
далан #2) 

9.55 171111 16.76 297483 16.66 329884 23.89 333795 

11 
Овоолго #11 
(Ил уурхай) 

1.16 27316 2.56 51460 3.62 138628 14.76 310993 

НИЙТ 93.08 1973947 109.61 2125750 110.55 2156738 122.92 2881636 

ШИМЭРХЭГ ХӨРС   

1 
Овоолго #1 
(Хаягдлын 
далан #1) 

10.17 194535 23.33 438715 23.33 493556 23.51 521231 

2 
Овоолго #2 
(Гүний 
уурхай) 

0 - 0.62 - 0.62 7081 0.13 7081 

3 
Овоолго #3 
(Ил уурхай) 

- - - - - - 0.54 29413 

НИЙТ 10.17 194535 24 43715 23.95 500638 24.18 557728 

 

 

График 2- 21. Шимт болон шимэрхэг хөрсний хэмжээ, овоолго тус бүрээр 
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Зураг 2- 31. Шимт, шимэрхэг хөрсний овоолгуудын байршил 

2.4.2. Шимт, шимэрхэг хөрсний ашиглалтыг хянах 

Говь цөлийн бүс нутагт шимт болон шимэрхэг хөрсний үе давхарга нимгэн байдаг тул 
бид газар хөндөх үед хуулж, хадгалсан хөрсийг эргүүлэн ашиглахдаа бүртгэл, 
тооцооллыг байнга хөтлөж байдаг. Энэ нь бидний эргүүлэн бий болгож чадахгүй хөрсөн 
бүрхэвчийг ариг гамтай, зөв зохистой ашиглах, цаашдын хэрэглээний тооцоог хянаж, 
хэмжээг нарийнвчлан тодорхойлоход ач холбогдолтой байдаг.  

2020 онд Ил уурхайн шимт хөрсний 5 дугаар овоолгоос 257 м3, гүний уурхайн шимт 
хөрсний 9 дүгээр овоолгоос 14.5 м3, нийт 271.5 м3 шимт хөрсийг нөхөн сэргээлт, ногоон 
байгууламж байгуулах зорилгоор 11 хэсэг газарт ашигласан байна. Шимт хөрс ашигласан 
талбайн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв. 
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Хүснэгт 2- 22. Шимт болон шимэрхэг хөрсний ашиглалтын бүртгэл 

№ 
Шимт хөрс 

ашигласан талбайн 
нэр 

Шимт хөрс 
ашигласан 
хэмжээ /м3/ 

Шимэрхэг 
хөрс 

ашигласан 
хэмжээ /м3/ 

Шимт хөрсний 
овоолгын байршил 

Шимт хөрс 
ашиглах 

зориулалт 

Шимт хөрс 
зөөвөрлөсөн 

огноо 

1 
Дэд бүтэц, Зам 
засвар, Хаягдлын 
удирдлагын төв 

2 - 
Гүний уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-9 

Мод тарих 
2020 оны 4 
сарын 13  

2 
Манлай кемпийн 
Пицца шоф 

12.5 - 
Гүний уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-9 

Цэцэг тарих 
2020 оны 4 
сарын 17 

3 
Оюут #2-н зүүн 
талбай 
(Тохижилт) 

10 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Орчны 
тохижилтын 
ногоон 
байгууламж 
болон цэцгийн 
мандал 
тарихад  

2020 оны 4 
сарын 20  

4 
Баяжуулах 
Засварын хэлтэс 

3 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Цэцэг тарих 
2020 оны 5 
сарын 20 

5 
Баяжуулах үйл 
ажиллагааны 
хэлтэс 

2 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Ургаагүй 
модны нүхэнд 
дахин мод 
тарих 

2020 оны 6 
сарын 04 

6 

Баяжуулах үйл 
ажиллагааны 
хэлтэс 

1 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Цэцэг тарих 
2020 оны 6 
сарын 04  

7 

Дэд бүтэц, Зам 
засвар (Hanza 
LLC) 

200 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Мод тарих 
2020 оны 6 
сарын 04 

8 

Кемпийн 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

15 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Цэцэг тарих 
2020 оны 6 
сарын 14 

9 

Говь засварын 
хэлтэс 

1 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Цэцэг тарих 
2020 оны 7 
сарын 04 

10 

Говь засварын 
хэлтэс 

9 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Цэцэг тарих 
2020 оны 7 
сарын 14 

11 

Манлай кемпын 
ард байрлах 
сургалтын төвийн 
урд талбай 

16 - 
Ил уурхайн 
шимт хөрсний 
овоолго-5 

Мод тарих 

2020 оны 9 
сарын 15 
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2.5.Ургамлын аймаг, ургамлан нөмрөгт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
биелэлт 

Хүснэгт 2- 23. Ургамлын аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

№ 

Гол болон 
болзошгүй 

сөрөг 
нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах арга хэмжээ Хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 

Ургамлын 
нөмрөг 
устах, 

дарагдах, 
нөлөөлөлд 

өртөж 
доройтох 

Газар ашиглалтын урьдчилсан төлөвлөлт гарсан болон 
ГХЗ хүссэн үед тухайн талбайн ургамлан бүрхэвч, ховор 
ургамлын суурь судалгааг талбай тус бүрд хийж, ховор, 
нэн ховор ургамалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг шатлалын дагуу тодорхойлон, дүгнэлт-зөвлөмж 
гаргах, ховор ургамлын тархалтын мэдээллийг бүртгэж, 
зураглал гаргаж байх 

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

 

 

 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

2020 онд нийт 99 газар хөндөн хүсэлт хүлээн авч, хөрс ургамлан 
бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг тодорхойлохын тулд суурь 
судалгааг хийж 17 талбайгаас 3 зүйлийн ховор ургамлын 2477 ш 
бодгалийг “Ховор ургамал хамгаалах” журмын дагуу нөлөөлөлийг 
бууруулах арга хэмжээ авч, нөхөн сэргээх талбай руу нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгээд байна. Мөн 2019. 05 сараас хойших 
хугацаанд хөргүүртэй контайнерт хадгалсан 4 зүйл ургамлын 1617 ш 
бодгалийг нөхөн сэргээлтийн талбай руу шилжүүлэн тариад байна. 

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.6.1. дүгээр бүлгээс харна уу. 

2 

Ховор, нэн ховор ургамалд үзүүлэх болзошгүй сөрөг 
нөлөөллийг тодорхойлохын тулд ажиглалт судалгаа 
хийх, мэдээлэл цуглуулах, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах 

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

хүрээнд 

 

 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатай ургамлын зүйлүүд мөн үр, 
мөчрийн олдоц бага үржүүлэх ажил амжилтгүй болсон гэх мэт 
ургамлуудад үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлохын 
тулд ажиглалт судалгаа хийх, мэдээлэл цуглуулах, удмын санг 
хадгалах арга технологийг судлах зорилгоор ШУА-ийн Сорилын 
Биологийн хүрээлэнгийн Ургамлын биотехнологийн лаборатори, 
МУИС дэргэдэх “Монголын мэргэжлийн биологичдын нийгэмлэг” 
зэрэг судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 2.6.2. дугаар бүлгээс харна уу. 
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“Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас хөрс, ургамлан бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулахын тулд газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн төлөвлөгөө болон түүнийг дагалдах журмуудыг хариуцлагатайгаар 
хэрэгжүүлж байна. Эдгээр журмуудын нэг болох “Ховор ургамлыг хамгаалах” журмыг 
2016 онд шинэчлэн сайжруулж зээлдүүлэгч байгууллагуудаар батлуулан, мөрдөн 
ажиллаж байна. 2020 оны хувьд “Ховор ургамлыг хамгаалах” дотоод журамд шинэчлэл 
хийн ажиллаж байна. 

2.5.1. Газар хөндөхөөс өмнөх ургамлан бүрхэвчийн судалгаа 

Ховор ургамал хамгааллын дотоод журамд хамрагдах 41 зүйл ховор, нэн ховор 
ургамлуудыг Байгалийн ургамлын тухай хууль, Засгийн газрын 153 дугаар тогтоол, 
Монгол Улсын улаан ном, Бүс нутгийн улаан дансыг үндэслэн хөндөхөөс зайлсхийх, 
бууруулах, нөхөн сэргээх гэсэн 3 бүлэгт хуваасан байдаг ба сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах шатлалын дагууд хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэдэг. Үүнээс гадна 
хайлаас, заган ойн амьдрах орчныг хамгаалах тухай заасан байдаг. 

“Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс хэрэгжүүлж буй ховор ургамлыг хамгаалах бодлого, 
журмуудын хүрээнд мөн ургамал хамгааллын асуудал нь газар хөндөлт, ашиглалт, 
нөхөн сэргээлтийн асуудлуудтай салшгүй холбоотой тул “Газар, нөхөн сэргээлт” 
хариуцсан багийн зүгээс газар хөндөх зөвшөөрөл хүссэн талбай тус бүрд нэг бүрчлэн 
очиж, суурь судалгааны мэдээллийг бүрдүүлж, хамгааллын арга хэмжээг тодорхойлох, 
гүйцэтгэх ажлуудыг тус тус хийдэг.  

 ГХЗ олгохоос өмнөх ургамалжилт, ховор ургамлын судалгаа 

2020 он гарсаар одоогийн (11-р сарын 20) байдлаар ГХЗ хүсэлтийн дагууд нийт 99 
хүсэлт бүхий 486.8 га талбайд газар хөндөх зөвшөөрөл хүссэн байна. Хайлаас, заг бүхий  
амьдрах орчинтой талбайд үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт ирээгүй тул хайлаас, заган ой 
бүхий талбай үйл ажиллагаанд өртөөгүй, тиймээс 468.8 га талбай бэлчээрийн 
зориулалттай талбай бөгөөд энд Reaumuria soongorica – зүүн гарын улаан бударгана, 
Anabasis brevifolia – ахар навчит баглуур, Salsola passerinа - бор бударгана, Nitriria 
sibirica - сибирь хармаг, Sympegma Regelii – регелийн шар мод зэрэг цөлийн бүсэд 
зонхилогчийн үүрэгтэй оролцдог ургамлын зүйлүүд газар ашиглалтын явцад голлон 
өртсөн байна. Үүнээс 17 талбайн 106.8 га талбайд Potaninia mongolica – хулан хойрго, 
Caragana brachypoda – хойрго харгана, Asterothamnus centrali-asiatica – төв азийн 
лавай, Oxytropis aciphylla – өргөст ортууз, Arnebia guttata – толбот бэрээмэг зэрэг ховор 
ургамлууд болон тэдгээрийн амьдрах орчин өртсөн. Харин ГХЗ-ийг олгох явцад нэн 
тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 8 зүйл ховор ургамал тааралдаагүй болно. 

Газар ашиглалтын урьдчилсан төлөвлөлт болон ГХЗ хүссэн талбайд хийсэн 
ургамалжилтын судалгааны үндсэн дээр бүртгэгдсэн ховор ургамлын мэдээллийг 
ашиглан уурхайн лицензийн талбай дахь ховор ургамлын тархалтын зураглалыг 
шинэчлэн гаргах ажлууд үргэлжлэн хийгдэж шинэ дэвшилт технологи ашиглан 
сайжруулалт хийсээр байна. 
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Хүснэгт 2- 24. Хамгаалах шаардлагатай нэн ховор ургамлын байршил 

 

 Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ 

Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нэг болох 
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 2020 оны хувьд ГХЗ хүссэн 17 талбайгаас 3 зүйлийн 2477 
бодгалийг Гүний хоолойн замын дагуух нөхөн сэргээлтийн талбай, Хөргүүртэй 
контайнер руу тус тус шилжүүлсэн. Мөн 2019. 05 сараас хойших хугацаанд хөргүүртэй 
контайнерт хадгалсан 4 зүйл ургамлын 1617 ш бодгалийг нөхөн сэргээлтийн талбай руу 
шилжүүлэн тариад байна. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 2 Хуудас - 67 

 

  

  

Зураг 2- 32. Ховор ургамал нөхөн сэргээлт гүйцэтгэж байгаа талбайд нүүлгэн шилжүүлэлт хийж буй 
байдал 

2.5.2. Ховор, нэн ховор ургамлын хамгаалал, судалгаа  

 Ховор, нэн ховор ургамлыг эд, эсийн өсгөвөрөөр өсгөвөрлөх туршилт 

Ховор ургамалд үзүүлж буй нөлөөллийг бууруулахын тулд Шинжлэх Ухааны 
Академийн харъяа Биологийн хүрээлэнгийн Ургамлын биотехнологийн лабораторид 
Хулан хойрго – Potaninia mongolica Maxim, Грубовийн хөөндий – Spongiocarpella 
grubovii (N.Ulziykh) Yakovlev, хулангийн ундаа – Zygophyllum potaninia Maxim. гэсэн 3 
зүйл ховор ургамлыг эд эсийн өсгөвөрөөр өсгөвөрлөхөөр 2018 оноос хойш хамтран 
ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд S.grubovii ургамлын эд эсийн өсгөвөрлөх процесс 
нь олон шатны ажлын дараагаар үндэс, иш үүсэн, хөрс рүү шилжүүлэх ажлууд хийгдэж 
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байна (Зураг 2-32). Z.potaninia-ийн хувьд үрийг ариутгах, өдөөгч бодисын 
тусламжтайгаар үрийн соёололтыг нэмэгдүүлэн үрсэлгээг бий болгоод байна (Зураг 2-
32). Эдгээр үрсэлгээнүүд нь БУҮГ-т сайн өвөлжиж, ирэх хавар соёолон гарч ирж чадвал 
цаашид үрээр үрслүүлэх ажлуудыг түлхүү хийж өгөхөөр зорьж байна.   

  

Зураг 2- 31. Грубовын хөөндий - S.grubovii Yakovlev-ийн эд эсийн өсгөвөр; Хулангийн ундаа – Zygo 

phyllum potaninii Maxim.-ний үрсэлгээ 

 

 Ховор ургамлыг үрээр үржүүлэх туршилт 

Мөн газар хөндөхөөс өмнөх Ховор ургамалд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд шаталсан арга 
хэмжээг авахаас гадна тарималжуулах ажлыг мөн 
тогтмол хийж ирсэн. 2020 оныг хүртлэх хугацаанд 
нийт 6 зүйл ховор ургамлыг үрээр тарих ажлыг 
амжилттай хийгээд байна. Тайлант хугацаанд өргөст 
ортууз – Oxytropis aiphylla Ledeb., улаан модот яшил 
– Rhamnus erythroxylon Pall. болон пржевалскийн 
зээргэнэ - Ephedra przewalskii Stapf. -ийг үрээр тарих 
туршилтыг БУҮГ-т амжилттай хэрэгжүүлж, цаашид 
энэ ургамлыг үрээр тарих бүрэн боломжтойг 
баталгаажуулаад байна (Зураг 2-31).  

Зураг 2- 31. Пржевалскийн зээргэнэ – Ephedra przewalskii Stapf. 
-ийг үрээр тарьсан байдал 
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Зураг 2- 31. А. Өргөст ортууз – Oxytropis aiphylla Ledeb.; Б. улаан модот яшил Rhamnus erythroxylon 
Pall. -ийг үрээр тарьсан байдал 

 

  Уурхайн талбай дахь ховор, нэн ховор ургамлын судалгаа  

Ховор, нэн ховор ургамлын судалгаа нь уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж болзошгүй 
найман зүйл эндемик болон ховор ургамлуудын тархалтыг тогтоож, нягтшилыг үнэлэх 
зорилготой ажил юм. Энэ судалгаа нь тухайн ургамлуудын цаашдын хамгаалал, үзүүлж 
болох сөрөг нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн удирдлагын арга хэмжээ авахад суурь 
мэдээлэл нь болж өгөх юм.  

Шугаман трансектийн судалгаа  

Ховор, нэн ховор ургамлын тархалт болон нягтшилыг үнэлэхдээ зайнаас дээжлэх аргыг 
ашиглан шугаман трансектийн аргаар судалгааг хийсэн. Судалгааны талбайд 
хоорондоо 20 м зайтай, 240 зэрэгцэээ трансектийг байгуулан, 7 судлаач шугамын 
дагууд аажуу алхан, хайж илрүүлэх ёстой 8 зүйл ургамлуудаас тааралдсан тохиолдолд 
тэдгээрийн байршилыг GPS дээр тэмдэглэн, нягтшил ихтэй талбайд 10-20 бодгалийг 
санамсаргүй байдлаар голч бүрхэц болон өндрийн хэмжилтүүдийг хийсэн.  

Өгөгдөл боловсруулалт 

Судалгааны явцад цуглуулсан цэгэн мэдээллийн боловсруулалтыг Arc.GIS 10.4, 
ургамлын бодгалиудын хэмжилтүүдийг R studio статискийн программыг ашигласан. 
Популяцийн дундаж нягтшилыг үнэлэхдээ 95% үнэмшлийн хязгаарыг (C.L.) 
тодорхойлж P<0.05 байх утгыг авч үзсэн. 
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Судалгааны үр дүн 

Уурхайн үйл ажиллагаа болон бүтээн байгуулалтын ажлууд ихээр төлөвлөгдөж байгаа 
лицензийн талбайн зүүн хэсгийн 1402 га талбайд эндемик болон ховор зүйл 
ургамлуудын тархалтын судалгааны хээрийн ажлыг 2020 оны 9 сарын 17-оос 10 сарын 
01-ны хооронд нийт 14 хоногийн хугацаанд гүйцэтгэв. 

Судалгааны үр дүнд хоёр зүйлийн ховор ургамал болох Грубовын хөөндий 
(Spongiacarpella grubovii), Монгол буйлс (Amygdaulus Mongolica)-ийн тархалтын цэгийг 
уурхайн лицензийн талбайн зүүн хэсэгт тэлж, шинэ цэгүүдийг бүртгэсэн. Нийт 240 
трансектийн дагуу хайлт хийснээс 40 трансектэд дээрх хоёр зүйлийн нийт 6072 ширхэг 
бодгаль тэмдэглэсэн. Харин ил уурхайн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа талбай дотор 
хөндөгдөөгүй жижиг хэд хэдэн талбай байсан бөгөөд тус талбайнуудад найман зүйл 
ургамлаас илрээгүй болно.  

 Грубовын хөөндий - Spongiocarpella grubovii (N.Ulziykh.) Yakovlev 

Нийт 40 трансектын дагуу 5811 ш бодгаль 
тоологдсоноос 105 бодгалийг тархалтын зурагт 
шинээр тэмдэглэж байна. Грубовын хөөндийн 
гол популяци нь энэ жилийн судалгааны талбайн 
баруун хойд булан болон чанх урагш голын 
сайрын дагууд нэг бодгаль тэмдэглэгдлээ. Үүнээс 
гадна судалгааны талбайн урд хэсэгт 3 ш бодгаль 
тэмдэглэгдсэн (Зураг). 

Грубовын хөөндийн хамгийн том популяцитай 
талбай дахь трансект бүрээс 10-20 ургамлыг 
санамсаргүйгээр сонгон, харин цөөн бодгаль 
таарсан талбайнууд дахь бүх бодгалийн голч 
болон өндрийн хэмжилтүүдийг тус тус хийсэн. 
Нийт 222 ш бодгальд хэмжилт хийхэд бодгалийн 
голч дундажаар 83.73 cм (min=14; max=810), 
өндөр нь 12.2 cм (min=4; max=140) байна.  

Хэмжилт хийсэн Грубовын хөөндийн 
бодгалиудын голчийг <59 см, 60-99 см, >100 см 
гэж гурав ангилан эзлэх хувийг хувиар 
илэрхийлж үзэхэд >100 см бүхий том бодгалиуд 
хамгийн бага хувийг эзэлж байна.  

 

Зураг 1. Хэмжилт хийсэн Грубовын хөөндийн 
бодгалиудыг голчоор нь ангилан үзсэн байдал 

 

 Тус ургамал нь өдлөг нийлмэл 
жижиг дэрэрхүү навчтай 
хатуу өргөстэй сөөгөнцөр, 
буурцагт ургамал ургамал юм 
(Radnaakhand, 2016). 

 Амьдрах орчны хувьд голын 
сайр даган ургахаас гадна 
цөлийн бүсийн нам толгодын 
хайргатай хажуу бэл, хормой 
орчмоор ургана. 

 Тархцын хувьд Зүүн гарын 
болон Алашан говийн цөөн 
газарт ургана (Magsar et al., 
2018).  

31.90%

42.70%

25.20%

<59 60-99 >100
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Зураг 2. Грубовын хөөндий (Spongiocarpella grubovii) шинээр тэмдэглэдсэн талбай 

 

Зураг 3. Оюу Толгойн талбай доторх Грубовын хөөндийн (Spongiocarpella grubovii) тархалтын зураг 

 

 Монгол бүйлс - Amygdalus mongolica Maxim.  

Нийт 27 трансектын дагуу 261 ш бодгаль тоологдсон ба бүгд тархалтын зурагт шинээр 
тэмдэглэж байна. Монгол бүйлсний гол популяци нь энэ жилийн судалгааны талбайн 
баруун хойд буланд байна. Үүнээс гадна ганц нэгээр ургаж буй бодгалиуд зүүн талын 
хашааны дагууд болон өрмийн талбайн ойролцоо тэмдэглэгдсэн байна (Зураг). 
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Монгол бүйлсний хамгийн том популяцитай 
талбай дахь трансект бүрээс 10-20 ургамлыг 
санамсаргүйгээр сонгон, харин цөөн бодгаль 
таарсан талбайнууд дахь бүх бодгалийн голч 
болон өндрийн хэмжилтүүдийг тус тус хийсэн. 
Нийт 93 ш бодгальд хэмжилт хийхэд бодгалийн 
голч дундажаар 278.6 cм (min=49; max=711), 
өндөр нь 65.7 cм (min=13; max=160) байна.  

Хэмжилт хийсэн Грубовын хөөндийн 
бодгалиудын голчийг <99 см, 100-299 см, >300 см 
гэж гурав ангилан эзлэх хувийг хувиар 
илэрхийлж үзэхэд <99 см бүхий жижиг бодгалиуд 
хамгийн бага хувийг эзэлж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 4. Монгол бүйлээсийн бодгалиудыг голчоор нь 
ангилан үзсэн байдал 

 Навч нь нүцгэн, 0.5-1.5 см 
мэдэгдэхүйц шүдлэг захтай 
навчтай. Цэцэг суумал, 
цайвар ягаан. Өргөстэй, 
дэрвэгэр олон салаа мөчиртэй 
сөөг (Radnaakhand, 2016).  

 Амьдрах орчны хувьд уулын 
чулуурхаг хад, асгатай энгэр, 
дов толгод, хад цохио, голын 
сайрын чулуурхаг эрэг хөвөө, 
элсэрхэг хөрсөнд ургана 
ургана. 

 Тархцын хувьд Зүүн говь, 
Говь-Алтай, Алашан говиор 
тохиолдоно (M. Urgamal, B. 
Oyuntsetseg, 2014). 

6.40%

52.60%

40.80%

<99 100-299 >300
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Зураг 5. Оюу Толгойн талбай доторх Монгол бүйлээсын (Amygdalus mongolica Maxim) тархалтын зураг 
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2.6. Амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт  

Хүснэгт 2- 25. Амьтны аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 

№ 

Гол болон 
болзошгүй 

сөрөг 
нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 

Дуу чимээ, 
тээврийн 

хэрэгслийн 
хөдөлгөөн, 

гэрлийн 
нөлөөгөөр 

байршиж буй 
газар нутгаасаа 
үргэх, дайжих; 
мөн уурхайн 
олборлолт, 

барилга 
байгууламж 

цаашид 
өргөжин тэлэх 
явцад амьдрах 
орчны шууд 

хомсдол, 
хуваагдалд орох 

Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын өмнө 
судалгаа хийж ховор амьтад, амьдрах 

орчныг хамгаалах талаар дүгнэлт гаргах, 
шаардлагатай бол зөвшөөрөл олгохоос 

татгалзах 

Уурхайн үйл 
ажиллагааны 

талбайн 
хэмжээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

2020 оны X сарын байдлаар нийт 87 газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт 
ирснээс нь ховор амьтад, амьдрах орчинтой холбоотой зөвлөмж өгч 

дүгнэлт гаргав. 79 нь уурхайн лицензийн талбайн дотор, 8 нь 
лицензийн талбайгаас гадна байна. Амьтан судлалын багийн зүгээс 

зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзах тохиолдол гараагүй. 

2 

Ховор болон нэн ховор амьтад, 
тэдгээрийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, 
мөн төслийн талбайн дотор болон гадна 

анхаарал болгоомжтой зорчих талаар 
жолооч нарт сургалт явуулах 

Оюу толгой 
компанийн 

үндсэн болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

Тээврийн жолооч нарт сургалт тогтмол орж байгаа. 

Уурхайн талбайд хийдэг зэрлэг амьтны хяналт шинжилгээний ажлын 
үр дүнг сар бүр тээврийн хэлтэс болон бусад хэлтэс, хамт олонд 

мэдээлэл болгон илгээдэг. 

3 

 

Сансарын дамжуулагч бүхий хүзүүвчтэй 
хулан, хар сүүлтийн шилжилт 

хөдөлгөөний мэдээнд үндэслэн замуудын 
зэрлэг амьтад ихээр гардаг, эрсдэл 

өндөртэй хэсгүүдийг үнэлж шаардлагатай 
тохиолдолд хурдны хязгаарыг бууруулж, 

анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ 
байрлуулах 

Оюу толгой-
Гашуун 

сухайтын 
зам, Уурхайн 

хашаан 
доторх 
замууд 

Бүрэн 
хэрэгжсэн. 

ОТ-ГС авто замыг 2019 оны Х сараас 2020 оны Х сар хүртэл сансарын 
дамжуулагч бүхий хүзүүвчтэй Хулан ОТ-ГС замыг 281 удаа, ОТ-ТТ 
авто замыг 30 удаа, Хар сүүлт зээр ОТ-ГС авто замыг 14 удаа, ОТ-

ТТ авто замыг 5 удаа гарсан байна. Энэ нь өнгөрсөн 5 жилийн 
хугацаанд хулангийн зам хөндлөн гарсан тоотой (N=175.2)  

харьцуулахад ихэссэн үзүүлэлт юм. 

Өмнөх жилүүдэд суурьлуулсан тэмдэг тэмдэглэгээ хангалттай байсан 
тул 2020 онд шинээр тэмдэг тэмдэглэгээ суурьлуулах ажил хийгдээгүй. 

Тэмдэг, тэмдэглэгээний бүрэн бүтэн байдлыг тогтмол хяналт тавьж 
байна. 

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 9.5.2.3 дугаар бүлгээс харна уу. 
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№ 

Гол болон 
болзошгүй 

сөрөг 
нөлөөллүүд 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

4 

Амьтад 
тээврийн 
хэрэгсэлд 

дайруулах, 
хууль бус 

агнуур, шувууд 
цахилгаанд 
цохиулах, 

цахилгааны 
утас мөргөх гэх 

мэтээр үхэж, 
хорогдох 
эрсдэлтэй 

 

МУ-ын улаан ном, бүс нутгийн болон ОУ-
ын улаан данс (IUCN), бусад хууль 

тогтоомж, гэрээ конвенциор 
хамгаалагдсан ховор, нэн ховор зэрлэг 

амьтдын талаар сургалт зохион байгуулах 

Оюу толгой 
компанийн 

үндсэн болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

2020 оны X сар хүртэлх хугацаанд нийтдээ 5,535 ажилтан байгаль 
орчны мэдлэг олгох сургалтад хамрагджээ. Үүнээс 1,466 нь танхимаар 
буюу шинэ ажилчид, 4,069 нь цахимаар буюу сэргээх сургалтад суусан 

байна. 

Мөн Амьтан хамгааллын ажлыг уурхайн ажилчдад таниулах зорилгоор 
10-р сарыг “Зэрлэг амьтдад ээлтэй уурхай” болон зарласан. Үүний 
хүрээнд Бизнес сайжруулалт болон Гадаад харилцаа, олон нийттэй 

харилцах хэлтсийн нийт 25 ажилтанд зэрлэг амьтан хамгаалал, байгаль 
хамгааллын талаар цахим сургалт орсон. 

5 

Хууль бусаар амьтан агнах, ургамал түүх, 
тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг 

тээвэрлэх, ашиглахыг хориглох тухай 
компанийн дотоод журмын хэрэгжилтийг 

хангах үүднээс үзлэг шалгалт хийдэг 
харуул хамгаалалтынхан болон нисэх 

буудлын ажилчдад сургалт явуулах, мөн 
бусад ажилчдад мэдээлэл өгөх 

Оюу толгой 
компанийн 

үндсэн болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

ОТ-н үндсэн болоод туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын бүх ажилчдад 
зайлшгүй авах ёстой сургалтад хууль бус ан, ургамал түүх талаар 

мэдээлэл орсон байдаг. ОТ-д ажиллаж буй бүх ажилчид энэ сургалтад 
зайлшгүй хамрагддаг. 

Ажилчдад зориулан ОТ орчмын ховор, нэн ховор амьтдын талаар 
мэдээлэл агуулсан ханан илтгэл бэлдэж сургалтын хэлтсийн байранд 

байрлуулсан. 

6 
Уурхайн үйл ажиллагааны талбай, дэд 

бүтцийн шугам дагуух үхсэн амьтны сэг 
зэмийг зайлуулах, булж устгах 

Уурхайн 
талбай, дэд 

бүтцийн 
шугам дагуу 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

Уурхайн үйл ажиллагааны талбай, дэд бүтцийн шугамын дагуу 2020 
оны X сар хүртэл хугацаанд 26 зүйл шувуу, 8 зүйл хөхтөн амьтны 

131 осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн, үүний  дийлэнх буюу 79.5%-ийг 
(n=104) шувуу, үлдэх 20.5% нь (n=27) хөхтөн амьтад байв. Эдгээр сэг 
зэмийг журмын дагуу булж устгасан болно. 2020 оны хувьд уурхайн 
нөлөөллөөс болж Хар сүүлт зээр эндээгүй. Ингэснээр экологи-эдийн 

засгийн нөхөн төлбөр төлөгдөөгүй. 

Өмнөх 5 жилийн дундаж (N=152.6) - тай харьцуулвал бага үзүүлэлт 
юм. Осол эндэгдлийн дийлэнх нь 5, 8 болон 9 саруудад тохиолджээ. 

Энэ нь шувуудын ирж, буцах нүүдлийн үетэй давхцаж байгаатай 
холбоотой юм. Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 9.5.2.3 дугаар бүлгээс 

харна уу. 
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2.6.1. Газар хөндөх зөвшөөрөлтэй холбоотой амьтны судалгаа, дүгнэлт 

Оюу Толгой компани уурхайн барилга бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаанд зайлшгүй 
шаардлагатайгаас бусад талбайд газар хөндөхийг хориглох, үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж буй газрын эвдрэлийг боломжит хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах 
зорилгоор 2010 оноос Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг Монгол Улсын хууль, 
тогтоомжууд болон Рио Тинто компанийн Газрын хариуцлагатай байдлын бодлого, 
стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү 
журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар хөндөх 
дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд Биологийн олон янз байдлын 
судалгааны багийн зүгээс ховор зүйл амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах 
талаарх дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргаж, шаардлагатай тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзах хүртэл арга хэмжээ авах бололцоотой юм. Энэхүү зөвшөөрөлд дүгнэлт 
гаргахдаа уг эвдэгдэх газрын талбайн хэмжээ, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа, цар 
хүрээ, тухайн газрын амьдрах орчны онцлог, төлөв буюу аливаа үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртөгдсөн байдал, ховор амьтдын амьдрах орчны хувьд үзүүлэх холбогдол 
зэргийг үнэлж үздэг. 

2020 оны X сарын байдлаар нийт 98 газар хөндөх зөвшөөрөл олгогдсон бөгөөд үүний 
ихэнх буюу 90 нь уурхайн лицензийн талбайн дотор, 8 нь лицензийн талбайгаас гадна 
байсан байна. Оюу толгой уурхайн лицензийн талбай нь бүрэн хашаалагдсан, 
олборлолтын байнгын үйл ажиллагаа явагдаж буй тул ховор амьтад, тэдгээрийн 
амьдрах орчинд тодорхой нөлөөллүүд үзүүлсэн байгаа тул энэ оны хувьд газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгохоос татгалзах хүртэл хэмжээний тохиолдол гараагүй байна. Харин 
газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулах үедээ анхааран, мөрдөж ажиллах заавар 
зөвлөмжүүдийг тусгасан дүгнэлтийг тусгаж өгч байв. 

 

Зураг 2- 33. Газар хөндөх зөвшөөрөл хүсэх маягт 

2.6.2. Ховор болон нэн ховор амьтад, тэдгээрийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, 
мөн төслийн жолооч нарт сургалт явуулах 

Уурхайн талбайд тохиолдох зэрлэг амьтдын байршил, тоо толгойн талаарх мэдээллийг 
агуулсан анхааруулах и-майлыг сар бүр бусад баг, хэлтэс, хамт олонлуу явуулдаг. 2020 
оны 10 сарын байдлаар нийт 9 удаа анхааруулах и-майл илгээсэн байна.  
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Жишээ и-майл: Сар бүр уурхайн хашаан дотор хийгддэг зэрлэг амьтдын 2020 оны 8 сарын 31-
ны ажиглалт судалгаагаар 10 сүрэгт хамаарах 42 хар сүүлт зээр, 2 сүргийн 4 хулан 
ажиглагдлаа. Энэ нь өмнөх сартай харьцуулахад тоо толгойн хэмжээ буурсан үзүүлэлт юм.  
 
Хар сүүлт зээр Ил уурхайн хүдрийн овоолгын баруун тал, Уурхайн хашааны баруун урд 
хэсэг, Хаягдал чулуулгийн (South WRD) зүүн талд тус тус 1-8 тоо толгойгоор ажиглагдлаа 
(Зураг 2- 34). Иймээс айж үргэх, гэрэлд гялбах, тээврийн хэрэгслийн урдуур давхих зэргээс 
үүдэн машинд мөргүүлэх, дайрагдах, хашааны тор мөргөж гэмтэх болон ил задгай усанд 
унаж эндэх зэрэг эрсдэлээс сэргийлж дараах зөвлөмжийг дагаж мөрдөнө үү! 
 
Зөвлөмж: 

 Зэрлэг амьтан таарч болзошгүйг анхааруулсан тэмдэг байгаа газар хурдаа хасах, 
хурдны заасан хязгаараас бага хурдаар явах 

 Зам хөндлөн гарч байгаа амьтдыг хурдаа хасаж, эсвэл зогсож өнгөрөөх зэрэг арга 
хэмжээ авч байх 

 Мөн нохой, үнэг хооллохоос зайлсхийх 
 Газар шорооны ажил хийж байх үед үүссэн жижиг, том усан сангуудад амьтан орж ус 

уухаас сэргийлэн хашаа, хайс барих 
 

 
График 2- 22. Хар сүүлтийн тоо, толгойн хөдлөл зүй 

Иймд та бүхэн зэрлэг амьтдын осол, эндэгдэл гарахаас сэргийлж энэхүү мэдээлэл, 
хавсралт зургийг баг хамт олон, харъя гэрээт компанийн хамт олон, жолооч, ажилчдад 
хуваалцана уу. 
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Зураг 2- 34. Уурхайн талбайд ажиглагдсан зэрлэг амьтдын байршил /2020 оны 8 сар/ 

2.6.3. Ховор, нэн ховор зэрлэг амьтдын талаар сургалт зохион байгуулах 

ЭМААБО-ын сарыг тодорхой нэг сэдвийн дор ОТ уурхайн хэмжээнд зохион байгуулдаг 
бөгөөд 2020 оны 9 сарыг “Зэрлэг амьтдад ээлтэй уурхай” гэсэн сэдвийн дор зохион 
байгууллаа. Энэ сарын зорилго нь зэрлэг амьтад, тэдгээрийн амьдрах орчныг 
хамгаалахад олон нийтийн мэдлэг, ухамсар болон байгаль орчны боловсролыг 
дээшлүүлэхэд  ажилчдыг татан оролцуулах зорилготой юм. Тус сэдвийн хүрээнд бүх 
ажилчдад нэгдсэн мэдээлэл, санамж илгээж, доорх мэдээллүүдийг хүргэхээс гадна 
зэрлэг амьтантай холбоотой бодлого журмуудыг дахин сануулж, тэдгээрийн ач 
холбогдлын талаар мэдлэгийг бэхжүүлэхэд чиглэдэг. 
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График 2- 23. Уурхайн ЭМААБО-ны 9-р сарын сэдвээр “Зэрлэг амьтдад ээлтэй уурхай” сэдвийг 
сонгосон 
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Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

 

Бүлэг - 3 Хуудас - 1 

 

БҮЛЭГ 3.  НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

Хүснэгт 3- 1. Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн биелэлт 

№ 
Нөхөн 

сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн арга 
хэмжээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1. 
Нөхөн сэргээлтийн 
техникийн шат 

 Талбайн газрын дээрх 
болон доорх хог хаягдал, 
элдэв үлдэгдэл 
материалаас цэвэрлэж, 
шимт болон шимэрхэг 
хөрсийг дэс дарааллаар нь 
буцаан дэвсэж, самнах. 

 га 10.00 Бүрэн хэрэгжсэн 

2020 оны 10 сарын байдлаар нийт 15.73 га талбайд техникийн 
нөхөн сэргээлт хийв. Үүнээс, уурхайн гадна талд 6.0 га талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлт хийж ГХЗ хаасан. Үүнд:  

 Оюут нисэх буудлын хашааны талбайд (1.52 га) 

 Жавхлант МV-015255 тоот ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд Археологийн авран хамгаалах 
малтлага хийсэн - 0.03 га  

 Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн барилгын 
ажилчдын түр суурингийн зориулалтаар ашигласан Гэр 
кемп B түр зам- 0.43 га 

 Рио Тинто хайгуулын өрөмдлөг болон дээжлэлт 
судалгааны ажил - 4.02 га 

Уурхайн лицензийн талбайн дотор 9.73 га талбайд техникийн 
нөхөн сэргээлт хийж ГХЗ хаасан. 

 Рио Тинто хайгуулын өрөмдлөг - 6.50 га 

 Гүний уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд хөндсөн талбай 
- 3.23 га 

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 3.2.1. дүгээр бүлгээс харна уу. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

 

Бүлэг - 3 Хуудас - 2 

 

№ 
Нөхөн 

сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн арга 
хэмжээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

2. 
Нөхөн сэргээлтийн 
биологийн шат 

 • Хуурай болон устай 
үрлэгч ашиглан үрэлгээ 
хийх 
 
• БУҮГ-т бойжуулсан 2-3 
настай сөөг, сөөгөнцөр 
ургамлын суулгацыгтарих 

 га  17.00 

 

Бүрэн хэрэгжсэн 

 

Биологийн нөхөн сэргээлтийг  зөвхөн тухайн бүс нутгийн 
экосистемийг бүрдүүлэгч байгалийн ургамлын үр болон 
тэдгээрийн тарьц суулгацыг ашиглан  гүйцэтгэж байна. 2020 
оны хувьд: 

 BP-KB07 - 4.49 га,  

 BP-KB09 - 6.5 га, 

 BP-KB13 - 5.86 га, 

 CTP#3 - 0.26 га, 

 Гэр кемп “B” түр зам - 0.43 га  
 Оюут нисэх буудлын хашаа - 1.52 га  

нийт 19.08 га талбайд 14 зүйлийн 21,943 ш сөөг, сөөгөнцөр, 
олон наст ургамлын суулгац тарьж нөхөн сэргээв. 

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 3.2.2. дугаар бүлгээс харна уу. 

3. 
Нөхөн сэргээлтийн 
биологийн шатны 
ажлын бэлтгэл 

Үйл ажиллагаа явуулж 
дууссаны дараа 
бэлчээрийн зориулалтаар 
цаашид ашиглахаар 
төлөвлөж буй газарт олон 
төрөл, зүйлээс бүрдсэн 
ургамлан бүрхэвчийг бий 
болгохын тулд биологийн 
нөхөн сэргээлтийн 
бэлтгэл ажлыг бүрэн 
хангах 

ш 80-90000 ш / жилд  
Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажлыг Өмнөговь 
аймгийн Ханбогд суманд байрлах Байгалийн ургамлын 
үржүүлгийн газарт тогтмол хийдэг байгаа. Тайлант хугацаанд 
нийт 19 зүйл ургамлын 91339 ш үрсэлгээ болон 2012-2019 онд 
тарьсан 179101 ш суулгацыг арчлан ургуулж байна. 2020 оны 
намрын тооллогоор нийт 31 зүйлийн 270 мян. ш суулгац 
өвөлжиж байна.   

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 3.2.3. дугаар бүлгээс харна уу. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

 

Бүлэг - 3 Хуудас - 3 

 

№ 
Нөхөн 

сэргээлтийн 
зорилт 

Нөхөн сэргээлтийн арга 
хэмжээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

4. 
Хоолны хаягдлаар 
компост бордоо 
хийх 

Бордооны чанарын 
үзүүлэлтүүдийг хянаж, 
эцсийн бүтээгдэхүүнд 
бэлтгэх зорилготой 

тн 

Тухайн жилд 
хаягдаж буй хоолны 

хаягдлаар бордоо 
бэлтгэх, өмнө 
үүссэн нурууг 
шинжилгээнд 

хамруулах 

Хэрэгжиж байна 

Био хог хаягдлыг компост бордоо болгох ажил тайлант 
хугацаанд үргэлжлэн явагдаж байна. 11 сарын байдлаар дараах 
үзүүлэлттэй байна. Үүнд, 

 Хоолны хаягдал – 1341.45 тонн,  

 Мод үртэс, цаас – 2535.9 м3,  

 Компост бордооны нуруу – 9 ш,  

 Компост бордооны эзлэхүүн – 5951 м3, 

Бэлэн болсон компост бордоог 2021 онд нөхөн сэргээлтийн 
ажилд ашиглахаар төлөвлөн, шаардлагатай шинжилгээг 
хийлгэж байна.  

Дэлгэрэнгүйг тус тайлангийн 3.2.4. дүгээр бүлгээс харна уу. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлан – 2020 

Бүлэг - 3 Хуудас - 4 

 “Оюу толгой” ХХК нь уурхайн үйл ажиллагааны эхэн үеэсээ эхлэн үйл ажиллагааны 
явцад хөндөгдөж буй газрыг цаг тухай бүрд нь нөхөн сэргээж, явцын нөхөн сэргээлтийг 
Монгол улсын хууль, журам, Рио Тинто группын стандартын шаардлагад нийцүүлэн 
хийж ирсэн. 

2010-2020 оны хугацаанд нийт 1678.91 га талбайд нөхөн сэргээлтийн техникийн шатны 
ажлыг амжилттай гүйцэтгэж, үүнээс 485.11 га талбайд нь биологийн шатны ажлыг 
хийгээд байна. Тайлант хугацаанд 15.73 га талбайд техникийн, 19.05 га талбайд 
биологийн шатны ажлуудыг тус тус гүйцэтгэсэн. 

График 3- 1. 2010-2020 оны хугацаанд гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн ажлын хэмжээ, га 

 Нөхөн сэргээлтийг хүлээлгэн өгөх явц

2013-2015 онуудад биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж эхэлсэн Нарийн загийн ой 
болон хуучин нисэх онгоцны “Оюут” буудлын нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэн, 
шалгуур үзүүлэлтэд нийцсэний дараа хүлээлгэн өгсөн явдал нь 2020 оны онцлох ажлын 
нэг байлаа. Мөн 2016 онд нөхөн сэргээж байсан Оюу толгой - Манлай сумын чиглэлийн 
замын барилгын ажлын явцад ашигласан ажилчдын суурин болон материал олборлох 6 
карьер болон бусад талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийг мөн хүлээлгэн өгсөн. 

Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг хүлээн авах ажлыг Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2016 
оны А/519 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2020 оны 9 дүгээр сарын 29-
ны өдөр газар дээр нь үзэж, хэмжилт хийн, дараах актуудаар баталгаажуулан хүлээн 
авлаа (Хавсралт 3.1). 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 3 Хуудас - 5 

 

Хүснэгт 3- 2. 2020 онд хүлээлгэн өгсөн нөхөн сэргээлтийн актууд 

# Актын 
дугаар 

Нөхөн сэргээсэн талбайн нэр Нөхөн сэргээлтийн 
үе шат 

Нөхөн сэргээсэн 
талбайн хэмжээ, 

га 

1 2020/09 Оюу толгой уурхайн барилгын үе шатанд 
ашиглаж байсан ажилчдын суурин, карьер 
болон археологийн авран хамгаалах малтлага 
хийсэн талбайнууд 

Техникийн  15.37 

2 2020/10 Оюу толгой - Гүний хоолойн ус татах шугам 
хоолойн барилга угсралтын ажлын явцад 
хөндөгдсөн Нарийн загийн хоолой 

Биологийн 6.77 

3 2020/11 “Оюут” хуучин нисэх онгоцны буудал Биологийн 45.62 

4 2020/12 Оюу толгой - Манлай сумын чиглэлийн замын 
барилгын ажлын явцад ашигласан ажилчдын 
суурин болон материал олборлох 6 карьер 

Техникийн 12.49 

     

     

Зураг 3- 1. Нөхөн сэргээлт хүлээлгэн өгсөн актууд 

 Нөхөн сэргээлтийн техникийн шат 

Үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн талбайнуудыг цаг тухайд нь нөхөн сэргээж дахин 
ургамалжуулах ажлын амжилт нь техникийн нөхөн сэргээлтийн чанараас ихээхэн 
шалтгаалдаг. Техникийн нөхөн сэргээлтийг зөв аргачлалаар хийснээр хөрсний элэгдэл, 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 3 Хуудас - 6 

 

тоос дэгдэх зэрэг сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хүн мал, амьтанд аюулгүй болгож 
хэлбэршүүлэхээс гадна биологийн төрөл зүйл тухайн газар эргэн нутагших нөхцөлийг 
бүрдүүлэх цогц үйл ажиллагааны үндэс суурь нь болдог. 
 
2020 онд уурхайн лицензийн талбайн гадна 6.0 га, лицензийн талбайн дотор 9.73 га буюу 
нийт 15.73 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг хийсэн. Нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбай тус бүрийн мэдээллийг  Хүснэгт 3- 3 үзүүлэв. 

 

Зураг 3- 2. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн байршил 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

 

Бүлэг - 3 Хуудас - 7 

 

Хүснэгт 3- 3. 2020 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

№ Талбайн нэр Зориулалт 
Талбай 

/га/ 
Тайлбар 

Рио Тинто хайгуулын өрөмдлөг болон дээжилэлт 4.02   

1 
Геофизикийн судалгаа 
(Airstrip Geophysical 
survey) 

238 цэгт геофизикийн судалгаа хийх байснаас 124 
цэг дээр хэмжилт хийсэн 

0.012 
Геофизикийн судалгаанд ашигласан талбайг журмын дагуу 
аюулгүй болгон хэлбэршүүлж, нөхөн сэргээсэн.  

2 
Хайгуулын өрөмдлөг 
(Airstrip RC drilling) 

Хайгуулын өрөмдлөг хийх зорилгоор Нисэх онгоцны 
буудал орчмын талбайн ГХЗ авсан 13 өрмийн 
талбайгаас 7 цэг дээр өрөмдлөгийн ажил хийгдсэн. 

1.75 
Геологийн 7 цэг дээр өрөмдлөгийн ажил хийж, журмын дагуу 
аюулгүй болгон хэлбэршүүлж, нөхөн сэргээсэн.  

3 
Ашигт малтмалын эрэл 
хайгуулын хөрсний 
геохимийн дээж авах 

200х400м торлогоор 30-50см диаметр бүхий 10-80 см 
гүнтэй нийт 396 нүх ухаж дээж аваад буцааж булалт 
хийсэн 

0.01 Хөрсний геохимийн дээж авсаны дараа нөхөн сэргээлт хийсэн.  

4 
Хайгуулын өрөмдлөг 
(SEIP RC drilling) 

Хайгуулын өрөмдлөг хийх зорилгоор ГХЗ авсан 15 
өрмийн талбайгаас 9 цэг дээр өрөмдлөгийн ажил 
хийгдсэн. 

2.25 
Геологийн хайгуулын 9 цэг дээр өрөмдлөгийн ажил хийж, 
журмын дагуу аюулгүй болгон хэлбэршүүлж нөхөн сэргээсэн.  

Жавхлант MV-015255 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай 0.03   

5 
Археологийн авран 
хамгаалах малтлага 

MV-015255 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 
“Жавхлант” нэртэй талбайд геологи хайгуулын 
зорилгоор 2020 онд 22 цооногийн өрөмдлөгө хийхээр 
төлөвлөсөн бөгөөд эдгээр цоонгуудаас 500 метрийн 
тойрог дотор 18 археологийн дурсгалыг авран 
хамгаалах судалгааны ажлыг хийсэн. 

0.03 
Археологийн авран хамгаалах малтлагын ажлыг 17 талбайд 
гүйцэтгэж, журмын дагуу аюулгүй болгон хэлбэршүүлж, 
нөхөн сэргээсэн.  

Бусад талбайнууд 1.95   



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

 

Бүлэг - 3 Хуудас - 8 

 

№ Талбайн нэр Зориулалт 
Талбай 

/га/ 
Тайлбар 

6 
Оюут нисэх буудлын 
хашааны талбай 

"Оюут" хуучин нисэх буудлын хашаа байсан талбай 1.52 

Хашааны шонгийн цементэн суурийг ухаж гарган цэвэрлэж 
хүн, мал, амьтанд аюулгүй болгон хэлбэршүүлсэн. Тухайн 
шонгийн суурь нүхнүүдэд нутгийн ургамлын 2-3 настай тарьц 
суулгацуудыг тарьсан. 

7 Гэр кемп B-ийн түр зам 
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн барилгын 
ажилчдын түр суурингийн зориулалтаар ашигласан 
гэр кемп B-ийн түр зам 

0.43 

Түр замыг барих явцад ашигласан улаан шавран хөрсийг 
цэвэрлэж, шимт хөрс дэвсэн нутгийн ургамлын үр, суулгац 
ашиглан нөхөн сэргээлтийн техник, биологийн шатны 
ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэсэн. 

Уурхайн лицензийн талбай дотор техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Рио Тинто хайгуулын өрөмдлөг 6.50   

8 
Хайгуулын өрөмдлөг 
хийх (Shallow Hugo west 
phase-2) 

Хайгуулын өрөмдлөг хийх зорилгоор ГХЗ авсан 15 
өрмийн талбайгаас 10 цэг дээр өрөмдлөгийн ажил 
хийгдсэн. 

2.50 
5 цэг нь ил уурхайн ГХЗ-131002 дугаар зөвшөөрөл олгогдсон 
талбайд багтсан тул 10 цэг дээр ГХЗ батлагдсан. Нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг бүрэн гүйцэтгэсэн  

9 
Хайгуулын өрөмдлөг 
хийх (OT west drilling) 

Хайгуулын өрөмдлөг хийх зорилгоор 3 цэг дээр ГХЗ 
авсан 

0.50 
Хайгуулын өрөмдлөг хийх зорилгоор нийт 3 талбайд ГХЗ 
авснаас 2 талбайд өрөмдлөг хийж, журмын дагуу нөхөн 
сэргээлт хийсэн. 

10 
Хайгуулын өрөмдлөг 
хийх (Shallow Hugo west 
diamond drilling) 

Хайгуулын өмөдлөг хийх зорилгоор 24 цэг дээр ГХЗ 
авсан 

3.50 
Хайгуулын өрөмдлөг хийх зорилгоор нийт 24 талбайд ГХЗ 
авснаас 14 талбайд өрөмдлөг хийж, журмын дагуу нөхөн 
сэргээлт хийсэн.  

Гүний уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд хөндсөн талбай 3.23   

11 
ДТС-ийн өргөтгөлийн 
ажил 

ДТС-ийн өргөтгөлийн ажлил хийсэн 1.18 

Тус өргөтгөлийн ажлын хүрээнд ашигласан нийт 5.14 га 
талбайгаас 1.18 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг гүйцэтгэж, үлдэх 3.96 га талбайг ДТС-ийн үйл 
ажиллагаанд зориулан цаашид ашиглахаар үлдээсэн.  
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№ Талбайн нэр Зориулалт 
Талбай 

/га/ 
Тайлбар 

12 
Геотехникийн өрөмдлөг 
хийх 

Далд уурхайн C2S гадаргуугийн талбайд 
геотехникийн зориулалтаар 11 талбайд өрөмдлөг 
хийсэн 

2.05 Нөхөн сэргээлт хийсэн  

Нийт 15.73  

Нэмэлт сайжруулалт хийсэн талбай 1.29   

1 BP-PL04 
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн барилгын 
ажилд ашигласан карьер 

1.29 
2018 оны хүчтэй борооны нөлөөгөөр эвдэрсэн хэсгүүдэд 
нэмэлт сайжруулалтын ажлыг гүйцэтгэсэн 
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2020 онд нөхөн сэргээсэн талбайнуудын нөхөн сэргээхээс өмнө болон нөхөн сэргээсний 
дараах байдлыг харуулсан жишээг Зураг 3- 3, Зураг 3- 4 үзүүлэв. 

    

Зураг 3- 3. Оюут хуучин нисэх буудлын хашааны шонгийн цементэн суурийг цэвэрлэж, нөхөн сэргээж буй 
байдал. 

 

Зураг 3- 4. Гэр кемп B-ийн түр замыг цэвэрлэж нөхөн сэргээсэн байдал 

 

 Биологийн нөхөн сэргээлт 

Уурхайн барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын явцад өртсөн газруудад техникийн 
нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийсэн даруйд 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, 
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үрийн харьцааг нь тогтоож, хөрсийг үртэй болгох ажлыг явуулж байна. Мөн голлох 
ургамлын бүлгэмдлийг бүрдүүлэгч ургамлын тарьц суулгацыг ашиглан тарилт хийх 
ажлуудыг тус тус хийж байна.  

2012-2020 оны хугацаанд нийт 485.11 га талбайд, тайлант хугацаанд 19.08 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 6 талбайд хийгээд байна. Үүнд, 

 BP-KB07 карьер түр замын хэсгийн хамт 4.49 га 

 BP-KB09 карьер, түр замын хэсэгтэй 6.50 га 

 BP- KB13 карьер, түр замын хэсгийн хамт 5.88 га 

 Оюут нисэх буудлын зурвасын хашаа 1.52 га 

 Гэр кемп “В”-ын түр зам 0.43 га 

 Гүний хоолойн ус татах шугам CTP#3 орчмын 0.26 га талбайд нутгийн ургамлын 
тарьц суулгац тарих аргаар нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг тус тус гүйцэтгэсэн. 

Үүнээс гадна өнгөрсөн онуудад биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн Гүний Хоолойн 1 болон 
2 дугаар худгийн цацрагуудын дагуух 8.63 га талбайд тарьц суулгацаар нэмэлт 
сайжруулалтын ажлыг хийсэн. 

 

Зураг 3- 5. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн байршил 

2020 онд:  

Биологийн нөхөн 
сэргээлт - 19.08 га 
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Зураг 3- 6. Нөхөн сэргээлтийн нэмэлт сайжруулалтын ажил хийсэн талбайн байршил  

 

  

Зураг 3- 7. BP-KB09 талбайн нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж буй байдал 
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Зураг 3- 8. BP-KB07 талбайн нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж буй байдал  

  

Зураг 3- 9. BP-KB13 талбайн нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж буй байдал  
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Зураг 3- 10. Гүний хоолойн талбайд ховор ургамлыг нүүлгэн шилжүүлж буй ажлын явц 

 

 Байгалийн ургамлын тарьц суулгац бэлтгэх, ашиглалт 

Оюу Толгой уурхайн олборлолт болон барилгын шатны үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээхэд шаардлагатай байгалийн ургамлын тарьц суулгацыг 
бэлтгэх, Ногоон байгууламж байгуулах нөөц үүсгэх, сум орон нутгийн иргэдэд экологийн 
боловсрол олгох зорилготой үржүүлгийн газрыг 2011 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд байгуулсан.  

2020 онд байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар (БУҮГ) т -  тарьц суулгац бэлтгэх болон 
түүнтэй холбоотой бэлтгэл ажлуудыг дараах байдлаар гүйцэтгэсэн. Үүнд,  

 Модлог, сөөг, сөөгөнцөр ургамлын үрсэлгээ бэлтгэх зориулалтаар нийт 87,000 ш 
бортого бэлтгэсэн,  

 Хөрс болон био ялзмагийг 6:1 харьцаатай хольж хөрсөө боловсруулан, 87,000 ш 
бортогонд савлаж, 20мх50м хэмжээтэй 1 хайрцагт 1000 ш бортого байхаар ил 
талбай болон хүлэмжинд засаж байрлуулав,  

 Хүлэмжний тарилтыг 4 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 10 зүйл ургамлын 48.54 кг үр 
ашиглан 2,143 ш үрсэлгээний саванд,  

 Ил талбайн тарилтыг 5 сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 7 зүйл ургамлын 29.28 кг үрээр 
370 ш үрсэлгээний саванд,  

 Ледебурын бургас 5,000 ширхэгийг мөчрөөр, 

 Ил талбай дахь 11,000 ширхэг бортгонд Давссаг загийг үрээр тарих ажлуудыг 2020 
оны хавар тус тус хийсэн. 

 2020 онд үрслүүлсэн 15 зүйлийн модлог болон сөөг, сөөгөнцөр ургамлын 87700 
суулгацыг тус тус бортогонд шилжүүлэн суулгасан. 

Дээрх бүх ажлуудыг үе шаттайгаар гүйцэтгэснээр тус үржүүлгийн талбайд 2020 онд 
тарьсан 19 зүйл ургамлын 91339  ш, 2014-2019 онд тарьсан нийт 31 зүйл ургамлын 179101 
ш тарьц суулгац өвөлжиж байна. 
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Зураг 3- 11. Байгалийн ургамлын үржүүлгийн талбай болон үрсэлгээ бэлтгэх ажлын үйл явцаас 

БУҮГ-т биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжид хэрэглэх модлог, сөөглөг 
ургамлуудыг тарьж ургуулахаас гадна нэн ховор, ховор ургамлыг тарималжуулах туршилт 
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судалгааны ажилладаг. Лидэр, чихэр өвс, жигд, говийн тост, хөмүүлийн үрслэгээг бэлтгэн, 
бортгонд шилжүүлэн суулгаж, өвөлжиж байна. 

 

Зураг 3- 12. 2020 онд Байгалийн ургамлын үржүүлгийн талбайд тарьсан ургамлууд, зүйл тус бүрээр. Улбар 
шар өнгөөр ховор ургамлыг тэмдэглэсэн. 

Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацын ашиглалт 

БУҮГ-т бэлтгэж байгаа бүс нутгийн ургамлын тарьц суулгацийн нөөцийг 1) уурхайн үйл 
ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайг нөхөн сэргээх, 2) төв суурин газрын тохижилт, ногоон 
байгууламж байгуулах гэсэн 2 үндсэн зориулалтаар ашигладаг. 2012-2020 онд нийт 
335,180 ш тарьц суулгацыг дээрх хоёр зорилгоор ашиглаад байна. Үүнээс: 

1) 2013-2020 оны хугацаанд нийт 217106 ш, 2020 оны хувьд 37410 ш байгалийн 
ургамлын тарьц суулгацыг нөхөн сэргээлтийн талбайд тариад байна. Тайлант 
хугацаанд уурхайн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн 19.08 га талбайг шинээр нөхөн 
сэргээх, өмнөх жилүүдийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд нэмэлт сайжруулалт 
хийж, дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд Ухаа загийн хоолойн 5 га гэсэн талбайнуудад 
байгалийн ургамлын тарьц суулгацийг шилжүүлэн тарих ажлуудыг хийсэн.  

2) Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 56-р тогтоолоор баталсан “Тонн баялаг – Нэг 
мод”  хөтөлбөрийн хүрээнд хөрш зэргэлдээ сумдууд, аймаг, нийслэлийн иргэд, аж 
ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийн дагууд ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэн 
өгсөөр байна. Тайлант хугацаанд 20 зүйл мод, сөөгний 2-3 настай 11,727 ш тарьц 
суулгацыг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад үнэ төлбөргүй өгсөн нь 11 га-д 
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таримал ойтой тэнцэх юм. Өнгөрсөн хугацаанд буюу 2012-2020 оны хугацаанд нийт 
118,074 ш тарьц суулгац нийлүүлсэн байна (График 3-2). 

 

График 3- 2. БУҮГ-аас 2013-2020 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод зориулан гаргасан 
суулгацын нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр (2020.10.22) 

 

 Хоолны хаягдлаар компост бордоо бэлтгэн цаашид нөхөн сэргээлтэд 
ашиглах 

Компост бордоо нь органик (био) гаралтай түүхий эдийг ашиглаж, ялзруулан задлах 
(эрдэсжүүлэх), ялзмагжуулах (гумины бодисыг хуримтлуулах) процессийг аэроб микро-
организмийн тусламжтайгаар явуулж бэлтгэсэн бордоог хэлдэг.  

Оюу толгой ХХК-ийн хувьд компост бордоо хийх төслийг 2018 оны эхээр эхлүүлэх 
шийдвэр гаргахаас өмнө био хог хаягдлыг ландфиллын аргаар булшладаг байсан. Гэвч 
маш олон хүнийг ажил, хоол ундаар хангаж байгаагийн хувьд уурхайн талбай дээрх хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулан, компост бордоо үйлдвэрлэн, улмаар говийн үржил 
шим багатай хөрсөнд нэмэлтээр ашиглан, хийж буй нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүнгээ 
сайжруулах олон талт давуу талуудыг бодолцон энэхүү төслийг туршилтын шугамаар 
эхлүүлсэн. 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар:  

• Хоолны хаягдал – 1341.45 тонн,  
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Бүлэг - 3 Хуудас - 18 

 

• Мод үртэс, цаас – 2535.9 м3,  

• Компост бордооны нуруу – 9 ш,  

• Компост бордооны эзлэхүүн – 5951 м3, 

• Хяналт шинжилгээ – 9 нуруунаас нийт 38 ш дээжийг авч, бактериологи болон хими-
физикийн шинж чанарыг тодорхойлох лабораториуд руу илгээсэн.  

Мөн боловсорсон компост бордооноос 70 гаран кг бордоог шигшин авч, Ханбогд суман 
дахь Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт 3 өөр нормоор хөрстэй холин бэлтгээд байна. 
Эдгээр талбайгаас 10 сард дээж авч дахин шинжилгээнд явуулаад байна. 

 

Зураг 3- 13. Ашиглахад бэлэн болоод байгаа компостны нуруунууд
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Бүлэг - 4 Хуудас - 1 

 

БҮЛЭГ 4.   БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ 

4.1 Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах бодлого 

Оюу толгой  ХХК нь Өмнийн говийн биологийн олон янз байдалд эерэг ахиу нөлөө 
үзүүлэх зорилготой. Энэхүү зорилгодоо уурхайн хаалтын үед хүрсэн байхаар зорьж 
байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль болох эрт хүрэх боломжуудыг эрэлхийлэх 
болно. 

Үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд учирч болох 
нөлөөллийг шатлалтайгаар багасгах зарчмыг баримтална. Энэ нь биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахдаа юун түрүүнд тэрхүү нөлөөллөөс зайлсхийх, 
бууруулах, нөхөн сэргээх арга замаар хийгдэнэ. Биологийн олон янз байдлын стратегид 
дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулах шатлалыг дараах байдлаар тус тус тодорхойлсон 
байдаг. 

1) 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”.  

2) Багасгах – “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”.  

3) Нөхөн сэргээх – “Нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүд нь уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтцыг 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 нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд чиглэнэ”. 

Оюу толгой уурхайн үйл ажиллаганаас  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 уурхайн Байгаль Орчин Нийгмийн Нөлөөллийн 
үнэлгээний хавсралтаар 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн.  
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Бүлэг - 4 Хуудас - 2 

 

 
График 4- 1.  Эерэг Нөлөө Ахиу байлгахын тулд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шатлал 

Дээрх тайлангууд Оюу толгой ХХК-ийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй 
байршуулсан байгаа (http://ot.mn/үйл-ажиллагааны-менежментийн-төлөвлөгөө/).  
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Бүлэг - 4 Хуудас - 3 

 

 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хэрэгжилт 

Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй болзошгүй сөрөг нөлөөллийн үргэлжлэх эрчим ба цар хүрээг тогтоож, нөлөөллийг 
бууруулах буюу зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэний дараа үлдэх нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалахаар 
дараах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:  

 Уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай газар ашиглалтаас үүсэх зэрлэг амьтны амьдрах орчны шууд хомсдол, бэлчээрийн 
доройтлыг бууруулах бэлчээрийн менежментийн “Байгальд ээлтэй ноолуур” төсөл, 

 Зэрлэг амьтан үргэж дайжихаас шалтгаалсан амьдрах орчны шууд бус хомсдол, болон хууль бус агнуур болон ховор ургамал 
түүж ашиглахаас шалтгаалсан шууд бус үхэл хорогдлыг дүйцүүлэн хамгаалах “Хууль бус ан, ховор амьтан, ургамлын эд 
эрхтэний хууль бус худалдаатай тэмцэх” төсөл,  

 Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн барилгын ажлын явцад хөндөгдсөн заган ойг дүйцүүлэн хамгаалах “Доройтсон 
заган ойг сэргээх” төсөл гэсэн 3 үйл ажиллагааг тайлант хугацаанд хэрэгжүүллээ. 

Хүснэгт 4- 1. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө, хэрэгжилт 

№ Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт 
Хамгаалах 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 
Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол хэрэгжүүлж 

байна, Төлөвлөж 
байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 

Байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй 
уламжлалт бэлчээрийн 
менежментийг санхүүгийн 
хөшүүрэг  ашиглан хэрэгжүүлэх 
замаар бэлчээрийн чанарыг 
сайжруулах 

Байгаль, 
зэрлэг 

амьтанд 
ээлтэй 

ноолуур 
төсөл 

Өмнөговь аймгийн 
Номгон, Баян-Овоо 

сум 
800,000га 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

Энэ жилийн тухайд цар тахлын нөлөөтэй холбоотой 
төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаанууд хугацаанаасаа бага зэрэг 
хойшилсон болно.  

Тайлангийн хугацаанд Бэлчээр Хамгаалал, зүй зохистой 
ашиглалтын төлөвлөгөө гаргах болон хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор: 

 Төслийн баг бэлчээрийн зүй зохистой ашиглалт, малчдын 
хамтын ажиллагааг сайжруулах боломжийн талаар 8-р сард 
орон нутагт ажиллахдаа Хөрхийн Наран хоршооны бүлэг тус 
бүрд очин сургалт семинар хийв. 

 Төсөлд хамрагдсан өрхүүдийн өвөлжөөний бэлчээрийн 
талбайг газарзүй мэдээллийн систем дээр тооцон гаргаж, 
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Бүлэг - 4 Хуудас - 4 

 

№ Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт 
Хамгаалах 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 
Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол хэрэгжүүлж 

байна, Төлөвлөж 
байгаа/ 

Хэрэгжилт 

өрхийн малын тоо болон бэлчээрийн талбайг оролцуулан 
малын нягтшилыг өрх бүрээр тооцож гаргав. 

 2020 онд нийтдээ 177 цэг дээр ургамал хөрсний бичиглэл 
хийж бэлчээрийн төлөв байдлын оноог тооцож гаргав. 

Хоршоодын удирдлага, зохион байгуулалтыг дэмжих, чадавхи 
бэхжүүлэх ажлын хүрээнд: 

 2020 оны I сард Хөрхийн Наран, Шурхан Залаа хоршоодын 
бүх гишүүдийн хурал болж 2019 оны тайлан, 2020 оны 
төлөвлөгөөг хэлэлцлээ. 

 Монголын Бэлчээр Ашиглагчдын Нэгдсэн Холбоо (МБАНХ)-
ны зөвлөх багш Баасанхүүг тус хуралд урьж оролцуулан 
хоршооны бизнесийн зарчим, хамтын ажиллагааны чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулж мөн бусад аймаг орон нутгуудад 
амжилттай ажиллаж буй зарим хоршоодын туршлага, хамтын 
ажиллагааны арга ажиллагаанаас танилцууллаа. 

 Мөн хурлаар хяналтын зөвлөлийг шинэчлэх дахин сонгох 
ажиллагаа явагдсан бөгөөд мөн хоршоонд шинээр элссэн 
гишүүдэд хоршооны гишүүний үнэмлэх гардуулав. 

Хоршоодын малчид болон ноолуур худалдан авагчдын 
үйлдвэрлэлийн өртөг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллах 
хүрээнд: 

 Цар тахлын улмаас Керинг групп хэдийгээр ноолуур худалдан 
авч чадаагүй ч төслийн зүгээс Анааш болон Лондон Кашимер 
компаниудад 2.3 тонн ноолуураа борлуулахад нь дэмжлэг 
үзүүлэв. 

 Дотоодын ноолуурын боловсруулах үйлдвэр болох Өгөөж 
Шим компанид 2 үе шаттайгаар борлуулсан. 

 Мөн гурван тонн тэмээний ноосоо Анааш компанид 
хоршооны малчид хамтран бэлтгэж борлуулав. 
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Бүлэг - 4 Хуудас - 5 

 

№ Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт 
Хамгаалах 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 
Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол хэрэгжүүлж 

байна, Төлөвлөж 
байгаа/ 

Хэрэгжилт 

Ноолуурын чанарыг сайжруулахад малын эрүүл мэнд, 
чанарыг сайжруулах чиглэлийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд: 

 Хоршоодын 76 өрхүүдийн цагаан болон улаан эр, эм болон 
шүдлэн борлонгийн ноолуурын дээжийг  “Нэхмэлийн 
хүрээлэнгийн лаборатори”-т илгээж шинжилгээнд хамруулав. 

 2018 онд зохиомол аргаар хээлтүүлсэн 2020 оны 
борлонгуудын ноолуурын дээжийг шинжилгээнд илгээсэн 
юм. Шинжилгээний дүнгээс харахад эрлийз борлонгийн 
ноолуурын голч нь хоршоодын айлуудын эрлийз бус 
борлонгийнхоос нарийн харин уртын хувьд арай богино байв. 

Байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй ноолуур төслийн талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 4-1-ээс харна уу. 

2 

ОТ компанийн дэвшүүлсэн Эерэг 
нөлөө ахиу байлгах зорилгод хүрч, 
үлдэгдэл нөлөөг арилгахын тулд 
хамгийн багаар тооцоход 50,000 
км2 талбай нутагт байгаль 
хамгааллын үйл ажиллагаа 
явуулах шаардлагатай болохыг 
БОЯБ болон Чухал амьдрах орчны 
судалгаагаар тодорхойлсон. 

Хууль бус 
антай тэмцэх 

төсөл 

Өмнөговь аймгийн 
Номгон, Баян-Овоо, 
Манлай, Ханбогд;  

Дорноговь аймгийн 
Хатанбулаг, Хөвсгөл 
сумдын нутаг дэвсгэр 

1,500,000га 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна. 

Хулгайн антай тэмцэх төслийн 2019 оны ажлын үр дүн, 2020 
оны ажлын төлөвлөгөө хэлэлцэх хурлыг 2020 оны 4-р сарын 
14 ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа. 

 Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд зохион байгуулсан хяналт 
шалгалтаар илэрч бүртгэгдсэн сэг сэмийн судалгааны мэдээ: 

Үхлийн 
шалтгаан  

2015 2016 2017 2018 2019 

Хулгайгаар 
агнагдсан  

33 28 72 8 1 

Байгалийн 
жамаар 
үхсэн  

6 60 48 33 2 

Тодорхойлох 
боломжгүй  

25 50 55 18 - 

Нийт 64 138 176 59 3 
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№ Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт 
Хамгаалах 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 
Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол хэрэгжүүлж 

байна, Төлөвлөж 
байгаа/ 

Хэрэгжилт 

 2020 оны төлөвлөгөө 6-р сард батлагдаж 9-р сард хяналт 
шалгалтын ажил эхэлсэн. 

 Дархан цаазат газар руу орж гарч буй тээврийн хэрэгслийн тоог 
гаргах зорилгоор Говийн Бага ДЦГ-ын А хэсгийн 
хязгаарлалтын бүсийн хилийн заагт 20 ширхэг Тээврийн 
хэрэгсэл тоологчийг 2019 оны 8 дугаар сараас суурьлуулсан 
болно. Энэхүү багж нь тээврийн хэрэгслийн төрөл, явж буй 
чиглэл, хурдыг мөн хянах чадвартай. Дата мэдээг 2020 оны 3 
дугаар саруудад татан авч  шинжилгээ хийж байна.  

 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад болон Ханбогд сумдын 
иргэдийн цахим сүлжээний тандалт судалгаан 2020 оны 9 
дүгээр сараас 2021 оны 3 дугаар сарууд хүртэл хийгдэхээр 
төлөвлөж байна. 

 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод үйл ажиллагаа явуулж 
буй хүнсний зах, худалдааны цэгүүд болон Таван Толгойгоос 
Гашуун сухайт боомт хүртэлх нүүрсний зам дагуух махны 
цэгүүд, гуанз, дэлгүүрүүдэд тандалт судалгаа хийж байна. 
Тайлан жилийн эцсээр гарах болно. 

Хууль бус антай тэмцэх төслийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Хавсралт 4-2-аас харна уу. 

3 

Гүний хоолойн газар доорх усны 
ордоос ус татах барилга 
байгууламжын нөлөөлөөгөөр 
устсан байгалийн заган ойг 
дүйцүүлэн хамгаалах 

Заган ойг 
нөхөн 

сэргээх 

Өмнөговь аймгийн 
Ханбогд сум 

5 га  

Оюу толгой компани нь нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгааллын 
хүрээнд заган ойг сэргээх, түүний тархалтын хүрээг нь тэлэх 
зорилготой төслийг 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. 2020 
оны хувьд Ханбогд сумын Ухаа загийн хоолойн 5 га талбайд 
заг болон бусад нутгийн ургамал тарих ажлыг Мөнх Ногоон 
Галба ТББ-тай хамтран гүйцэтгэлээ. Уг ажилд сумын дөрвөн 
багийн 18 малчдын төлөөлөл, Мөнх ногоон Галба ТББ-ын 
ажилтангууд, зөвлөх мэргэжилтэн, тээвэр болон усны машины 
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№ Дүйцүүлэн хамгаалах зорилт 
Хамгаалах 

арга хэмжээ 
Арга хэмжээний цар, 

хэмжээ 
Тоо 

хэмжээ 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол хэрэгжүүлж 

байна, Төлөвлөж 
байгаа/ 

Хэрэгжилт 

жолооч зэрэг нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хийсэн нь онцлог байлаа.  

Талбайн тарилтын ажлыг Ханбогд сумын төвөөс 22 км-т орших 
Ухаа загийн хоолойн 5.0 га талбайд монгол азар, сибирь 
хармаг, давссаг заг гэсэн гурван зүйл ургамлын нийт 5180 ш 
суулгацыг технологийн дагуу тарьж, усалгаа хийн, 
өвөлжилтөнд бэлтгэлээ.  
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 Бэлчээрийн менежментийн “Байгальд ээлтэй ноолуур” төсөл 

Байгальд Ээлтэй Ноолуур Төсөл (БЭНТ) нь 2015 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 
Өмнөговь аймгийн хоёр хоршооны гишүүн 131 малчин өрхтэй хамтран ажиллаж байна. 
Энэ хамтын ажиллагаа нь БЭНТ-ийн хувьд хоршоодын малчдыг бэлчээрийн зүй зохистой 
ашиглалт, мал аж ахуйн менежментийг өдөр тутмын аж ахуйдаа хэвшүүлж, ноолуурын 
тогтвортой өртгийн сүлжээг бий болгож, дэмжлэг үзүүлэх зорилготой (зураг 4.1). Номгон 
сумын бэлчээрийн нийт талбай нь (тусгай хамгаалалттай газар нутгийг оруулахгүй) 
1,303,168 га ба үүнээс ойролцоогоор 198,287 га бэлчээрийг хоршооны гишүүн малчид 
ашигладаг. Баян-Овоо сумын Могой багийн Шурхан Залаа хоршооны малчид тухайн 
багийн 267,684 га бэлчээрийн 50,910 га бэлчээрийг ашигладаг байна. Төслийн үйл 
ажиллагааны хураангуйг хүснэгт 4-1-ээс, дэлгэрэнгүй Хавсралт 4-1 -ээс харна уу. 

 Хууль бус ан, ховор амьтан, ургамлын эд эрхтэний худалдаатай 
тэмцэх төсөл 

Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран 2016 оноо хэрэгжүүлж эхэлсэн 
уг төслийн зорилго нь Оюу толгойн ХХК үйл ажиллагаатай холбоотой бүс нутгийн хүн 
амын төвлөрөл нэмэгдэх, дэд бүтэц хөгжихийн хэрээр зэрлэг амьтдын хууль бус ан, ховор 
ургамлыг түүх зэрэг болзошгүй сөрөг нөллөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах юм.  

Төслийн үйл ажиллагаа дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй: 

- Байгаль хамгаалах, хууль сахиулах төрийн байгууллагын албан хаагчдын ур чадвар, 
хамтын ажиллагааг сайжруулах, 

- Тогтмол хяналт шалгалт хийх нөхцөл бололцоог хангах, тухайлбал түлш, шатахуун 
болон албан хаагчдын томилолтын зардлыг гаргах, 

- Албан хаагчдыг шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжөөр хангах, 

- Ховор амьтан, ургамлыг сурталчлан таниулах, хуулийн хариуцлагыг ойлгуулах зэргээр 
олон нийтийг соён гэгээрүүлэх. 

Төслийн үндсэн үйл ажиллагаа Хавар (1-4-р сарууд) болон Намар (9-12 саруудад)-ын 
улиралд буюу хууль бус ан хамгийн ихээр гардаг улиралуудад голчлон явагддаг. Цар 
тахалтай холбоотой хөл хорионы улмаас оны эхний хагаст төлөвлөсөн ажлуудыг 
хэрэгжих боломжгүй болсон. Одоогоор оны сүүлийн хагас буюу намрын ажлууд 
төлөвлөгөөний дагуу хэвийн үргэлжилж байна. Төслийн энэ оны хаалтын хурлыг 2021 
оны 2-р улиралд төлөвлөсөн бөгөөд уг хурлаар 2020 оны намар болон 2021 оны хаврын 
ажлуудын үр дүнг тайлагнаж дараа жилийн ажлын төлөвлөгөөг ярилцах болно. Энэ 
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удаагийн тайланд төсөл хэрэгжсэн сүүлийн 5 жилийн үр дүнг нэгтгэн харууллаа. 
Тайлангийн хураангуйг хүснэгт 4-1-ээс, дэлгэрэнгүйг Хавсралт 4-2-оос харна уу. 

 Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн барилгын ажлын явцад 
хөндөгдсөн заган ойг дүйцүүлэн хамгаалах “Доройтсон заган ойг нөхөн 
сэргээх” төсөл  

Заган ойг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд заг болон бусад нутгийн ургамал тарих 
ажлыг Ханбогд сумын дөрвөн багийн 18 малчдын төлөөлөл, Мөнх ногоон Галба ТББ-ын 
ажилтангууд, зөвлөх мэргэжилтэн, тээвэр болон усны машины жолооч зэрэг орон нутгийн 
26 хүний бүрэлдхүүнтэй зохион байгууллаа.  

Ханбогд сумын төвөөс 22 км-т орших Ухаа загийн хоолойн 5.1 га талбайд монгол азар, 
сибирь хармаг, давссаг заг гэсэн гурван зүйл ургамлын нийт 5180 ш суулгацыг 
технологийн дагуу тарьж, усалгаа хийн, өвөлжилтөнд бэлтгээд байна. 2021 онд усалгаа 
арчилгаа болон шаардлагатай бол тарьц суулгацыг нөхөн тарих ажлуудыг үргэлжлүүлэн 
хийхээр төлөвлөөд байна.  
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Зураг 4- 1. Ухаа загийн хоолойд заг болон бусад нутгийн ургамал тарьсан Мөнх Ногоон Галба ТББ-ийн 
хамт олон малчдынхаа хамтаар  
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5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүснэгт 5- 1. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль 
орчныг 

хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Тоо 
хэмжээ 

Хэрэгжилт 
Гүйцэтгэл 

1 Амьжиргааг 
дэмжих 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 

2011 оны 
Нөхөн 
олговрын 
хөтөлбөрт 
хамрагдса
н малчин 
өрхүүд 

39 өрх Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Малчдын амьжиргааг дэмжих дараах 5 төслийг 
хэрэгжүүлж байна. Компаниас төслүүдэд эхлэлийн 
санхүүжилтыг олгож, төсөлд хамрагдсан малчдыг 
хуулийн этгээд байгуулах сургалтад хамрууллаа. 
Ингэснээр төсөлд хамрагдсан малчид компани, 
хоршоо байгуулах зэргээр албан ёсны зохион 
байгуулалтаар бизнесээ үргэлжүүлэх ур чадвартай 
болсон.  

Эхлэлийн санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлэх тоног төхөөрөмж авах зэргээр хөрөнгийн 
чадавхитай болж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 
Төсөлд 2020.10 сарын байдлаар нийтдээ 49 өрх 
хамрагдаж байна. Төслүүдийн тогтвортой байдлыг 
бий болгохоор Хөгжлийн шийдэл ТББ –тай  
гэрээгээр хамтарч ажиллаж зөвлөгөө, сургалт авч 
байна.   

• Махны чиглэлийн Ангус үхэр үржүүлэх
төсөл

• Газар тариалангийн төсөл
• Оёдолын төсөл
• Тахианы аж ахуйн төсөл
• “Гавилууд шилмэл сүрэг” хонины төсөл

2 Хөндлөнгийн 
үр дүнгийн 
үнэлгээний 
зөвлөмжийн 
дагуу  өрхийн 
хөгжлийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулж, 
хамтран 
ажиллах 

2011 оны 
Нөхөн 
олговрын 
хөтөлбөрт 
хамрагдса
н малчин 
өрхүүд 

11 өрх Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

2018 онд хөндлөнгийн судалгааны байгууллагын 
хийсэн Нөхөн олговрын хөтөлбөрийн үр дүнгийн 
үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу 11 өрх тус бүрийн 
онцлогт тохирсон амьжиргаа дээшлүүлэх хөгжлийн 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 

5.1. Амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Малчдын амьжиргааг дэмжих, нэмэлт орлогын эх үүсвэртэй болгох чиглэлээр 5 төсөл 
хэрэгжүүлж, санхүүгийн болон чадавхижуулах дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллаж 
байна. Компаниас төслүүдэд эхлэлийн санхүүжилтыг олгож, төслийн малчид хуулийн 
этгээд байгуулах сургалтанд хамрагдаж компани, хоршоо, бүлгийн зохион 
байгуулалтанд орж тоног төхөөрөмжөө авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. 
Төслүүдийн урт богино хугацааны стратегийг боловсруулах бизнесийн зөвлөх 
үйлчилгээг Хөгжлийн шийдэл ТББ-тай гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж байна.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй бизнес төслүүд: 
 Газар тариалангийн төсөл
 Оёдлын төсөл
 Махны чиглэлийн Ангус үхэр үржүүлэх төсөл



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 5 Хуудас - 2 

 

 

 Тахианы аж ахуйн төсөл 
  “Гавилууд шилмэл сүрэг” илүү нугаламт хонины төсөл 

 
Газар тариалангийн төсөл: 9 малчин өрх нэгдэж “Энергийн ундарга” хоршоог 
байгуулан 2га ил талбай болон 6х20м хэмжээтэй 5 хүлэмжинд хүнсний ногоо тариалж 
Оюу Толгой ХХК болон орон нутагтаа ханган нийлүүлж байна. Говийн хөрсөнд сайн 
ургадаг тарвас, хүлэмжинд өргөст хэмх, улаан лоолийг голчлон тариалж байна. 2020 
онд нийт ургацын хэмжээгээ өмнөх жилээс 3 дахин нэмэгдүүлж 9 тонн гаруй ургац 
хүлээн авсан.  

 
 

 
 
Оёдлын төсөл: Оёдлын компани нь 12 хувьцаа эзэмшигчтэй ба 2018 оноос эхлэн жил 
бүр хувьцаа эзэмшигч нартаа ногдол ашиг өгч байна. Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний 
чанарыг сайжруулах тал дээр ОТ ХХК-ийн Худалдан авалтын багтай хамтран ажиллаж 
байна.  Компанийн 5 жилийн стратеги, бодлого журмаа сайжруулан хөгжүүлсэн. Энэ 
жилийн хувьд дараах нэмэлт сургалтанд ажилтнуудаа хамруулсан.  

• Логоны машин ажиллуулах сургалт -1 хүн 
• 5s сургалт – 6 хүн тус бүр хамруулсан. 
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Махны чиглэлийн Ангус үхэр үржүүлэх төсөл:  “Үнээгийн говь” хоршоо 14 
гишүүнтэй. Ангус үүлдрийн бухыг хэрхэн нутагшуулан маллах талаар хоршооны 
гишүүд тусгайлсан сургалтанд хамрагдсан. 2020 онд ангус үүлдрийн 9  бухаар нийт 100 
орчим үхэр хээлтүүлэгт орсон. 2019 онд мал угаалгын ванн барьж ашиглалтанд оруулан 
жил бүр 5000 орчим мал угааж байна. Хоршоо жил бүр үхэртээ туулгалт хийх, угаах 
ажлыг уламжлал болгон зохион байгуулдаг.  
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Тахианы төсөл: Амьжиргааг дэмжих сургалтад хамрагдсан 2 малчин өрхийн 
эмэгтэйчүүд нийлж “Галбын тахиа” нөхөрлөлийг байгуулан 2018 оноос хойш үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Тус төслийн хүрээнд 5 жилийн төлөвлөгөө гарган, тахианы 
байраа стандарт нийцүүлэн тохижуулах, тахианы тоо толгойг нэмэгдүүлэх зэрэг 
ажлуудыг 2020 онд хийсэн байна. Одоогоор тахианы өндөгөөр бүтээгдэхүүн хийж 
өрхийнхөө хэрэгцээг хангаж байна. 

• Тахианы байрыг стандартад нийцүүлэн тохижуулсан (шаардлагатай 
материалыг уурхайн талбайгаас авсан) 

• Тахианы байр, тахиануудад ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн 
• Шинээр 15 нутгийн бор тахиа худалдаж авсан 
• Тахианы насжилт болон өндөглөгч тахиаг ялгах талаар сургалтанд хамрагдсан 
• Даланзадгад хотод тахиа болон аж ахуй эрхлэгч нартай уулзаж туршлага 

судалсан 

     
 

Махны чиглэлийн гавилууд хонины аж ахуй эрхлэх төсөл: “Гавилууд шилмэл 
сүрэг” хоршоог 2019 онд 13 нутгийн малчин өрхийг хамруулан байгуулсан. Гавилууд 
хэвшлийн хонь нь бусад үүлдрээс дундажаар 5.3-7.8%-иар илүү жинтэй, улсын 
хэмжээнд махны гарцаах 4-рт орох үзүүлэлттэй. Ханбогд суманд ойролцоогоор 20,000 
толгой гавилууд хэвшлийн хонь байгаа бөгөөд сумын захиргаанаас тоо толгойг нь 
40,000 хүргэн өсгөж үүлдэрээр батлуулах бодлого барин ажиллаж байна. Төслийн 
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хүрээнд хоршооны гишүүн 13 өрхөд нийт 455 толгой гавилууд хэвшлийн хонь худалдан 
авч өгсөн.  

Эхний ээлжийн 260 хониноос 174 төл хүлээж аваад байна. Сумын ЗДТГ-тай гэрээ 
байгуулан хуцны суурь үүсгэх ажлыг эхлүүлээд байна. 

    
          

5.2. Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

Нөхөн олговорын хөтөлбөрийн үр дүнгийн үнэлгээг хөндлөнгийн мэргэжлийн 
байгууллага 2018 онд хийсэн бөгөөд амьжиргаа нь бүрэн сэргээгүй гэж дүгнэсэн 11 
өрхөд зориулан тухайн малчин өрхийн амьжиргааг дэмжих тусгайлсан төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэн зөвлөмж гаргасан.  Үүний дагуу өрхийн гишүүдийн чадавх, 
амьжиргааны давуу тал, өрх тус бүрийн онцлогт тохирсон малчдын амьжиргааг дэмжих 
төлөвлөгөөг \МАДТ\ өрхийн гишүүдтэй нарийвчлан зөвлөлдсөний үндсэн дээр 
боловсруулан хэрэгжүүлж байна. МАДТ- ний хүрээнд өрхийн амьжиргааг сэргээх 
бодит арга хэмжээг гурван жилийн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх бөгөөд тухайн өрхийн 
амьжиргааны түвшин сумын ядуурлын түвшинтэй харьцуулахад хэрхэн сэргэснийг 
харгалзан төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжсэн хэмээн дүгнэх юм. 

Тусгайлсан төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж буй өрхүүдтэй байнгын харилцаа 
холбоотой ажиллаж төлөвлөгөөнд заасан санхүүгийн дэмжлэгийг хуваарийн дагуу 
олгож байна. 

• Хөгжлийн төлөвлөгөөний санхүүжилтээр ажлын байр, бэлэг дурсгалын 
дэлгүүр, үзвэрийн газар нээхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  

• 2020 онд 11 өрхөд олгосон нийт санхүүжилт 78,500,000 төгрөг 
Эдгээр өрхийн гишүүдийн бизнес саналыг хөгжүүлэхэд Хөгжлийн Шийдэл ТББ 
хамтран ажиллаж, мэргэжлийн зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлж байна. 
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Төлөвлөгөөнд тусгагдсанаас гадна эдгээр өрхүүдэд дараах нэмэлт дэмжлэгүүдийг 
үзүүлэн ажиллаж байна: 

• Оюутны тэтгэлэгт хамруулах 
• Тогтвортой амьжиргааны төсөлд хамруулах 
• ОТ төсөлд байнгын ажлын байртай болоход нь дэмжлэг үзүүлэх 
• Бизнес эрхэлж буй өрхөд дахивар бүтээгдэхүүн олгох 
• Хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн харилцааны тухай сургалтанд 3-6 сарын 

хугацаанд хамруулсан 

  

бизнес 
эрхлэх

36%

МАА 
эрхлэх 

64%

11өрхийн хөгжиж буй 
чиглэл
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БҮЛЭГ 6.  СОЁЛЫН ӨВИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

Хүснэгт 6- 1. Соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөсөн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

№ Соёлын өвийг 
хамгаалах чиглэл 

Соёлын өвийг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, 

Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1. 
Археологийн болон 
Палеонтологийн 
дурсгал 

 Оюу толгой ХХК-ийн үндсэн 
болон гэрээт компанийн 
ажилчдад Соёлын өвийн 
зааварчилгаа өгөх 

Төслийн үндсэн 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид 

Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна 

 Оюу толгой ХХК-ийн үндсэн болон гэрээт компанийн ажилчдад Соёлын 
өвийн зааварчилгаа өгөх ажлыг тогтмол хийж байна. 2020 оны 10 сарын 14-
ний байдлаар газар шорооны ажил болон уурхайн талбайгаас гадуур үйл 
ажиллагаа явуулж буй 6 гэрээт компаний нийт 38 ажилтанд орон нутгийн 
харилцаа болон соёлын өвийн дурсгалт газрыг хамгаалах тусгайлсан сургалт 
зааварчилгааг орон нутгийн харилцааны хэлтсийн ажилчид өгсөн байна.  

2. 
Археологийн болон 
Палеонтологийн 
дурсгал 

Чогын агуй, Умайн хад, 
Уурганы нүх, Мэлхий цохио, 
Дэмчогийн хийд Жавхлант 
хайрхан зэрэг түүх соёлын 
дурсгалт газруудад ажиглалт 
мониторинг хийх 

Түүх соёлын 
дурсгалт газрууд 

Бүрэн хэрэгжсэн 

Соёлын өвийн менежментийн системийн хүрээнд 2012 оноос хойш Ханбогд 
сумын нутагт буй улс, аймгийн хамгаалалтад авсан түүх соёлын дурсгалт 
газрууд болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудад хяналт мониторингийн ажлыг 
тогтмол хийж ирсэн билээ. Хяналт мониторингийн ажил нь уурхайн орчмын 
түүх соёлын дурсгалт газруудын өөрчлөлт, нөлөөлөл зэргийг тогтоох, сөрөг 
нөлөөллийг багасах, шинээр үүсэж буй өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээг 
тодорхойлох зорилготой (Хүснэгт 5). Ханбогд сумны нутагт байрлах түүх соёл, 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудад 2020 онд дэлхий нийтийг хамарсан цар 
тахалтай холбоотойгоор дотоодын аялагч нарын тоо нэмэгдсэнээр Дэмчогийн 
хийд, Чавгын агуй, Агуй уулын хийд, Цагаан толгойн хийд гэсэн газруудад 
өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад шинээр зам гаргаж, хог хаягдал ихэссэн байдад 
ажиглагдав. Бид хог хамгийн ихээр хуримтлагдсан Цагаан толгойн хийд ба 
Агуй уулын хийд орчимд цэвэрлэгээ хийх ажлыг санаачлан зохион байгуулсан. 
Мөн зарим түүх соёлын дурсгалт газруудад байрлуулсан мэдээллийн самбар, 
тэмдэг тэмдэглэгээ хуучирч стандартад нийцэхгүй, тухай дурсгалт газрын үнэ 
цэнийг бууруулж байгаа тул Ханбогд сумын ЗДТГ, Байгаль орчны улсын 
байцаагч, “Жавхлант говь инвестмент” ХХК-тай хамтран дурсгалт газрын 
жишиг самбарыг шинээр хийж байна. Байгалийн чулууг ашиглан хийж буй 
энэхүү мэдээллийн самбарыг улс, аймгийн хамгаалалтанд байгаа түүх соёлын 
дурсгалт нийт 6 газар байршуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  
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№ Соёлын өвийг 
хамгаалах чиглэл 

Соёлын өвийг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Арга хэмжээний 
цар, хэмжээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, 

Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

 3 
Археологийн болон 
Палеонтологийн 
дурсгал 

Хэрэв хайгуул судалгаа 
хийгдээгүй талбайнуудад 
шинээр  газар хөндөх хүсэлт 
ирвэл авран хамгаалах арга 
хэмжээ зохион байгуулах 

 - Бүрэн хэрэгжсэн 

ОТ компаний Ханбогд сумын нутагт орших MV-015255 тоот ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөлтэй “Жавхлант” нэртэй талбайд геологийн хайгуулын 
зорилгоор 22 цооног  өрөмдлөгийн ажил хийхээр төлөвлөсөн байршлаас 500 
метр дотор байгаа археологийн 18 дурсгалыг тодорхойлж авран хамгаалах 
малтлага судалгааны ажил гүйцэтгүүлэх тухай хүсэлтийг ШУА-ийн 
Археологийн хүрээлэнд гаргаж өгсөн. Хүсэлтийн дагууд Монгол Улсын 
“Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулийн тавдугаар бүлгийн 27-р зүйлийн 8-д 
заасны дагууд Археологийн хүрээлэнгийн авран хамгаалах судалгааны баг 2020 
оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр хүртэл 18 
дурсгалыг авран хамгаалах малтлага, судалгааны ажлыг амжилттай хийж 
гүйцэтгэн малтлагын тайлан болон албан ёсны зөвлөмжийг гаргаж өгсөн.  

 
Орон нутгийн соёлын өвийг хамгаалах, Өмнөговь аймгийн музейн барилгыг 

шинээр барьж байгуулах ажлыг хэрэгжүүлж байна.
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6.1. Соёлын өвийн сургалт зааварчилгаа 

2020 оны 10 сарын 14-ний байдлаар газар шорооны ажил болон уурхайн талбайгаас 
гадуур үйл ажиллагаа явуулж буй 6 гэрээт компаний нийт 38 ажилтанд орон нутгийн 
харилцаа болон соёлын өвийн дурсгалт газрыг хамгаалах тусгайлсан сургалт 
зааварчилгааг орон нутгийн харилцааны хэлтсийн ажилчид өгсөн байна (Хүснэгт 2).  

Хүснэгт 6- 2. Сургалтын бүртгэл  

№ Компани, хэлтэс Огноо Тоо 

1 “Империал профессионал сервис”  ХХК 1-р сарын 30 12 

2 “НИК” ХХК-ний жолооч  3-р сарын 03 5 

3 “Золотон” ХХК 5-р сарын 18 3 

4 “Мобиком” ХХК 7-р сарын 01 3 

5 “Эрдэнэдриллинг” ХХК 10-р сарын 06 13 

6 “Water management” ХХК 10-р сарын 06 2 

Компанийн хүрээнд хэрэгждэг ЭМААБО-ны сарын сэдэвчилсэн аяны хүрээнд 2020 
оны 10 дугаар сард “Соёлын өвийг дээдлэгч Оюу толгой” аяныг зохион байгуулж 
нийт ажилчдад мэдээлэл бэлтгэн компаний дотоод цахим сүлжээнд байршуулсан 
(Хүснэгт 3).  Энэхүү аяны хүрээнд бид Монгол Улсын, тэр дундаа бидний үйл 
ажиллагаа явуулж буй говь нутгийн соёлын өв дурсгал, зан заншил, өв уламжлалыг 
хамгаалах зорилготой Оюу толгойн соёлын өвийн менежмент, үйл ажиллагаандаа 
мөрдөх зарчим, дүрэм журмууд хийгээд орон нутгийн түүх, соёлын өвийг хадгалах, 
хамгаалах, чиглэлээр хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллийг 
ажилчдад хүргэсэн болно (Зураг 6- 1). ОТ орчмын түүх, соёлын дурсгалт газрууд, 
соёлын дурсгалт зүйл олвол сэдэвт зурагт хуудсыг бэлтгэж уурхайн гал тогоо, 
автобусны буудал, захиргааны байруудад хэвлэн тарааж байрлуулсан. 

Хүснэгт 6- 3. Бэлтгэж тараагдсан багц ажил 

№ Төрөл Тоо 

1 “Ажилчдын дуу хоолой” видео бичлэг. 7 минут 

2 “Соёлын өвийг дээдлэгч Оюу толгой” гэрэл зургийн үзэсгэлэн 40 ш зураг 

3 “Соёлын дурсгалт зүйл олвол” сэдэвт зураг хуудас 50 ширхэг 

4 “Оюу толгой орчмын түүх, соёлын дурсгалт газрууд” сэдэвт зурагт 
хуудас 50 ширхэг 
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Зураг 6- 1. Монгол-Англи хэл дээр бэлтгэсэн зурагт хуудас. 

2020 онд Орон нутгийн харилцааны хэлтсээс сар тутам эрхлэн гаргадаг орон нутгийн 
сонинд соёлын өвийн зарим үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг бэлтгэж гаргасан 
байна (Хүснэгт 4). 

Зураг 6- 2. Сонин бэлтгэсэн мэдээлэл 

№ Мэдээллийн гарчиг Сар Хэвлэгдсэн 
тоо 

1 Ундайн голын өв соёлын төсөл хэрэгжив 1-р сар 1500 ширхэг 

2 Усыг хайрлан, гамнадаг монгол ухаанаас 3-р сар 1500 ширхэг 

3 Ханбогд сумын ахмадуудын идэвх зүтгэл,  
Баянхөөвөрийн хүн чулуу. 

5-р сар 700 ширхэг 

4 Археологийн арван хамгаалах малтлага судалгаа хийгдлээ 10-р сар 700 ширхэг 
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6.2. Түүх соёлын дурсгалт газруудад ажиглалт хяналт 

Соёлын өвийн менежментийн системийн хүрээнд 2012 оноос хойш Ханбогд сумын 
нутагт буй улс, аймгийн хамгаалалтад авсан түүх соёлын дурсгалт газрууд болон 
байгалийн үзэсгэлэнт газруудад хяналт мониторингийн ажлыг тогтмол хийж ирсэн 
билээ. Хяналт мониторингийн ажил нь уурхайн орчмын түүх соёлын дурсгалт 
газруудын өөрчлөлт, нөлөөлөл зэргийг тогтоох, сөрөг нөлөөллийг багасах, шинээр 
үүсэж буй өөрчлөлтийн эсрэг авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилготой (Хүснэгт 5). 
Ханбогд сумны нутагт байрлах түүх соёл, байгалийн үзэсгэлэнт газруудад 2020 онд 
дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалтай холбоотойгоор дотоодын аялагч нарын тоо 
нэмэгдсэнээр Дэмчогийн хийд, Чавгын агуй, Агуй уулын хийд, Цагаан толгойн хийд 
гэсэн газруудад өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад шинээр зам гаргаж, хог хаягдал 
ихэссэн байдад ажиглагдав. Бид хог хамгийн ихээр хуримтлагдсан Цагаан толгойн 
хийд ба Агуй уулын хийд орчимд цэвэрлэгээ хийх ажлыг санаачлан зохион 
байгуулсан. Мөн зарим түүх соёлын дурсгалт газруудад байрлуулсан мэдээллийн 
самбар, тэмдэг тэмдэглэгээ хуучирч стандартад нийцэхгүй, тухай дурсгалт газрын үнэ 
цэнийг бууруулж байгаа тул Ханбогд сумын ЗДТГ, Байгаль орчны улсын байцаагч, 
“Жавхлант говь инвестмент” ХХК-тай хамтран дурсгалт газрын жишиг самбарыг 
шинээр хийж байна. Байгалийн чулууг ашиглан хийж буй энэхүү мэдээллийн 
самбарыг улс, аймгийн хамгаалалтанд байгаа түүх соёлын дурсгалт нийт 6 газар 
байршуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Хүснэгт 6- 4 2020 онд хяналт хийгдсэн газрууд 

№ Дурсгалт газар Огноо Хяналтын товч мэдээ Хийгдсэн ажил 
1 Цагаан толгойн хийд 1-р сарын 11 Хог үүссэн Цэвэрлэгээ 
2 Агуйн уулын хийд      

Мэлхий цохио 
5-р сарын 13 Хог үүссэн 

Хэвийн 
Цэвэрлэгээ 

3 Цагаан толгойн хийд 6-р сарын 3 Хог үүссэн Цэвэрлэгээ 
4 Чавгын агуй 

Уурганы нүх 
6-р сарын 27 Хог үүсссэн 

Хэвийн 
Мэдээллийн самбар 

5 Жавхлант хайрхан 
Баг модны хийд 

 Хэвийн 
Хэвийн 

Мэдээллийн самбар 

6 Дэмчогийн хийд 
 
Чавгын агуй 

8-р сарын 9 Ойролцоо булш, агуй 
тоногдсон 
Хог үүссэн 

БО улсын байцаагч, 
Экологийн цагдаат 
мэдээлэлсэн 

7 Чавгын агуй 9-р сарын 12 Хог үүссэн Мэдээллийн самбар 
8 Хүрдэт агуй, 

Баг модны хийд 
9-р сарын 13 Агуй дээврээс дусаал 

гоожсон 
Хэвийн  

- 

9 Шар цав 10-р сарын 07 Шинэ зам Барилгын ажил 
10 Агуй уулын хийд 

Ловончомбын агуй 
10-р сарын 11 - Цэвэрлэгээ  
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6.3. Түүх соёлын газрын цэвэрлэгээ 

Цагаан толгойн хийд: “Дэлхийн байгаль орчны өдөр”-ийг угтан 6-р дугаар сарын 3-ны 
өдөр ОТ ХХК-ийн Байгаль орчин болон Орон нутгийн харилцааны хэлтэс хамтран 
Цагаан толгойн хийд, Бургас голын ойр орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэж, 20 орчим уут 
хог цуглуулж, зориулалтын хогийн цэгт хаясан (Зураг 3).   
 

 
Зураг 3. Шинээр үүссэн хог хаягдал. 

Агуй уулын хийд, Ловончомбын агуй: Хяналт мониторингийн явцад энэхүү дурсгалт 
газар хог хаягдал их хэмжээгээр хуримтлагдсан байсан тул 10-р дугаар сарын 11-ний 
өдөр ОТ ХХК-ийн Байгаль орчин, Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн ажилчид 
хамтран цэвэрлэсэн (Зураг 4). Нийт 15 ширхэг уут хог цуглуулж зориулалтын хогийн 
цэгт хаясан. Агуй уулын хийдийн орчимд үүсэж буй хог хаягдал нь Цагаан хад 
суурьшлийн бүсэд амьдарч буй иргэд болон нүүрс тээврийн жолооч нартай холбоотой 
байгаа тул цаашид эрх бүхий байгууллагаас хог хаягдлыг тогтмол цэвэрлэх, хяналтын 
арга хэмжээ авах шаардлагатай байна.  

 
Зураг 6- 3. Агуйн уулын хийдийн цэвэрлэгээ 
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6.4. Дурсгалт газрын мэдээллийн самбар шинэчлэх 

Ханбогд сумын Байгаль орчны мэргэжилтнүүд болон ОТ-н туслан гүйцэтгэгч 
“Жавхлант говь инвестмент” ХХК хамтран Чавгын агуй, Жавхлант хайрхан дурсгалт 
газруудад шинээр мэдээллийн самбар байршуулж байна. Самбарын нэг талд тухай 
газрын талаар дэлгэрэнгүй тайлбар, нөгөө талд нь соёлын болон хог хаягдлын тухай 
хуулийн талаар сануулга оруулах юм. Мөн тухай дурсгалт газар өмнө нь байсан 
хуучин төмөр самбар, хогийн сав зэргийг янзлах ажлыг 11-р сард багтаан дуусгах юм.  

  
Зураг 6- 4. Хийгдэж буй мэдээллийн самбар. 

6.5. Соёлын өвийн хайгуул, авран хамгаалах ажлууд 

2020 онд “Оюу толгой” ХХК-ний Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Соёлын өвийн 
баг, Рио Тинтогийн орон нутгийн харилцааны стандарт болон соёлын өвийн 
менежментийн систем, соёлын өвийн хөтөлбөрийн хүрээнд олон улсын стандарт 
шаардлагад нийцүүлэн Шинжлэх Ухааны Академи (ШУА)-ийн Археологийн 
хүрээлэн, Палеонтологи хүрээлэн, Ханбогд сумын Ахмадын хороо болон бусад 
оролцогч талуудтай хамтран ажиллав.  

6.5.1. Хууль эрхзүйн үндсэн шаардлага 

ОТ Соёлын өвийн хийж гүйцэтгэж буй ажлууд нь ЮНЕСКО-гийн Байгалийн болон 
биет өвийг хамгаалах конвенц, Биет бус өвийг хамгаалах конвенцууд болон Европын 
сэргээн босголт хөгжлийн банкны гүйцэтгэлийн 8 дугаар стандарт шаардлага, Олон 
улсын санхүүгийн корпорацийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар стандарт шаардлага, Монгол 
улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйл 27.8, 27.10 болон мөн 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БСШУ-ны сайдын 2010 оны 5 дугаар сарын 
18-ны өдрийн 222 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт буюу “Монгол улсын нутаг 
дэвсгэр дээр археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа хийх журам”-ын 
2 дугаар бүлгийн 2.4 болон 2.5 гэх мэт холбогдох хууль дүрэм журамд, нийцүүлэн 
гүйцэтгэсэн болно.  
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6.5.2. Газар хөндөх зөвшөөрөл 

2020 оны 10-р сарын 14-ний байдлаар нийт 75 газар хөндөх хүсэлт ирснээс уурхайн 
талбайд дотор 65, уурхайн гадна 10 хүсэлт ирсэн байна. Үүнд хайгуулын талбайд 
өрөмдлөг хийх, хайгуулын цооног битүүмжилж бөглөх, хөрсний дээж авах, 
геофизикийн хайгуул хийх, түр кэмп байгуулах, археологийн дурсгалуудыг авран 
хамгаалах малтлага хийх зэрэг хүсэлтүүд багтсан байна. Уурхайн талбараас гадна 
газар хөндөх хүсэлтүүдийг газар дээр очиж шалган, ойролцоо амьдарч буй 
(давхардсан тоогоор) Ханбогд, Баян-Овоо сумын нийт 22 малчидтай уулзаж, газар 
хөндөх ажлын талаар мэдээлэл өгч, тэдний санал хүсэлтийг сонсон хамтран 
ажилласан болно. Газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон газруудад ямар нэгэн соёлын өв 
дурсгал илэрсэн тохиолдол гараагүй байна. Бид газар шорооны ажил гүйцэтгэсэн 3 
компаний 18 ажилтанд соёлын дурсгалт зүйлс олдоход баримтлах журмын талаар 
сургалт зааварчилгаа өгсөн болно.  

6.5.3. Соёлын өвийн хайгуул, авран хамгаалах судалгаа 

Оюу толгой компаний Ханбогд сумын нутагт орших MV-015255 тоот ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөлтэй “Жавхлант” нэртэй талбайд геологийн хайгуулын зорилгоор 22 
цооног  өрөмдлөгийн ажил хийхээр төлөвлөсөн байршлаас 500 метр дотор байгаа 
археологийн 18 дурсгалыг тодорхойлж авран хамгаалах малтлага судалгааны ажил 
гүйцэтгүүлэх тухай хүсэлтийг ШУА-ийн Археологийн хүрээлэнд гаргаж өгсөн. 
Хүсэлтийн дагууд Монгол Улсын “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулийн 
тавдугаар бүлгийн 27-р зүйлийн 8-д заасны дагууд Археологийн хүрээлэнгийн авран 
хамгаалах судалгааны баг 2020 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 9 дүгээр сарын 17-
ны өдөр хүртэл 18 дурсгалыг авран хамгаалах малтлага, судалгааны ажлыг амжилттай 
хийж гүйцэтгэн малтлагын тайлан болон албан ёсны зөвлөмжийг гаргаж өгсөн.  

Хүснэгт 6- 5. Малтан судалсан дурсгалын мэдээлэл 

№ Дурсгалын 
дугаар Дурсгалын төрөл Холбогдох он 

цаг Хэрэглэгдэхүүн 

1 Heruga new-002 Тахилын байгууламж Киданы үе Шатаасан яс 
2 Heruga new-003 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 

3 Heruga new-004 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун Малын ясны 
хугархай 

4 Heruga new-005 Булш Түрүү хүрлийн үе Малын ясны 
хугархай 

5 Heruga new-008 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун Малын ясны 
хугархай 

6 Heruga new-009 Зэл чулуу Түрэгийн үе - 
7 Heruga new-010 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 
8 Heruga new-011 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 
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№ Дурсгалын 
дугаар Дурсгалын төрөл Холбогдох он 

цаг Хэрэглэгдэхүүн 

9 Heruga new-012 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун Малын ясны 
хугархай 

10 Heruga new-026 Булш Дундад зууны үе Оршуулга 
11 Heruga new-028 Булш Түрүү хүрлийн үе - 
12 Heruga new-029 Чулуун байгууламж XVIII - XIX зуун - 
13 Heruga new-030 Булш Дундад зууны үе Оршуулга 
14 Heruga new-031 Булш Дундад зууны үе Оршуулга 
15 Heruga new-032 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 
16 Heruga new-033a Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 
17 Heruga new-033b Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 
18 Heruga new-034 Тахилын байгууламж XVIII - XIX зуун - 

Малтлага судалгаанд хүрэл зэвсгийн эхэн үеийн түрүүлэг нь харуулсан оршуулгат булш 
2, Түрэгийн үеийн зэл чулуу 1, Киданы үеийн тахилгын байгууламж, XII-XIV зууны 
үеийн монгол булш 3, XVIII-XIX зуунд холбогдох тахилын болон чулуун байгууламж 
11 тус тус хамрагдсан (Хүснэгт 1). Малтлагаас нумны үйсэн саадаг хоёр, чулуун сувс 
нэг, хос төмөр дөрөө нэг, эмээлийн ясан хярны хугархай гурван ширхэг зэрэг цөөн тооны 
боловч анхаарал татахуйц олдворууд олдсон юм (Зураг 6- 5). 

 
Зураг 6- 5. Heruga new-030. Малтлагаас илэрсэн нумны үйсэн саадаг. 

6.5.4. Соёлын өвийн мэдээллийн сангийн менежмент 

Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйл 27.8, 27.10 
заалтуудын дагууд Оюу толгой компаний санхүүжилтээр хийгдсэн археологи, 
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палеонтологи, угсаатны зүйн урьдчилсан болон авран хамгаалах хайгуул малтлага 
судалгааны явцад илэрсэн түүх соёлын дурсгалуудын мэдээллийг бид “Газарзүйн 
Мэдээллийн Систем”-д (ГМС) оруулах мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлыг компаний 
дотоодын цахим сүлжээ болох OT GIS portal сүлжээнд оруулах ажил хийгдэж байна.  

Энэхүү цахим сүлжээнд соёлын өвийн мэдээллийг оруулснаар бид дурсгалт газруудын 
ойролцоо газар хөндөх болон бусад үйл ажиллагаа явуулахад түүх соёлын дурсгалт 
газруудыг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, шинээр хайгуул, малтлага хийгээгүй 
талбай, газруудыг тодорхойлох боломжтой болно (Зураг 6). 
 

 
Зураг 6- 6. Соёлын өвийн дурсгалын мэдээллийн сан. 

Ханбогд сумын нутаг дахь улс, аймгийн хамгаалалтад буй түүх соёлын дурсгалт 
газруудын зургийг дроноор авах ажил хийгдэж байна (Хүснэгт 6). Дурсгалт газруудад 
дроны зураг авахдаа Matrice 200 дрон ашиглан 40-20 метрийн өндрөөс 25м-ийн 
радиустай талбайг хамруулж байна. Ийм дроны зураг авснаар тухай дурсгалт газар 
гарч буй аливаа өөрчлөлт, эвдрэл гэмтэл, түүний хэмжээ, шинээр зам гарсан эсэх, 
ойролцоох барилга байгууламж зэргийг тодорхойлох боломжтой. Бид цаашид 
дурсгалт газруудад дроны зургийг 3 жил тутамд авахаар төлөвлөж байна. 

Хүснэгт 6- 6. Зураг авах түүх соёлын дурсгалт газрын мэдээлэл 

№ Дурсгалт газар Хамгаалалтын 
төрөл Дроны зураг 

1 Жавхлант хайрханы хадны зураг Улс  
2 Шийр уулын хадны зураг Улс  
3 Цагаан толгойн хийд Улс Зураг авагдсан 
4 Далайн дуулгын хадны зураг Улс  
5 Дэмчогийн хийд Улс Зураг авагдсан 
6 Эрээтийн хийд Улс Зураг авагдсан 
7 Цогцолын хийд Улс  
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8 Мангасын хүрээ хэмээн эртний 
туурь Улс  

 

6.6. Соёлын өвийг хамгаалах ажлууд, орон нутгийн талуудтай хамтарсан 
төсөл хөтөлбөрүүд 

Ёс заншлын өргөө: Галбын говийн ард түмний амьдралын онцлог хэв маяг, эд 
өлгийн зүйлийг хэрхэн яаж юунд ашигладаг тухай уурхайн ажиллагсад, гадаад 
дотоодын зочдод сурталчлах уламжлалт зан үйлийг сэргээх зорилготой “Ёс заншлын 
өргөө” төслийг Ханбогд сумын Ахмадын хороотой хамтран 7 дахь жилдээ 
үргэлжүүлэн хэрэгжүүлж байна. Энэ жилийн хувьд дэлхий нийтийг хамарсан цар 
тахалтай холбоотой онцгой дэглэм тогтоосон тул өргөөнд хүлээн авсан зочдын тоо 
харьцангуй цөөн буюу 60 гаруй хүн байна.  

1-р сарын 24-ний өдөр Ханбогд сумын тэмээний баярын үеэр наадмын талбайд сумын 
иргэд болон зочдод Ёс заншлын өргөө төслийн үйл ажиллагааг танилцуулах тусгай 
гэр барьж нийт 512 зочид хүлээж авсан. Энэ үеэр Улсын Их хурлын 4 гишүүн болон 
төр захиргааны олон зочид төлөөлөгч нар хүрэлцэн ирсэн байна (Зураг 7).  

 “Соёлын өвийг дээдлэгч Оюу толгой” сэдвийн хүрээнд Ахмадын хороотой хамтран 
говийн ёс заншлын талаар танилцуулах, зурагт хуудас, ажилчдын дуу хоолой 
бичлэгээр төслийнхөө талаар танилцуулга бэлтгэсэн болно. 

 
Хүснэгт 6- 7. Хүрэлцэн ирсэн Улсын Их хурлын гишүүд. 

Ундайн голын уламжлалт өв соёл:  Жавхлант багийн нутаг Ундайн гол дагуух 
малчин өрхийн ахмад настануудыг хамруулан уламжлалт мал аж ахуйн өв, мэдлэгээ 
залуу малчдад таниулан уламжлуулах сургалтын төслийг 2019 оноос эхлүүлсэн 
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бөгөөд нийт 32 ахмад настан сургалт явуулсан. Төслийн үйл ажиллагааг талууд 
амжилттай болсон гэж үзээд өргөжүүлэн оролцогчдын тоог нэмэгдүүлж 62 ахмад 
оролцуулахаар болов (Зураг 6- 7). Сургалтын үр дүнд ахмадууд өөрийн сонгож авсан 
сэдвийн дагуу нутгийн 10 малчин залууст  сургалт явуулах бөгөөд сар бүр 
уламшуулал авч байна. 

 
Зураг 6- 7. Төслийг хариуцан ажиллах ахмадууд. 

Даланзадгадын музей: “Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймагт стандартын шаардлага хангасан, барилга архитекторын өвөрмөц 
шийдэл бүхий музейн шинэ барилга барьж байна.  

Монголын говь нутгийн соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, хойч үедээ өвлүүлэн 
уламжлуулах, оюуны хөрөнгө оруулалт, танин мэдэхүйн боловсрол олгох, гадаад 
дотоодын аялагч жуулчдад монголын говь нутгийг сурталчлан таниулах жишиг 
музейтэй болж улмаар аймгийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулах юм. Төслийн 
барилгын ажлыг “Аглут” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гадна талын барилгын ажил 
бүрэн дуусаж музейн дотор засал болон үзмэрийн дэглэлт зэргийг “Адепт дизайн” 
ХХК гүйцэтгэж байна.  
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Зураг 6- 8. Музейн барилгын явц 

2020 онд “Говийн Оюу Хөгжлийн дэмжих сан”-гаас сумдад олгодог квотын 
санхүүжилтээр соёлын өвийн чиглэлээр Ханбогд суманд доорхи 3 төсөл хэрэгжиж 
байна (Хүснэгт 6- 8).  

Хүснэгт 6- 8. Ханбогд суманд хэрэгжиж буй соёлын өвтэй холбоотой төсөл 

№ Төслийн нэр Төслийн зорилго Дүн Гүйцэтгэгч 

1 Зээгт наамал Ханбогд хайрхан уулын эзэнийг зээгт 
наамал хийх 

15 сая М.Чүлтэмсүрэн 

2 
Түүхэн 
замналын 
танхим 

Түүхэн замнал танхимыг I сургуулийн 80 
жилийн ойд зориулан тохижуулах 20 сая 

 

Б.Төмөрбаатар 

3 
Чавхдаст 
хөгжмөө 
тоглоё 

Хүүхэд, залуучуудыг чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрөөх, тэдний авьяасыг нээн 
хөгжүүлэх 

6.4 сая 
 

О.Төрболд 

Мөн Говийн Оюу Хөгжлийн дэмжих сангийн хандив тусламжийн журмын дагуу 
түншлэгч сумдад дараах соёлын өв уламжлал, түүхэн арга хэмжээнүүдэд мөнгө 
тусламж дэмжлэг үзүүлсэн байна (Хүснэгт 6- 9). 

Хүснэгт 6- 9. Журамд заасан хандивын мэдээлэл 

№ Соёлын арга хэмжээ Төсөв 

1 Аймгийн наадам, түүхэн тэмдэглэлт ойд 15 сая 

2 Түншлэгч сумдын түүхэн тэмдэглэлт ойн наадам 10 сая 

3 Уул уурхайгүй сумдын наадам, түүхэн тэмдэглэлт ой 5 сая 

4 Түншлэгч сумдын наадам 5 сая 

5 Улс, бүсийн хэмжээний уралдаан, тэмцээн 5 сая 

6 Түншлэгч сумдын овоо тахилга, уламжлалт арга хэмжээ 5 мянган 

7 Сумын хэмжээний тэмээний уралдаан, уламжлалт арга хэмжээ 3 сая 

8 Аймгийн хэмжээний тэмээний уралдаан, уламжлалт арга хэмжээ 5 сая 
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БҮЛЭГ 7.  ОСОЛ, ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Химийн бодисын хадгалалтад Монгол Улсын хууль, дүрэм журмууд болон олон улсын 
стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам болох олборлолтын үеийн химийн 
бодисын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавин ажиллаж байна.  

Оюу толгойн уурхайн одоогийн батлагдсан хүчин чадал, үйл ажиллагаа болон түүнд 
шаардагдах химийн бодисын байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, эрсдэлийг 
тодорхойлохоор дараах эрсдэлийн үнэлгээнүүдийг хийлгэж мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна.  

Мөн уурхайн Хөрөнгө оруулагч нарын шаардлагын хүрээнд гүйцэтгэдэг Байгаль орчин, 
Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний хүрээнд болон Рио Тинто группийн Аюултай, 
хортой Химийн бодистой холбоотой стандарт, журмуудыг мөрдлөг болгон ажиллаж 
эдгээрийг хөндлөнгийн болон дотоод аудит зохион байгуулах замаар тогтмол хяналт 
тавин ажиллаж байна.  

• Аюултай материалын менежментийн журам,  
• Асгаралтын үед авч хэрэгжүүлэх журам.  
• Аюултай материал болон түлшний менежменттэй холбоотой Аюултай 

Материалын Удирдлагын Журам, 
• Аюултай бодисын зөвшөөрөл авах зааварчилгаа, 

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байгаа бөгөөд 2020 онд химийн 
бодисын нэгдсэн агуулахын барилгын ажил үргэлжлэнэ.  

Уурхайн хэмжээнд ашиглаж буй бүх химийн бодисыг ХАЛ-тай байхыг шаардаж байгаа 
бөгөөд хавсрах зааварчилгаа нь хангалтгүй буюу тавигдаж буй шаардлагад үл нийцэж 
буй ХАЛ-тай химийн бодисуудыг уурхайн талбайд хэрэглэхийг бүрэн хориглоод байна.  

Уг Chem Alert систем нь Олон улсад ашиглагддаг химийн бодисыг зүй зохистой аюулгүй 
ашиглахад зориулагдсан ухаалаг систем юм. Уг системийг ашигласнаар тухайн ашиглах 
гэж буй химийн бодисын талаар үйлдвэрлэгч, хор аюулын зэрэглэл, шаардлагатай нэг 
бүрийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт мэдээллийг Монгол болон Англи хэл дээр авах 
боломжийг нийт уурхайн хүрээнд ажиллаж буй ажилчид авах боломжийг бүрдүүлж өгч 
байна. Цаашид уг систем дэх бодисын мэдээлэл тогтмол нэмэгдэж, сайжирч явах болно.  
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 Осол эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөний дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд 

Хүснэгт 7- 1. Осол, эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

№ 

Болзошгүй 
аюул, осол, 

сөрөг 
нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах арга хэмжээ 

Арга хэмжээний цар, 
хэмжээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн 

хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1 Аюултай 
бодис асгарах 

Химийн бодисыг тухайн 
бодисын SDS-д заасны дагуу 
хадгалах, химийн бодис 
асгарсан, онцгой үед 
хэрэглэх багц, шингээгч 
материалыг зохих газруудад 
байрлуулах 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
Баяжуулах үйлдвэр, 
Лаборатори, Уурхай, 
Дулааны төв станц, 

Ажилчдын байрны хэсэг 
дэх цэвэрлэгээний хэсэг, 
Химийн бодисын агуулах 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна. 

Химийн бодисыг тухайн бодисын ХАЛ-д заасны дагуу хадгалж, химийн 
бодис асгарсан, онцгой үед хэрэглэх багц, шингээгч материалыг зохих 
газруудад байрлуулан ажиллаж байна.  

Мөн түүнчлэн аливаа шингэн аюултай материал агуулж буй савыг асгаралт 
үүссэн үед тогтоон барих хангалттай багтаамжтай тосгуур бүхий талбайд 
байршуулдаг. 

2 Гал түймэр 

Төслийн талбайд гал 
түймрээс сэргийлэх, 
эрсдлийг бууруулах 
боломжтой бүх арга хэмжээг 
авах 

Уурхайн талбай дахь бүх 
барилга байгууламжуудад 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

Оюу толгой уурхайн талбайд гал түймэр, онцгой байдалд эрсдэлийг 
бууруулах чиглэлээр ажлын талбайд тогтмол ажлын байрны үзлэгүүд зохион 
байгуулж, бүх барилга байгууламжийг гал унтраах, утаа мэдрэгч тоног 
төхөөрөмжүүдийг бүрэн суурилуулсан. 
Гал түймэртэй тэмцэх болон Гамшгийн тухай хуулийн дагуу уурхайн 
талбайн барилга эрсдэлийн үнэлгээ, бүх хэсэг нэгжүүдэд онцгой байдлын үед 
ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна. 

3 
Хяналтаас 

гадуурх 
дэлбэрэлт 

Төслийн талбайд аюулгүй 
ажиллагааны бүх дүрэм 
журам болон тэсрэх, тэсрэх 
бодистой холбоотой бусад 
бүх журмыг дагаж мөрдөх 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр, 
ажилчдын байр сууц,  

түлшний агуулах, 
цахилгаан үүсгүүрийн 
байр, шатахуун түгээх 

станц 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна. 

Рио Тинто группийн аюулгүй ажиллагааны “C8 Тэсрэх бодисын аюулгүй 
ажиллагааны стандарт”, “D6 Үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны 
стандарт” холбогдох дүрэм журмыг боловсруулан уурхайн талбайд 
тогтмолд мөрдөн ажиллаж байна. 

4 Хүний эрүүл 
мэнд муудах 

Хүний эрүүл мэнд муудахад 
Компанийн эрүүл мэндийн 
ажилтнууд (СОС-ын 
Гэрээлэгчид) дүгнэлт гаргаж, 
тухайн нөхцөлд хамгийн 
тохиромжтой газар руу 

Уурхайн талбайд 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна. 

Оюу толгой уурхайн талбайд “СОС Интернешнл” эмнэлэг уурхайн талбайд 
тогтмол үйл ажиллагаа явуулж ажилчдын эрүүл мэндэд хяналт тавих 
шаардлагатай тохиолдолд гуравдагч эмнэлэг рүү шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж байна.  
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№ 

Болзошгүй 
аюул, осол, 

сөрөг 
нөлөөлөл 

Урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах арга хэмжээ 

Арга хэмжээний цар, 
хэмжээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн 

хэрэгжсэн, 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

Хэрэгжилт 

нүүлгэн шилжүүлэхийг 
ажлыг зохион байгуулна. 

6 

ХС 
(Хаягдлын 
сан)-ийн 

далан нурах 

Хаягдлын сангийн 
тогтворжилтыг тогтмол 
хянах, шаардлагатай 
тохиолдолд засах 

Хаягдлын сан 
Тогтмол 

хэрэгжүүлж 
байна 

Рио Тинто группийн “D5 - Хүдрийн хаягдал, усан байгууламжийн 
менежмент” стандарт болон МУ-ын холбогдох хууль эрхзүйн 
зохицуулалтын дагуу уурхайн Хаягдал хадгалах байгууламжийн 
тогтворжилт, аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор холбогдох журмыг 
боловсруулан уурхайн талбайд мөрдөн ажиллаж байна.  
Мөн Хаягдал хадгалах байгууламжийн үйл ажиллагаанд Рио Тинто групп 
болон дотооддоо тогтмол дотоод аудитын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулдаг. 

7 

Хаягдлын 
зутангийн 
дамжлага 

эвдрэх 

Баяжуулах төхөөрөмжийн 
хэсгийг хааж, үйлдвэрийн 
менежерт мэдэгдэнэ. 
Дамжлагын эвдэрсэн хэсгийг 
тойруулж гаргах буюу 
холбоно. 

Баяжуулах үйлдвэр, шугам 
хоолой 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг аюулгүй тогтмол явуулах зорилгоор 
үйлдвэрт жилд 1-2 удаа тогтмол их засварын ажлыг зохион байгуулдаг баг 
Хөрөнгийн удирдлагын багаас тоног төхөрөөмжийн ашиглалт тогтмол 
элэгдлийн хяналт шинжилгээ зохион байгуулдаг. 

8 Автомашины 
осол 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүйн дүрэм, Компанийн 
Удирдлагын тогтолцооны 
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа 
С3. Тээврийн хэрэгсэл ба 
жолоодлого стандартын 
шаардлагуудыг биелүүлэх 

Уурхайн талбай болон орон 
нутаг, улсын чанартай авто 

замууд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 

байна 

МУ-ын холбогдох хууль тогтоомж, Замын хөөлгөөний аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм болон Рио Тинто группийн “С3 Тээврийн хэрэгсэл ба 
жолоодлого” стандартын хүрээнд холбогдох аюулгүй ажиллагааны журмыг 
боловсруулан тогмол мөрдөн ажиллаж байна. 
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 Химийн бодисын менежмент 

 Химийн бодисын хадгалалт 

“Оюу толгой” ХХК нь Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүн хадгалах 
MNS6458:2014 стандарт хангасан агуулахын барилгын ажил гадна хийцийн бүрэн 
гүйцэтгэлтэйгээр COVID19 цар тахлын улмаас түр зогссон бөгөөд барилгын ажил 
дуусах хүртэл хугацаанд тусгай зөвшөөрөл бүхий тус стандартын шаардлага хангасан 
“Майнинг Технологи Энд Экуйпмент” ХХК-ны гэрээт байгууллагын агуулахыг 
түрээсээр ашиглаж байна. Тус агуулах нь дээрх стандартыг хангасан нөхцөлд үйл 
ажиллагаа явуулдаг бөгөөд дүүргэлтийг нийт багтаамжийн 85 хувиас хэтрүүлэхгүй байх 
нөхцөлийг барьж ажилладаг. 

 
Зураг 7- 1. Гэрээт байгууллагын агуулахын дотор байдал 

Оюу толгой уурхайн талбайд баригдаж буй химийн бодисын агуулах нь Баяжуулах 
үйлдвэрийн үйлдвэрийн хажууд баригдах 963.1 м2 талбайтай ба 33.5м урт, 28.75 м 
өргөн, 8 м өндөртэй. Уг агуулах нь химийн бодисын төрөл, шинж чанараас хамааруулан 
хадгалах нийт 9 бие даасан тусдаа агуулахтай байна. Нэг агуулахад хадгалах химийн 
бодисын хэмжээ 50 тн-оос хэтрэхгүй байх ба энэхүү химийн бодисын агуулах нь MNS 
6458:2014 стандартыг бүрэн хангах байгууламж болох юм. Шинэ байгууламж нь утаа 
мэдрэх, гал унтраах системтэй ба химийн бодисын төрөл, шинж чанараас хамааруулан 
хадгалах нийт 9 бие даасан тусдаа тасалгаатай байна. Химийн бодисын агуулахын зураг 
төслийг 2018 онд Эн Си Си Эс ХХК боловсруулж, Онцгой байдлын ерөнхий газраар 
хяналт хийсэн тухай дүгнэлт болон Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлалын ерөнхий 
дүгнэлт гаргуулж, батлуулсан байна. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээг “Эко Трэйд” ХХК-аар хийж гүйцэтгүүлэн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамаар батлуулсан. Уг химийн бодисын агуулахын барилгын ажил 70 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байгаа бөгөөд 2021 оны 3 дугаар сараас үргэлжлүүлэн хийгдэж, 2 дугаар 
улиралд багтаан бүрэн дуусган  ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна. 
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Зураг 7- 2. Химийн бодисын агуулахын батлагдсан БОМ төлөвлөгөө болон БОННҮ-ий тайлан 

 
Зураг 7- 3. Баригдаж буй аюултай материалын агуулах 
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Зураг 7- 4. Баригдаж буй аюултай материалын агуулахын схем зураг 

 Асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх 

Оюу толгой уурхайд баримталж буй дотоод журмын дагуу хадгалагдах болон 
ашиглагдаж буй аливаа аюултай материалын ойролцоо асгаралтын үед ашиглах 
зорилготой шингээгч материалуудыг байрлуулдаг (Зураг 7-5). Үүнд: 

1. Тэсрэх бодисын үйлдвэр,   
2. Баяжуулах үйлдвэр,   
3. Лаборатори,  
4. Уурхай,  
5. Дулааны төв станц,  
6. Ажилчдын байрны хэсэг дэх цэвэрлэгээний хэсэг,  
7. Химийн бодисын агуулах 

Мөн түүнчлэн аливаа шингэн аюултай материал агуулж буй савыг асгаралт 
үүссэн үед тогтоон барих хангалттай багтаамжтай тосгуур бүхий талбайд байршуулдаг.  
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Зураг 7- 4. Оюу толгой уурхайд байрлах асгаралтын үед хэрэглэх шингээгч материалуудын байршил 

 

 
Зураг 7- 5. Цахилгаан үүсгүүрийн асгаралтаас сэргийлсэн тосгуур 
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Зураг 7- 6. Асгаралтын үед ашиглах шингээгч материал 
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 Химийн бодисын ашиглалт 

Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаанд 2020 оны тайлант хугацаанд (2019 оны 9 сарын 30-
наас 2020 оны 9 сарын 30) нийт 291  нэр төрлийн химийн бодис  бүхий бүтээгдэхүүн болон 
химийн бодис ашигласан ба тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай 86 нэр төрлийн 
химийн бодис дээр холбогдох зөвшөөрлийг аван ажиллаж байна.  

“Оюу Толгой” ХХК-д ашиглагдаж буй химийн бодисууд нь дараахь зориулалтаар 
ашиглагдсан байв.  

• Зэс – алтны хүдрийн флотацийн цуглуулагч; 
• Зэс – алтны хүдрийн флотацийн хөөсрүүлэгч; 
• Зэс – алтны хүдрийн флотацийг идэвхжүүлэгч; 
• Зэс – алтны хүдрийн флотацийн орчин тохируулагч; 
• Флотацийн хаягдлын умбуур бодисыг тундасжуулагч; 
• Бохир ус цэвэрлэх; 
• Баяжуулах үйлдвэр болон Цэвэрлэх байгууламжийн лабораториудад ашиглах; 
• Усны хоолойн хагжилтаас сэргийлэх; 
• Зэсийн хайлш бүхий төхөөрөмжийн зэврэлтийг (исэлдэлтийг) удаашруулах; 
• Ган болон төмрийн зэврэлтийг удаашруулах; 
• Бактери устгаж, бактерийн бохирдолыг хянах; 
• Тос, тосолгооны материал; 
• Хөргөлтийн шингэн; 
• Тоормосны шингэн; 
• Сийлант, цавуу; 

Компанид ашигласан химийн бодисын хэмжээ, хор аюулын мэдээллийг Хүснэгт 7-2-оос 
харна уу. 
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Хүснэгт 7- 2. “Оюу Толгой” ХХК-д ашигласан химийн бодисын хэмжээ 

# Бодисын Монгол нэр Бодисын Англи нэр Ашигладаг байгууламж 

Тайлант 
оны 

эхний 
үлдэгдэл 

Тайлант 
онд 

худалдаж 
авсан 

Тайлант 
онд 

хэрэглэсэ
н 

Оны 
эцсийн 

үлдэгдэл 

Хэмжих 
нэгж 

Хор аюулын 
ангилал 

1 Хатуулагын буфер уусмал Buffer solution hardness Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 1 1 0 л Энгийн 

2 ЦДЧ тодорхойлох стандарт 
уусмал 

TDS/Conductivity standard 
solution  

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 1 1 0 л Энгийн 

3 Стандарт уусмал pH 4.01 Buffer solution  pH4.01 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 6 6 0 л Энгийн 

4 Стандарт уусмал pH 10.01 Buffer solution  pH10.01 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 6 6 0 л Энгийн 

5 Стандарт уусмал pH 7.01 Buffer solution  pH7.01 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 6 6 0 л Энгийн 

6 Хаг хурдасаас сэргийлэх 
бодис Антискаль 

PermaCare /Antiscale/ 
POSM35T 

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 625 575 50 кг Энгийн 

7 Давсны хүчил Hydrochloride acid Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 437 437 0 кг Хортой 

8 Бүлэгнүүлэгч бодис MPT-
150 Solisep MPT-150 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 

үйлдвэр 225 875 800 300 кг Хортой 

9 Хаг хурдасаас сэргийлэх 
бодис MDC-220 Hydrosperse MDC-220 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 

үйлдвэр 0 625 575 50 кг Энгийн 

10 Натрийн гипохлорид NaClO /Sodium Hypochlorite/ Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 2,379 14,780 13,896 3,263 л Хортой 

11 Шугам хоолой зэврэлтээс 
хамгаалах WTS 5 - 0017 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 

үйлдвэр 5,320 35,910 40,137 1,093 л Хортой 

12 Натрийн гипохлорид 15% NaCIO 15% /Sodium 
Hypochlorite 25l/ 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 2,379 14,780 13,896 3,263 л Хортой 

13 Поли-хөнгөн цагааны хлор 
10% 

Polyaluminum Chloride; 10%; 
1T 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 2,000 2,000 0 л Аюултай ба 

хортой 

14 Поли-хөнгөн цагааны хлор 
10% 

Polyaluminum Chloride; 10%; 
25L 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 900 900 0 л Аюултай ба 

хортой 
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15 Моногидрат нимбэгний 
хүчил 

Citric acid monohydrate; 
99.5% 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 300 300 0 кг Хортой 

16 Фосфат 5 стандарт уусмал Nanocolor ortho and total 
phosphate 5 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 24 22 2 хайрцаг Аюултай ба 

хортой 

17 Фосфат 15 стандарт уусмал Nanocolor ortho and total 
phosphate 15 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 24 22 2 хайрцаг Аюултай ба 

хортой 

18 Азотын стандарт уусмал 
TNb22 

Nanocolor total nitrogen 
TNb22; 985083 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 5 5 0 ширхэг Аюултай ба 

хортой 

19 Азотын стандарт уусмал 
TNb220 

Nanocolor total nitrogen 
TNb220; 985088 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 5 5 0 ширхэг Аюултай ба 

хортой 

20 COD 40 стандарт уусмал Nanocolor COD 40; 985027 Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 5 5 0 ширхэг Хортой 

21 COD 600 стандарт уусмал Nanocolor COD 600 Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 9 9 0 хайрцаг Хортой 

22 Азотын стандарт уусмал 10 Nanocolor ammonium 10 Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 5 5 0 хайрцаг Хортой 

23 Азотын стандарт уусмал 
100 

Nanocolor ammonium 100; 
985008 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 5 5 0 ширхэг Хортой 

24 Чөлөөт хлорын уусмал Free chlorine reagent; HI701-
25 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 25 63 58 30 ширхэг Хортой 

25 Стандарт уусмал pH 7.00 buffer solution pH 7.00; 
500ml 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 6 6 0 л Энгийн 

26 Стандарт уусмал pH 4.01 buffer solution pH 4.01; RED; 
500ml 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 6 6 0 л Энгийн 

27 Булингар үзэх Стандарт 
уусмал 0 FNU 

Turbidity calibration solution, 
0 FNU; HI982916 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 3 3 0 ширхэг Энгийн 

28 Булингар үзэх Стандарт 
уусмал 20 FNU 

Turbidity calibration solution, 
20 FNU; HI982917 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 3 3 0 ширхэг Энгийн 

29 Булингар үзэх Стандарт 
уусмал 200 FNU 

Turbidity calibration solution, 
200 FNU; HI982918 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 3 3 0 ширхэг Энгийн 
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30 Цэвэрлэгээний уусмал 
HANNAINS 

Cleaning solution; 
HANNAINS; HI 7061L 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 14,122 14,122 0 л Энгийн 

31 Холимог хий INERGEN А. Барилга Инженерийн 
хэлтэс 243 730 973 0 л Аюултай 

32 Өтгөрүүлэгч MAGNAFLOC 338 Б. Баяжуулах үйлдвэр 25 0 25 0 л Энгийн 
33 Өтгөрүүлэгч FLOPAM AN 934 SH Б. Баяжуулах үйлдвэр 22,805 780,000 781,595 21,210 кг Энгийн 
34 Өтгөрүүлэгч MAGNAFLOC 336 Б. Баяжуулах үйлдвэр 14,650 43,950 58,600 0 кг Энгийн 

35 Флотацийн цуглуулагч 
урвалж 

AEROPHINE 3418A 
PROMOTER Б. Баяжуулах үйлдвэр 55,282 60,750 90,933 25,099 л Хортой 

36 Изопропил этил 
тиокарбамат 

ISOPROPYL ETHYL 
THIONCARBAMATE Б. Баяжуулах үйлдвэр 0 174,000 116,580 57,420 л Хортой 

37 Шингэн азот LIQUID NITROGEN Б. Баяжуулах үйлдвэр 0 3,024 3,024 0 л Аюултай 

38 Флотацийн хөөсрүүлэгч 
урвалж 

OREPREP OTZ-100 
FROTHER Б. Баяжуулах үйлдвэр 94,887 692,560 580,340 207,107 л Аюултай ба 

хортой 

39 Шохой HIGH CALCIUM 
QUICKLIME (ALL SIZES) Б. Баяжуулах үйлдвэр 4,015,318 30,525,989 31,339,893 3,201,414 л Хортой 

40 Тоос дарагч F13S DUST CONTROL 
AGENT Б. Баяжуулах үйлдвэр 10,000 160,000 160,000 10,000 л Энгийн 

41 
Ган шугам хоолойн 
зэврэлийг удаашруулагч 
усны урвалж 

SOLUTRIX 11 Б. Баяжуулах үйлдвэр 16,268 214,500 196,805 33,963 л Хортой 

42 
Ган шугам хоолойн 
зэврэлийг удаашруулагч 
усны урвалж 

WTS 6-2525 Б. Баяжуулах үйлдвэр 49,131 168,000 207,445 9,686 л Энгийн 

43 
Ган шугам хоолойн 
зэврэлийг удаашруулагч 
усны урвалж 

WTS 5-017 (PRODUCT 
OBSOLETE) Б. Баяжуулах үйлдвэр 5,320 35,910 40,137 1,093 л Хортой 

44 
Өнгөт шугам хоолойн 
зэврэлийг удаашруулагч 
усны урвалж 

WTS 5-1125 Б. Баяжуулах үйлдвэр 1,680 23,920 22,680 2,920 л Хортой 

45 АММИАК 25%  усан 
уусмал 

AMMONIA 25% FOR 
ANALYSIS (PRODUCT 
OBSOLETE) 

Г. Төв Дулааны Станц 0 800 800 0 кг Хортой 

46 Хайперсперс MDC220 HYPERSPERSE MDC220 Г. Төв Дулааны Станц 0 1 1 0 шил Хортой 
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47 Азотын исэл NITRIC OXIDE Г. Төв Дулааны Станц 0 1 1 0 шил Аюултай ба 
хортой 

48 Фосфорын хүчил PHOSPHORIC ACID, 85% Г. Төв Дулааны Станц 0 1 1 0 шил Хортой 

49 Натрийн бисульфит SODIUM BISULFITE 
(PRODUCT OBSOLETE) Г. Төв Дулааны Станц 0 1 1 0 шил Хортой 

50 Хүхрийн оксид SULPHUR DIOXIDE Г. Төв Дулааны Станц 0 1 1 0 бортого Хортой 

51 Фреон 
DUPONT SUVA 134A 
REFRIGERANT (PRODUCT 
OBSOLETE) 

Д. Механикийн засварын 
цех 0 4 4 0 л Аюултай 

52 Пропан PROPANE Д. Механикийн засварын 
цех 22 48 54 16 ширхэг Аюултай 

53 Фреон R134A Д. Механикийн засварын 
цех 299 2,598 2,744 153 кг Аюултай 

54 Фреон R407C Д. Механикийн засварын 
цех 104 712 660 156 кг Аюултай 

55 Фреон R-410A Д. Механикийн засварын 
цех 0 520 405 115 кг Аюултай ба 

хортой 

56 Хий SHIELDING GAS (AR 75% 
& CO2 25%) 

Д. Механикийн засварын 
цех 0 2,575 2,575 0 шил Аюултай 

57 Цэвэрлэгээний уусмал AC-
101 AC-101 Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 

үйлдвэр 0 150 125 25 кг Аюултай ба 
хортой 

58 Стандарт уусмал 1413 
CONDUCTIVITY 
STANDARD 1413 MICRO 
MMHOS/CM 

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 1 1 0 л Энгийн 

59 Хатуулаг тодорхойлдог 
индикатор 

MANVER 2 HARDNESS 
INDICATOR (85199) 

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 4 4 0 боодол Хортой 

60 Ус цэвэршүүлдэг бодис OXONIA ACTIVE Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 0 225 175 50 кг Аюултай ба 

хортой 

61 Озоны урвалж OZONE REAGENT, MID 
RANGE 0 - 0.75 MG/L O3 

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 4 31 31 4 хайрцаг Хортой 

62 Натрийн хлорит  SODIUM CHLORITE 80% 
POWDER 

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 50 325 325 50 кг Аюултай ба 

хортой 
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63 Титравер уусмал 
TITRAVER SOLUTION 
(SODIUM EDTA) 0.0800 +/- 
0.0004 M 

Ё. Ус цэвэршүүлэн савлах 
үйлдвэр 7 10 12 5 ширхэг Хортой 

64 Өтгөрүүлэгч ABS FLOC 3060 R Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 1,050 575 475 л Хортой 

65 Өтгөрүүлэгч NEU FLOC 380Y Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 500 400 100 кг Энгийн 

66 Натрийн гипохлоитын 
уусмал 

SODIUM HYPOCHLORITE 
SOLUTION 15% 

Ж. Бохир ус цэвэргүүлэх 
байгууламж 0 12,000 12,000 0 л Хортой 

67 Хүчилтөрөгч OXYGEN (O2) (UN 1073) З. Төв агуулах 0 92 92 0 шил Аюултай 

68 Калийн амил ксантат POTASSIUM AMYL 
XANTHATE З. Төв агуулах 0 2 1 1 хайрцаг Аюултай 

69 STR-2000 STR-2000 З. Төв агуулах 14 0 14 0 кг Хортой 
70 Натрийн гипохлорит SODIUM HYPOCHLORITE З. Төв агуулах 2,379 14,780 13,896 3,263 л Хортой 

71 Тосолгооны шингэн ADBLUE;DIESEL 
EXHAUST;149359 К. Бусад 5,000 124,000 111,000 18,000 л Энгийн 

72 Сийлант ADHESIVE 
KIT;METSO;1004590348 К. Бусад 2 7 5 4 хайрцаг Хортой 

73 Сийлант ADHESIVE,INSTANT;GEN
ERAL PURPOSE;416 К. Бусад 0 64 49 15 ширхэг Хортой 

74 Сийлант ADHESIVE,INSTANT;LOC
TITE 496;20GM К. Бусад 9 239 244 4 ширхэг Хортой 

75 Сийлант ADHESIVE,SPRAY;MULTI
PURPOSE;3M SUPER77 К. Бусад 14 251 257 8 ширхэг Хортой 

76 Сийлант ADHESIVE;ATLASCOP;265
6784267 К. Бусад 1 1 1 1 ширхэг Хортой 

77 Сийлант ADHESIVE;ELASTIC;SIKA
FLEX;252 К. Бусад 0 1,706 769 937 ширхэг Хортой 

78 Сийлант ADHESIVE;FLSMIDTH;322
4217 К. Бусад 0 8 3 5 ширхэг Хортой 

79 Сийлант ADHESIVE;METSO;109505
9960 К. Бусад 15 0 4 11 ширхэг Хортой 

80 Сийлант ADHESIVE;O-RING AND 
RUBBER BONDING К. Бусад 0 1 1 0 ширхэг Хортой 
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81 Сийлант ADHESIVE;SOLUFIX 14T 
AS;GLUE 4L/TIN К. Бусад 0 312 176 136 л Хортой 

82 Тос ANTISCALE MDC 220 
GE;25KG/CAN;SUEZWATE К. Бусад 0 625 575 50 кг Хортой 

83 Тос BUFFER 
SOLUTION;PH12.00 К. Бусад 0 1 1 0 ширхэг Энгийн 

84 Тос BUFFER;FINISHL;ES45/GR.
60 К. Бусад 6 0 6 0 ширхэг Энгийн 

85 Роликтой тос болон нэмэлт BUFFER;SANDVIK;263634
18 К. Бусад 0 11 10 1 ширхэг Энгийн 

86 Тос 
CARBAMIDE;SOLID 
REAGENT;AIRFIELD 
DEICING 

К. Бусад 12,000 0 6,000 6,000 л Not in 
Chemalert 

87 Резин CARTRIDGE;DIGITAL 
TITRATOR EDTA 0.0800M К. Бусад 7 10 12 5 ширхэг Энгийн 

88 Резин CARTRIDGE;RESIN;26MM 
DIA;450 FAST К. Бусад 0 669,269 669,269 0 ширхэг Хортой 

89 Резин CARTRIDGE;RESIN;26MM 
DIA;450 SLOW К. Бусад 0 1,462,122 1,462,122 0 ширхэг Хортой 

90 Резин CARTRIDGE;RESIN;30MM;
TWIN;2.4M К. Бусад 0 122,430 122,430 0 ширхэг Хортой 

91 Резин CARTRIDGE;RESIN;30MM;
TWIN;3.0M К. Бусад 0 71,151 71,151 0 ширхэг Хортой 

92 Резин CLEANER,CONDENSER;F
OAM;SC-FCC-1 К. Бусад 21 21 34 8 шил Энгийн 

93 Тослох материал CLEANER;GREASE&OIL;P
ETROLEUM DISTILLATE К. Бусад 0 400 400 0 л Аюултай 

94 Тослох материал COMPOUND,ANTI-
SEIZE;KOPR-KOTE;10055 К. Бусад 5 79 76 8 ширхэг Аюултай 

95 Шатахуун CONDENSOR;A/C;ATLASC
OP;5112319976 К. Бусад 1 3 2 2 ширхэг Not in 

Chemalert 

96 Шатахуун CONDENSOR;A/C;ATLASC
OP;5112319976 К. Бусад 1 3 2 2 ширхэг Not in 

Chemalert 

97 Тослох материал COPAL 
SPRAY;TOTAL;1BX=12CN К. Бусад 221 1,442 1,662 1 лааз Аюултай 
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98 Тослох материал 
CORROSION 
PROTECTION;AEROSOL;6
31;12 OZ 

К. Бусад 10 0 4 6 ширхэг Аюултай 

99 Тос EPOXY;BLACK;MAXICOA
T;20L К. Бусад 0 300 300 0 л Хортой 

100 Тос EPOXY;JADE 
GREEN;MAXICOAT;20L К. Бусад 0 420 380 40 л Хортой 

101 Тос EPOXY;LIGHT 
GREY;MAXICOAT;20L К. Бусад 0 580 580 0 л Хортой 

102 Тос EPOXY;MID 
BLUE;MAXICOAT;20L К. Бусад 0 2,200 1,900 300 л Хортой 

103 Тос EPOXY;SIGL 
RED;MAXICOAT;20L К. Бусад 0 260 200 60 л Хортой 

104 Тос EPOXY;SUN 
YELLOW;MAXICOAT;20L К. Бусад 0 1,140 1,140 0 л Хортой 

105 Тос EPOXY;WHITE;MAXICOA
T;20L К. Бусад 80 360 440 0 л Хортой 

106 Роликтой тос болон нэмэлт EXTENDER;ATLASCOP 
3128253806 К. Бусад 16 235 237 14 ширхэг Not in 

Chemalert 

107 Роликтой тос болон нэмэлт EXTENDER;ATLASCOP 
3222310454 К. Бусад 18 98 109 7 ширхэг Not in 

Chemalert 

108 Резин EXTENDER;ATLASCOP;31
28253825 К. Бусад 0 5 5 0 ширхэг Not in 

Chemalert 

109 Тос FLOWMETER,OIL;NORME
T;55132420 К. Бусад 3 0 3 0 ширхэг Not in 

Chemalert 

110 Тоормосны шингэн FLUID,BRAKE;HBF 4;0.5L 
BOTTLE;TOTALLUB К. Бусад 37 336 304 69 л Аюултай 

111 Тоормосны шингэн FLUID,BRAKE;MANITOU;
490408-M К. Бусад 11 21 21 11 л Аюултай 

112 Хөргөлтийн шингэн FLUID,COOLING;20L;ADV
ABRAK 00-3321 К. Бусад 40 100 140 0 л Аюултай 

113 Тослох материал 
FLUID,FIRE 
RESISTANT;HYDRANSAF
E;ISO VG46 

К. Бусад 2,000 29,000 31,000 0 л Аюултай 
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114 Тослох материал 
FLUID,FIRE 
RESISTANT;HYDRANSAF
E;ISO VG68 

К. Бусад 1,000 317,000 253,000 65,000 л Аюултай 

115 Тос FLUID,MAKEUP;BAOYON
IN;SP16-4525Q К. Бусад 3 0 3 0 ширхэг Аюултай 

116 Резин FLUID,TRANSMISSION;FL
UIDE XLD FE;1000L К. Бусад 2,000 6,000 5,000 3,000 л Аюултай 

117 Тос 
FLUID;HEAT 
TRANSFER;HD;DOWFROS
T;04632;DR 

К. Бусад 0 17,280 17,280 0 л Аюултай 

118 Тослох материал FLUID;HIGH VISCOSITY 
TEST;GREEN;32 OZ К. Бусад 0 2 2 0 л Аюултай 

119 Тослох материал FLUID;LOW VISCOSITY 
TEST;AMBER;32 OZ К. Бусад 0 2 2 0 л Аюултай 

120 Тослох материал FLUID;LUBRICATION;FLO
WROX;100061052 К. Бусад 2 0 1 1 шил Аюултай 

121 Тослох материал FLUID;LUBRICATION;FLO
WROX;100061052 К. Бусад 2 0 1 1 шил Аюултай 

122 Резин,  FROTHER;OREPREP OTZ-
100;501-90%;507-10% К. Бусад 94,887 692,560 580,340 207,107 л Аюултай ба 

хортой 

123 Тос GEL,SPATTERDIP;LINCOL
N;94005443 К. Бусад 0 12 12 0 ширхэг Энгийн 

124 Тослох материал GREASE GUN;GRACO;242-
056 К. Бусад 0 46 46 0 ширхэг Аюултай 

125 Тослох материал GREASE,DIELECTRIC;TU
NE UP;22058 К. Бусад 9 91 100 0 ширхэг Аюултай 

126 Тослох материал GREASE,MOLYBOND;ANT
I-SEIZE;100GR/TUBE К. Бусад 1 1 1 1 кг Аюултай 

127 Тослох материал GREASE;5% MOLY 
EP;NLGI#1;300886150526 К. Бусад 1,000 46,000 34,000 13,000 л Аюултай 

128 Тос GREASE;ALTIS EM 
2;TOTALLUB;160830 К. Бусад 52 470 347 175 кг Аюултай 

129 Тос GREASE;CERAN XM 
220;NLGI 2;400GR CART К. Бусад 132 806 738 201 кг Аюултай 
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130 Тослох материал GREASE;COUPLING;MOBI
LUX EP11;641316 К. Бусад 50 175 125 100 кг Аюултай 

131 Тослох материал 
GREASE;EP;5% 
MOLY;AC;NLG#0;30175015
0526 

К. Бусад 0 38,000 36,000 2,000 л Аюултай 

132 Тослох материал GREASE;EPIROC;55801055
24 К. Бусад 0 180 157 23 ширхэг Аюултай 

133 Тослох материал 
GREASE;HIGH 
VISCOSITY;460;MOLYLUB
E EP 

К. Бусад 74 226 160 140 кг Аюултай 

134 Тослох материал GREASE;ISOFLEX TOPAS 
NB52;100G TUBE К. Бусад 0 2 1 1 кг Аюултай 

135 Тослох материал GREASE;LC133;NLG#0;MO
LYLUBE;3%;WINTER К. Бусад 1,000 4,000 4,000 1,000 л Аюултай 

136 Тослох материал GREASE;MOBIL;390 
GRAM;MOBILITH SHC100 К. Бусад 7 108 87 29 кг Аюултай 

137 Тос GREASE;MOBILGREASE 
XTC;SIZE 400 GRAM К. Бусад 18 266 223 60 кг Аюултай 

138 Тослох материал GREASE;MOBILITH SHC 
220;MOBIL;644021 К. Бусад 2 9 6 5 кг Аюултай 

139 Тослох материал GREASE;MOBILITH;SHC10
0;240CC;MEMOLUB К. Бусад 14 84 80 18 кг Аюултай 

140 Тослох материал GREASE;MOBILTAC 
375NC;TENACIOUS;181KG К. Бусад 1,448 30,770 27,150 5,068 кг Аюултай 

141 Тослох материал GREASE;MOLYLUBE;LC13
3;3%;NLGI#1;SUMMER К. Бусад 3,000 6,000 8,000 1,000 л Аюултай 

142 Тослох материал GREASE;MULTIS 
COMPLEX SHC 100;NLGI 2 К. Бусад 30 1,162 903 288 кг Аюултай 

143 Тослох материал GREASE;MULTIS 
COMPLEX SHD 460;161172 К. Бусад 9 10 1 18 кг Аюултай 

144 Тослох материал GREASE;MULTIS EP 
0;NLGI 0 К. Бусад 3 29 28 4 кг Аюултай 

145 Тос GREASE;MULTIS EP 
1;NLGI 1;SIZE 400GR К. Бусад 34 202 132 104 кг Аюултай 

146 Тослох материал GREASE;MULTIS EP 
2;NLGI 2;25KG/PAIL К. Бусад 200 2,875 2,425 650 кг Аюултай 
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147 Тослох материал GREASE;MULTIS EP 
2;NLGI 2;DR К. Бусад 3,258 29,503 29,503 3,258 кг Аюултай 

148 Тослох материал GREASE;MULTIS EP 
2;NLGI 2;SIZE 400GR К. Бусад 58 1,344 1,180 222 кг Аюултай 

149 Тос GREASE;MULTIS EP 
3;NLGI 3;TOTAL;160820 К. Бусад 19 48 57 10 кг Аюултай 

150 Тос GREASE;MULTIS MS 2 
NLGI 2 К. Бусад 543 1,267 1,267 543 кг Аюултай 

151 Тослох материал GREASE;PERMA,CLASSIC;
12MONTH;EP2 GRAY К. Бусад 0 20 20 0 ширхэг Аюултай 

152 Тослох материал GREASE;PERMA,CLASSIC;
3MONTH;EP2 GREEN К. Бусад 44 554 543 55 ширхэг Аюултай 

153 Тослох материал GREASE;SURTAC 2000 
HD;WHITMORE;3504720 К. Бусад 0 4 1 3 ширхэг Аюултай 

154 Тослох материал GREASE;TACT EMV 
GADUS S5 V100 2;120CC К. Бусад 0 400 320 80 ширхэг Аюултай 

155 Тослох материал GREASE;TACT EMV 
GADUS S5 V100 2;250CC К. Бусад 0 500 400 100 ширхэг Аюултай 

156 Тослох материал GREASE;TIGER;TIRE;MOU
NT; К. Бусад 7 0 2 5 ширхэг Аюултай 

157 Тослох материал GREASE;UNIREX;N3;CAR
T400G К. Бусад 8 28 19 17 кг Аюултай 

158 Бэх INK,MAGNETIC;ADROX 
800/3;BLACK;DYMARK К. Бусад 31 348 348 31 ширхэг Аюултай 

159 Тослох материал LUBE;BLUE MOLY;ANTI-
SEIZE;8OZ;BRUSH/BTL К. Бусад 1 157 117 41 ширхэг Аюултай 

160 Тослох материал LUBE;BLUE MOLY;ANTI-
SEIZE;8OZ;BRUSH/BTL К. Бусад 1 157 117 41 ширхэг Аюултай 

161 Тослох материал LUBE;CHAIN;CRCINDU;32
436-001 К. Бусад 0 24 24 0 ширхэг Аюултай 

162 Тослох материал LUBE;DRY 
GRAPHITE;CRCINDU;3094 К. Бусад 0 23 23 0 ширхэг Аюултай 

163 Тос LUBRICANT,AIR 
TOOL;10W OIL;4 OZ;10Z4 К. Бусад 2 7 7 2 л Аюултай 
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164 Тослох материал LUBRICANT,ANTI-
SEIZE;12 OZ;SPRAY CAN К. Бусад 0 224 211 13 л Аюултай 

165 Тослох материал LUBRICANT,TIRE 
MOUNTING;SIZE 40LBS К. Бусад 200 91 200 91 кг Аюултай 

166 Тослох материал 
LUBRICANT;111 
VALVE;400G;DOWCORN;2
076632 

К. Бусад 12 165 142 35 кг Аюултай 

167 Тослох материал LUBRICANT;ANTI-SEIZE, 
COMLB, HI-TEMP, К. Бусад 0 11 9 2 кг Аюултай 

168 Тослох материал LUBRICANT;MEYCO 
LUBE 1;8-8.4PH;25KG PAIL К. Бусад 625 5,000 4,375 1,250 кг Аюултай 

169 Тослох материал LUBRICANT;MOLYLUBE 
SF100;LIGHT;WINTER К. Бусад 2,000 9,000 8,000 3,000 л Аюултай 

170 Тослох материал 
LUBRICANT;ROPE 
PENETRATING;2001;LE200
1 

К. Бусад 250 600 850 0 кг Аюултай 

171 Тослох материал 
LUBRICATION 
SET;ATLASCOP;312825385
2 

К. Бусад 0 1 1 0 ширхэг Аюултай 

172 Роликтой тос болон нэмэлт MASTERROC;RBA380;PAR
T A & B;1000L К. Бусад 0 32,000 32,000 0 ширхэг Хортой 

173 Роликтой тос болон нэмэлт MASTERROC;RBA387;PAR
T A 1000 L;50661181 К. Бусад 0 58,000 58,000 0 л Хортой 

174 Роликтой тос болон нэмэлт MASTERROC;RBA387;PAR
T B 1000 L;50661182 К. Бусад 0 58,000 58,000 0 л Хортой 

175 Тос OIL,CIRCULATING;CIRKA
N RO 150;VG 150 К. Бусад 9 0 9 0 ширхэг Аюултай 

176 Тос OIL,CIRCULATING;CIRKA
N RO 220;ISO VG 220 К. Бусад 15,000 47,000 47,000 15,000 л Аюултай 

177 Тослох материал OIL,COMP;DACNIS SH 
32;ISO VG 32;1DR/208L К. Бусад 17,541 22,057 28,395 11,203 л Аюултай 

178 Тос OIL,COMPRESSOR;1L;VM
A700091 К. Бусад 2 155 130 27 л Аюултай 
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179 Тослох материал OIL,COMPRESSOR;ATLAS
COP;58251665 К. Бусад 0 4 1 3 л Аюултай 

180 Тослох материал OIL,COMPRESSOR;BAUER 
SYNTHETIC;1L;N28355 К. Бусад 6 0 1 5 л Аюултай 

181 Тослох материал OIL,COMPRESSOR;DACNI
S LD 46;20L PAIL К. Бусад 180 1,320 1,140 360 л Аюултай 

182 Тос OIL,COMPRESSOR;MOBIL
RARUS;1024;VG32 К. Бусад 750 3,550 3,525 775 кг Аюултай 

183 Тос OIL,COMPRESSOR;N.DS-
OIL8;XUE HUANG;250G К. Бусад 0 76 71 5 кг Аюултай 

184 Тос 
OIL,COMPRESSOR;RTRY 
SCREW;1 
GAL;VANGMANU 

К. Бусад 38 38 38 38 л Аюултай 

185 Тос 
OIL,CONCRETE 
FORM;RENOLIN;FORMEN
OEL 100 

К. Бусад 12 619 529 102 бортого Аюултай 

186 Тослох материал OIL,COOLER;SANDVIK;B
G00598650 К. Бусад 0 2 2 0 ширхэг Аюултай 

187 Тос OIL,CUTTING;THREAD;EN
DURA CLEAR;32808 К. Бусад 0 136 91 45 л Аюултай 

188 Моторын тос OIL,ENGINE;QUARTZ 
9000;GF-5;SAE 5W30;4L К. Бусад 0 6,992 6,556 436 л Аюултай 

189 Моторын тос OIL,ENGINE;RUBIA TIR 
7900 FE;WINTER К. Бусад 7,000 23,000 24,000 6,000 л Аюултай 

190 Моторын тос OIL,ENGINE;RUBIA TIR 
7900;SAE 15W-40 К. Бусад 8,000 84,000 81,000 11,000 л Аюултай 

191 Моторын тос OIL,ENGINE;RUBIA 
WORKS 1000 CI-4;TOTE К. Бусад 1,000 4,000 3,000 2,000 л Аюултай 

192 Моторын тос OIL,ENGINE;RUBIA 
WORKS 1000;SAE 15W40 К. Бусад 47,464 474,330 493,378 28,416 л Аюултай 

193 Моторын тос OIL,ENGINE;W/OIL MARK 
& LITER;10W30 6L К. Бусад 0 24 24 0 л Аюултай 
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194 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;600 XP 
220;MOBIL;613638-85 К. Бусад 6 4 5 5 бортого Аюултай 

195 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP 
320;VG320;TE К. Бусад 4,000 10,000 10,000 4,000 л Аюултай 

196 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP;ISO 
VG  220 К. Бусад 8 98 93 13 бортого Аюултай 

197 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP;ISO 
VG 100;TOTAL К. Бусад 1 4 3 2 бортого Аюултай 

198 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP;ISO 
VG 150 К. Бусад 12,000 75,000 72,000 15,000 л Аюултай 

199 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP;ISO 
VG 150 К. Бусад 2 16 8 10 бортого Аюултай 

200 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP;ISO 
VG 320;DRUM К. Бусад 0 39 30 9 бортого Аюултай 

201 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER EP;ISO 
VG 68 К. Бусад 5 3 2 6 бортого Аюултай 

202 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER SH 
150;TOTALLUB;112461 К. Бусад 3 28 22 9 бортого Аюултай 

203 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER SH 
320;ISOVG3201TE/1000L К. Бусад 36,495 1,000 13,662 23,833 л Аюултай 

204 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER SH;ISO 
VG 220 К. Бусад 10 22 23 9 бортого Аюултай 

205 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER SH;ISO 
VG 320 К. Бусад 5 22 21 6 бортого Аюултай 

206 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER SH;ISO 
VG 680 К. Бусад 6 21 21 6 бортого Аюултай 

207 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;CARTER;EP680;
VG680 К. Бусад 2 2 2 2 бортого Аюултай 

208 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;KLUBER;122330
335 К. Бусад 3 4 4 3 бортого Аюултай 

209 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;LIEBHERR;1100
0867 К. Бусад 0 10 10 0 л Аюултай 
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210 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;MEROPA 
150;ISO VG 150;277210 К. Бусад 14 6 10 10 бортого Аюултай 

211 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;MEROPA 
220;ISO VG 220;277211 К. Бусад 4 5 5 4 бортого Аюултай 

212 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;MEROPA 
680;ISO VG 680;277214 К. Бусад 2 6 4 4 бортого Аюултай 

213 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;MOBIL;SHC 627 
ISO VG 100 К. Бусад 13 0 13 0 бортого Аюултай 

214 Хүч дамжуулах ангийн тос 
OIL,GEAR;MOLYLUBE 
SF100;SUMMER;ULT 
HEAVY 

К. Бусад 3,000 13,000 13,000 3,000 л Аюултай 

215 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;SOLUBLE;200L 
DRUM К. Бусад 30 0 16 14 бортого Аюултай 

216 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;SYNTHETIC 
75W90;1Q;511717-60 К. Бусад 6 15 14 7 ширхэг Аюултай 

217 Хүч дамжуулах ангийн тос OIL,GEAR;TRANSMISSIO
N SYN FE;SAE  75W90 К. Бусад 0 26 14 12 бортого Аюултай 

218 Моторын тос 
OIL,GS 
TURBINE;PRESLIA;ISO VG 
46 

К. Бусад 1 5 3 3 бортого Аюултай 

219 Моторын тос OIL,HYD;AZOLLA ZS;ISO 
VG 68 К. Бусад 0 111,000 101,000 10,000 л Аюултай 

220 Моторын тос OIL,HYD;AZOLLA;ZS46;V
G46 К. Бусад 0 7 7 0 бортого Аюултай 

221 Моторын тос OIL,HYD;AZZOLLA ZS 
32;VG 32;BULK К. Бусад 52,899 91,978 104,865 40,012 л Аюултай 

222 Моторын тос OIL,HYD;MOBIL DTE 10 
EXCEL 68;622647-80 К. Бусад 4 10 10 4 бортого Аюултай 

223 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;CAT;309-
6942 К. Бусад 100 350 450 0 кг Аюултай 

224 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;DTE 24 
ISO VG32;602623-89 К. Бусад 2 9 11 0 бортого Аюултай 
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225 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;DYNATR
ANS ACX 10W;BULK К. Бусад 49,699 274,169 280,408 43,460 л Аюултай 

226 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;DYNATR
ANS ACX 10W;TE К. Бусад 3,000 16,000 16,000 3,000 л Аюултай 

227 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;EQUIVIS 
ZS;ISO VG 15 К. Бусад 3 2 3 2 бортого Аюултай 

228 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;EQUIVIS 
ZS;ISO VG 32 К. Бусад 9 15 21 3 бортого Аюултай 

229 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;EQUIVIS 
ZS;ISO VG 46 К. Бусад 16 46 56 6 бортого Аюултай 

230 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;EQUIVIS 
ZS;ISO VG 68 К. Бусад 4 43 37 10 бортого Аюултай 

231 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;JACK;CO
NTAINING;4L К. Бусад 0 4 4 0 л Аюултай 

232 Моторын тос OIL,HYDRAULIC;UNIVIS 
N-C 68 К. Бусад 2 8 8 2 ширхэг Аюултай 

233 Тослох материал OIL,LUBRICATING;ULTR
A COOLANT;38459582 К. Бусад 40 0 4 36 бортого Аюултай 

234 Тос OIL,PNEUMA;100;VG100 К. Бусад 11 0 7 4 бортого Аюултай 

235 Тос OIL,REFRIGERANT;250ML
;134A К. Бусад 0 4 4 0 л Аюултай 

236 Тос OIL,SOLUBLE;CUTTING 
FLUID;200L DRUM К. Бусад 3,200 0 2,400 800 л Аюултай 

237 Тос OIL,SUSPENSION;KOMAT
SU;AK4064 К. Бусад 2 49 51 0 ширхэг Аюултай 

238 Тос OIL,SYNTHETIC;DACNIS 
SH 68 К. Бусад 475 150 500 125 кг Аюултай 

239 Тослох материал OIL,TRANS;MANUAL;BV 
75W80;2L BOTTLE К. Бусад 100 642 428 314 л Аюултай 

240 Тослох материал OIL,TRANSFORMER;MIDE
L 7131;1000L TE К. Бусад 0 2,000 2,000 0 л Аюултай 

241 Тос OIL,TRANSFORMER;PETR
O CHINA#45;200L DRUM К. Бусад 6,200 2,000 2,400 5,800 л Аюултай 
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# Бодисын Монгол нэр Бодисын Англи нэр Ашигладаг байгууламж 

Тайлант 
оны 

эхний 
үлдэгдэл 

Тайлант 
онд 

худалдаж 
авсан 

Тайлант 
онд 

хэрэглэсэ
н 

Оны 
эцсийн 

үлдэгдэл 

Хэмжих 
нэгж 

Хор аюулын 
ангилал 

242 Тослох материал OIL,TRANSMISSION; 
LUIDMATIC MV LV;1L К. Бусад 36 0 12 24 л Аюултай 

243 Тослох материал OIL,TRANSMISSION;DYN
ATRANS ACX 30;BULK К. Бусад 41,037 89,900 106,038 24,899 л Аюултай 

244 Тос OIL,TRANSMISSION;DYN
ATRANS ACX 30;TE К. Бусад 2 29 26 5 ширхэг Аюултай 

245 Тос OIL,TRANSMISSION;DYN
ATRANS MPV К. Бусад 4,000 8,000 9,000 3,000 л Аюултай 

246 Моторын тос OIL,TURBINE;MOBIL DTE 
732 К. Бусад 1 0 1 0 бортого Аюултай 

247 Моторын тос OIL,TURBINE;PRESLIA 
68;194498 К. Бусад 1 3 2 2 бортого Аюултай 

248 Моторын тос OIL,TURBINE;PRESLIA100
;ISOVG100 К. Бусад 1 3 2 2 бортого Аюултай 

249 Моторын тос 
OIL,WHEEL 
MOTOR;DYNATRANS 
GEA 680;205531 

К. Бусад 4,000 36,000 37,000 3,000 л Аюултай 

250 Тос OIL; SYNTHETIC PAROIL 
S, 5.3 GALLON DRUM К. Бусад 421 3,872 3,611 682 л Аюултай 

251 Моторын тос 
OIL;BIO 
TRANSFORMER;CARGILL
INT;100089128 

К. Бусад 1 19 11 9 бортого Аюултай 

252 Тос OIL;DEXRON 
III;ATF220;1L К. Бусад 68 106 174 0 л Аюултай 

253 Тослох материал 
OIL;FINAL 
DRIVE;DYNATRANS ACX 
50;TE 

К. Бусад 1,000 13,000 12,000 2,000 л Аюултай 

254 Тослох материал OIL;PNEUMA ISO VG 150 К. Бусад 14 76 84 6 бортого Аюултай 

255 Тос OIL;ROCK DRILL;ALMO 
527 VG 100;603191-85 К. Бусад 0 101 79 22 бортого Аюултай 

256 Тос OIL;ROCK DRILL;ALMO 
532 VG320;603217-85 К. Бусад 18 25 15 28 бортого Аюултай 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 7                                                                                                                                                                                                                                                              Хуудас - 26 

 

# Бодисын Монгол нэр Бодисын Англи нэр Ашигладаг байгууламж 

Тайлант 
оны 

эхний 
үлдэгдэл 

Тайлант 
онд 

худалдаж 
авсан 

Тайлант 
онд 

хэрэглэсэ
н 

Оны 
эцсийн 

үлдэгдэл 

Хэмжих 
нэгж 

Хор аюулын 
ангилал 

257 Тослох материал OIL;SAFESET 522;BOTTLE 
500ML К. Бусад 2 0 1 2 л Аюултай 

258 Тос OIL;SPECIAL IMMERSED 
AXLE;MANITOU;546222 К. Бусад 2 5 5 2 бортого Аюултай 

259 Тос OIL;SYNTHETIC PAROIL 
S;5L К. Бусад 0 795 495 300 л Аюултай 

260 Тос 
OIL;VACUUM 
PUMP;HYCON 
TESTER;1GL CAN 

К. Бусад 11 0 8 4 л Аюултай 

261 Сийлант PASTE;REMAXX 
MOUNTING;SPORT 3.5KG К. Бусад 0 35 32 4 кг Хортой 

262 Тос 
REAGENT,FREE 
CHLORINE;DPD;0.02-
2.00MG/L 

К. Бусад 0 9 9 0 ширхэг Хортой 

263 Резин REAGENT;CHLORINE,FRE
E;HANNAINS;HI701-25 К. Бусад 25 63 58 30 ширхэг Хортой 

264 Тоос дарагч, F13S REAGENT;DUST 
CONTROL;F13S;;DF001017 К. Бусад 10,000 160,000 160,000 10,000 л Хортой 

265 Тослох материал REMOVER,RUST;AEROSO
L;WD-40 К. Бусад 1,946 13,490 12,988 2,448 ширхэг Аюултай 

266 Тослох материал REMOVER,RUST;AEROSO
L;WD-40 К. Бусад 1,946 13,490 12,988 2,448 ширхэг Аюултай 

267 Резин RESIN;F.M40 KIT;612G;2-
PART POUCH;3M К. Бусад 0 30 30 0 боодол Not in 

Chemalert 

268 Резин 
RESIN;POLY TWO 
COMP;TAMPUR, 116T 
PART A 

К. Бусад 0 14 14 0 ширхэг Хортой 

269 Резин 
RESIN;POLY TWO 
COMP;TAMPUR, 116T 
PART B 

К. Бусад 0 7,020 7,020 0 ширхэг Хортой 

270 Сийлант RING;TORCH F/ MP100 
CONE CRUSHER К. Бусад 4 11 12 3 ширхэг Хортой 
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ангилал 

271 Сийлант SEALANT,FLANGE;HIGH 
TEMP ANAEROBIC К. Бусад 48 54 57 45 ширхэг Хортой 

272 Сийлант SEALANT,SILASTIC;CAT/
BUCYRUS;82833855 К. Бусад 2 10 2 10 ширхэг Хортой 

273 Сийлант SEALANT,THREAD;HIGH 
PERFORMANCE;56521 К. Бусад 7 34 39 2 ширхэг Хортой 

274 Сийлант SEALANT,THREAD;HIGH 
TEMP;567 PST К. Бусад 0 1 1 0 ширхэг Хортой 

275 Сийлант SEALANT;101E;CLEAR;310 
ML;KIMTECGE;SR302 К. Бусад 0 386 363 22 л Хортой 

276 Сийлант SEALANT;SILICONE;GRE
Y;300ML К. Бусад 22 265 265 23 л Хортой 

277 Сийлант SEALANT;SILICONE;GRE
Y;300ML К. Бусад 22 265 265 23 л Хортой 

278 Сийлант SEALANT;SILICONE;WHIT
E;300ML К. Бусад 0 791 773 18 л Хортой 

279 Сийлант SEALANT;THREADLOCK;
50ML К. Бусад 1 2 2 1 л Хортой 

280 Сийлант SEALANT;CAT;165-2601 К. Бусад 0 1 1 0 ширхэг Not in 
Chemalert 

281 Тос 
SODIUM 
CHLORITE;80%;FOOD 
GDE;25KG/CAN 

К. Бусад 50 325 325 50 кг Аюултай ба 
хортой 

282 Тос SOLISEP MPT 150GE 
COAGULANT;25KG/CAN К. Бусад 225 875 800 300 кг Хортой 

283 Сийлант 
SOLUFIX;30B 
ADH;LINATEX;41237IZZ00
50EAEA 

К. Бусад 0 130 124 6 ширхэг Аюултай ба 
хортой 

284 Мөөгөнцрийн эсрэг 
шүршигч 

SPRAY,ANTI-
FUNGAL;LYSOL;19 OZ К. Бусад 0 19 19 0 л Аюултай 

285 Сийлант THREADLOCKER;PERMA
NENT 262;RED;50ML К. Бусад 1 2 2 1 л Хортой 
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286 Сийлант THREADLOCKER;REMOV
ABLE 243;BLUE;50ML К. Бусад 1 6 7 0 л Хортой 

287 Сийлант TOOL KIT;ADHESIVE 
DISPENSG;HILTI;229155 К. Бусад 2 7 8 1 ширхэг Хортой 

288 Тос TRANSTEC;5;80W-90 К. Бусад 4,000 23,000 21,000 6,000 л Аюултай 
289 Тос TRANSTEC;5;85W-140 К. Бусад 4,000 40,000 35,000 9,000 л Аюултай 

290 Тос URETHANE;DEVCON 
FLEXANE;BLACK;10LB К. Бусад 0 45 45 0 кг Хортой 

291 Тос ZINC,COATING;20788-AC К. Бусад 10 129 131 8 ширхэг Хортой 
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8. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 

Хүснэгт 8- 1. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

№ Хог хаягдлын 
ангилал 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах 
арга хэмжээ 

Сөрөг нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1. Ахуйн болон 
аюултай 

Уурхайн үйл ажиллагаанаас гарч байгаа 
хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах, 

боловсруулах ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Оюу толгой 
уурхайн талбайд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна 

Уурхайн талбайд үүсэж буй нийт хаягдлын ангилан ялгалтыг хэрэгжүүлснээр 
хаягдлын дахин ашиглалт, дахин боловсруулалтыг тогтмол нэмэгдүүлэн 
ажиллаж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд үйл ажиллагаанаас үүссэн нийт 
хаягдлын 31 хувийг дахин ашиглалт болон дахин боловсруулалтанд илгээсэн 
байна. Үүнд үнс болон бетон зуурмагны хаягдлыг оруулж тооцсон болно.  

2. Аюултай хог 
хаягдал 

Аюултай хаягдлыг “Аюултай хог хаягдал 
тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин 

боловсруулах, устгах” журмын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 

Хаягдлын 
удирдлагын төв 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлант хугацаанд үүссэн аюултай болон хяналттай ангилалд хамаарах дараах 
нэр төрлийн хаягдлуудыг Хаягдлын удирдлагын төвд хүлээн авч зохих журмын 
дагуу дахин боловсруулах, устгах болон аюулгүй хадгалах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж байна.  

Дахин боловсруулах: 

Аюултай хаягдал 

1. Химийн бодисын сав: 32.8 тн (Гэрээт компани) 

Хяналттай хаягдал 

1. Техникийн тос: 1320.5 м3 (Гэрээт компани) 

Устгах: 

Аюултай хаягдал 

1. Эмнэлэгийн хаягдал: 2.2 тн  
Ариутгах төхөөрөмжөөр ариутгаж энгийн хаягдал болсоны дараа энгийн 
хаягдлын төвлөрсөн цэгт булж устгаж байна. (Зураг 8.7) 

Хяналттай хаягдал 
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№ Хог хаягдлын 
ангилал 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах 
арга хэмжээ 

Сөрөг нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

1. Арчих материал: 30.7 тн (Гэрээт компани) 

Хадгалах: 

Аюултай хаягдал 

1. Автомашины зай хураагуур: 49.1 тн 
2. Ахуйн зай хураагуур: 1.5 тн 
3. Лабораторын хаягдал: 41 тн 
4. Хуримтлагдсан нийт аюултай хаягдал: 375 тн (тайлант оны аюултай болон 

хяналттай ангилалын хаягдлыг оруулаад) 

Хяналттай 

5. Принтерийн хор: 1.5 тн 
6. Будаг 5.1 тн 

3. Ахуйн болон 
аюултай 

Батлагдсан маягт болон “эх үүсвэрээс 
гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт”-

ын дагуу хог хаягдлын тоо бүртгэлээ 
тухай бүр хөтөлж, тогтоосон хугацаанд 

тайлангаа сумын ЗДТГ-т хүргүүлнэ. 

Оюу толгойн 
уурхай талбайд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна 

2014 оны А/116 тушаалын хавсралт “Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, 
тайлагнах журам”-д дурдсаны дагуу хог хаягдлын тайланг 2020 оны 1-р улирлыг 
дуустал улирал бүр Ханбогд сумын ЗДТГ-т хүргүүлдэг байсан.  

2018 оны А/428 тоот тушаалаар дээрх журам хүчингүй болж “Хог хаягдлын 
мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх 
журам”-д тусгагдсаны дагуу хог хаягдлын жилийн эцсийн тайлан мэдээг орон 
нутгийн удирдлагад өгч байна.  

4. Ахуйн болон 
аюултай 

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, 
ашиглах үндэсний компаниудтай хамтран 

ажиллана. 

Оюу толгойн 
уурхай талбайд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна. 

“Оюу толгой” ХХК нь уурхайн талбайд үүсэж буй хаягдлыг дахин ашиглах, 
дахин боловсруулах чиглэлээр боломжит бүхий л хувилбарыг дэмжин ажилладаг 
бөгөөд тайлант хугацаанд 1 дахин ашиглагч (уурхайн талбай дахь дахин 
ашиглагчдыг оруулаагүй), 10 дахин боловсруулагч үйлдвэртэй хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

Хамтран ажиллагч байгууллагууд: 

1. Орон нутгийн Улаан загалмайн анхан шатны хороо 
2. “Алтан оршихуй” ХХК 
3. “Рози лайн” ХХК 
4. “Од пластик” ХХК 
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№ Хог хаягдлын 
ангилал 

Сөрөг нөлөөллийг арилгах, бууруулах 
арга хэмжээ 

Сөрөг нөлөөллийн 
хамрах хүрээ 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 

хэрэгжүүлж байна, 
Төлөвлөж байгаа/ 

Хэрэгжилт 

5. “ЖБС ХХК” 
6. “Юу Би метал маркет” ХХК 
7. “Сайн цаас” ХХК 
8. “Эс Энд Эм Сольюшн” ХХК 
9. “Таван бишрэл” ХХК 
10. “Хай би ойл” ХХК 
11. “Аранзал трэйд” ХХК 

Дахин ашигласан 

1. Мод: 2152.8 м3 
2. Жижиг дугуй: 178.4 тн 
3. Резин: 206.7 тн 
4. Хуванцар хоолой: 23.2 тн 
5. Шланк: 11.2 тн 
6. Бүтээлэг, эсгий: 54.2 тн 
7. Төмөр: 288.8 тн 
8. Будаг (дотоод хэрэгцээнд): 0.5 тн 
9. Аюултай материалын хуванцар сав (дотоод хэрэгцээнд): 28.9 тн 
10. Сэндвич хавтан 11.8 тн 

Дахин боловсруулсан 

10. Хуванцар хоолой: 49.9 тн 
11. Хатуу хуванцар: 68.6 
12. Төмөр: 4259 тн 
13. Картон цаас 331.1 тн 
14. Цэвэр усны хуванцар сав: 478.2 тн 
15. Хоолны хаягдал: 1591.6 тн 
16. Гал тогооны тос: 59 тн 
17. Цахилгааны утас: 233.2 тн 
18. Ахуйн цахилгаан тоног, төхөөрөмж: 41.3 тн 
19. Хаягдал тос: 1320.5 м3 
20. Аюултай материалын сав: 32.8 
21. Арчих материал: 30.7 тн 

 Хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах, боловсруулах  
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 Хог хаягдлыг бууруулах, дахин ашиглах, боловсруулах  

“Оюу толгой” ххк нь хог хаягдлын менежментийг урвуу пирамид аргачлалыг ашигладаг 
бөгөөд уг зарчимын хүрээнд нэн тэргүүнд хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, дахин 
боловсруулалтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зорилго болгон ажилладаг. 

 
Зураг 8- 1 Хог хаягдлын менежментийн зарчим 

Тайлант хугацаанд оюу толгой уурхайд үүссэн нийт хаягдлын 31 хувийг дахин ашиглах 
буюу дахин боловсруулах үйлдвэрт илгээсэн байна. 

 
График 8- 1 Үүссэн нийт хог хаягдал ба дахин боловсруулалтын хувь хэмжээ (Үнс ба бетон зуурмагны 
хаягдлыг оруулж тооцсон) 

 “Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин 
боловсруулах, устгах” журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Оюу толгой нь уурхайн талбай дахь аюултай хаягдлыг өөр хоорондоо 
холилдохгүй, хүрээлэн буй орчинд бохирдол үүсгэхгүй нөхцөлд түр хадгалдаг бөгөөд 
Оюу толгой төсөл эхэлсэн цагаас хойш хуримтлагдсан нийт аюултай болон хяналттай 
ангилалын хаягдлын хэмжээ тайлант хугацааны байдлаар 374.6 тн (тайлант оны аюултай 
болон хяналттай ангилалын хаягдлыг оруулаад) байна.  

Ил уурхайн засварын цех 
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Уг засварын цехэд ил уурхайд ажиллаж буй бүхий л хүнд оврын өөрөө буулгагч 
машинуудыг засварладаг бөгөөд уурхайн хэмжээнд 310 тн даацтай 28 ш өөрөө 
буулгагч ажиллаж байна. Эдгээр өөрөө буулгагчийн засвар үйлчилгээг ил уурхайн 
засварын газарт хийх бөгөөд тэдгээр машинд ашигласан хаягдал тосыг 60 м3, 465 м3 
багтаамжтай асгаралтын үед ашиглах хоёрдогч тосгуур бүхий танканд цуглуулж 
дүүрэх үед нь тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслээр дахин боловсруулагч үйлдвэрт 
шууд илгээнэ. 

 

Зураг 8- 2 Ил уурхайн хаягдал тос цуглуулах танк 

 
Зураг 8- 3 Ил уурхайн хаягдал тос цуглуулах танк 

“Говь” хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын газар 
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Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын газар нь уурхайн талбай дахь жижиг болон 
дунд оврын бүхий л тоног төхөөрөмжийг засварлах бөгөөд тэдгээрийн тос, тосолгооны 
үйлчилгээг тухай бүрт нь хийж үйлчилдэг. Уг засварын газарт 20 м3 багтаамж бүхий 
хаягдал тос цуглуулах танк байх бөгөөд дүүрэх үед нь тусгай зориулалтын тээврийн 
хэрэгслээр дахин боловсруулагч үйлдвэрт илгээнэ.  

 
Зураг 8- 4 Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын газрын хаягдал тос цуглуулах танк 

Хаягдал тос цуглуулах, тээвэрлэх: 

Хаягдал тосыг уурхайн талбайд 3 цэг дээр цуглуулах бөгөөд эдгээр нь бусад энгийн 
болон аюултай хаягдалтай холилдохгүй цуглуулахаар төлөвлөгдсөн талбай байна. 
Тайлант хугацаанд нийт 1320.5 м3 тосыг дахин боловсруулагчид илгээсэн байна. 
Хаягдал тосыг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр УБ хот дахь “Хай Би Ойл” ХХК-ийн 
дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг. 
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Зураг 8- 5 Хаягдал тосны тээвэрлэх машин 

 
Зураг 8- 6 Аюултай хаягдал тээвэрлэх жолоочийн 
тусгай зөвшөөрөл 

Хаягдлын удирдлагын төв 

Уг төв нь уурхайн хэмжээнд цугларсан бага хэмжээний тоснуудыг цуглуулах 
зориулалттай ажилладаг бөгөөд Ил уурхайн засварын цех, “Говь” хөдөлгөөнт тоног 
төхөөрөмжийн засварын газраас бусад хэсэгт үүссэн хаягдал тоснууд энд 
цуглуулагдана. ХУТ нь 14.3 м3, 13.1 м3 багтаамж бүхий 2 тос цуглуулах талбайтай 
бөгөөд асгаралтын үед ашиглах цуглуулах танктай. 

 

 
Зураг 8- 7 ХУТ-н хаягдал тос цуглуулах талбай 
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Зай хураагуур цуглуулах, хадгалах 

Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ерөнхий 2 төрлийн зай хураагуур хаягдал болдог бөгөөд 
ахуйн хэрэглээний жижиг хэмжээний зай хураагуур, авто техникийн том оврын зай 
хураагуурыг хуванцар саванд өрж тусгайлан бэлтгэсэн контейнерт хадгалж байна. 

Эмнэлэгийн хаягдал 

Эмнэлгийн хаягдлыг 2017 оны 10 сараас эхлэн уураар ариутгах төхөөрөмжөөр 
халдваргүйжүүлсний дараа хаягдал булшлах байгууламжид хийж устгаж байна. 
Эмнэлгийн хаягдлыг уураар ариутгах төхөөрөмж буюу автоклав нь цагт 200 кг хог 
хаягдлыг ариутгах хүчин чадалтай бөгөөд ЭМБ-ын аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдал 
ариутгах зориулалттай бөгөөд 0.8 м3 эзлэхүүнтэй юм. Уг төхөөрөмж нь 2 давхаргаас 
бүтсэн бөгөөд дотор тал 06Cr19Ni10 ган төмрөөр хийгдэж, гадна тал Q235-B стандартын 
ган хавтангаар хийгдсэн. Хяналтын систем PLC болон микро дэлгэцтэй автомат 
компьютер хяналтын дэлгэцтэйгээр хийгдэж, систем аюулгүй явагдаж байгаа болон 
тэмдэглэл хийж хэвлэх боломжтой. Уг төхөөрөмж Хятад улсын сүүлийн үеийн GB8599-
2008, америк улсын FDA болон EN285, EC/97/23 стандартад тэнцсэн. Тайлант хугацаанд 
2,2 тн эмнэлгийн хаягдлыг ариутган халдваргүйтгэсэн бөгөөд зориулалтын 
индикатороор баталгаажсаны дараа хаягдлыг энгийн хаягдал булж устгах байгууламжид 
устгаж байна.  

 

Зураг 8- 8 Эмнэлэгийн хаягдлыг автоклав-аар ариутгаж буй байдал 

Бусад аюултай хог хаягдлыг хадгалах  

Хаягдлын Удирдлагын Төвд хүлээн авч байгаа хяналттай болон аюултай ангилалын 
хаягдлыг устгах, дахин боловсруулах, дахин ашиглах тохиромжтой арга зүй, тодорхой 
болох хүртэл аюулгүйгээр хадгалж байна. ХУТ дээрх аюултай болон хяналттай 
хаягдлыг түр хадгалах байгууламж нь 2018 оны 12 сард ашиглалтанд орсон бөгөөд 
аюултай хаягдлыг өөр хоорондоо урвалд орохгүйгээр хадгалах тусгаарлалт, 
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агааржуулалт, нарны шууд тусгалаас хамгаалах сүүдрэвч, бетон шал болон асгаралтын 
үед шингэн хаягдлыг цуглуулах сан бүхий тоноглолтой. 

 

Зураг 8- 9 Химийн бодисын хуванцар сав, зай хураагуур, принтерийн хаягдлыг түр хадгалах байр 

 

 
Зураг 8- 10 Аюултай материал хадгалах талбайн ЭМААБО мэдээллийн самбар 
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Зураг 8- 11 Шингэн төлөвт орших аюултай хаягдлыг хадгалах талбай 
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 Хог хаягдлын мэдээллийн нэгдсэн сангийн тогтолцоо, бүрдэл болон мэдээлэл төвлөрүүлэх журмын хэрэгжилт 
Аймаг, нийслэл Өмнөговь Улсын бүртгэлийн дугаар 9019006110 
Сум, дүүрэг Ханбогд сум Регистерийн дугаар 2657457 
Аж ахуйн нэгжийн нэр Оюу толгой ХХК Үйл ажиллагааны чиглэл буюу хог хаягдлын бүлэг Уул уурхай 
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2 18 18 01 Хүний эрүүл мэндийн оношлогоо, 
эмчилгээ, төрөлт болон урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанаас 
үүсэх хаягдал 

18 01 03* Цуглуулах, устгахад тусгай 
шаардлага тавигддаг халдвартай 
хаягдал 

А 2.2 тн +      Автоклав төхөөрөмжөөр 
ариутгаж 
халдваргүйжүүлсэний дараа 
булж устгадаг. 

20 03 03 01 Бусад ахуйн хог хаягдал 20 03 01 Холимог ахуйн хог хаягдал  5685.8 тн +      Энгийн хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт булж устгадаг 

3 20 20 01 Ангилж цуглуулсан хог хаягдал 
(15 01 -ээс бусад) 

20 01 03 Биозадралд ордог хоол, хүнсний 
бүтээгдэхүүний хаягдал (гал тогоо, 
гуанз, ресторан, кафе гэх мэт) 

 90.3 тн +      Энгийн хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт булж устгадаг 

5 16 16 01 Ашиглалтаас гарсан машин, 
механизм, тэдгээрийг задлах болон 
засварлах үйл ажиллагаанаас үүсэх 
хаягдал (13, 14, 16 06, 16 08-аас 
бусад) 

16 01 19 Тусгайлан заагдаагүй бусад эд 
анги (агаар шүүгч) 

 14.2 тн +      Уурхайн талбай дахь 
зөвшөөрөл бүхий энгийн хог 
хаягдлын төвлөрсөн цэгт булж 
устгадаг. 

6 19 19 08 Хаягдал ус цэвэрлэх 
байгууламжаас үүсэх бусад хог 
хаягдлууд 

19 08 03 Ахуйн бохир усны цэвэрлэгээний 
лаг 

 1923 тн +      Уурхайн талбай дахь 
зөвшөөрөл бүхий энгийн хог 
хаягдлын төвлөрсөн цэгт булж 
устгадаг. 

3 20 20 01 Ангилж цуглуулсан хог хаягдал 
(15 01 -ээс бусад) 

20 01 03 Биозадралд ордог хоол, хүнсний 
бүтээгдэхүүний хаягдал (гал тогоо, 
гуанз, ресторан, кафе гэх мэт) 

 1590.6 тн       Бордоо хийхэд ашигладаг 

10 13 13 10 Цемент, шохой, шаврын 
үйлдвэрлэл болон тэдгээрээр 
хийсэн бүтээгдэхүүнээс үүсэх 
хаягдал  
 

10 13 10 Бетонын хаягдал ба бетонын лаг 
 
 
 

 

 4878 тн +      Энгийн хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт булж устгадаг 

25 10 10 01 Дулааны цахилгаан станц, дулааны 
станц, уурын болон халаалтын 

10 01 01 Зуухны доод үнс, шлак, зуухны 
тоос (10 01 04-д зааснаас бусад)  

Х 2992 м3 +      Энгийн хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт булж устгадаг 
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зуухны (хог шатаах байгууламж 
орохгүй) хаягдал 

25 10 10 01 Дулааны цахилгаан станц, дулааны 
станц, уурын болон халаалтын 
зуухны (хог шатаах байгууламж 
орохгүй) хаягдал 

10 01 02 Нүүрсний дэгдэмхий үнс  Х 13397 м3 +      Энгийн хаягдлын төвлөрсөн 
цэгт булж устгадаг 

7 16 16 01 Ашиглалтаас гарсан машин, 
механизм, тэдгээрийг задлах болон 
засварлах үйл ажиллагаанаас үүсэх 
хаягдал (13, 14, 16 06, 16 08-аас 
бусад) 

16 01 14 Хар төмөрлөг  2870.9 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

19 12 12 04 Хог хаягдлын механик 
боловсруулалтаас үүсэх хаягдал 
(ангилах, бутлах, шахах, 
үрэлжүүлэх гэх мэт) 

20 01 16 Хуванцар, резин (резин)  300 тн      + Орон нутагт дахин ашиглах 
буюу уурхайн талбайд 
хадгалдаг. 

19 12 12 04 Хог хаягдлын механик 
боловсруулалтаас үүсэх хаягдал 
(ангилах, бутлах, шахах, 
үрэлжүүлэх гэх мэт) 

20 01 16 Хуванцар, резин (цэвэр усны сав)  405.2 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

19 12 12 04 Хог хаягдлын механик 
боловсруулалтаас үүсэх хаягдал 
(ангилах, бутлах, шахах, 
үрэлжүүлэх гэх мэт) 

20 01 16 Хуванцар, резин (Хуванцар 
хоолой) 

 93.5 тн       Орон нутагт дахин ашиглах 
болон дахин боловсруулах 
үйлдвэрт илгээдэг. 

16 01 01 01 Ашиглалтаас гарсан машин, 
механизм, тэдгээрийг задлах болон 
засварлах үйл ажиллагаанаас үүсэх 
хаягдал (13, 14, 16 06, 16 08-аас 
бусад) 

16 01 01 Ашиглалтаас гарсан дугуй  1110.6 тн      + Бага оврын дугуйг орон нутагт 
дахин ашигладаг бөгөөд том 
дугуйг уурхайн талбайд 
хадгалж байна. 

20 01 01 27 Ангилж цуглуулсан хог хаягдал 
(15 01 -ээс бусад) 

20 01 27 Хуванцар (Хатуу хуванцар)  63 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

16 01 01 19 Ашиглалтаас гарсан машин, 
механизм, тэдгээрийг задлах 
болон засварлах үйл 
ажиллагаанаас үүсэх хаягдал (13, 
14, 16 06, 16 08-аас бусад) 

16 01 19 Тусгайлан заагдаагүй бусад эд 
анги (шланг, хоолой) 

 86.1       Орон нутагт дахин ашиглах 
буюу уурхайн талбайд 
хадгалдаг. 

12 17 17 04 Металл, тэдгээрийн хайлш 17 04 10 17 04 09-д зааснаас бусад кабель  208.8 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 
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20 03 99 Тусгайлан заагдаагүй бусад хог 
хаягдал 

20 03 99 Тусгайлан заагдаагүй бусад хог 
хаягдал (Бүтээлэг, эсгий) 

 56.9 тн       Орон нутагт дахин ашиглах 
буюу уурхайн талбайд 
хадгалдаг. 

13 17 17 02 Мод, шил, хуванцар 17 02 01 Мод  2200.1 м3       Орон нутагт дахин ашигладаг. 
14 15 15 01 Сав баглаа боодол (ангилан 

ялгасан ахуйн сав баглаа боодлын 
хаягдал орно) 

15 01 01 Цаасан болон кардонон сав баглаа 
боодол 

 328.1 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

17 06 06 03 Дулаалгын материал, асбест 
агуулсан барилгын материал 

17 06 03 17 06 01, 17 06 02-д зааснаас бусад 
дулаалгын материал 

 10 тн       Орон нутагт дахин ашигладаг. 

20 20 20 01 Ангилж цуглуулсан хог хаягдал 
(15 01 -ээс бусад) 

20 01 13 Хүнсний өөх тос  56 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

17 08 08 04 Барилгын бусад хаягдал 17 08 04 17 08 01, 17 08 02, 17 08 03-д 
зааснаас бусад холимог хаягдал 
(Нүүрсхүчлийн хий шингээгч 
шохой) 

 4.2      + Дахин ашиглах зорилгоор түр 
хадгалж байна 

19 15 15 01 Сав баглаа боодол (ангилан 
ялгасан ахуйн сав баглаа боодлын 
хаягдал орно) 

15 01 05 Нийлмэл материалтай сав баглаа 
боодол (өөр өөр материалаас 
бүрдсэн хэд хэдэн давхаргатай) 
(шуудай) 

 6.6 тн      + Дахин боловсруулах шийдэл 
олох хүртэл ХУТ дээр хадгалж 
байна. 

20 01 01 24 Ангилж цуглуулсан хог хаягдал 
(15 01 -ээс бусад) 

20 01 24 20 01 11, 20 01 12, 20 01 23-д 
зааснаас бусад төрлийн хаягдал 
цахилгаан болон цахим төхөөрөмж, 
хэрэгсэл 

         

15 16 16 06 Батерей, аккумлятор 16 06 01* Хар тугалгатай батерей, 
аккумлятор 

А 49.1 тн     +  Дахин боловсруулах шийдэл 
олох хүртэл ХУТ дээр хадгалж 
байна. 

15 16 16 06 Батерей, аккумлятор 16 06 01* Хар тугалгатай батерей, 
аккумлятор (ахуйн зай хураагуур) 

А 0.1 тн     +  Дахин боловсруулах шийдэл 
олох хүртэл ХУТ дээр хадгалж 
байна. 

16 8 8 03 Хэвлэлийн бэх үйлдвэрлэх, 
бэлтгэх, тээвэрлэх, хэрэглэх, 
арилгах үед үүсэх хаягдал 

08 03 08* Хортой бодис агуулсан хэвлэлийн 
хорны хаягдал (картрижийн хамт) 

Х 1.5 тн       Дахин боловсруулах шийдэл 
олох хүртэл ХУТ дээр хадгалж 
байна. 

17 15 15 01 Сав баглаа боодол (ангилан 
ялгасан ахуйн сав баглаа боодлын 
хаягдал орно) 

 
15 01 09* 

Хортой бодисын үлдэгдэл 
агуулсан эсвэл бохирдсон сав 
баглаа боодол (химийн бодисын 
хуванцар сав, торх, тосны сав) 

А 70.4 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 
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17 15 15 01 Сав баглаа боодол (ангилан 
ялгасан ахуйн сав баглаа боодлын 
хаягдал орно) 

 
15 01 09* 

Хортой бодисын үлдэгдэл 
агуулсан эсвэл бохирдсон сав 
баглаа боодол (химийн бодисын 
төмөр сав, торх, тосны сав) 

А 32.6 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

18 8 8 01 Будаг, лак үйлдвэрлэх, бэлтгэх, 
тээвэрлэх, хэрэглэх, арилгах үед 
үүсэх хаягдал 

08 01 01* Органик уусгагч болон бусад 
хортой бодис агуулсан будаг, 
лакны хаягдал 

Х 5.1 тн     +  Дотооддоо дахин ашиглах 
буюу ХУТ-д хадгалж байна. 

17 15 15 01 Сав баглаа боодол (ангилан 
ялгасан ахуйн сав баглаа боодлын 
хаягдал орно) 

 
15 01 09* 

Хортой бодисын үлдэгдэл 
агуулсан эсвэл бохирдсон сав 
баглаа боодол (шуудай) 

А 11.8 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

21 16 16 01 Ашиглалтаас гарсан машин, 
механизм, тэдгээрийг задлах болон 
засварлах үйл ажиллагаанаас үүсэх 
хаягдал (13, 14, 16 06, 16 08-аас 
бусад) 

16 01 04* Тосны шүүр А 17.9 тн      + Тосыг нь шавхсаны дараа 
дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

22 13 13 02 Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны 
болон тосолгооны тосны хаягдал 

13 02 05* Хөдөлгүүр, хурдны хайрцагны 
болон тосолгооны бусад тос 

А 1281.8 тн      + Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээдэг. 

23 6 6 04 06 03-д зааснаас бусад металл 
агуулсан хаягдал 

06 04 05* Бусад хүнд металл агуулсан 
хаягдал (лабораторын хаягдал) 

Х 8 тн     +  Дахин боловсруулах, устгах 
шийдэл олох хүртэл ХУТ дээр 
хадгалж байна. 

20 01 01 08 Ангилж цуглуулсан хог хаягдал 
(15 01 -ээс бусад) 

20 01 08* Шүлт А 0.3 тн     +  Дахин боловсруулах, устгах 
шийдэл олох хүртэл ХУТ дээр 
хадгалж байна. 

24 17 17 05 Хөрс (бохирдсон газраас ухаж 
гаргасан хөрс орно), чулуу, хурдас 

1705 01 Хортой бодис агуулсан хөрс, 
чулуу 

Х 111.6 тн +      Бохирдсон хөрсийг Хаягдлын 
удирдлагын төвийн өдөр 
тутмын хучилтанд хучилтын 
хөрстэй хамт дахин ашигладаг. 

1 15 15 02 Шингээгч, бохир алчуур материал, 
фильтрийн материал, тусгайлан 
заагдаагүй хамгаалалтын хувцас  

15 02 01* Хортой бодисоор бохирдсон 
шингээгч, бохир алчуур материал, 
фильтрийн материал, тусгайлан 
заагдаагүй хамгаалалтын хувцас 

Х 38.9 тн       Дахин боловсруулах үйлдвэрт 
илгээв.  

Хүснэгт 8- 2 Эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын кодчилсон жагсаалт
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 Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ашиглах үндэсний компаниудтай 
хамтран ажиллах 

“Ханбогд Вэйст Менежмент” ХХК 

“Ханбогд вэйст менежмент” ХХК нь 2017 оноос эхлэн Оюу толгой уурхайн талбай дээр 
байрлах хаягдлын удирдлагын төвийг ажиллуулах сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн бөгөөд 
хаягдлын удирдлагын төв (ХУТ)-д хүргэгдсэн эрдсийн бус хог хаягдлын дахин ашиглагч, 
дахин боловсруулагчид илгээх болон аюултай хаягдлыг зориулалтын дагуу ХУТ дээр 
хадгалах, энгийн хаягдлыг булшилж устгах үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.  

“Юу Би Метал Маркет” ХХК 

Арматур үйлдвэрлэлийн UB metal market ХХК нь 2015 онд байгуулагдсан. Үйл 
ажиллагааны үндсэн чиглэл нь арматур үйлдвэрлэл бөгөөд жилд 4000 тн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Нийт 75 ажилтантайгаар Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа эрхэлж 
байна. 

“Хай Би Ойл” ХХК  

“Хай Би Ойл” ХХК нь 2000 
оноос эхлэн шатахуун, тос 
тосолгооны материалын бөөний 
болон жижиглэнгийн худалдаа, 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үндсэн үйл 
ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд 
2008 оноос уул уурхай, газар 
тариалан, авто тээврийн салбар, 
засвар үйлчилгээний газруудаас 
хаягдаж буй аюултай хог хаягдал 
болох техникийн хаягдал тосыг дахин 
боловсруулж бүтээгдэхүүн болгох 
үйлдвэрийг  ажиллуулж байна. 

“Хай Би Ойл” ХК нь Монгол улсын 
хэмжээнд БОАЖЯ-ны “Аюултай хог 
хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, 
хадгадах, дахин боловсруулах, 
устгах” үйл ажиллагаа эрхлэх  00004 
тоот бүргэлийн дугаартай тусгай 
зөвшөөрөлтэйгээр техникийн хаягдал 
тосыг дахин боловсруулах 
үйлдвэрлэлийг явуулж байгаа.  

Үйлдвэрийн хүчин чадал  жилд 1400 
тн ажилласан  тос боловсруулах 
хүчин чадалтай бөгөөд одоогийн 
байдлаар зах зээлийн үнэ, түүхий эд 

Зураг 8- 12 Аюултай хаягдлыг дахин боловсруулах тусгай 
зөвшөөрөл 
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бүтээгдэхүүнийн чанараас хамааран зөвхөн галалгааны түлшний зориулалтын М-100 маркийн 
мазутыг үйлдвэрлэж байна.  

 “Сайн Цаас” ХХК 

Тус компани нь 2014 онд хаягдал бор цаас дахин боловсруулах чиглэлээр байгуулагдан 
2017 оны 6 дугаар сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа жигдрүүлэн ажиллаж байна. Цаас дахин 
боловсруулах үйлдвэр нь хоногт 23 тонн хаягдал картонон цаас дахин боловсруулж 20 тонн 
бор цаас үйлдвэрлэн үндэсний сав, баглаа боодол үйлдвэрлэгчдийн түүхий эдийг бэлтгэн 
нийлүүлж байна.  

“Рози Лайн” ХХК 

Тус үйлдвэр нь 2018 онд байгуулагдсан бөгөөд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2 тн/хоног 
тос цэвэршүүлнэ. Үйлдвэрийн байр Сүхбаатар дүүрэгт байрладаг. Ажилчдын тоо 6 хүн. Нийт 
цэвэршүүлж байгаа тосны 100 хувь ОТ уурхайгаас нийлүүлж байна. Бэлтгэн гаргасан 
цэвэршүүлсэн тосыг савангийн үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг. 

“Од Пластик” ХХК 

“Од пластик” ХХК нь жилд 800 тн хаягдал дахин боловсруулдаг. 2015 онд 
байгуулагдсан. 25 ажилтантай. Үйлдвэрийн байршил Улаанбаатар хотод Нарангийн энгэрт 
байрладаг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн хуванцар үрэл буюу хуванцар бүтээгдэхүүний түүхий 
эд, бэлдэц болж байна. 

“Экоминерал” ХХК 

Тус компани нь 2011 оноос эхлэн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж 
ирсэн бөгөөд 2017 оноос “Оюу толгой” ХХК-ийн нөхөн сэргээлтийн гэрээт гүйцэтгэгч 
байгууллагаар ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд хүнсний хаягдлаар бордоо хийх туршилтыг 
2018 оны 6 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. 
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 “Цэцүүх трэйд” ХХК 

Цэцүүх трейд ХХК нь 1996 онд 
байгуулагдсан. Үйл ажиллагааны чиглэл 
нь химийн төрөл бүрийн бодис, урвалж, 
лаборатори болон хүн, мал эмнэлэгийн 
багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, шил 
сав худалдаалах мөн Химийн аюултай 
хортой бодисын хуванцар сав дахин 
боловсруулах ПЕ&ПП дахин 
боловсруулах эко үйлдвэрлэл явуулж 
байгаа. Дахин боловсруулах үйлдвэр нь 
химийн бодисын ашигласан полиэтилен 
канистр, торх, IBC танк, полипропилен 
уут шуудайг дахин боловсруулж 
хуванцар түүхий эд үйлдвэрлэх үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 

 

Зураг 8- 13 Аюултай хаягдлыг дахин 
боловсруулах тусгай зөвшөөрөл 

 

 

“Таван бишрэл” ХХК 

“Таван бишрэл” ХХК нь 2019 онд 
байгуулагдсан бөгөөд Озон задалдаг бодис 
болон бусад орлуулах бодис агуулсан 
бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг 
импортлох, худалдах, ашиглах, тусгай 
зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 

 

Зураг 8- 14 Озон задалдаг бодис агуулсан тоног 
төхөөрөмжийг импортлох, худалдах ба ашиглах 
тусгай зөвшөөрөл 
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БҮЛЭГ 9.  ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

 Хөрсний хяналт шинжилгээ 

Оюу толгой уурхайн талбайн ерөнхий хөрсөн бүрхэвч нь доворхог, хад чулуурхаг 
байдаг бөгөөд газрын гадаргын байдлаас шалтгаалж алаг цоог хоршил зонхилно. 
Өндөрлөгдүү газраар нимгэн чулуурхаг, хотгордуу газраар ердийн цөлийн бор саарал 
хөрстэй. Лицензийн талбайн хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд 
хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг дов ихтэй элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий 
сийрэг элсэн хөрс нилээд их талбайг эзэлж байна. Хотгордуу газраар мараалаг хужирлаг 
шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж бага зэрэг талбай эзэлнэ. Нийт нутаг дэвсгэр 
хэд хэдэн том жижиг хуурай сайраар хэрчигдсэн бөгөөд сайрын эрэг орчим газраар 
морфологийн хувьд үелсэн шинжтэй сайрын хөрс нилээд тохиолдоно. Ихэнх хөрсний 
гадарга нь говь, цөлийн хөрсний нийтлэг шинж чанар болох хайрга чулуун хучаастай. 
Чулуун хучаасан бүрхэвчийн гадаргад эзлэх хувь нь үндсэндээ хотгор гүдгэрээс 
шалтгаална. Тус нутагт Говийн бор, Цөлийн цайвар бор хөрс, Говийн улаан хөрс 
зонхилон тархсан байдаг. Уурхайн үйл ажиллагааны үр дүнд хөрсний хими, физикийн 
шинж чанар, хүнд металлын агууламжид гарч болох өөрчлөлт, мөн түүнчлэн хөрсний 
чанар нь холбогдох стандартын шаардлагуудыг хангаж буй эсэхийг хянах зорилгоор 
хөрсний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг. 

Хүснэгт 9- 1. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа 
ба 

давтамж 

Давтамжийн 
тоо Тайлбар 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

 1 

Хөрсний 
чанар- Хими 

физикийн 
ерөнхий 

үзүүлэлтүүд 

1. SMP- LA01 Уурхайн 
хашааны баруун, гадна 
талд 
2. SMP- LA02 уурхайн 
хашааны хойно, гадна талд 
3. SMP- LA03 Уурхайн 
хашааны зүүн, гадна талд 
4. SMP- LA04 Уурхайн 
хашааны урд, гадна талд 
5. SMP- TSF01 Хаягдлын 
сангийн зүүн талд 
6. SMP- TSF02 Хаягдлын 
сангийн зүүн талд 
7. SMP- TSF03 Хаягдлын 
сангийн зүүн талд 
8. SMP- TSF04 Хаягдлын 
сангийн зүүн урд талд 
9. SMP- COS01 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
хүдрийн агуулахын зүүн 
талд 
10. SMP- COS02 
Баяжуулах үйлдвэрийн 
хүдрийн агуулахын зүүн 
урд талд 

Жилд нэг 
удаа 1 

ШУА-ын 
харъяа 

Газарзүй, 
Геоэкологийн 
хүрээлэнгийн 

Хөрс 
судлалын 

лабораторид 
шинжлүүлнэ.  

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Хүрээлэн буй 
орчин байгаль нөөцийн 
удирдлагын газарт хүргүүлсэн 
№1131/HSE дугаар бүхий албан 
бичигт дурьдсанаар тус ажлыг 
“Хөрс нь харьцангуй тогтвортой, 
амархан хувьсаж 
өөрчлөгддөггүй, мөн түүнчлэн 
Оюу толгойн урт хугацаанд 
явуулсан хяналт шинжилгээний 
үр дүнд ерөнхий хими-физикийн 
шинж чанар өөрчлөлт гараагүй” 
үндэслэлээр уг төлөвлөсөн ажлыг 
2021 онд хүртэл хойшлуулах 
боломжтой гэж үзэн энэ жил 
хийгдээгүй болно. 

2 
Хөрсний 

чанар - Хүнд 
металлууд 

Жилд нэг 
удаа  1 

Гэрээт 
лабораторид 
шинжлүүлнэ. 

Бүрэн хэрэгжсэн. 

“Ханлаб” ХХК-н лабораторид 
хөрсний хүнд металлийн 
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№ 

Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа 
ба 

давтамж 

Давтамжийн 
тоо 

Тайлбар 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол 
хэрэгжүүлж байна, Төлөвлөж 

байгаа/ 

11. SMP- WWTP Бохир ус 
цэвэрлэх байгууламж 
12. SMP- WMC Хаягдлын 
удирдлагын төв 
13. SMP- CHP Төв 
дулааны станц 
14. SMP- OP Ил уурхайн 
зүүн урд талд 
15. SMP- FS01 ШТС, зүүн 
талд 

16. SMP- FS02 Түлшний 
агуулах зүүн талд  

үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлсэн. 
Шинжилгээгээр хөрсөн дэх хүнд 
металлийн агууламж 
MNS5850:2019 стандартын 
шаардлагыг бүрэн хангаж байна. 
Тус тайлангийн 9.1.1 дүгээр 
бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

9.1.1. Хөрсний чанар хүнд элэментүүдийн хяналт шинжилгээ 

Хөрсний хүнд металлын агууламжийг тодорхойлуулахаар нийт арван цэгээс дээж авч 
Ханлаб лабораторид хүнцэл (As), кобальт (Co), хром (Cr), зэс (Cu), молибден (Mo), 
никель (Ni), хар тугалга (Pb), цайр (Zn), Стронций (Sr), ванадий (V), селен (Se), фтор (F), 
мөнгөн ус (Hg), кадмий (Cd), цагаан тугалга (Sn), цианид (CN-), бор (B)) зэрэг стандартад 
заасан нийт 16 элементийн агууламжийг шинжилүүлсэн. Шинжилгээний үр дүнгээр 
хөрсөнд агуулагдах хүнд металлуудын агууламжийг MNS 5850:2019 стандартад заасан 
тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл, уул уурхайн бүсд баримтлах зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй 
харьцуулахад бүгд стандартын шаардлагыг хангаж байна. Хүснэгт 9- 2-д 11 хүнд 
металлын лабораторийн шинжилгээний үр дүнг зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсныг 
үзүүлэв. Бусад мөнгөн ус (Hg), кадмий (Cd), цагаан тугалга (Sn), цианид (CN-), бор (B) 
зэрэг таван элементийн агууламж лабораторийн илрүүлэх доод хязгаараас бага буюу 
харилцан <0.05 мг/кг, <1.0 мг/кг, <50.0 мг/кг, <0.5 мг/кг, <5.0мг/кг тус тус байв. 

Хүснэгт 9- 2. Хөрсний хүнд металлийн хяналт шинжилгээний үр дүн – 2020 

ХШ-ний 
цэгийн нэр 

Элемент, мг/кг 

As Co Cr Cu Mo Ni Pb Zn Sr V Se 

MNS  
5850: 20191 50 500 400 500 20 1000 500 600 3000 600 50 

CHP 8.68 18.74 61.04 42.46 <5.0 26.72 12.73 85.22 387.4 141.9 6.54 

                                                 
1 MNS 5850:2019 Монгол Улсын Стандарт “Хөрсний чанар: Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ”. Стандарт, Хэмжилзүйн газар, Улаанбаатар хот, 2019.  

(Зөвшөөрөгдөх хэмжээ – Хортой агууламж (3.9.2): Хөрсөнд агуулагдах бохирдуулах бодисын хэмжээ нь 
хортой агууламжаас давсан тохиолдолд тухайн хөрс нь орчин тойронд байгаа амьд организм, усан 
давхаргад хортой аюул учруулж эхэлнэ. Хортой агууламжийг тусгай зөвшөөрөлтэй үйлдвэрлэл, уул 
уурхайн бүсэд бохирдуулах бодисын хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээтэй адил утгаар 
мөрдлөг болгоно.) 
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OP01 12.48 21.06 79.69 101.7 <5.0 38.42 12.23 85.19 415.1 134.4 5.02 

TSF01 14.45 18.83 47.64 77.75 <5.0 26.82 13.85 83.16 351.3 129.7 <5.0 

TSF02 5.77 15.19 38.21 47.07 <5.0 22.06 11.18 70.67 340.7 118.6 <5.0 

TSF03 6.68 14.91 36.89 31.85 <5.0 23.05 22.63 97.39 316.6 109.5 <5.0 

FS01 10.54 18.19 42.12 71.18 7.07 20.46 9.91 74.48 447.2 130.2 5.07 

FS02 18.68 18.70 48.17 276.4 7.21 24.81 14.74 84.26 438.6 154.8 <5.0 

WMC 12.15 15.64 46.63 33.46 <5.0 22.32 17.81 86.51 317.0 119.8 5.10 

WWTP 12.78 16.22 35.26 75.69 <5.0 19.76 8.98 81.19 405.3 135.4 <5.0 

COS01 12.01 18.11 42.56 65.79 <5.0 20.90 9.60 73.83 426.7 134.5 <5.0 
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  Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

Оюу толгойн уурхайн талбай нь Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар гандуу дулаан зунтай бүсийн, хүйтэн өвөлтэй мужид байрладаг. 
Энэ ч утгаараа бусад бүс нутгуудтай харьцуулахад хур тунадас бага, хуурайшилт ихтэйгээс гадна, салхины хурд өндөр байдаг буюу 
тоосжилт үүсэх байгалийн суурь нөхцөлтэйгөөс гадна уурхайлах үйл ажиллагаа, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн, дулааны станц зэрэг 
агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн нягтаршил өндөртэй. Эдгээрийн агаарын чанарт үзүүлэх нөлөө, цаашлаад агаарын чанарын 
холбогдох стандарт шаардлагуудыг хангаж буй эсэхийг хянахын тулд Оюу толгойн уурхайд цаг уурын болон агаарын чанарын байнгын 
станц ажиллуулах, явуулын хэмжилтийн багажаар хэмжилт хийх зэргээр Хүснэгт 9- 3–т үзүүлсэн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Хүснэгт 9- 3. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

№ Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил 

Хугацаа 
ба 

давтамж 
Давтамжи

йн тоо Тайлбар 
Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

1 

Цаг уур (Агаарын хэм, 
салхины хурд, чиглэл, 
харьцангуй чийгшил, 

даралт, бороо цас, 
ууршилт, нарны 

цацрагжилт) 

Уурхайн талбайд Жилийн 
турш Тогтмол Campbell Scientific. UT30 

автомат цаг уурын станц 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Уурхайн талбайд Campbell scientific загварын 
цаг уурын байнгын хэмжилтийн станц 
ажиллуулан цаг уурын үзүүлэлтүүдийг цаг, 
хоногийн давтамжтайгаар хэмждэг. Тус 
тайлангийн 9.2.1 дүгээр бүлгээс дэлгэрүүлэн 
харна уу.  

2 Агаарын чанар – Тоос 
(PM2.5 ба PM10) 

Уурхайн талбай дотор болон 
түүний орчимд байрлах тоосны 

хяналтын 5 цэгт буюу DMP-
LA01, DMP-LA02, DMP-LA03, 

DMP-LA04, DMP-LA05 

Улирал 
тутамд 4 Dust Trak тоосны ширхэглэг 

хэмжих багаж 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Эдгээр цэгүүдэд Dusttrak 8533 багажаар 
улирал тутамд нэг удаа тоосны хэмжилт 
хийсэн. Тус тайлангийн 9.2.2 дугаар бүлгээс 
дэлгэрүүлэн харна уу. 

3 Агаарын чанар – Тоос 
(PM2.5 ба PM10) 

Агаарын чанарын суурин 
станцууд: Уурхайн талбайд 

станц#1 (Хяналтын цэг), станц#2 
(Манлай ажилчдын суурин), 
станц#3 (ХУТ), станц#4 (ХС) 

Жилийн 
турш Тогтмол AQM65 агаарын чанарын бага 

оврын станц 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Уурхайн талбайд дөрвөн байршилд тоосны 
байнгын хэмжилт хийгдэж байна. Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн талд 
2020 оны 7 сард нэмж нэг станц 
суурилуулсанаар Оюу толгой уурхайн 
талбайд нийт таван станцад тоосны байнгын 
хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Тус 
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№ Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил 

Хугацаа 
ба 

давтамж 
Давтамжи

йн тоо Тайлбар 
Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

тайлангийн 9.2.2 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлэн 
харна уу. 

4 
Агаарын чанар - Орчны 

агаар дахь зарим 
хийнүүд (SO2, NO2, CO, 

O3) 

Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 

цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХУТ),  

станц#4 (ХС) 

Жилийн 
турш Тогтмол AQM65 агаарын чанарын бага 

оврын станц 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Уурхайн талбайд дөрвөн байршилд агаарын 
бохирдуулагч зарим хийн байнгын хэмжилт 
хийгдэж байна. Тус тайлангийн 9.2.2 дугаар 
бүлгээс дэлгэрүүлэн харна уу. 

5 
Яндангийн хаягдал 
утаанд агуулагдах 

бохирдуулагчид буюу 
CO, SO2, NO2, үнс 

Төв дулааны станц Жилийн 
турш Тогтмол Утааны хийн байнгын 

хэмжилтийн систем 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Дулааны төв станцын янданд утааны хийн 
байнгын хэмжилтийн систем суурилуулж, 
тогтмол хэмжилт хийгдэж байна. Тус 
тайлангийн 9.2.3 дугаар бүлгээс дэлгэрүүлэн 
харна уу. 

6 
Дуу шуугиан (Гадаад 
орчны дуу шуугианы 

түвшин) 

Агаарын чанарын суурин 
станцууд: Уурхайн талбайд 

станц#1 (Хяналтын цэг), станц#2 
(Манлай ажилчдын суурин), 

станц#3 (ХУТ), AQMN station#4 
(ХС) 

Жилийн 
турш Тогтмол AQM65 агаарын чанарын бага 

оврын станц 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Агаарын чанарын суурин станцуудад дуу 
шуугианы байнгын хэмжилтийг хийж байна. 
Тус тайлангийн 9.2.4 дүгээр бүлгээс 
дэлгэрүүлэн харна уу. 

7. 
Дуу шуугиан (Гадаад 
орчны дуу шуугианы 

түвшин) 

Өдрийн болон шөнийн цагийн дуу 
шуугианы хэмжилтийг уурхайн 

талбайн эргэн тойронд байрлах 4 
цэгт, мөн уурхайн ажилчдын 

суурингуудад тус бүр 1 цэгт буюу 
нийт 6 цэгт: NMP-LA01, NMP-LA02, 

NMP-LA03, NMP-LA04, NMP-
Mcamp, NMP-Ocamp;  

Өдрийн цагийн дуу шуугианы 
хэмжилтийг Ханбумбат нисэх 

буудлын эргэн тойронд 4 цэгт: NMP-
PAP01, PAP02, PAP03, PAP04 

Улирал 
тутамд 4 Mediator дуу шуугианы түвшин 

хэмжигч 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  
Эдгээр цэгүүдэд улирал тутамд Mediator 
багажаар дуу шуугианы хэмжилтийг хийсэн. 
Тус тайлангийн 9.2.4 дүгээр бүлгээс 
дэлгэрүүлэн харна уу. 
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 Цаг уур 

Оюу толгой уурхайн талбай нь Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар Гандуу дулаан 
зунтай бүсийн (V), хүйтэн өвөлтэй (4) мужид байрладаг2. Агаарын температурын жилийн 
хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр (>700С) бөгөөд өвлийн хамгийн бага агаарын 
температур (ХБАТ) -31.50С, зуны хамгийн их агаарын температур (ХИАТ) 42.20С хүрдэг 
байна. Жилийн дундаж агаарын температур олон жилийн дундаж 3  (ОЖД)-аар 7.40С 
орчим байдаг. Жилд орох хур тунадасны нийлбэр ОЖД-аар 100.1 мм байдаг. Цаг уурын 
мэдээг уурхайн талбайн хойд хэсэгт, хашаан дотор суурилуулсан Campbell scientific 
загварын автомат цаг уурын станцаас авдаг. Энэхүү автомат цаг уурын станц нь агаарын 
даралт, агаарын температур, харьцангуй чийгшил, салхины хурд, салхины давтамж, 
салхины чиглэл, хур тунадас гэх мэтчилэн цаг уурын 10 гаруй үзүүлэлтийг цаг тутамд 
тасралтгүй хэмжиж, мэдээг цуглуулдаг. Цаг уурын станцын хэмжих хэрэгслүүдийг 
Байгаль Орчин Хэмжилзүйн Төв Лабораториор жил бүр баталгаажуулан ажиллаж байна. 
Тус тайланд цаг уурын 2019 оны 10 сарын 1-нээс 2020 оны 9-р сарын 30 дуусталх бүтэн 
нэг жилийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, товч тайлбарлан бичив. Цаг уурын 
үзүүлэлтүүдийг График 9- 1-т үзүүлэв. 

Тайлант хугацааны жилийн дундаж агаарын температур 7.60С буюу ОЖД-тай ойролцоо, 
харин хур тунадасны нийлбэр 138.7мм (зөвхөн 2020 оны эхний есөн сарын байдлаар 
122.4мм) байсан нь ОЖД-аас ахиу хур тунадас орсныг илтгэнэ. Үүний 6.4 мм цас 
хэлбэрээр буусан бол үлдсэн нь бороо хэлбэрээр буусан байна. ОЖД-аар жилийн нийт 32 
хоногт хур тунадастай байдаг бол энэ жил нийт 29 хоногт нь хур тунадастай байв. 
Агаарын харьцангуй чийгшилийн жилийн дундаж 37.57 хувь байв. Олон жилийн 
дунджаар харьцангуй чийгшил 39.2 хувь байдаг. Баруун хойд зүгийн салхи зонхилон 
тохиолдсон ба жилийн дундаж салхины хурд 4.9 м/с байв. Хамгийн хүчтэй салхи (ХИСХ) 
27.96 м/с хурдтайгаар 7-р сарын 20-нд тохиолдсон байна. 

 

                                                 
2 Монгол Орны Үндэсний Атлас. 2009. (Редактор Д.Доржготов).110-р хуудас, Зураг 94. 
3 Уурхайн Талбайн Ерөнхий Нөхцлүүд. 2020. Хувилбар 9. (Англи болон Монгол хэл дээр) - Олон жилийн 
дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2019 оныг хүртэлх 44 жилийн болон Оюу толгой 
уурхайн цаг уурын станцын 2002-2019 оныг хүртэлх 18 жилийн цаг уурын дундаж үзүүлэлтээр тооцоолсон. 
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График 9- 1. Цаг уурын үндсэн үзүүлэлтүүд – Агаарын температур, харьцангуй чийгшил, хур тунадас, 
салхины хурд, чиглэл 

 Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

Оюу толгой уурхайн агаарын чанарыг хянах зорилгоор агаар дахь тоосны болон зарим 
бохирдуулагч хийн агууламжийг Dusttrak DRX 8533 зөөврийн тоосны хэмжилтийн багаж 
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болон AQM65 загварын агаарын чанарын суурин сүлжээ станцуудыг ажиллуулж, хяналт 
шинжилгээг явуулж байна.   

Олон жилийн турш хяналт шинжилгээ хийгдэж буй уурхайн талбайн дотор болон түүний 
орчимд байрлах тоосны хяналтын 5 цэгт буюу DMP-LA01, DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-
LA04, DMP-LA05 цэгүүдэд улирал тутамд тоосны хэмжилтийг Dusttrak DRX 8533 
зөөврийн тоосны хэмжилтийн багажаар хийж гүйцэтгэсэн. Цэгүүдийн байршлыг товч 
сийрүүлбэл DMP-LA01 цэг нь Оюу толгойн уурхайн хашаан дотор баруун хойд талд, 
DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04 цэгүүд Оюу толгой уурхайн талбайгаас ирэх 
зонхилох салхины доод талд уурхайн талбайн хилийн дагуу зүүн, зүүн урд, урд талуудад 
хашааны гадна байрладаг. Харин хяналтын цэг болох DMP-LA05 нь Оюу толгой уурхайн 
талбайгаас хойд зүгт 15 км-ийн зайд байрлана. Өмнөх жилүүдийн тайланд дурьдсанчлан 
эдгээр цэгүүдэд хийгдсэн хэмжилтийн олон жилийн хандлагыг харахад тоосны агууламж 
хавар зуны эхэн сарын хуурайшилт ихтэй үед нэмэгдэж зарим тохиолдолд стандартад 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давдаг бөгөөд жилийн ихэнх бусад хугацаанд 
стандартад нийцэж, ойролцоогоор 0.020мг/м3 агууламжтай байдаг байна. Гэвч ерөнхий 
утгаар нь авч үзвэл тоосжилт нэмэгдсэн эсвэл буурсан гэх хандлагын аль аль нь 
ажиглагдахгүй байгаа билээ. Тайлант хугацаанд хийгдсэн хяналт шинжилгээгээр нарийн 
ширхэглэгт тоосны агууламж 0.004-0.013мг/м3 байсан нь стандарт 4 -д заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ (0.050мг/м3)–нээс даруй 3-12 дахин бага агууламжтай байв. Харин 
бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 0.007-0.024мг/м3 буюу зөвшөөрөгдөх 
хэмжээ (0.100мг/м3)-тэй харьцуулахад 4-14 дахин бага байжээ.    

Агаарын чанарын суурин станцуудыг байршлийг товч тодорхойлбол: 1-р станц (Station1 
эсвэл AQM6511112016-561) буюу хяналтын станц нь зонхилох салхины дээд талд буюу 
уурхайн талбайн баруун хойд буланд, 2-р станц (Station2 эсвэл AQM6511112016-562) нь 
уурхайн ажилчдын Манлай суурингийн дотор, 3-р станц (Station3 эсвэл 
AQM6511112016-563) нь Ил уурхай, Хаягдлын сангийн зүүн талд, 4-р станц (Station4 
эсвэл AQM6511112016-564) Хаягдал боловсруулах төвийн зүүн талд тус тус байрладаг. 
Энэ жилийн 7-р сард Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн урд тулд шинээр 
5-р станцыг (Station5 эсвэл AQM6511102019-729) нэмэж суурилуулж, тоосны байнгын 
хэмжилт хийгдэж байна (Зураг 9- 1).  

                                                 
4 MNS4585:2016 Агаарын чанарын стандарт. Техникийн ерөнхий шаардлага. 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг 9                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

       Хуудас - 9 

 

 
Зураг 9- 1. Баяжуулах үйлдвэрийн Хүдрийн агуулахын дэргэд шинээр суурилуулсан агаарын чанарын 
суурин AQM65 станц. 

Уурхайн талбайд суурилуулсан агаарын чанарын эдгээр станцууд нь агаарын температур, 
чийгшил, нарийн (PM1, РМ2.5), бүдүүн (РМ10) ширхэглэгт тоос, нийт тоос, агаар дахь 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), азотын давхар исэл (NO2), хүхрийн давхар исэл (SO2) 
зэрэг цаг уур, тоос, агаарын түгээмэл бохирдуулагч хийнүүд болон дуу шуугиан (Leq)-
ны хэмжилтийг минут тутамд тасралтгүй хэмждэг. 2-р станц болон 3-р  станцуудад 6-р 
сард эвдрэл гарсан тул энэ хугацаанаас хойшхи мэдээг нь тайланд оруулаагүй болно. 
Агаарын чанарын суурин сүлжээ станцуудын тайлант хугацаанд хэмжсэн тоосны болон 
хийн хэмжилтийн үр дүнгүүдийг доорхи графикуудад тус бүрээр нь үзүүллээ (Зураг 9- 
2). 
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График 9- 2. Агаарын чанарын станцуудын тайлант хугацаанд хэмжигдсэн хэмжилтийн үр дүн 

Нарийн ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж агууламж 0.001-0.043мг/м3 хооронд 
хэлбэлзэж байв. Тайлант хугацаанд зөвхөн нэг удаа буюу 2019 оны 11-р сарын 17-нд 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ (0.050мг/м3)-нээс давсан нарийн ширхэгтэй тоосжилт 2-р станцад 
0.062мг/м3 агууламжтайгаар бүртгэгдсэн байна. Энэ өдөр салхины дундаж хурд 
харьцангуй өндөр буюу 8.5 м/с байсан ба зарим үед 18 м/с хүрч ширүүсч байснаас гадна 
1-р станц буюу хяналтын станцад нарийн ширхэглэгт тоос 0.038мг/м3 буюу тайлант 
хугацааны туршид нарийн ширхэглэгт тоосны хамгийн өндөр утга хэмжигджээ. Энэ нь 
бүс нутгийг хамарсан шороон шуургатай үе тохиолдсоныг илтгэж байна. Бүдүүн 
ширхэглэгт тоосны хоногийн дундаж агууламж 0.001-0.082мг/м3 буюу ямагт 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ (0.100мг/м3)-нд байв. Жилийн дунджаар авч үзвэл нарийн 
ширхэглэгт тоосны агууламж хяналтын буюу 1-р станцын мэдээгээр 0.005±0.005мг/м3, 2-
р станцад 0.009±0.007мг/м3, 3-р станцад 0.006±0.005мг/м3, 4-р станцад 0.005±0.00мг/м3 4-
р станцад 0.005±0.00мг/м3 байгаа нь стандартад заасан жилийн дундаж агууламж болох 
0.025мг/м3 хэмжээнээс ойролцоогоор 2-3 дахин бага байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны 
жилийн дундаж агууламж хяналтын буюу 1-р станцын мэдээгээр 0.008±0.010мг/м3, 2-р 
станцад 0.014±0.018мг/м3, 3-р станцад 0.008±0.009мг/м3, 4-р станцад 0.008±0.013мг/м3 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг 9                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

       Хуудас - 11 

 

байгаа нь стандартад заасан жилийн дундаж агууламж болох 0.050мг/м3 хэмжээнээс 
даруй  3-6 дахин бага агууламжтай байв.  

Агаарын зарим бохирдуулагч хийн агууламж ямагт стандартад заасан зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд байв. Тухайлбал: нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)-ийн стандартад заасан 8 
цагийн дундаж агууламж 10мг/м3 хэмжээнээс хэтрэхгүй байх ёстой бөгөөд суурин 
станцуудын мэдээгээр 8 цагийн дундаж агууламж нь 0.001-1.17мг/м3 агууламжтай буюу 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ойролцоогоор 10-10000 дахин бага агууламжтай байв. Азотын 
давхар исэл (NO2)-ийн хоногийн дундаж агууламж 0.001-0.047мг/м3, хүхрийн давхар исэл 
(SO2) хоногийн дунджаар 0.001-0.048мг/м3, озоны 8 цагийн дундаж агууламж 0.002-
0.096мг/м3 агууламжтай байсан нь стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (харилцан 
0.050мг/м3, 0.050мг/м3, 0.100 мг/м3)-нд ямагт нийцэж байв.  

 Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч хийнүүдийн 
хяналт шинжилгээ 

Оюу толгой уурхайн талбайд байрлах Дулааны төв станц (ДТС) нь 7мВт-н хоёр зуух, 
29мВт-н хоёр зуухтай бөгөөд эдгээр дөрвөн зуухны нийлбэр хүчин чадал нь 72мВт 
болдог. Гадаад орчны агаарын температураас шалтгаалсан дулааны хэрэгцээнээс 
хамааран хүйтний улиралд 29мВт-н зуухнууд, дулааны улиралд 7мВт-н зуухнуудыг 
ээлжлэн ажиллуулж уурхайн хэрэглээний халуун ус болон дулааны хэрэгцээг хангадаг. 
Гүний уурхайн барилгын ажил явагдаж байгаагын сацуу цаашлаад үйл ажиллагаа нь 
жигдрэх үед гүний уурхайд агаар сэлгэлт байнга хийгдэж байх учиртай. Хүйтний улиралд 
гүний уурхайд агаарыг халааж оруулах ёстой байдаг нь нэмэлт дулааны эх үүсвэрийн 
шаардлагыг бий болгож байна. Энэ утгаараа 2018-2019 онд Дулааны төв станцыг 29мВт-
н хоёр зуухаар өргөтгөсөн. Шинээр баригдсан хоёр зуухны барилгын ажил дууссан 
бөгөөд энэ оны сүүлээр ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр бэлтгэн ажиллаж байна. Ийнхүү 
өргөтгөсөнөөр Дулааны төв станцын хүчин чадал нийтдээ 130мВт-д хүрэх юм. Тус 
өргөтгөлийн ажлын хүрээнд станцын үндсэн янданд бохирдуулагч хийн байнгын 
хэмжилтийн төхөөрөмжийг суурилуулсан. Яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүнг 
холбогдох стандарт5-тай харьцуулсныг График 9- 3.-д үзүүлэв.  

                                                 
5 MNS 6298:2011 Шинэ дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын яндангаар агаар мандалд хаях утааны 
найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга 
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График 9- 3. Дулааны төв станцын зуухны ачаалал 70 хувиас дээш үед хэмжигдсэн хэмжилтийн дундаж 
утгыг стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсан харьцуулалт (Үзүүлэлтүүдийг хэвийн нөхцөлд 
шилжүүлсэнээр) 

MNS 6298:2011 стандартад зааснаар зуухны ачаалал 70 хувиас6 дээш үеийн хэмжилтийн 
үр дүнг зөвшөөрөгдөх утгатай харьцуулах ёстой. Тайлант хугацааны 30 орчим хувьд нь 
ДТС-н зуухны ачаалал 70 ба түүнээс дээш хувьтай ажиллажээ. Бусад үед бодит ачаалал 
70 хувиас бага байсан тул дээр дурьдсан шаардлагын дагуу стандартад заасан 
зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулалт хийгдээгүй. Бодит ачаалал 70 хувь ба түүнээс дээш 
үед яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)-н дундаж 
агууламж 287.4мг/нм3, хүхрийн давхар исэл 512.8мг/нм3, үнс/тоос 31.7мг/нм3, азотын 
давхар исэл 141.6мг/нм3 тус тус байсан нь холбогдох стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээ 
(харилцан 300мг/м3, 600мг/м3, 200мг/м3, 450мг/м3)-нээс бага буюу бүгд стандартад 
нийцэж байв.  

 Дуу шуугианы хяналт шинжилгээ 

Дуу шуугиан гэдэг нь орчинд тархаж байгаа механик хэлбэлзэх хөдөлгөөн бөгөөд түүний 
давтамжийг герц (Гц)-ээр, үзүүлэх хүчний түвшинг нь децибиль (дБ)-ээр хэмждэг. Хүний 
чих 15-20000 Гц-ийн хоорондох дууг сонсож чаддаг. Хүрээлэн буй орчинд үүсч буй дуу 
шуугианы түвшин тодорхой стандарт хэмжээнээс давсан тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд 
болон зэрлэг амьтдад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй  байдаг тул хяналт шинжилгээг 
явуулан, Монгол улсын Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2016 
стандартыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Тус хяналт шинжилгээг агаарын чанарын 
суурин станцуудад байнгын хэмжилт хийх, бусад цэгүүдэд орчны дуу шуугианы 
хэмжилтийн Медиатор 2238 зөөврийн багажаар хэмжилт хийн явуулж байна. Дуу 

                                                 
6 MNS 6298:2011 стандартын 6.1.5. –р зүйл. Хэмжилт хийхийн өмнө зуухыг галлан хэвийн ажилагаанд 
оруулсан байх бөгөөд бодит чадал /ачаалал/ нь нэрлэсэн чадлын 70 хувиас доошгүй байна.  
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шуугианы хэмжилтийг хийж байх хугацаанд хэмжилтэд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй 
бусад хүчин зүйлүүдийг тэмдэглэж, бүртгэл хөтөлдөг. Зураг 9- 4-д агаарын чанарын 
суурин станцад хэмжигдсэн дуу шуугианы өдрийн цагийн төвшинийг зөвшөөрөгдөх 
хэмжээтэй харьцуулсныг үзүүлэв.  

 
График 9- 4. Агаарын чанарын суурин станцуудын хэмжсэн өдрийн цагийн дуу шуугиан түвшин  

Өдрийн дуу шуугианы түвшин ямагт стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (60дБ)-нд 
байв. Хяналтын 1-р станцад дуу шуугиан дундаж түвшин 45.5±3.6дБ, хамгийн их түвшин 
56.9дБ, хамгийн бага түвшин 42.5дБ, манлай ажилчдын суурин дахь 2-р станцад дундаж 
түвшин 50.0±1.2дБ, хамгийн их түвшин 54.3дБ, хамгийн бага түвшин 48.1дБ, Баяжуулах 
үйлдвэрийн Хаягдлын хадгалах байгууламжийн зүүн талд байрлах 3-р станцад дундаж 
түвшин 40.1±2.4дБ, хамгийн их түвшин 52.7дБ, хамгийн бага түвшин 20.5дБ, Хог 
хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд байрлах 4-р станцад дундаж түвшин 42.2±4.5дБ, 
хамгийн их түвшин 57.7дБ, хамгийн бага түвшин 32.7дБ тус тус байв.  

Улирал тутамд хийгдсэн өдрийн дуу шуугианы түвшин уурхайн эргэн тойронд 30.4-
46.2дБ, Ханбумбат нисэх буудлын эргэн тойронд 24.5-40.6дБ байсан нь ямагт стандартад 
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв. 
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 Усны түвшин, чанарын хяналт шинжилгээ. 

Оюу толгойн усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг газрын доорх усны ерөнхий горим, мөн түүнчлэн уурхайгаас үзүүлж байгаа 
нөлөөллийг үнэлсний үндсэн дээр өөр өөр зорилго, аргачлал, давтамжтайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлж байна.  

Хүснэгт 9- 4. Усны түвшний хяналт шинжилгээ 

№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил Хугацаа ба давтамж Тайлбар 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж байна, 

Төлөвлөж байгаа/ 

 

1. 

Усны түвшин, Гар худгийн 
усны түвшин (метр), 

Булгуудын устай сарын тоо, 
Булгийн зураг 

Шинэ Бор Овоо, Хөх хад, Мааньт булаг, 
Эхэн Бурхант, Буурал Хөх Хадны худаг 

зэрэг Ундай сарын дагуу нийт 18 
малчдын гар худаг. 

Сард нэг удаа Solinst 101” усны түвшин 
хэмжигч гар багаж. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Гар хугуулын 
усны түвшинг сард нэг удаа өглөө эрт мал 

услахаас өмнө хэмжилт хийсэн. Тус 
тайлангийн 9.3.1.2 дугаар бүлгээс 

дэлгэрүүлэн үзнэ үү.  

2. 
Усны түвшин, Усны түвшин, 

Цооног дахь газрын доорх 
усны түвшин (метр) 

Ундай сайрын дагуух, Ил уурхай, 
Хаягдлын сан гэх мэт уурхайн талбайд 

байгаа усны мониторингийн цооногуудад 

Автомат түвшин 
хэмжигчийн 

давтамжаар (Хамгийн 
багадаа сард нэг удаа) 

In-Situ LEVEL Troll автомат 
түвшин хэмжигч, Solinst 101” 
гар түвшин хэмжигч, зургийн 

аппарат, метр. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Уурхайн талбай 
орчмын мониторингийн цооногуудад 
автомат түвшин хэмжигч суулган 1-6 

цагийн давтамжтай хэмжилт хийж байгаа. 
Тус тайлангийн 9.3.1 дүгээр бүлгээс 

дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

3. Гадаргын урсац, Булгийн 
ундарга (л/сек) Шинэ Бор Овоо булаг Сард нэг удаа Халиагуурын арга. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Булгийн 
ундаргыг тодорхойлох зорилгоор 

Халиагуур (V-Notch) суурилуулан тогтмол 
хэмжиж байна. Энэ жилийн хувьд тус 
булгийн газрын гадарга дээрх урсцын 

хэмжээ дунджаар 1.18 л/сек орчим байна. 
Тус тайлангийн 9.3.1.2 дугаар бүлгээс 

дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

4. 
Гадаргын урсац, Үерийн урсац 

(м3/хоног), үерийн түвшин 
(метр) 

Ундай сайрын дагуу 3 цэгт Үер урсах үед цаг тутам 

Үерийн урсгал хэмжих 
суурин цэгүүдэд, Урсцыг 

хэмжих, In-Situ LEVEL Troll 
автомат түвшин хэмжигч. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Ундай сайрын 
дагуу 3 цэгт үерийн урсгал хэмжих суурин 

цэгүүдэд хэмжиж ажиглалт хийж байна. 
Энэ онд Ундайн сайраар их бага 

хэмжээний 6 удаагийн үер урссан нь 
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№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил Хугацаа ба давтамж Тайлбар 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж байна, 

Төлөвлөж байгаа/ 

тэмдэглэгдсэн байна. Тус тайлангийн 
9.3.1.2 дугаар бүлгээс үзнэ үү. 

5. 

 

Эрүүл ахуй, бичил амь 
судлалын үзүүлэлт, Нийт 
бичил биетэн ба гэдэсний 
бүлгийн нийт нянгийн тоо 
(эмгэг төрүүлэгчийн тоо), 

өвчин үүсгэгч нян 

Унд ахуйн усны эх үүсвэрүүд, гал 
зуухны угаалтуурын цоргоноос Сард нэг удаа 

100 мл ариутгасан 
зориулалтын уут 

Лабораторийн шинжилгээ. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Унд ахуйн усны 
бичил амь судлалын дээжлэлтийг цэвэр 
усны эх үүсвэрийн болон хэрэглэгчийн 
цэгүүдэд сар тутам хийж нийт 2020 оны 
байдлаар нийт 285 цэвэр болон саарал 

усны дээж авч шинжлүүлсэн. Бичил амь 
судлалын усны дээж авах аргачлалын 
дагуу нийт усны дээжийг авч, хөргөгч 

саванд хийн 24 цагийн дотор Улаанбаатар 
хотод байрлах гэрээт “Эрүүл Зүй” 

итгэмжлэгдсэн лабораторид 
шинжлүүлэхээр агаарын ачаагаар илгээж 

байсан. Нийт усны дээжнүүдэд 100 мл 
усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч, 

халуунд тэсвэртэй нян болон E-coli 
илрээгүй. Тус тайлангийн 2.3.10 дугаар 

бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

БУЦБ-аас цэвэрлэгдээд гарч буй усанд Сард нэг удаа 

6. 

Усны чанарын хээрийн 
шинжилгээ, Усны чанарын 

энгийн үзүүлэлтүүд: pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, 

Гар худаг болон булгуудад Улиралд нэг удаа 

“Hanna” Усны чанарын 
хээрийн шинжилгээний  (pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ,температур) 

хэмжигч багаж. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Усны 
чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: pH, 

Эрдэсжилт, ЦДЧ ба температурыг улирал 
тутам хэмжиж байна. Усны чанарын 

энгийн үзүүлэлтүүд улирал тутам, химийг 
бүрэн үзүүлэлтийг жилд нэг удаа хийж 

байна. Гар худгуудын усны чанарын хувьд 
хур тунадас болон малчдын хэрэглэх 

байдлаас хамаарч бага зэрэг өөрчлөлттэй 
байна. Ундны усны чанарын хяналт 

бүлгээс харна уу. 

7. 
Усны хими болон физикийн 

үзүүлэлт, pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, 
химийн үндсэн анион ба 

Шинэ Бор Овоо, Хөх Хад, Мааньт булаг, 
Эхэн Бурхант,  Буурал Хөх Хадны худаг 

Хоёр жилд нэг удаа, Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна.  Усны хими 
болон физикийн үзүүлэлтийг Хоёр жилд 

нэг удаа дээж аван дотор Улаанбаатар 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг 9                                                                                                                                                                                                                                                         
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№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил Хугацаа ба давтамж Тайлбар 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж байна, 

Төлөвлөж байгаа/ 

катион, умбуур бодис, 
хатуулаг, хүнд металлын 

агууламж, As, Ba, Be, B, Cd, 
Co, Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, 

Pb, Zn, Ti 

зэрэг Ундай сарын дагуух нийт 18 
малчдын гар худаг. 

ховоо хэмжээ: 1000 мл, 
лабораторийн шинжилгээ. 

хотод байрлах гэрээт, итгэмжлэгдсэн 
лабораторид шинжлүүлэхээр агаарын 

ачаагаар илгээж шинжлүүлж байна. Тус 
тайлангийн 9.3.1 дугаар бүлгээс 

дэлгэрүүлэн үзнэ үү.  

БУЦБ-аас цэвэрлэгдээд гарч буй усанд 
Улиралд нэг удаа, 

шаардлагатай 
тохилдолд сар бүр 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл 
лабораторийн шинжилгээ. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Улирал тутам 
хийж байгаа ба шинжилгээний үр дүнгээс 
үзэхэд нийт БУЦБ-аас авсан цэвэрлэсэн 
бохир усны шинжилгээний хариу “MNS 

4943-2015 Хүрээлэн буй орчинд 
нийлүүлэх цэвэрлэсэн бохир ус нь 

стандарт шаардлагад нийцэж байсан. Тус 
тайлангийн 2.3.7 дугаар бүлгээс 

дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

Хаягдлын удирдлагын төвийн хяналтын 
цооногуудад 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд жилд нэг удаа 

лабораторийн 
шинжилгээ. 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл, 
лабораторийн шинжилгээ. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. ХУТ-ын 
хяналтын цооногуудаас дээж авч 

лабораторийн шинжилгээнд явуулж 
байгаа бөгөөд өөрчлөлт ажиглагдаагүй 

байна. Тус тайлангийн 2.3.7 дугаар 
бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

Хаягдлын сангийн хяналтын 
цооногуудад 

Урсцын доорх цэгүүдэд 
жилд нэг удаа 
лабораторийн 
шинжилгээ. 

Усны дээжний сав хэмжээ: 
1000 мл Усны дээж авах ган 

ховоо хэмжээ: 1000 мл, 
Лабораторийн шинжилгээ. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. ХХБ-ын 
хяналтын цооногуудаас дээж авч 

лабораторийн шинжилгээнд явуулж 
байна. 

Мөн түүнчлэн, хаягдлын далангийн 
талбайн баруун болон өмнөд хэсгийн сан-
1-ийн мониторингийн цооногуудын хувьд 

усны түвшин нэмэгдэх хандлага 
ажиглагдаж байна. Энэ нь тус талбайд 
байрладаг их хэмжээний шороон далан 

овоолго бүхий хаягдал хадгалах 
байгууламжаас ирэх даралттай холбоотой 
усны түвшин нэмэгдэх үзэгдэл үүсэж байх 
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Хуудас - 17 

 

№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил Хугацаа ба давтамж Тайлбар 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж байна, 

Төлөвлөж байгаа/ 

боломжтой.  Тус тайлангийн 2.3.9 дугаар 
бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

8. 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдлын зутангийн хүчиллэг 

чанарын лабораторийн 
шинжилгээ 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал зутан Сард нэг удаа 

Баяжуулах үйлдвэрийн 
хаягдлын зутангийн хүчиллэг 

чанарын лабораторийн 
шинжилгээ. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Баяжуулах 
үйлдвэрийн хаягдал зутангаас сар бүр 

усны дээж авч лабораторийн 
шинжилгээнд явуулж баяжуулах 

үйлдвэрийн хаягдлын чанарт тогтмол 
хяналт тавьж байна. 

Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

9. 

 

Худгийн усны түвшин (метр), 
Цооног дахь газрын доорх 

усны түвшин (метр) 

Гүний хоолойн ГДУ-ны орд орчмын гар 
худгуудад 

Гүний хоолойн ГДУ-ны 
ордын талбайд сард нэг 

удаа, алсын цэгүүдэд 
улиралд нэг удаа 

Solinst 101” усны түвшин 
хэмжигч гар багаж. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Гар хугуулын усны 
түвшинг сард нэг удаа өглөө эрт мал 
услахаас өмнө хэмжилт хийсэн. Тус 
тайлангийн 9.3.1.2 дугаар бүлгээс 

дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

Гүний хоолойн ашиглалтын худгууд 
болон хяналтын цооногуудад 

Автомат түвшин 
хэмжигчийн 

давтамжаар (Хамгийн 
багадаа сард нэг удаа) 

In-Situ LEVEL Troll автомат 
түвшин хэмжигч,  Solinst 

101” усны түвшин хэмжигч 
гар багаж, Усны түвшин 

хэмжих 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Улирал тутам 
хийж байгаа гар худгуудын усны чанарын 

хувьд хур тунадас болон малчдын 
хэрэглэх байдлаас хамаарч хэлбэлзэл 

үүсдэг ба энэ нь уурхайн ус ашиглалттай 
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Хуудас - 18 

 

№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд Хяналтын цэгийн байршил Хугацаа ба давтамж Тайлбар 

Хэрэгжилт 
/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж байна, 

Төлөвлөж байгаа/ 

хамааралгүй юм. Тус тайлангийн 9.3.1.2 
дугаар бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү. 

10. 

Усны чанарын хээрийн 
шинжилгээ, Усны чанарын 

энгийн үзүүлэлтүүд: pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, 

Гар худаг болон булгуудад Улиралд нэг удаа 

Тухайн талбай дээр “Hanna” 
Усны чанарын хээрийн 

шинжилгээний (pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ,температур) 

хэмжигч багаж 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Усны чанарын 
энгийн үзүүлэлтүүд улирал тутам, химийг 

бүрэн үзүүлэлтийг жилд нэг удаа хийж 
байна. Гар худгуудын усны чанарын хувьд 

хур тунадас болон малчдын хэрэглэх 
байдлаас хамаарч бага зэрэг өөрчлөлттэй 

байна.  

11. 

Усны хими болон физикийн 
үзүүлэлт, pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, 

химийн үндсэн анион ба 
катион, умбуур бодис, 

хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ba, Be, B, Cd, 

Co, Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, 
Pb, Zn, Ti 

Гүний хоолойн ГДУ-ны орд орчмын гар 
худгуудад Хэвтээ бор худаг, Сухай ус, 
Шавагийн худаг, Эргийн ус зэрэг гар 

худагт 

 

Хоёр жилд нэг удаа 

 
Усны дээжний сав хэмжээ: 

1000 мл Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 мл 

лабораторийн шинжилгээ. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. Усны чанарын 
энгийн үзүүлэлтүүд улирал тутамд, 

химийн бүрэн үзүүлэлтүүдийг жилд нэг 
удаа хийж байгаа. Гүний хоолойн гар 

худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, 
хайргархаг сэвсгэр хурдсанд голын 

голдрил (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал 
тархацтай, хур тунадасны усаар 

тэжээгддэг, бага гүний уст үе, давхарга 
дээр гаргасан байдаг. Гүний хоолойн гар 
худгуудын усны найрлага Гүний хоолойн 
ордын устай харьцуулахад цэнгэг байдаг.  

Гүний хоолойн ашиглалтын худгууд Жилд нэг удаа 
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 Оюу толгой уурхайн талбай болон Ундайн сайрын дагуу хэрэгжүүлж 
буй орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Оюу толгой ордын лицензийн талбайн хүрээнд Ил уурхай, Хаягдлын сан, Ундайн сайр 
гэсэн үндсэн 3-н талбайн хэсэгт нийт 82 уст цэгт усны мониторингийн судалгааг 2020 
оны байдлаар хийж байна. Оюу толгойн орд орчмын газрын доорх усны мониторингийн  
судалгааг дараах үндсэн чиглэлээр явуулж байна. Үүнд: 

• Хүдрийн биетийн гидрогеологийн нөхцөл, усжилтыг судлах, ил уурхай болон 
далд уурхайд орж ирэх усыг зайлуулснаас үүсэх усны түвшний бууралтыг судлах, 

• Ундайн сайрыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх төслийн нөлөөлөл, 
уурхайн талбайд байрладаг худгуудын ус ашиглалт болон уурхайн үйл 
ажиллагааны нөлөөллүүдийг хянах,  

• Хаягдлын сангийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл, ус нэвчилт, шүүрлийг судлах 
тус тус хамаарна.  

9.3.1.1. Ил уурхай  

Ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолт идэвхтэй явагдаж уурхайн талбай болон гүн 
нэмэгдсээр байгаа бөгөөд уурхайн хананы хагарал дагасан хэсгүүдэд тогтмол газрын 
доорх ус шүүрэн орж байгаа. Шүүрч байгаа усыг зумпэнд хуримтлуулан авч зам 
усалгаанд ашиглаж байгаа. 2020 оны 9-р сарын байдлаар ил уурхайгаас нийт 127,384 м3 
ус шавхан тоосжилт бууруулах зорилгоор зам талбайн усалгаанд ашигласан. Энэхүү ус 
шавхан зайлуулахтай холбогдон ил уурхай орчимд газар доорх усны бууралт 
ажиглагдаж байгаа бөгөөд уурхайн баруун, баруун-хойд хананаас хэд хэдэн цэгт ус 
тогтмол шүүрч байдаг. Ил уурхайн талбайн орчимд байрлах мониторингийн цооногийн 
усны түвшинг гар болон автомат түвшин хэмжигч багаж ашиглан хэмждэг. 

Ил уурхайн хяналтын цооногуудын хэмжилтийн дүнгээс харахад уурхайн баруун 
хэсгийн цооногуудад ил уурхай ашиглалт эхэлснээс хойш ГДУ-ны түвшний бууралт 
ажиглагдаж байгаа. Ил уурхайн баруун талд байрлах OTMB11-46/47 хоёр цооногуудын 
усны түвшний мэдээнээс харахад усны түвшин тогтмол буурч байсан бол 2018 оны олон 
хоног дараалан орсон борооны дараагаас усны түвшин 4 м орчим нэмэгдсэн ч эргэн 
буурсан. 2019 онд хур тунадас бага байснаас үргэлжилсэн бууралт ажиглагдаж байгаа 
бол 2020 оны бороотой саруудын дараа 9 сараас бага зэрэг усны түвшин дээшилсэн 
байна.  

Эндээс харахад ил уурхайн энэ хэсэгт уурхайн нэвтрэлтийн гүнээс хамаарч цаашид ч 
усны түвшин буурах хандлагатай байгаа нь харагдаж байна. Энэ бууралтын бас нэг 
үндсэн шалтгаан нь Ундайн сайрын усыг ил уурхай руу шүүрэхээс хамгаалан 
шилжүүлсэн нь тэжээмжийг багасгаж усны түвшин тогтмол буурах шалтгаан нь болж 
байгаа юм. Энэ бууралт нь гэнэтийн биш зайлшгүй тохиолдох бууралт бөгөөд энэ нь 
сайн талаас нь харвал Ундай сайрын бага гүний ус Ил уурхай руу их хэмжээгээр 
шүүрэхгүй байгааг илтгэх бас нэгэн илэрхийлэл болж байгаа юм. (График 9- 5). 
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График 9- 5. Ил уурхайн баруун талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 

Харин ил уурхайн зүүн болон зүүн-хойд хэсгийн хувьд баруун хэсэгтэй харьцуулахад 
шаварлаг хурдас харьцангуй зузаан 30-40 м гүн хүртэл тархсан учраас ГДУ-ны түвшин  
21-32 м гүнд тогтсон байна. Энэ хэсэгт уурхайн ус зайлуулалтаас үүсэх түвшний бууралт 
ил уурхайн зүүн хойно ойр байрлах цооногуудад бага зэрэг ажиглагдаж байгаа бөгөөд 
баруун талтай харьцуулахад бага байна (График 9- 6) 

 
График 9- 6. Ил уурхайн зүүн талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин 
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9.3.1.2. Ундайн сайр 

Ундайн сайрын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хийж гүйцэтгэсэн 
бөгөөд далангийн барилгын үед болон тус ажил дууссаны дараа уг далангийн хаалт 
амжилттай болсон эсэх, мөн түүнчлэн цаашид Ундайн сайрын газрын доорх усны урсац 
хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах зорилгоор тодорхой цэгүүдийг сонгон авч 
нарийвчилсан мониторингийг 2013 оноос хойш хийж гүйцэтгэж байна.   

 

2020 оны нийлбэр хур тунадас 9-р сарын 30-ны байдлаар Оюу толгой цаг уурын станцын 
мэдээгээр 122.4 мм буюу олон жилийн дунджаас ахиу хур тунадас орсон байна (График 
9- 7) . Мөн Ундайн сайраар их бага хэмжээний 6 удаагийн үер урссан нь тэмдэглэгдсэн 
байна   (Зураг 9- 2Error! Reference source not found.).  

 
Зураг 9- 2. Ундайн сайрын үерлэж байх үеийн зураг (2020 оны 7-р сарын 4). 

 

График 9- 7. Оюу толгой цаг уурын станцын хур тунадасны мэдээ 

Ундайн сайрын мониторингийн цооногууд сайрын дагуу болон голдирол өөрчлөгдсөн 
хэсгийн урсгалын дээд, доод талуудыг хамран байрладаг. Усны мониторингийн URD-11 
цооног голдирол өөрчлөх хойд далангийн урсгалын дээд хэсэгт 100 орчим метр зайд 
байрладаг бөгөөд усны түвшин нь үер болон хур тунадаснаас хамаарч зуны саруудад 
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нэмэгдэж, өвөл хавар болон үер болоогүй жилүүдэд буурах хандлагатай байдаг. 2019 
оны хувьд Ундайн сайр үерлээгүйтэй холбоотой усны түвшний огцом өсөлт 
ажиглагдаагүй бол 2020 оны хувьд үер болсон саруудад усны түвшин өссөн байна. 
(График 9- 8).  

 
 График 9- 8. Хойд далангийн урсгалын дээд талын мониторингийн цооногийн усны түвшин 

Ундайн сайрын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх барилгын ажил 2013 оны 9 
дүгээр сар гэхэд бүрэн дуусаж, газар доорх усны урсацыг шугам хоолойгоор дамжуулан 
урд далангийн доод талд буюу Ундайн сайрын үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ задгай 
булгийг үүсгээд байгаа  билээ (Зураг 9- 3).  

 
Зураг 9- 3. Ундайн сайр дээр гарч буй шинэ задгай ус – Шинэ Бор-Овоо 

Бид Шинэ Бор Овоогийн задгайн усны талбайн хэмжээг гар GPS ашиглан сар болгон 
хэмжиж байна. Шинэ Бор-Овоо булаг нь өвлийн улиралд мөсөн толио үүсгэж, талбайн 
хэмжээ их болдог. Харин дулааны улиралд усан талбайн хэмжээ ууршилтаас хамаарч 
харьцангуй багасах байдал ажиглагддаг. 2019 оны 2-р сард булгийн мөсөн талбайн 
хэмжээ нь  ОЖД утгын хамгийн их буюу 60000 м2 давсан нь 2018 оны хур тунадасны 
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хэмжээ их мөн олон удаагийн давтамжтай үер тохиосон зэрэг нь  сайрын 
сэвсгэр хурдсанд маш сайн тэжээгдэл болсныг харуулж байна. (График 9- 9) 

 
График 9- 9. Шинэ Бор овоон задгайн усан талбайн хэмжээ 

2019 оноос эхлэн бид “Дрон” ашиглан булгийн усны гадаргын талбайг хэмжиж эхэлсэн 
бөгөөд энэ нь мөстэй үед халтирах, бүдрэх эрсдэлийг арилгах мөн түүнчлэн хэмжилтийн 
нарийвчлалыг илүү сайжруулах гэх мэт олон талын давуу талуудыг бий болгож байна 
(График 9- 4). 

 

Зураг 9- 4. Шинэ Бор-Овоо булаг дээр Дрон ашиглан хэмжилт хийж буй нь 

Газар доорх усны голдирол өөрчлөх шугам хоолойгоор ирж байгаа ус нь цооногоор 
сайранд нийлүүлэгдэж байгаа бөгөөд сайрын сэвсгэр хурдас усаар ханасан тул 
цооногийн хажуугаар ус өөрийн даралтаар ундран гарч задгай булгийг үүсгэж байгаа. 
Тус задгайн усны ундаргыг тодорхойлох зорилгоор энэ хэсэгт Халиагуур (V-Notch) 
суурилуулан тогтмол хэмжиж байна. Энэ жилийн хувьд тус булгийн газрын гадарга 
дээрх урсцын хэмжээ дунджаар 1.18 л/сек орчим байна (График 9- 10).  
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Зураг 9- 5. Шинэ Бор Овоон эх дээр халиагуур (V-Notch weir) суулган хэмжилт хийж байна 

Шинэ Бор-Овоогийн задгайн ундаргыг 2013 оны 9-р сараас хэмжиж эхэлсэн. Шинэ 
булгийн  ундаргын хувьд 0.3-2.3 л/с хооронд хэлбэлзэж байгаа бөгөөд 2014 онд ундарга 
аажим багасан 0.3-0.6 л/с байсан нь өмнөх жилүүдэд хур тунадас муу унасан, Ундайн 
сайр үерлээгүй буюу тэжээмж аваагүйтэй холбоотой. Шинэ Бор-Овоо булгийн хувьд 
байгалийн булагтай адил улирлын цаг уурын хүчин зүйлүүдээс хамаарч булгийн ундарга 
өөрчлөгдөж байна. Булгийн хувьд хур тунадаснаас хамаарсан ерөнхий байгалийн горим, 
зүй тогтол ажиглагдаж байна. Өвөл хаврын тэжээмж бага үед булгийн ундарга багасаж, 
зуны намрын хур тунадас элбэгтэй саруудад ундарга сэргэх байдал ажиглагдаж байна 
2018 онд ундарга хамгийн их буюу 2.6 л/с хүрсэн. (График 9- 10). 

 

График 9- 10. Шинэ Бор-Овоо задгайн ундарга 
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Зураг 9- 6. Ундайн сар дээр гарч буй шинэ задгай ус – Шинэ Бор-Овоо 

Шинэ Бор-Овоо булаг болон Ундайн сайрын дагуу цооногуудаас улирал тутам дээж аван 
итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээн шинжлүүлсэн. Итгэмжлэгдсэн лабораторид 
шинжлүүлсэн шинжилгээний хариуг ундны усны стандарт MNS 900-2018-д заасан 
үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан (График 9- 11)-д үзүүлэв. Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд 
шинэ Бор-Овоо булгийн ус монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх ундны усны 
стандарт MNS 900-2018-д заасан химийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн шаардлагад нийцэж 
байна (Хавсралт 9.3.1). 

 
График 9- 11. Шинэ Бор-Овоо булгийн усны ерөнхий шинжилгээний хариу 

Дюровын диаграммаас үзэхэд тус задгай булгийн ус нь катионы хувьд Na+K, анионы 
хувьд HCO3 (бикарбонат)-ын ангилалд багтаж байна. Мөн түүнчлэн эрдэсжилт нь 250 
мг/литр ба pH нь 8 –ын орчим хэлбэлзэж байна.   
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График 9- 12. Шинэ Бор-Овоо булгийн усны шинжилгээний Дюровын диаграмм 

Ундайн сайрын дагуу цооногуудын эрдэсжилт болон зонхилох натрийн ионы үр дүнгээр 
(График 9- 13)-г байгуулав. Графикаас үзэхэд хур тунадас, улирал болон бага гүний усны 
тэжээлээс хамааран эрдэсжилт ба натрийн ион хэлбэлзэх бөгөөд энэ нь ундны стандарт 
үзүүлэлтэд нийцэж байна.  

 
График 9- 13. Ундайн сайрын дагуу цооногуудын эрдэсжилт болон натрийн ионы хэлбэлзэл 

Харин Шинэ Бор-Овоогийн задгайн урсгалын доод хэсэгт 400 м зайд сайранд байрлах 
мониторингийн OTMB11-52/53 цооногийн хэмжилтийн үр дүнгээс харахад 
цооногуудын усны түвшин өвлийн улиралд багасаж хавар 3-р сарын сүүлээр богино 
хугацаанд бараг ~40 см нэмэгдэж байгаа нь жил бүрийн өвөл хуримтлагдсан Шинэ Бор-
Овоогийн мөсөн толио хайлах үйл явцтай холбоотой.   

Доорх цооногуудын усны түвшин нь Шинэ Бор-Овоогийн улирлын хэлбэлзлээс 
хамааралтай байгаа бөгөөд энэ нь Ундайн сайрын голдиролд тохируулга хийснээр голын 
үндсэн горимд нөлөөлөөгүй байгааг харуулж байна. Мөн сүүлийн жилүүдийн 

Date: 10/21/2020 Project: Undai Diversion Description: New Bor Ovoo spring

C:\Users\Sod-erdeneb\Desktop\20201019_AER\Undai\[Durov graph_New Bor ovoo.xls]Input Data Project No: Client: Oyu tolgoi LLC

Figure 1Durov Diagram
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хэмжилтийн дүнг харахад усны түвшин тогтмол өсөж байгаа нь харагдаж байна    
(График 9- 14). 

 

График 9- 14. Өмнөд далангийн доод талын мониторингийн цооногуудын усны түвшин 

Ундайн сайрын дагуух уст цэгүүдийн мониторингийн судалгааны зорилго нь тус сайрын 
аллювийн хурдсын усны урсцыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх төслийн 
нөлөөлөл, мөн түүнчлэн Ундайн сайрын хойд хэсэг буюу эхэн хэсэг, дунд хэсэг, өмнөд 
буюу адаг хэсгүүдэд орших малчдын гар худаг, булаг задгайнуудын сар, улирал, жилийн 
хэвийн горим болон химийн найрлагын өөрчлөлтийг судлан тогтоож мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх явдал юм. Ундайн сайрын зун, намрын улиралд тохиолдох хүчтэй үерийн ус 
болон бага гүний урсац Өмнөд Оюу орд, ил уурхайн гүн рүү алдагдах аюулаас урьдчилан 
сэргийлэхээр хийгдсэн бөгөөд тус голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 
барилга, газар шорооны ажлыг 2013 онд хийж гүйцэтгэсэн. Тус төслийн буюу ил 
уурхайн нөлөөллийн талаар Оюу толгой төслийн талбай орчмын усны хяналт 
шинжилгээний хэсэгт дэлгэрэнгүй дурдсан. Ундайн сайрын дагуу нийт 40 
мониторингийн уст цэгт хэмжилт хийж байна. Эдгээрийн 13 нь ажиглалтын цооног, 22 
нь гар худаг, 7 нь булаг задгай юм. Үүнээс Ундайн сайрын эхэн хэсэгт 7 гар худаг 2 
задгай байдаг.  

2018 онд олон жилийн дунджаас 2 дахин их бороо орж, олон хоног үерлэснээр газар 
доорх ус маш их тэжээмж авч нэмэгдсэнээс хойш ерөнхийдөө бага зэрэг буурах 
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хандлагатай байгаа боловч 2020 Ундайн сайрын дагуух гар худгуудын усны түвшин 
олон жилийн дунджаас дээгүүр байна.  

 
График 9- 15. Ундайн сайрын эхэн хэсгийн гар худгуудын усны түвшин 

Ундайн сайрын дунд хэсэгт мониторингийн сүлжээг оновчтой болгон сайжруулах 
ажлын хүрээнд Оюу толгой төслийн талбайн хойд, урд талд мониторингийн 
цооногуудыг өрөмдөн автомат түвшин хэмжигч багаж суурилуулсан бөгөөд эдгээр 
цооногуудын хэмжилтээс харахад газар доорх урсцын жилийн горим хур тунадасны 
тэжээмжийн хэмжээнээс шууд хамаарч байгаа нь илэрхий байна. 

 
График 9- 16. Ундайн сайрын дунд хэсэгт байрладаг мониторингийн цооногийн усны түвшин 
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Дээрх графикаас өнгөрсөн жилүүдийн газар доорх усны тэжээмж авсан байдал харагдаж 
байгаа ба 2012 оны зун орсон борооны үеэр Ундайн сайр их хэмжээгээр үерлэсэн нь 
газар доорх усны түвшин нөөц, баялагт үлэмж их хэмжээний тэжээмж болж чадсан 
байна. 2013 онд орсон хур тунадасны хэмжээ ойролцоо бөгөөд Ундайн сайр бага 
хэмжээгээр урссан боловч газар доорх усанд нөлөөлөх тэжээмж багатай байсан нь 
харагдаж байна. 2014 оны хувьд Ундайн сайрд үер урсаагүй нь унасан хур тунадасны 
хэмжээ бага, өдөрт орсон хамгийн их хур тунадасны хэмжээ 10мм-ээс бага байсантай 
холбоотой бөгөөд газар доорх усны тэжээмж муу байсан нь харагдаж байна. Харин 
сүүлийн 4 жилд хангалтай хэмжээний хур тунадас орсноор усны түвшин сэргэж газар 
доорх ус тэжээмж авсан байдал ажиглагдаж байна. Дээрх OTMB11-06 цооног нь 
лицензийн талбайгаас хойш цаг уурын станцтай хамгийн ойр байрлаж байгаа цооног 
бөгөөд хур тунадас болон газар доорх усны тэжээмж хоёрын хоорондын хамаарлыг 
хамгийн бодитойгоор харуулж чадах цооног юм (График 9- 16).   

График 9- 17. Ундайн сайрын дунд хэсэг Оюу толгой уурхайн талбайгаас урагш байрладаг мониторингийн 
цооногийн усны түвшин 

OTMB11-22 цооног нь төслийн талбайгаас урагш 4.5 км зайд Ундайн сайран дээр 
байрладаг. Жилийн горимын хувьд зуны хур тунадаснаас тодорхой хэмжээний 
тэжээмжтэй байгаагаас гадна хавар орсон цас болон шар усны үерийн үед тэжээмж авдаг 
байна. Энэ цооногуудын хувьд өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад усны түвшин хур тунадас 
багатайгаас буурах хандлагатай байсан. Харин 2018 оны 8 сард үерийн үеэр усны 
түвшин огцом сэргэсэн байдал ажиглагдаж байсан нь сүүлийн 7 жилд тохиогоогүй усны 
түвшний сэргэлт болж байгаа бол 2020 оны усны түвшиний хувьд олон жилийн 
дунджаас дээгүү боловч ерөнхийдөө буурах хандлага ажиглагдсан ч зуны сүүлээр орсон 
хур тунадас, үерийн дараа сэргэсэн байна. (График 9- 17). 
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Ундайн сайрын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин ч мөн адил эхэн 
хэсгийн худгуудтай ижил хэлбэлзэлтэй байгааг доорх графикаас харж болно (График 9- 
18). 

 
График 9- 18. Ундайн сайрын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин. 

Ийм ижил хэлбэлзэл нь өмнөх жилүүдийн хэмжилтээс ч харагдаж байгаа бөгөөд сайрын 
дагуух хөрсний усны ерөнхий горимыг харуулахын зэрэгцээ сайрын эхэн хэсгийн 
худгуудын горим адаг хэсгийнхтэй адил байгаа нь харагдаж байна. Үүнээс харахад 
сайрын дунд хэсэгтэй ойролцоо орших ил уурхайн ус шавхалт, зайлуулалтын үйл 
ажиллагаа тус сайрын адаг хэсэгт төдийлөн нөлөөлөөгүй нь тодорхой байна (График 9- 
18).  

Энэ онд Ундайн сайрын булгуудын хувьд жилийн эхний улиралд устай байсан бол 4-н 
сараас хойш чийгтэй, хуурай байдал ажиглагдсан. Өмнөх жилийн устай сарын тоотой 
харьцуулахад энэ жил бага байгаа нь энэ жилийн хур тунадасны хэмжээ харьцангуй бага 
байсантай шууд хамааралтай (График 9- 19) 
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График 9- 19. Булгуудын устай сарын тоо 

2018 оны олон удаагийн давталттай хүчтэй үерийн улмаас Будагт, Мааньт, Хөх хад зэрэг 
сайруудын эрэг орчим урсгал усны нөлөөгөөр өөрчлөгдсөн, зарим хэсэгтээ элс шавар 
сэвсгэр хурдасууд өмнөх задгай гардаг байсан хэсгүүд дээгүүр хучиж хуримтлагдсан 
бөгөөд одоогоор сайрын гол хэсгээр задгайрсан байна. Мөн Ундайн сайрын ихэнх 
хэсгийн задгайнуудад дээрх байдал адилхан ажиглагдсан байна. 

Өмнөх жилийн хувьд ихэнх саруудад ил устай, чийгтэй байсан бол энэ жил чийгтэй 
болон хуурай байдал ажиглагдаж байсан юм. Мааньт задгайн хувьд өвлийн улиралд ил 
устай байдал их ажиглагдсан боловч дулааны улиралд ил устай ажиглалтын тоо буурсан 
хандлагатай байв. Мөн Мааньтийн булгийн ил ус нь сайрын зүүн талаараа голдуу 
задгайрдаг болсон.  

2019 оны 12-р дугаар сар 

 
2020 оны 6-р дугаар сар 

 
2020 оны 8-р дугаар сар 

 
 Зураг 9- 7. Мааньтийн булаг 
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Буурлын булаг нь энэ оны эхээр ил устай (хөлдсөн) байсан боловч дулааны улирал 
эхэлснээс хойш гол төлөв чийгтэй байдал давамгайлсан. 8-р сард орсон хур тунадасны 
дараагаар Ундайн сайр үерлэж урсгалын дагуух задгайнуудад ил ус ажиглагдсан юм.  

2019 оны 11-р дугаар сар 

 
2020 оны 5-р дугаар сар 

 
2020 оны 8-р дугаар сар 

 
Зураг 9- 8. Буурлын булаг 

2018 оны олон удаагийн давтамжтай үер тохиосны дараагаар сэвсгэр хурдас, шавар 
Будагт булгийн дээгүүр хучигдаж тогтсон нь газрын гадаргад ил ус гарч ирэх боломжгүй 
болгосон. Харин урсгалын дээд хэсэгт буюу тохойрсон эргийг дагаж ил ус задгайрах зүй 
тогтол ажиглагдаж байна.  
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2020 оны 6-р дугаар сар 

 

 Будагт булаг, сэвсгэр хурдас хучиж тогтсон байдал 

 

Будагт булаг, урсгалын дээд хэсэгт гарч буй ил ус 

 

Зураг 9- 9. Будагт булаг, урсгалын дээд хэсэгт гарч буй ил ус 

9.3.1.3. Хаягдлын сан 

Энэ оны 9-р сарын байдлаар Хаягдлын санд нийт 52,094,620 тонн баяжуулах үйлдвэрээс 
ирж буй дунджаар 57.80% нягттай хүдрийн хаягдал зутанг хаягдлыг чиглүүлэх 
далангуудаар тусгаарлагдсан 4 хэсгүүдэд хуваан хуримтлуулж байна. Ингэснээр 
Хаягдлын санд их хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх гол 
нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. Мөн Хаягдлын сангаас нийт 11,493,364 шоо метр усыг 
9-р сарын байдлаар эргүүлэн татаж баяжуулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 
ашигласан. Энэ нь нийт баяжуулах үйлдвэрт дахин ашигласан усны 13.6% хувийг эзэлж 
байна  (Зураг 9- 10).  
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Зураг 9- 10. Хиймэл дагуулын зурагаас устай хэсгийн талбай харагдаж байгаа байдал /2020.08.03/ 

Хаягдлын сангийн талбайд нийт 37 цооногт усны түвшний хэмжилт хийж байгаа бөгөөд 
усны түвшний хэлбэлзэл харьцангуй бага ажиглагдаж байна. 2020 оны байдлаар 
хаягдлын сангийн нэгдүгээр хэсгийн даланг өндөрлөх, барьж байгуулах ажил эрчимтэй 
үргэлжилсэн хэвээр байна. Хаягдлын сан нь Сан-1, Сан-2 (Cell#1, Cell#2) гэсэн хоёр 
хэсэгтэй ба 2020 оны байдлаар сан-1-д баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн хаягдал хүлээн 
авч байгаа бол сан-2-ийн барилга-газар шорооны ажил эхлэлийн үе шатандаа байна.  

Хаягдлын сан нь цэрдийн шаварлаг хурдсаар хучигдсан талбайд байрладаг учир тус 
талбайн газрын доорх ус хур тунадасны уснаас шууд хамаарах хамаарал бага байна. Мөн 
түүнчлэн, хаягдлын сангийн талбайн баруун болон өмнөд хэсгийн сан-1-ийн 
мониторингийн цооногуудын хувьд усны түвшин нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байна. 
Энэ нь тус талбайд байрладаг их хэмжээний шороон далан овоолго бүхий хаягдлын 
сангаас ирэх даралттай холбоотой усны түвшин нэмэгдэх үзэгдэл үүсэж байх 
боломжтой.  

Сангийн баруун хойд хэсэгт байрлах хяналтын цооногуудад далан баригдаж эхэлсэнтэй 
холбоотой усны түвшин нэмэгдэж, жил ирэх тусам далан өндөр болж нэмж хаягдал 
зутан хүлээж авахын хэрээр усны түвшин өсөж байгаа нь харагдаж байна (График 9- 20). 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 9 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

Хуудас - 35 

 

 
График 9- 20. Хаягдлын сангийн талбайн мониторингийн цооногуудын усны түвшин 

Хаягдлын сангийн урд далангаас 600 орчим метрт байрлах OTRC1549 цооногийн усны 
түвшнийг харахад далангаас ирэх даралтын нөлөөгөөр усны түвшин нэмэгдэх нь бага 
харин 2018 онд орсон их хэмжээний борооны дараа усны түвшин 2м орчим нэмэгдэж 
байсан бол 2020 онд мөн адил борооны дараа өссөн байна (График 9- 21). 

 

График 9- 21. Хаягдалын сангийн урд далангаас 600 метрт байрлах OTRC1549 цооногийн усны түвшин 

Хаягдлын сан нь шүүрлийн усыг цуглуулан эргүүлэн үйлдвэрлэлийн процессын усанд 
оруулж байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд шүүрлийн ус цуглуулах хэсэгт 2014 оны сүүлийн 
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улирлаас шүүрлийн ус ажиглагдаж эхэлсэн бөгөөд шүүрлийн ус болон ойр орчмын 
хяналтын цооногуудад тогтмол мониторинг хийж байна. 

 

Зураг 9- 11. Ус шүүрч буй газруудын ерөнхий байдлыг харуулсан зураг 

Шүүрэл нь Хаягдлын сангийн зүүн хойд өнцөгт буюу эргэлтийн усан сангийн харалдаа 
илэрч байгаа бөгөөд шүүрэл-1 нь хамгийн их ундарга болон эрдэсжилттэй байгаа юм. 
Шүүрэл-3 ус нь харьцангуй цэнгэг бөгөөд хуучин сайр байсан хэсэгт илэрч байгаа нь 
хөрсний ус даланд хашигдан газрын гадаргад илэрч байна гэж үзэж болохоор байна. 
Нийт шүүрч байгаа усыг шуудуугаар дамжуулан шүүрэл цуглуулах, буцаах насосын 
(хаалт далантай) хэсэгт цуглуулан процессын усанд эргүүлэн нийлүүлж байна. 
Хаягдлын сан нь шүүрлийн усыг гадагш урсахаас хамгаалсан шүүрэл цуглуулах 
далантай бөгөөд далан нь газар доорх болон гадаргын урсцыг хаахаар төлөвлөгдөн 
баригдсан.  

Усны мониторингийн хүрээнд Хаягдлын сангаас доош далангаас урсгалын доош хэсэгт 
усны мониторингийн цооногууд хяналт шинжилгээг хийж байгаа бөгөөд эдгээр 
цоонгуудад шүүрлийн устай холбоотой гэж үзэхээр өөрчлөлт ажиглагдаагүй байна. 
Харин хур тунадаснаас хамаарсан түвшний хэлбэлзэл ажиглдагдаж байгаа нь Хаягдлын 
сангаас доош хэсэгт уурхайгаас үзүүлэх нөлөө алга гэж үзэж болохоор байна. 

 

Зураг 9- 12. Шүүрлийн усыг шуудуугаар цуглуулж байна. 

Шүүрэл цуглуулах хэсэгт хяналтын цооног OTRC1533 байдаг бөгөөд шүүрлээс 
тэжээгдэж байна гэж үзэхээр усны түвшний үргэлжилсэн өсөлт ажиглагддаггүй бөгөөд 
хаврын улиралд усны түвшин өсөж намартаа буурдаг хэлбэлзлийг харуулдаг. Мөн энэ 
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цооногийн усны чанар шүүрлийн ус болон үйлдвэрлэлийн устай харьцуулахад 2-4 дахин 
цэнгэг байдаг.  

 

График 9- 22 . Шүүрэл цуглуулах хэсэгт байрлах хаяналтын цооног OTRC1533-н усны түвшин 

Хаягдлын сан нь шүүрлийн усыг гадагш урсахаас хамгаалсан шүүрэл цуглуулах 
далантай бөгөөд далан нь газар доорх болон гадаргын урсацыг хаахаар төлөвлөгдөн 
баригдсан. Усны мониторингийн хүрээнд Хаягдлын сангаас доош, шүүрэл цуглуулах 
далангаас урсгалын доош хэсэгт усны мониторингийн цооногууд хяналт шинжилгээг 
хийж байгаа бөгөөд эдгээр цооногуудад шүүрлийн устай холбоотой гэж үзэхээр 
өөрчлөлт ажиглагдаагүй байна. Харин хур тунадаснаас хамаарсан түвшний хэлбэлзэл 
ажиглагдаж байгаа нь Хаягдлын сангаас доош хэсэгт уурхайгаас үзүүлэх нөлөө алга гэж 
үзэж болохоор байна. 

 

Зураг 9- 13. Хаягдлын сангийн зүүн өмнөд хэсэг, шүүрэл цуглуулах далан 
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График 9- 23. Шүүрэл цуглуулах далангаас доош байрлах цооногуудын усны түвшин 

OTMB16-79, OTMB16-81 болон OTMB11-25 цооногууд нь шүүрэл цуглуулах далангийн 
урсгалын доод хэсэгт байрлаж байгаа усны хяналт шинжилгээний цооногууд юм. Эдгээр 
цооногууд нь шүүрэл цуглуулах далангаас доош ямар нэг усны түвшний болон чанарын 
өөрчлөлт гарч байгаа эсэхийг хянах зорилгоор өрөмдөгдсөн.  

Эдгээр цооногуудын усны түвшнийг харахад хур тунадаснаас хамаарсан хэлбэлзэл 
ажиглагдаж байна. Хур тунадас багатай саруудад түвшин буурч байна. Энэ нь өөр ямар 
нэгэн тэжээмж буюу хаягдлын сангаас ямар нэгэн шүүрэл цуглуулах даланг нэвтрэн гарч 
ирэхгүй байгааг харуулж байгаа юм. 

 

График 9- 24. Хаягдлын сангаас доош орших усны хяналтын цооногийн усны түвшин 
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 Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх орчны 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Гүний хоолойн газрын доорх усны орд нь говийн бүсэд нээн илрүүлэн нөөцийг үнэлэн 
батлуулж, ашиглаж эхлээд байгаа томоохон газрын доорх усны орд юм. Тус орд нь 
гидрогеологийн нөхцөлийн хувьд нийлмэл нөхцөлтэй, ховдол хэлбэрийн үндсэн 
структурыг дүүргэсэн эртний Цэрдийн тунамал хурдсын ай савд байгаа орд юм. Ордын 
хүрээнд 2 үндсэн уст давхаргыг ялгаж байгаа бөгөөд хуурай сайруудын голдирол 
дагасан урсцын идэвхтэй үйл ажиллагаатай, хөрсний болон бага гүний түрэлтгүй дээд 
уст үе, давхаргууд болон гүний түрэлттэй үндсэн уст давхарга болно. Үндсэн уст 
давхаргын хувьд Дээд цэрдийн галавын Баянширээгийн давхаргадас (свит)-ын элс, 
хайрга, элсжин, зануужин, сайргажин болон ус үл нэвтрүүлэх нимгэн шавран үетэй 
үелэн тогтсон хурдаснаас бүрэлдэнэ.  

Гүний хоолойн ордын газрын доорх усны мониторингийн судалгааны ажлын зорилго нь 
ашиглалт эхлэхийн өмнөх үеийн газар доорх усны байгалийн горим, тэжээгдлийн 
нөхцөл, уст давхаргуудын хоорондын гидравлик холбоог тодорхойлох, мөн түүнчлэн 
ашиглалтын үеийн түвшний бууралтыг ажиглах, Гүний хоолойн газар доорх усны ордын 
ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулах, газрын доорх усны нөөцийг ашигласнаас 
байгаль орчинд учрах нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах арга хэмжээнд 
шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршино. 2020 оны байдлаар Гүний хоолойн орд 
болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд одоогоор 156 цооног, 51 гар худаг, 3 булаг 
мониторингийн судалгаанд хамрагдаж байна. 2020 оны 9 дүгээр сарын байдлаар ордын 
зүүн хэсгээс (1, 2 болон 3-р цуглуулах) ашигласан усны хэмжээ нь баруун хэсгийнхээс 
их байгаа бөгөөд 2020 оны ус ашиглалт өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бага 
байна (График 9- 25). 

 
График 9- 25. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос ашигласан усны хэмжээ 
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Усны мониторингийн цооногуудын усны түвшинг улиралд нэг удаа хэмждэг бөгөөд 
ашиглалт явагдаж байгаатай холбогдуулан ашиглалтын худаг болон зарим цооногуудад 
усны түвшин хэмжигч автомат багаж суурилуулан өдөр тутам хэмжихээр тохируулсан.  
Мөн ойролцоо орших малчдын гар худгуудын усны түвшинг сард нэг удаа хэмжиж 
байна. 

 
График 9- 26. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон 

худгуудын усны түвшин 

Бусад ашиглалтын худгуудын графикийг Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний биелэлт, Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалт хэсгээс 
харна уу. Ордын баруун хэсэг нь зүүн талтай харьцуулахад усжилт багатай, ашиглалтаас 
хамаарсан түвшний хэлбэлзэл их бөгөөд баруун хэсгийн төвд байрлах ажиглалтын 
цооногуудын мэдээнээс харахад 5 болон 4 дүгээр цуглуулах багцын худгуудын усны 
түвшний хэлбэлзэл ашиглалтаас шууд хамаарч байна.  
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График 9- 27. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын баруун хэсгийн төвийн цооногуудын усны 
түвшин. 

Мөн баруун хэсгийн төвд байх бага гүний болон үндсэн уст давхаргад тоноглосон 
ажиглалтын цооногуудын мэдээг харьцуулан харахад үндсэн уст давхаргад өрөмдсөн 
цооногийн усны түвшин ус ашиглалттай шууд холбоотойгоор бууралт болон хэлбэлзэл 
өндөртэй байна. Харин бага гүнд тоноглосон цооногийн хувьд усны түвшин тогтвортой 
байна (График 9- 27).  

График 53-т үзүүлсэн цооногууд нь ордын баруун хэсгийн төвд орших бөгөөд гүний уст 
давхаргад шүүрэлсэн GHMB11-06 цооногт усны түвшний бууралт 2015 оны 1-р 
улирлаас нэмэгдсэн байх бөгөөд зэргэлдээх цооногуудын ашиглалтаас хамаарсан усны 
түвшний бууралт 15м –ээс ихгүй байна. 

2020 оны хувьд Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын зүүн хэсгээс нийт усны ихэнх хувийг 
татсан ба өнгөрсөн оны сүүлийн болон энэ оны эхэн үед ус ашиглалт хамгийн их байсан 
ба хоёрдугаар сараас эхлэн ашиглалт тогтвортой болж эхэлсэн байна. Ордын зүүн 
хэсгийн төвд байх бага гүний болон үндсэн уст давхаргад тоноглосон ажиглалтын 
цооногуудын мэдээг харьцуулан харахад үндсэн уст давхаргад өрөмдсөн цооногийн 
усны түвшин ус ашиглалттай шууд холбоотойгоор хэлбэлзэл өндөртэй байгаа бол бага 
гүнд тоноглосон цооногийн хувьд усны түвшин тогтвортой хэлбэлзэл бага байна 
(График 9- 28).  
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График 9- 28. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын зүүн хэсгийн төвийн цооногуудын усны түвшин. 

Гүний хоолойн гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, хайргархаг сэвсгэр 
хурдсанд голын голдирол (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал тархацтай, хур тунадасны 
усаар тэжээгддэг, бага гүний уст үе, давхарга дээр гаргасан байдаг. Гүний хоолойн гар 
худгуудад хэрэглээний байдал /малчид малаа услах/ болон хур тунадасны хэмжээнээс 
хамаарсан усны түвшний хэлбэлзэл ихээхэн ажиглагддаг. Ихэнх гар худгууд нь ордын 
баруун урд хэсгээр дайрч гардаг Халивын сайр болон түүний цутгал салаа сайрууд дээр 
гаргасан худгууд байдаг (График 9- 29).  

 
График 9- 29. Халивын сайрын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин 

2019 он болон энэ жилийн эхний саруудад хур тунадас бага орсонтой холбоотой ихэнх 
гар худгуудын усны түвшний 2020 оны 6-р сарыг дуустал буурсан байдал ажиглагдаж 
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байсан бол 7-р сараас усны түвшин сэргэсэн байна. Энэ нь 7, 8-р саруудад орсон хур 
тунадастай шууд хамааралтай юм (График 9- 29).  

Халивын сайрын дунд болон адаг хэсэг нь Гүний хоолойн нөөц бодсон талбайн баруун-
урд захаар дайран өнгөрдөг бөгөөд нийт 4 гар худаг энэ хэсэгт оршдог. Эдгээр худгуудад 
усны түвшин 2018 онд түүхэн хамгийн дээд хэмжээндээ хүртэл нэмэгдсэн бөгөөд энэ 
онд усны түвшин буурч байгаа байдал ажиглагдаж байгаа ч энэ нь олон жилийн 
дунджаас дээгүүр байна (График 9- 30). 

 
График 9- 30. Халивын сайрын дунд хэсэг, Гүний хоолойн ордын баруун хэсгийн гар худгуудын усны 
түвшин 

Халивын сайрын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин ч мөн адил хэлбэлзэл 
харуулж байгааг доорх графикаас харж болно (График 9- 31). 

 
График 9- 31. Халивын сайрын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин 
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 Ургамлын аймаг, ургамалжилт, нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт 

Хүснэгт 1. Ургамлын аймаг, ургамалжилт, нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт шинжилгээ 

№ Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа 
ба 

давтамж 

Давтамжийн 
тоо 

Тайлбар 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, 
Тогтмол хэрэгжүүлж 

байна, Төлөвлөж 
байгаа/ 

1 

Ургамалжилт - 
бэлчээрийн шимт 
чанарын хяналт 
шинжилгээ   
Жинхэнэ цөл, 
хээржүү цөл, 
цөлжүү хээрийн 
экосистемийн 
төлөөлөл бүхий 
байнгийн хяналт 
шинжилгээний 
талбайд ургамлын 
зүйлийн бүрдэл, 
баялаг, бүрхэцийг 
тодорхойлох 

Дүйцүүлэн 
хамгаалах бүс 

нутгийн хэмжээнд 
(Өмнөговь 

аймгийн Номгон, 
Баян-Овоо, 

Манлай, Ханбогд 
сум, Дорноговь 

аймгийн 
Хатанбулаг, 

Хөвсгөл, 
Улаанбадрах 

сумдын нутаг) 

VIII/1-
IX/15 

 
Жилд нэг 

удаа 

Шугаман цэгийн 
аргаар, 30x30 м 

хэмжээтэй 
судалгааны талбай 
тус бүрээс нийт 480 
цэгийн мэдээллийг 

авна. Нийт 
судалгааны талбай - 

240 

Бүрэн хэрэгжсэн 

2 
Нөхөн сэргээлтийн 
дараах хяналт 
шинжилгээ 

Өмнөх жилүүдэд 
нөхөн сэргээлт 

хийсэн 
талбайнуудад 
тарьсан тарьц 

суулгацийн өсөлт 
хөгжилт, 

өвөлжилтийн 
байдлын хяналт 

шинжилгээ хийнэ 

VIII/1-IX/1 Жилд нэг 
удаа 

Тарьц суулгацын 
ургалтын хувийг 

тарьсан суулгацын 
тоо хэмжээтэй 

харьцуулан гаргах 

Бүрэн хэрэгжсэн 

3 

Урт хугацааны 
шимт хөрсний 
овоолгын чанарын 
хяналт шинжилгээ 

Уурхайн талбайд 
байрлах урт 

хугацааны шимт 
хөрсний 5 
овоолгоос 

IV/15-
VI/30 

Жилд нэг 
удаа 

Цар тахлын 
нөлөөгөөр компани 

зүгээс 
хойшлуулсаны нэг 
нь шимт хөрсний 

овоолгын 
шинжилгээ байсан 

ба энэ тухай 
БОАЖЯ-нд албан 
ёсоор мэдэгдсэн 

Шимт хөрсний 
чанарын өөрчлөлт 

маш удаан 
хугацаанд 
явагддаг, 

тогтвортой байдаг 
тул энэхүү 

төлөвлөсөн ажлыг 
ирэх жил хийхээр 

хойшлуулах 
хүсэлтийг доорх 

дугаар бүхий 
захианд оруулсан.  

1131/HSE 
2020.06.23 
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 Ургамалжилт - бэлчээрийн шимт чанар, нөхөн сэргээлтийн хяналт 
шинжилгээ  

Зорилго, арга зүй 

БОННБҮ-нд үнэлэгдээгүй үлдсэн, Оюу Толгой төслийн нөлөөнд өртөж болох тэргүүлэх 
биологийн олон янз байдлыг хамгаалхад бэлчээр чухал ач холбогдолтойг Оюу Толгой 
ХХК-ий БОННБҮ-нд дурдсан. Төслийн үйл ажиллагааны улмаас бэлчээр алдагдах, хүн 
амын өсөлттэй холбоотой бэлчээрийн доройтол нэмэгдэх зэрэг нөлөөг тодорхойлж 
дурдсан ба эдгээрээс зайлхийх, буруулах, нөхөн сэргээх мөн үлдэгдэл нөлөөг дүйцүүлэн 
хамгаалах ажлуудыг зохион байгуулах учиртай.  

Өмнийн Говийн бэлчээрт цөлөрхөг хээр, заримдаг цөл болон жинхэнэ цөлийн экосистем 
голлон тархах бөгөөд эдгээр экосистемийн бэлчээрийн суурь нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох болон энэ газар нутгийн бэлчээрт нийтлэг нөлөө үзүүлэх уур амьсгалын 
нөлөөг тооцох үүднээс урт хугацааны бэлчээрийн мониторингийн цэгүүдийг Өмнийн 
говийн дүйцүүлэн хамгааллын нийт талбайд байгуулж 2017 оноос мониторинг хийж 
байна. 2019 оноос дүйцүүлэн хамгааллын загвар төсөл болох Өмнийн говийн ноолуур 
төслийн 38 өрхийн бэлчээрт мониторинг хийж байна. 2020 онд мөн бэлчээрийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн 15 талбай тэдгээрийн зэргэлдээх 15 хяналтын талбайд мониторинг хийж 
эхэллээ. Эдгээр мониторингийн ажлыг 2018 онд хэвлэгдсэн арга зүйн дагуу хийж байна.  

 
Зураг 9- 14. Бэлчээрийн мониторингийн хээрийн ажлын яюц 
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Зураг 9- 15. Бэлчээрийн мониторингийн нийт талбайн байршил 

 

Судалгааны үр дүн 

Өмнийн говийн бэлчээрийн төлөв байдлын 2020 оны оноо 36 байсан. Энэ нь голлох 3 
экосистемийн талбайд харьцуулан бодcон дундаж оноо бөгөөд 2017, 2018, 2019 онуудад 
харьцуулсан оноо тус бүр 32, 51, 32 байсан (Зураг 9- 16. Өмнийн говийн бэлчээрийн 
ерөнхий төлөвЗураг 9- 16).  

Цөлөрхөг хээрийн экосистемийн хувьд 2020 онд бэлчээр 49±15, заримдаг цөлийн 
экосистем 44±23, жинхэнэ цөлийн экосистем 35±15 гэсэн оноотой байв. Экосистем 
бүрийн оноог 2-р хүснэгтэнд дэлгэрэнгүй харууллаа.  
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Зураг 9- 16. Өмнийн говийн бэлчээрийн ерөнхий төлөв 

Хүснэгт 9- 5. Голлох гурван экосистемийн бэлчээрийн дундаж оноо болон бусад статистик үзүүлэлтүүд 

  
Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн дундаж оноо 2020 онд 11±8 байсан бол зэргэлдээх 
хяналтын талбайн дундаж 26±15 байсан.  

 
Зураг 9- 17. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбай болон зэргэлдээх хяналтын талбайн оноо 

Хашаалсан талбайн бэлчээрийн оноо 2020 онд дотор талдаа үргэлж өндөр байсан бол 
гадна талд бага байсан (N=12; p=0.005). Харин 100 болон 1000 метрийн бэлчээрийн оноо 
ялгаагүй байсан (Хүснэгт 9- 6, Хүснэгт 9- 7).  

Хүснэгт 9- 6. Хашаалсан талбайн бэлчээрийн оноо, 1000 метр 

Экосистем Дундаж Стандарт хазайлт N 
Цөлжүү хээр Дотор 59 36.76955 2 

Гадна 34 1.41421 2 
Заримдаг цөл Дотор 49 26.87006 2 

Гадна 45 20.50610 2 
Жинхэнэ цөл Дотор 70 .70711 2 

Гадна 55 15.55635 2 

Хүснэгт 9- 7. Хашаалсан талбайн бэлчээрийн оноо, 100 метр 

Экосистем
Он 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Дундаж 44 61 46 49 39 65 47 44 30 50 21 35
Ст. Хазайлт 16 11 19 15 22 16 23 23 11 13 13 15
Минимум 15 33 18 7 3 19 4 2 13 18 1 2
Максимум 78 83 76 73 83 91 80 81 57 73 49 66

Талбайн тоо 24 40 31 37 30 70 48 69 29 33 28 32

Цөлөрхөг хээр Заримдаг цөл Жинхэнэ цөл
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Экосистем Дундаж Стандарт хазайлт N 
Цөлжүү хээр Дотор 61 23.33452 2 

Гадна 24 17.67767 2 
Заримдаг цөл Дотор 48 33.94113 2 

Гадна 19 11.31371 2 
Жинхэнэ цөл Дотор 62 4.24264 2 

Гадна 34 4.24264 2 

 

 
Зураг 9- 18. Хашаалсан бэлчээрийн дотор болон гадна талыг харьцуулсан байдал (2017-2020) 

  

 Заган ойн хяналт шинжилгээ 

Заган ойн нөөцийг орон нутгийн иргэд түлшиндээ ашигладаг бөгөөд усны эргэлтийг 
зохицуулж, хөрсний нүүдлээс сэргийлж, зэрлэг амьтад болон гэрийн малын амьдрах 
орчин, бэлчээр болдог. Оюу толгой ХХК-ийн үйл ажиллагааны улмаас заган ойн 
ашиглалт өсөж, заган ойн доройтол нэмэгдэнэ гэж үзсэн байдаг. Мөн уурхайн үйл 
ажиллагаанд өртсөн заган ойн экосистемийг нөхөн сэргээж байгаа бол уг нөхөн сэргээх 
ажлын үр дүнг хянах шаардлагатай.  

Заган ойн нөхцөл байдлыг 2020 онд боловсруулагдсан заг болон хайлааст экосистемийн 
метрик буюу тооцоолуур ашиглан хийсэн. Мөн талбай бүрд бүлгэмдэл үүсгэгч доминант 
зүйлүүдийн нягтшил, 10 ширхэг модны зураг, тэдгээрийн хэмжээ, тайруулсан ул мөр 
байгаа эсэхийг шалгасан. 

Мониторингийн ажлыг 2020 оны 8 сард 14 хоногийн турш вегетацийн хугацаанд багтааж 
явуулсан. Нийт 4 хүнтэй нэг баг ажилласан бөгөөд уг багт WCS, Ботаникийн цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн эрдэмтэн болон МУИС-н Экологийн хөтөлбөрийн оюутнууд оролцсон. 
Бид Оюу толгойн санал болгосон цэгүүдэд (Зураг 9- 19) бичиглэл хийсэн бөгөөд 
хугацааны төгсгөлд нэмж Гүний хоолойн замын хажуугийн нөхөн сэргээсэн заг болон 
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Дайчингийн загт байрлах айлын гадна бичиглэл нөхцөл байдлыг үнэлэх бичиглэл 
хийсэн. 

 
Зураг 9- 19. Заган ойн мониторингийн талбайн байршил 

  

  
Зураг 9- 20. Заган ойн мониторинг судалгааны явц 
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Судалгааны үр дүн 

Ханбогдын заган ой дунджаар 46±2 гэсэн оноотой ба хамгийн бага оноог Дайчингийн 
загийн айлын гаднах талбайд тэмдэглэсэн бол хамгийн өндөр оноог Хүнхэрт 
тэмдэглэсэн. Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн оноог ойролцоох Хүнхэр болон Хар загийн 
оноотой харьцуулахад Хүнхэр ба Хар загийн дундаж оноо 55±15, Гүний хоолойн нөхөн 
сэргээсэн заган ойн оноо 41±8 байсан (График 9- 32). 

 
График 9- 32. Заган ойн мониторинг хийсэн талбайн оноо 

Судалгаа хийсэн нийт талбайн дотор Хүнхэрийн заг хамгийн том, өндөр байсан бол Шар 
тохойн заг хамгийн жижиг, намхан  байв (График 9- 33).  

 
График 9- 33. Аллометрийн тэгшитгэл ашиглан тооцоолсон загийн хэмжээ 
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Хүснэгт 2. Судалгаа хийсэн талбай загийн өндөр 

  10 модны дундаж өндөр (см) 10 модны хамгийн их өндөр (см) 

Дайчин заг 114±73 250±73 

Дуут 67±28 170±18 

Хар Заг 102±51 185±16 

Хүнхэр 171±127 315±170 

RWSS 100±20 131±21 

Шар Тохой 62±25 130±4 

V14 121±64 197±62 

Гүний хоолойн талбайн загийн хэмжээ α=0.05 нөхцөлд байгалийн заган ойн хэмжээтэй 
адил байсан (График 9- 34). Мөн Гүний хоолойн ургамалтын бүрхэц ба зүйлийн баялаг 
ч Хүнхэр болон Хар загийн хэмжээтэй α=0.05 нөхцөлд адил байв (График 9- 35). Нийт 
ургамлын зүйлийн баялаг Гүний хоолойд 6±6 байсан бол Хүнхэр, Хар загийн зүйлийн 
баялаг 7±3 байсан. 

 

График 9- 34. Гүний хоолойн загийг Хүнхэр ба Хар загийн хэмжээтэй харьцуулсан байдал. 
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График 9- 35. Гүний хоолойн заган ойн ургамалжилтын бүрхэцийг Хүнхэр, Хар загийн бүрхэцтэй 
харьцуулсан байдал 

 Хайлаасны мониторинг судалгаа 

Одой хайлаас мод (Ulmus pumila) нь говь цөлийн халуун, хуурай уур амьсгалтай бүс 
нутгийн чухал тулгуур зүйл юм. Хайлаас мод нь гадаргын болон гүний усыг тогтоон 
барьснаар нутгийн иргэдийн аж ахуй, амьтдын амьдралд нөлөөлөх гол хүчин зүйл 
болдог (WCS Mongolia, 2019). Ундайн голын дагууд болон бусад сайранд ургасан 
хайлаасны өсөлт хөгжилтөд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн судалгаа 2015 оноос хойш 
хэрэгжиж байна. Мониторингийн судалгааны явцад бэлчээрлэлтийн дарамт нь залуу 
хайлаас бие гүйцсэн мод болоход саад болж буй талаар тэмдэглэсэн (WCS Mongolia, 
2019; Wesche et al., 2011). Энэхүү судалгааны ажлаар Оюу толгой  уурхайн лицензийн 
талбайг дайран өнгөрөх Ундай голын дагуух хайлаасны популяцийн бүтэц, сэргэн 
ургалтыг шалгахын тулд байнгын мониторингийн талбайд урьдаас батлагдсан 
хэмжилтүүдийг, стандарт арга зүйгээр хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд бэлчээрлэлтийн нөлөөг 
үзэх ажлыг мөн хийсэн.  

Мониторингийн зорилго: 

• Ундай гол болон урсгалыг нь өөрчлөөгүй бусад голууд дээр харьцуулсан судалгаа 
явуулах 

• Ундай болон бусад сайр дээр бэлчээрлэлтийн нөлөөг турших зорилгоор 
хашаалсан талбайнуудад болон хяналтын талбайнуудад урт хугацааны 
мониторингийн өгөгдлийг цуглуулж, дүгнэлт өгөх 

• Бэлчээрлэлттэй болон бэлчээрлэлтгүй талбай дахь хайлаас модны популяцийн 
насны бүтэц, нягтшилыг тодорхойлж бэлчээрлэлтийн нөлөөг тодорхойлох 

Судалгааны талбай 
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Хайлаас модны нягтшил, насны ангилал, малын бэлчээрлэлтийн нөлөөг үзэх туршилтын 
мониторингийн судалгааг энэхүү мод өргөн тархсан дөрвөн голын сайрт хийж 
гүйцэтгэлээ. Бага Сухайт, Хөөврийн голууд Говийн бага дархан цаазат газрын тусгай 
хамгаалалттай бүсэд орших бол Гашуун Сухайт, “Оюу Толгой” уурхайн дундуур туулан 
гардаг Ундайн голууд малын бэлчээрлэлтийн эрчим өндөртэй бүс нутагт оршино  (Зураг 
9- 21). 

 
Зураг 9- 21. Хайлаас модны мониторингийн судалгааны байршлууд нь Ундай, Гашуун сухайт, Хөөвөр, 
Бага сухайт голууд дээр (Баруунаас зүүн тийш нэрлэсэн) 

Судалгааны арга зүй 

Дөрвөн голын сайрын хайлаасны популяцид үзүүлэх бэлчээрлэлтийн нөлөөг үнэлэх 
зориулалтаардээ 30 x 30 метрийн харьцаатай 900 м 2 талбайнуудыг 2019 онд байгуулсан. 
Нэг голын сайрын хайлаасны популяцийг бүрэн хамруулахын тулд сайрын эхээс адаг 
хүртэл нийт 4 мониторингийн хашаа байгуулсан. Хашаалсан талбайн хажууд 30 x 30 
метрийн хэмжээтэй хяналтын талбай сонгон авч дээрх хэмжилтүүдийг мөн адил хийсэн 
болно. Steve J. Sinclair (2020) нарын боловсруулсан хайлаас модны төлөв байдлыг үнэлэх 
арга зүйг ашиглан дөрвөн голын сайрын хайлаасны популяцид бэлчээрлэлтийн нөлөөг 
хашаалсан 16 мөн хашаалаагүй 16 нийт 32 талбайд доорх хүснэгтийн дагуу үнэллээ. 

Хүснэгт 9- 8. Хайлаас модны орчны төлөв байдлыг үнэлэх хэмжигдэхүүн 
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Судалгааны үр дүн 

Ургамлын бүрхэц. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бүсэд орших Хөөвөр голын 
сайрын нийт ургамлын бүрхэц нь бэлчээрлэлтгүй болон бэлчээрлэлттэй талбайн аль 
алинд бусад гурван голтой харьцуулахад хамгийн өндөр байна (63%±5, 67%±5). 
Ургамлын бүрхэц хамгийн багатай талбай нь Гашуун Сухайт голын бэлчээрлэлтгүй 
(24%±10), Ундай голын бэлчээрлэлттэй талбайнууд (26%±13) байна (График 9- 36). 
Голын сайр бүрд нийт ургамлын бүрхцээрээ бэлчээрлэлттэй, бэлчээрлэлтгүй талбайн 
хувьд статистикийн ач холбогдол бүхий ялгаа байхгүй байна. Хөөвөр (p = 0.552), Бага 
Сухайт (p = 0.976), Гашуун Сухайт (p = 0.574) ба Ундай (p = 0.886) тус тус байна. 

 
График 9- 36. Дөрвөн голын сайрын нийт ургамлын бүрхэцийн бэлчээрлэлттэй, бэлчээрлэлтгүй талбайн 
үр дүн 
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Ургамлын зүйлийн баялаг. Хөөвөр, Бага Сухайт, Гашуун Сухайт, Ундай голуудын 
сайруудын алаг өвсний бүлгийн зүйлийн баялаг өндөр байхад сөөгийн бүлгийн зүйлийн 
баялаг бага байна. Алаг өвс, сөөгийн бүлгүүдтэй харьцуулахад үетэн ургамлын бүлэг нь 
бэлчээрлэлтгүй, бэлчээрлэлттэй талбайд зүйлийн баялаг нь ижил байна. Нийт ургамлын 
зүйлийн баялаг Хөөвөр, Бага Сухайт, Ундай голуудын сайрын бэлчээрлэлтгүй талбайд 
өндөр бол харин Гашуун Сухайтад эсрэгээрээ байна (График 9- 37). 

 
График 9- 37. Бүх голуудын судалгааны талбай дахь алаг өвс, үетэн, сөөгийн зүйлийн баялаг 

Хайлаас модны нягтшил. Ундай голын сайрт бие гүйцсэн хайлаас мод (8 ± 2) болоод 50 
см-ээс доош өндөртэй зулзаган модны нягтшил (7 ± 3) бусад голын сайруудтай 
харьцуулахад өндөр байна. Харин өсвөр модны нягтшил Гашуун Сухайт (30 ± 21), Ундай 
голын сайруудад (17 ± 7) харьцангуй өндөр байна. Хөөвөр голын сайрт зулзаган модны 
нягтшил (2 ± 0.5) хамгийн бага байна (График 9- 38). 

 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 9 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

Хуудас - 56 

 

График 9- 38. Хайлаас модны нягтшилыг насны ангиллаар харьцуулсан байдал 

Хайлаас модны насны бүтэц. Ундай голын сайрт нийт 318 модноос 259 модыг өрөмдөж 
насыг тоолоход дунджаар 85.8 настай байсан бол хамгийн хөгшин мод нь 215 настай 
харин хамгийн залуу мод нь 28 настай байна. 

 

 Малчдын оролцоотой тоорой модны хамгаалал, хяналт шинжилгээ  

Зорилго, арга зүй 

Монгол орны баянбүрдүүд нь говь цөлийн бүсийн амьдралыг тэтгэх өвөрмөц орчин 
бөгөөд хуурай бүс нутгийн биологийн олон янз байдлын бөөгнөрөл юм. Баянбүрдийн 
түлхүүр ургамлын нэг болох тоорой мод нь Монгол улсын Улаан номд бүртгэгдэж, 
Байгалийн ургамлын хуулиар хамгаалагдсан ховор мод юм. Тархацын хувьд Алтайн 
өвөр говь, Говь-Алтай, Зүүн гарын говьд харьцангуй элбэг харин Өмнийн Говьд алаг 
цоог тархсан, тоологдохуйц цөөн бодгалиас бүрдэх тасархайтсан популяциуд 
тааралдана.  

Ханбогд суманд тооройн хэд хэдэн популяци бүртгэгтдсэн бөгөөд Уртын голын тоорой 
нь томд тооцогдоно (Зураг-1). Сүүлийн жилүүдэд байгаль, цаг уурын өөрчлөлттөй 
холбоотойгоор угийн ховор Тоорой модны тархац хумигдан, үрээр ургах нөхцөлгүй 
болсны дээр өвсөн тэжээлтний нөлөөлөлд өртсөөр байна. Иймээс Тоорой модны 
байгалийн популяцийн сэргэн ургалтыг дэмжих, сэргэх нөхцөлийг нь бүрдүүлж, хяналт 
судалгааг Мөнх ногоон галба ТББ, малчидтай хамтран хийх нь энэхүү ажлын гол 
зорилго юм. Энэхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд 2020 онд дараах зорилтуудыг тавин 
ажилласан. Үүнд,   

1. Ханбогд суман дахь Уртын голын тооройн төгөл, Хөх дэлийн тойроог хашиж 
хамгаалах  

2. Хашсан талбайд урт хугацааны мониторинг хийж тооройн сэргэн ургалтыг хянах 
2.1. Уртын голын тооройн популяцийн өнөөгийн нөхцөлийг тодорхойлох 

• Ургамлын зүйлийн бүрдэл 
• Бие гүйцсэн, залуу болон зулзаган тооройн тоо толгой, нягтшилийг 

тодорхойлох 
2.2. Өвсөн тэжээлтний нөлөөллөөс хамгаалсны дараах хашсан болон хашаагүй 

талбайн судалгаа  
• Зулзаган тооройн нягтшил, өндрийн өөрчлөлтийг хянах (хашсан болон 

хашаагүй талбайд) 
• Бие гүйцсэн тооройн фенологийн ажиглалт хийх 
• Тооройн популяцийг хамгаалснаар орчны ургамлан бүрхэвчийн 

өөрчлөлтийг хянах 
3. Цаашид нөхөн сэргээж ургуулахтай холбоотой ажлуудыг эхлүүлэх  
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Үр дүн 

1. Малчдын оролцоотой тоорой модны хамгааллын ажлын хүрээнд 2020 оны 5-р сарын 
15-нд Уртын голын тооройн төглийн 0.5 га талбайг 390 м урттай, 10-р сарын 20-нд 
Хөх дэлийн тоорой орчмын 3 хэсэг талбайг 205 м урттай, 1.3 метрийн өндөртэй 
хашаагаар тус тус хашиж, хамгаалах ажлыг гүйцэтгэлээ. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд 
Оюу толгой ХХК-ийн БОХ дэмжлэг үзүүлж хашаа барих материал болон бүх 
зардлыг санхүүжүүлж, Говийн наран ХХК хашааны хийц, талбай дахь угсралтыг 
хариуцан гүйцэтгэлээ. 
 

2. Мөнх Ногоон Галба ТББ нь Уртын голын хашсан талбайд урт хугацааны мониторинг 
хийх зорилтот ажлыг гүйцэтгэхдээ Ханбогд сумын Жавхлант багийн малчин 
О.Хоролсүрэнтэй хамтын гэрээ байгуулж хамтран ажиллаж байна.  
Уртын голын тооройн хашааг барихын өмнө тус популяцид бие гүйцсэн тоорой 131 
ш (>1.5 м), залуу тоорой 8 ш (0.5-1.5 м) бүртгэгдсэн бөгөөд нялх зулзаган тооройн 
(<0.5 м) тоог гаргах боломжгүй их шигүүн ургасан байсан.  
Хөх дэлийн тооройн хашааг барихын өмнө тус популяцид бие гүйцсэн тоорой 60 
орчим бие гүйцсэн тоорой бүртгэгдсэн байна. 
 

3. Цаашид нөхөн сэргээж ургуулахтай холбоотой ажлын хүрээнд 12 сард жижиг 
зулзаган тооройг Ханбогд сумын Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар руу 
шилжүүлэн тарих ажлыг туршилтаар эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.  
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Зураг 9- 22. Уртын голын тооройг хашиж хамгаалсан байдал 

 

 
Зураг 9- 23. Хөх дэлийн тооройг хашиж хамгаалсан байдал 

 

 Малчдын оролцоотой ургамалжилт – бэлчээрийн шимт чанарын 
хяналт шинжилгээ  

Нүүдэлчин ардын үеэс үед уламжлан ирсэн үнэт зүйл нь бэлчээр, бэлчээрийн мал аж 
ахуй эрхлэх явдал бөгөөд өнөөдрийг хүртэл уламжлагдан ирсэн билээ. Иймд өөрсдийн 
амьдарч буй орчны бэлчээрийн талаарх мэдлэг, түүнийг хамгаалах талын мэдээлэлтэй 
байх нь малчин хүн бүрийн үүрэг, хариуцлага мөн билээ.  

Арга зүй: 

Бэлчээрийн мониторингийн арга зүйг стандартчилж сайжруулсан хувилбарыг БОНХЯ-
аас 2011 оны 4-р сарын 20-ны өдөр үндэсний түвшний арга зүй хэмээн баталсан байдаг. 
Тус арга зүйн дагууд Ханбогд сумын цаг уурын алба сүүлийн 10 орчим жилийн 
хугацаанд бэлчээрийн мониторингийн ажилдаа ашиглаж байгаа бөгөөд тайлант 
хугацааны хамтын оролцоотой бэлчээрийн мониторингийн ажилд мөн ижил зүйг 
ашигласан болно.  

Тус арга зүйн үндсэн зарчим нь бэлчээрийн төлөөлөл бүхий талбайд доорх зурагт 
үзүүлсэний дагууд 50 м урттай 2 шугамыг 25 м-ийн зайтайгаар татан, орой болон 
суурийн бүрхэц, биомассын дээж авах ажлуудыг талбай дээр гүйцэтгэсэн.    
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Зураг 1. Бэлчээрийн мониторинг судалгааны арга зүй  

 

Үр дүн: 

Мөнх Ногоон Галба ТББ, Ханбогд сумын ЗДТГ, цаг уур зэрэг байгууллагатай хамтран 
2020 оны 8 сарын 9-14 өдрүүдэд Ханбогд сумын дөрвөн багийг хамарсан бэлчээрийн 
эрүүл мэндийн мониторингийн ажлыг нийт 16 цэгт хийж гүйцэтгэлээ. Тус хамтын 
оролцоотой бэлчээрийн мониторингийн ажилд Ханбогд сумын дөрвөн багийн 8 малчин 
өрх оролцов. Мониторингийн ажлыг дата мэдээг DIMA мэдээллийн бааз руу оруулах 
ажил явагдаж байгаа бөгөөд үр дүнгийн талаар дараа нэмж оруулах болно.  

 
Зураг 9- 24. Хамтын оролцоотой бэлчээрийн мониторингийн хээрийн ажлын явцаас 
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 Амьтны аймгийн хяналт шижилгээ 

Зэрлэг амьтдын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг биологийн олон янз байдлын суурь судалгааны үндсэн дээр өөр өөр зорилго, 
аргачлал, дээж талбай, давтамжтайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

Хүснэгт 9 - 3. Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ 

№ 
Хяналт шинжилгээ хийх 

үзүүлэлтүүд 
Хяналтын цэгийн 

байршил 
Хугацаа ба 

давтамж 
Давтамжийн 

тоо 
Тайлбар 

Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

9.5.1 Шувууд 

9.5.1.1 Шувуудын мониторинг 

Хаягдлын 
сан, Цахилгааны 

шугам болон замын 
дагууд, Ханбумбат нисэх 

буудал орчим 

Сар бүр 1 удаа 12 удаа 
Биологийн олон янз байдлын 

мониторинг судалгааны арга зүй. 
БОНХЯ, 2012 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. 2020 онд 
нийт 88 зүйл шувуу бүртгэгдсэнээс 3 

зүйлийн шувуу шинээр 
бүртгэгдсэн. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг 9.5.1.1 хэсгээс харна уу. 

9.5.1.2 
Могойч загалайн үүрлэлт, 

тархалт 

Оюу толгойн 20 км радиус 
дотор, Ханбогд уулын 
массив, Ундай голын 

дагуу 

V-VIII 
саруудад 1 удаа 1 удаа 

2017 оноос эхлэн ОТ Амьтан 
судлалын баг хариуцан 

хэрэгжүүлдэг болсон. Өмнө гэрээт 
байгууллага хийдэг байсан. 

Бүрэн хэрэгжсэн. Галбын говьд 
идэвхтэй үүр олдоогүй. 

Мэргэжилтнүүдийн таамаглаж 
байгаагаар байгаль, цаг уурын 

нөхцөл байдлаас үүдэн Монголын 
хойд хэсэг рүү үүрээ зассан байх 

магадлалтай. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 9.5.1.2 хэсгээс харна уу. 

9.5.1.3 

Хоолны үлдэгдлийг 
бордоо болгон бэлдэж буй 

талбай мөн Хаягдалын 
Удирдлагийн Төв дахь 
элдэв идэшт шувуудын 

тоо толгойг үнэлэх 

Бордоо бэлтгэх талбай, 
Хаягдлын удирдлагын төв 

(ХУТ) 
Сар бүр 1 удаа 12 удаа - 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. 2015-
2020 оны ажиглалтаас хархад ОТ 
уурхайн барилга байгууламж, дэд 

бүтцийн шугам болон бордоо хийж 
буй талбай орчмоор хэрээний 60 

гаруй бодгаль тогтмол байршиж 
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№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа ба 
давтамж 

Давтамжийн 
тоо 

Тайлбар 
Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

амьдардаг байна. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 9.5.1.3 хэсгээс харна уу. 

9.5.1.4 

Баяжуулах үйлдвэрээс 
хаягдлын сан руу 

нийлүүлж, тунгааж буй 
усны чанарын хяналтыг 

Газрын доорх усны 
ОХШХ-т тусгагдсаны 

дагуу тогтмол хийх 

Хаягдлын сан Улирал бүр 1 
удаа 4 удаа Усны багаас мэдээллийг авдаг. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. 2020 
оны Селениумын шинжилгээний 

хариу шувуудад аюултай байх 
хэмжээнээс ойролцоогоор 100 дахин 
бага байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

9.5.1.4 хэсгээс харна уу. 

9.5.1.5 

Төслийн  барилга 
байгууламж, дэд бүтцийн 
шугамын дагуух зэрлэг 
амьтдын осол эндэгдэл, 

ажиглалтын бүртгэл 

Уурхайн талбай дахь 
цахилгааны шугам, 

барилга байгууламж, 
Автозамууд, Гүний 

хоолойн 35 кВ, 6 кВ-ийн 
цахилгааны шугам, 

Гашуун сухайтын зам, 220 
кВ-ийн цахилгааны шугам 

Сар бүр 1 удаа 12 удаа Ажиглалт, тогтмол мониторинг хийх 
аргаар 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. 131 
осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн. Өмнөх 5 
жилийн дундажаас буурсан үзүүлэлт 

юм. Хар сүүлт зээрийн осол 
бүртгэгдээгүй. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг 9.5.1.5 хэсгээс харна уу. 

9.5.2 Хөхтөн амьтан 

9.5.2.1 
Уурхайн лицензийн 
талбай дахь тууртан 
амьтны мониторинг 

Уурхайн талбайд Сар бүр 1 удаа 12 удаа 
Биологийн олон янз байдлын 

мониторинг судалгааны аргазүй. 
БОНХЯ, 2012. 

Тогтмол хэрэгжүүлж байна. 2020 
оны турш нийт 123 сүрэгт хамаарах 
567 бодгаль хар сүүлт бүртгэгдсэн 
бол хулангийн гурван бодгаль энэ 

жилийн турш уурхайн хашаан дотор 
идээшлэв. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

9.5.2.1 хэсгээс харна уу. 
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№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа ба 
давтамж 

Давтамжийн 
тоо 

Тайлбар 
Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

9.5.2.2 
Хулан, хар сүүлт зээрийн 

шилжилт хөдөлгөөн 
Өмнөговь , 

Дорноговь аймаг Жилийн турш Жилийн турш 
Сансарын дамжуулагчтай 

хүзүүвчтэй амьтдын мэдээн дээр 
үндэслэх 

Бүрэн хэрэгжсэн. 2020 онд Хулан 
ОТ-ГС чиглэлийн засмал замыг 281 

удаа, ТТ-ГС чиглэлийн засмал замыг 
30 удаа, Хар сүүлт зээр ОТ-ГС 

чиглэлийн засмал замыг 14 удаа, ТТ-
ГС чиглэлийн засмал замын дөнгөж 

5 удаа тус тус хөндлөн гарсан. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9.5.2.2 

хэсгээс харна уу. 

9.5.2.3 
Ханбогдын боржин тогтоц 
дахь аргалийн мониторинг Ханбогдын тогтоц 

3 жилд 1 удаа, 
тухайн жилдээ 
улиралд 1 удаа 

4 удаа 
Биологийн олон янз байдлын 

мониторинг судалгааны аргазүй. 
БОНХЯ, 2012. 

Бүрэн хэрэгжсэн. Мониторингийн 
явцад ажиглалтын цэг – 1 дээрээс 
нэг сүргийн 3 янгир, ажиглалтын 
цэг 4, 5 дээрээс аргалийн сүрэг, 

ажиглалтын цэг 6 дээрээс янгирын 
сүргийг тус тус бүртгэлээ. Нийт 2 
сүрэгт хамаарах 9 аргаль, мөн 2 
сүргийн 6 янгир тэмдэглэгдсэн. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9.5.2.3 

хэсгээс харна уу. 

9.5.2.4 
Хулан, хар сүүлт зээрэнд 
сансарын дамжуулагчтай 

хүзүүвч дахин зүүх 

Өмнөговь, Дорноговь 
аймаг 2 жилд 1 удаа 1 удаа 

Гэрээт байгууллага хэрэгжүүлдэг, 
Амьтан судлалын багаас туслаж 

оролцдог. 

Хуланд хүзүүвч зүүх ажил цар 
тахлын улмаас хойшилсон. Хар 

сүүлт зээрэнд хүзүүвч зүүх ажил 
төлөвлөгөөний дагуу бүрэн 

хэрэгжиж 3 цэгээс нийт 28 хар сүүлт 
зээр барьж хүзүүвч зүүсэн. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9.5.2.4 
хэсгээс харна уу. 
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№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа ба 
давтамж 

Давтамжийн 
тоо 

Тайлбар 
Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

9.5.3 Бусад 

9.5.3.1 Мөлхөгчид 

Уурхай орчмын 6 талбайд: 
FMP-01, FMP-02, FMP-03, 
FMP-04, FMP-05, FMP-06, 
Шугам хоолойн дагууд 2 
талбайд: FMP-07, FMP-08 

VII  – VIII 
сард  1 удаа 1 удаа 

Биологийн олон янз байдлын 
мониторинг судалгааны аргазүй. 

БОНХЯ, 2012. 

Бүрэн хэрэгжсэн. 2020 оны 
нягтшлын үр дүнг өмнөх 5 жилийн 

дундаж дүнтэй харьцуулахад 32.7%-
иар их байна. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг 9.5.3.1 хэсгээс харна уу. 

9.5.3.2 Жижиг мэрэгчид 

Уурхай орчмын 4 талбайд: 
FMP-01, FMP-03,  FMP-

05, FMP-06, Шугам 
хоолойн дагууд 2 талбайд: 

FMP-07, FMP-08  

VII сард 1 удаа 1 удаа Барих-тэмдэглэх-давтан барих арга 

Бүрэн хэрэгжсэн. Бодгалийн тоо 
өмнөх жилүүдийнхээс цөөрсөн 

боловч зүйлийн баялагийн хувьд 
төстэй байв. Дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг 9.5.3.2 хэсгээс харна уу. 

9.5.3.2 

Гүний хоолойд нөхөн 
сэргээлт хийсэн заган ойд 

жижиг мэрэгчдийн 
судалгаа 

Гүний хоолойд нөхөн 
сэргээлт хийсэн заган ойд 

2 жилд 1 удаа, 
VII – VIII 

сард 1 удаа 
1 удаа Барих-тэмдэглэх-давтан барих арга 

Бүрэн хэрэгжсэн. Энэ жил хийсэн 
мониторинг судалгааны үр дүнгээс 
харахад нөхөн сэргээсэн заган ой, 

байгалийн заган ойн жижиг 
мэрэгчдийн зүйлийн олон янз 

байдал төсөөтэй байлаа. Уурхайн 
хаалтын олон улсын хуралд зориулж 

энэхүү судалгааны үр дүнгээр 
шинжлэх ухааны өгүүлэл бичин 

явуулсан. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
9.5.3.2 хэсгээс харна уу. 

9.5.3.3 
Тээврийн хэрэгслийн хөдө

лгөөний хяналт 

Оюу толгой-Гашуун 
сухайтын хатуу хучилттай 

зам 

Жилийн турш, 
автомат багаж 
тогтмол мэдээ 

хураадаг 

Жилийн 
турш, автомат 
багаж тогтмол 
мэдээ хураадаг 

Автомат багаж ашигладаг 
Тогтмол хэрэгжүүлж байна. 2020 онд 
ОТ-ГС замаар хоногт дунджаар 256 

тээврийн хэрэгсэл зорчиж байв. 
Нийт 48,605 тээврийн хэрэгсэл 
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№ Хяналт шинжилгээ хийх 
үзүүлэлтүүд 

Хяналтын цэгийн 
байршил 

Хугацаа ба 
давтамж 

Давтамжийн 
тоо 

Тайлбар 
Хэрэгжилт 

/Бүрэн хэрэгжсэн, Тогтмол хэрэгжүүлж 
байна, Төлөвлөж байгаа/ 

бүртгэгдсэн. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг 9.5.3.3 хэсгээс харна уу. 
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 Шувууд 

9.5.1.1. Шувуудын мониторинг 

Шувуу ажиглах, тэмдэглэх, фото зураг авах зэрэг хээрийн судалгаанд өргөн ашиглагддаг 
уламжлалт аргуудыг ашиглан мэдээлэл цуглуулж байгаа. Шувуудын ажиглалт судалгааг 
сар бүрийн нэг өдөр лицензийн талбайд байрлах задгай уст цэгүүд, Бор овоогийн булаг, 
Ханбумбат нисэх буудал болон төслийн талбай орчимд гүйцэтгэхээс гадна бусад 
мониторинг судалгааны явцад ажиглагдсан нүүдлийн болон ховор шувуудын тоо 
толгой, байршил, амьдрах орчны мэдээллийг цуглуулсан. Мөн хавар, намрын улиралд 
дайран өнгөрөх нүүдлийн шувуудын зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой ихэсдэгтэй 
холбоотойгоор шувуу ажиглах өдрийн давтамжийг нэмэгдүүлсэн. Мониторинг 
судалгаанд 10х42 хоёр нүдний дуран, 20-60х телескоп, GPS, зургийн аппарат, шувуу 
таних ном ашиглан шувуудыг тодорхойлж бүртгэсэн. 

Судалгааны үр дүн 

Шувуудын ажиглалт судалгааны үр дүнд энэ нутгийн шувуудын зүйлийн бүрдэл жил 
бүр нэмэгдэж байна. 2011 онд 54, 2012 онд 39, 2013 онд 21, 2014 онд 11, 2015 онд 5, 2016 
онд 2, 2017 онд 4, 2018 онд 1, 2019 онд шинэ зүйл тэмдэглэгдээгүй бол 2020 онд 3 зүйл 
шувуу шинээр тэмдэглэсэн ба одоогоор уурхай 
орчимд нийт 17 баг, 44 овог, 133 төрөлд хамаарах 
239 зүйлийн шувууд бүртгэгдээд байна. Эдгээр 
зүйлийг хамаарах багаар нь ангилж үзэхэд 
Боршувуутаны багийн шувууд хамгийн их буюу 
43% (n=103), Хиазтан 15.4% (n=37), Шонхортон 
11.2% (n=27), Галуутан 10.8% (n=26), Өрөвтастан 
4.6% (n=11), Тогоруутан 3.3% (n=8), Тагтаатан 
2.09% (n=5), Шунгууртан 1.67% (n=4), Уультан 
болон Тахиатан тус бүр 1.25% (n=3), Ураацайтан, 
Хотонтон, Тоншуултан, Зүсэгтэн, Эргүүбортон тус 
бүр 0.83% (n=2), Өвөөлжтөн, Хөхөөтөн багийн 
шувууд тус бүр 0.41% (n=1) –ийг эзэлж байна.  

Шувуудын талаар явуулж буй хяналт 
шинжилгээний ажлаар 2020 онд энэ бүс нутгаар 
нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг, тохиолдлын ховор 
тааралддаг, өвөлждөг болон суурин 13 баг, 32 овог, 
53 төрөлд хамаарах 88 зүйлийн 11,902 бодгаль шувуу тэмдэглэгдэв. Шувуудын 
нүүдлийн оргил үе болох 5 дугаар сард 33 зүйлийн 433 бодгаль, 9 дүгээр сард 34 зүйлийн 
584 бодгаль тус тус  бүртгэгдсэн байна (График 9- 40.).   
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Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны гаргасан шалгуураар (IUCN, 2018)7 шувуудын 
олон улс болон бүс нутаг дахь хамгааллын статус, ховордлын зэргийг нь үнэлэн 
ангилсны  дагуу Оюу Толгой орчмын шувуудын статусыг тодорхойлсон (Хүснэгт 9- 9).  

Хүснэгт 9- 9. Оюу толгой уурхай орчимд 2020 онд ажиглагдсан ховор шувууд. 

Зүйлийн нэр ШУ-ны нэршил Бүс нутгийн 
үнэлгээ 

ОУ-ын 
үнэлгээ 

Оршин 
амьдрах 
хэлбэр 

Нөмрөг тас Aegypius monachus АӨ ХБ С 
Идлэг шонхор Falco cherrug УБ Э С/ӨЗ 

Наран бөднө Coturnix japonica АӨ ХБ ӨЗ 

Хонин тоодог Otis tarda Э Э ӨЗ 

Жороо тоодгой Chlamydotis macqueenii Э Э ӨЗ 

Морин цууцал Limosa limosa АӨ ХБ ӨЗ 
Товчилсон үгийн тайлбар: УБ-устаж болзошгүй, Э-эмзэг, АӨ-анхааралд өртөхөөргүй, ХБ-ховордож 
болзошгүй, ӨЗ-өндөглөн зусдаг, С-Суурин 

 
График 9- 40. 2020 онд ажиглагдсан шувуудын тоо, зүйлийн баялаг 

Оршин амьдрах хэлбэрээр нь ангилан үзэхэд өндөглөн зусдаг 11 (12.5%), нүүдлийн 
үедээ дайран өнгөрдөг 55 (62.5%), суурин 18 (20.4%), зусдаг 3 (3.4%), эрмэл 1 (1.1%) 
зүйл байна.  

Энэ жил оюу толгой орчмын усан сан, хайлааст сайр, ханбумбат нисэх буудал орчмоор 
өмнө нь тэмдэглэгдэж байгаагүй Сэвгэр бохио (АӨ) 4 сард, Хархираа тогоруу (АӨ) 10 
сард, Хурган тодол (АӨ) 6 сард тус тус тэмдэглэгдсэн байна.  

                                                 
7 IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. 
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Зураг 9- 25. Их булагийн аманд ажиглагдсан Үүрэн сүүлтзана (Uragus sibiricus) 

9.5.1.2. Могойч загалайн үүрлэлт, тархалт 

Манай орны ховор зүйл шувуудын нэг могойч бүргэд (Circaetus gallicus)- ийн үүрлэлт, 
үржлийн амжилтыг илрүүлэн судлах ажлыг 2020 оны 8 сарын 26-28 хооронд өмнө нь 
бүртгэгдсэн долоон (CG1-CG7) үүрэн дээр дахин хийж гүйцэтгэлээ (Зураг 9- 26). Энэ 
жил дээр дурьдсан үүрнүүд дээр шувуу үүрлэсэн шинж тэмдэг ажиглагдсангүй.   

   

   

Зураг 9- 26. Могойч загалайн үүр (CG#02-07) 

Хэсгийн дүгнэлт 

Уурхай орчмын нутаг дэвсгэр нь манай орны зарим ховор зүйл шувуудын өндөглөн 
зусдаг, дайран өнгөрдөг, суурин амьдардаг чухал газар юм.  

Ажиглалт судалгааны үр дүнд жил бүр тодорхой тооны шувууд энэ бүс нутагт шинээр 
тэмдэглэгдэж байгаа нь олон төрлийн амьдрах орчныг өөртөө агуулдаг мөн шувуудын 

CG#07 үүр 

CG#02 үүр CG#03 үүр CG#04 үүр 

CG#05 үүр

 

CG#06 үүр 
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нүүдлийн том замууд дайран өнгөрдөг зэрэгтэй холбоотой юм. Ажиглалт судалгааг 
тогтмол хийснээр цааш цаашдаа шувуудын зүйлийн олон янз байдал нэмэгдэх 
боломжтой.  

Могойч бүргэдийн хувьд идэвхтэй үүр олдоогүй нь цаг уурын хуурай ширүүн нөхцөл 
байдалтай холбоотой байж болох юм. Энэхүү учир шалтгааны судалгааг хөндлөнгийн 
судалгааны байгууллагтай хамтран 2021 оны хавар хийхээр төлөвлөж байна. 

Мөн шувуудын зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой хавар болон намрын улиралд ихсэж 
байгаа нь Ханбогд сумын нутаг нүүдлийн шувуудын дамжин өнгөрөх чухал газар 
болохыг илтгэж байна.  

9.5.1.3. Хоолны үлдэгдлийг бордоо болгон бэлдэж буй талбай мөн 
Хаягдлын Удирдлагийн төв дахь элдэв идэшт шувуудын тоо 
толгойг үнэлэх 

Төслийн талбайд 2018 онд хоол хүнсний хаягдлаар бордоо хийх ажлыг эхлүүлсэн. 
Энэхүү цэгт хоол хүнсний хаягдлыг бордоо болгон бэлдэх ажил тогтоосон журмын 
дагуу тогтмол хийгдэж байгаа юм. Бордоог бэлдэх явцдаа ил задгай талбайд удаан 
хадгалдаг тул энэ нь элдэв идэшт шувуудыг татаж байна. Тиймээс тус талбай орчмын 
шувуудын тоо толгойг тогтмол үнэлж байна. Түүнчлэн элдэв идэшт шувуудын тоо 
толгойн хэт олшрол, бөөгнөрөл нь тэдний идэш бологч бусад биологийн төрөл 
зүйлүүдийн (мэрэгч амьтад) популяцийн хэмжээг бууруулах, тэдгээртэй идэш 
тэжээлийн хувьд өрсөлдөгч болдог ховор зүйл шувууд тухайлбал идлэг шонхор (Falco 
cherrug), зээрд шонхорын (Falco naumanni), могойч загалай (Circaetus gallicus) үржлийн 
амжилтанд шууд болон (өндөг, ангаахайг идэх) дам байдлаар (идэш тэжээлийн 
өрсөлдөөн) нөлөө үзүүлж болзошгүй. 

2020 онд Хаягдлын удирдлагийн төв (ХУТ) болон бордоо бэлдэх талбайн орчимд 
явуулж буй элдэв идэшт шувуудын тооллогын үр дүнд хон хэрээ, алагтуу, алаг шаазгай, 
сохор элээ зэрэг гурван төрөлд хамаарах дөрвөн зүйлийн шувуу бүртгэсэн. Дээр 
дурдагдсан 4 зүйл шувуудаас сохор элээ, алагтуу нь нүүдлийн ба зундаа өндөглөн зусдаг 
бол хэрээ, алаг шаазгай нь суурин шувуу юм. 
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График 9- 41. Элдэв идэшт шувуудын тоо /жилээр/ 

ХХМТ, бордооны талбай орчмын хон хэрээний 2015-2020 оны тоо толгойн хөдлөл зүйг 
График 9- 41-аас харахад ОТ уурхайн барилга байгууламж, дэд бүтцийн шугам болон 
бордоо хийж буй талбай орчмоор хэрээний 60 гаруй бодгаль тогтмол байршиж 
амьдардаг болохыг харж болно. Мөн шувуудын тоо толгойн өсөлт, бууралт улирлын 
өөрчлөлтөөс ихээхэн хамааралтай байдаг. Хавар, зуны улиралд шувуудын үржлийн 
үетэй холбоотойгоор уурхайн талбарт ажиглагдах хэрээний тоо толгой буурдаг бол 
намар, өвлийн улиралд өсдөг. Энэ нь уурхайн талбайд шувуудын орогнох, хоноглоход 
тааламжтай орчин их байгаатай холбоотой учир цаашид уурхайн барилга, байгууламж 
дотор хэрээний овгийн шувууд үүрлэх боломжийг хязгаарлахад анхаарч ажиллах нь 
чухал байна. 

Мөн сохор элээ, алагтуу зэрэг шувууд нь манай оронд зуны улиралд ирж өндөглөн 
зусаад намар буцдаг нүүдлийн шувууд бөгөөд ОТ орчмоор 3-4, 9-10 саруудад дайран 
өнгөрдөг. Энэ үедээ бордоо бэлдэж буй талбай дээр ихээр ажиглагддаг. 

9.5.1.4. Баяжуулах үйлдвэрээс хаягдлын сан руу нийлүүлж, тунгааж 
буй усны чанарын хяналтыг Газрын доорх усны ОХШХ-т 
тусгагдсаны дагуу тогтмол хийх 

Хаягдлын санд хуримтлагдаж буй усанд агуулагдаж байгаа химийн бодисууд, тэр тусмаа 
Селениум гэх мэт удаан хугацаагаар байвал шувуудад эрсдэлтэй бодисуудын хэмжээг 
тогтмол хянаж байдаг. Селениум их хэмжээгээр агуулагдах усанд удаан хугацаагаар 
шувууд оршвол өндөгний хальс нимгэрч бойжиж буй үр төл нь эндэх эрсдэлтэй байдаг. 

ОТ-н Усны баг Хаягдлын санд агуулагдаж буй усны химийн бүрэн шинжилгээг улиралд 
нэг удаа авдаг. 2020 онд 2, 5, 8-р саруудад шинжилгээ авсныг доорх хүснэгтээс харна уу. 

Селениумын амьтдад аюулгүй байх олон улсын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ 15.1 мг/кг байна. 
Дэлгэрэнгүйг доорх хүснэгтээс харна уу. 

Хүснэгт ХХХ. 2020 оны Хаягдлын сангийн усны химийн шинжилгээний хариу. 
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.... 

Хүснэгт АНУ-ын Байгаль хамгааллын агентлагийн гаргасан Селениумын амьтдад 
аюулгүй байх стандарт. 

... 

Дээрх хоёр хүснэгтээс хархад 2020 оны Селениумын шинжилгээний хариу шувуудад 
аюултай байх хэмжээнээс ойролцоогоор 100 дахин бага байна. 

9.5.1.5. Төслийн барилга байгууламж, дэд бүтцийн шугамын дагуух 
зэрлэг амьтдын осол эндэгдэл, ажиглалтын бүртгэл 

Уурхайн талбай дахь цахилгааны шугам, барилга байгууламж, авто замууд, Гүний 
хоолойн 35 КВ, 6 КВ-ийн цахилгааны шугам, Гашуун сухайтын зам, 220 кВ-ийн 
цахилгааны шугам зэрэг дэд бүтцийн байгууламжийн дагууд зэрлэг амьтны осол, 
эндэгдлийн хяналт шинжилгээг 2011 оноос эхлэн  сар бүр тогтмол явуулж байна. 
Түүнчлэн ажилчид бэртэж гэмтсэн, үхсэн амьтадтай уурхайн талбайд тааралдвал 
төслийн онцгой байдлын утас руу нэн даруй мэдэгдэж байгаль орчны холбогдох 
ажилтнууд тухайн газар дээр очиж үзлэг шалгалт хийж, шаардлагатай арга хэмжээг авах, 
мэдээллийг бүртгэх, фото зургийг нь авч баримтжуулдаг. Хэрэв шаардлагатай 
тохиолдол гарвал сум, орон нутгийн цагдаа, мал эмнэлэг, байгаль орчны байцаагч, 
онцгой байдлын албатуудад мэдэгдэж хамтран ажиллах үүрэгтэй. 

Уурхайн үйл ажиллагааны талбай, дэд бүтцийн шугамын дагуу 2020 оны X сарын дунд 
хүртэл хугацаанд 26 зүйл шувуу, 8 зүйл хөхтөн амьтны 122 осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн, 
үүний  дийлэнх буюу 79.5%-ийг (n=97) шувуу, үлдэх 20.5% нь (n=25) хөхтөн амьтад 
эзэлж байсан ба өвөл II, III, болон IX сард харьцангуй олон осол, эндэгдэл тохиолджээ 
(График 9- 42).  
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График 9- 42. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдэл (жил болон сараар) 

Эдгээр осол, эндэгдлийн шалтгааныг ангилан үзвэл барилга байгууламж, цонх, хашаа 
зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол хамгийн их 21 удаа буюу 17.2%-ийг, цахилгааны утас 
мөргөж эндэх тохиолдол 49 буюу 40.1%, цахилгаанд цохиулж эндэх тохиолдол 12 буюу 
9.8%, тээврийн хэрэгсэлд дайруулах эндэгдэл 10 удаа буюу 8.1%-ийг, нохойнд 
бариулсан тохиолдол 1 удаа буюу 0.8%-ийг, тодорхойгүй 29 буюу 23.7%-ийг тус тус 
эзэлж байна (График 9- 43).   

 
График 9- 43. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн шалтгаан. 
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График 9- 44. Осол, эндэгдэлд өртсөн амьтны тоо. 

Нийт эндсэн амьтдын 27.8%-ийг монгол ногтруу, 12.3%-ийг хон хэрээ, 8.1%-ийг хар 
сүүлт зээр үлдсэн хувийг бусад зүйл хөхтөн амьтад болон шувууд эзэлж байна. 

Хэсгийн дүгнэлт 

- Шувуудын осол эндэгдэл өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй 
байлаа. Энэ нь цахилгааны шугам, дэд станцууд дээр суурилуулсан шувуу 
үргээгч, тусгаарлагч зэргийн үйл ажиллагаатай холбоотой юм. Иймд шувуу 
үргээгч, тусгаарлагчийг тохиромжтой газар байрлуулж засвар үйлчилгээ болон 
хяналтыг тогтмол хийж байх нь чухал. 

- Хэдийгээр цахилгааны утас, шонд шувуу үргээгч, шувууны нислэгийн чиг 
өөрчлөгч суулгасан ч  шувуудын үхэл, хорогдол байсаар байна. Мөн цахилгааны 
утас мөргөх, цахилгаанд цохиулан эндэх үзэгдэл шувуудын үржил болон 
нүүдлийн үед голдуу тохиолдож байв (Benson 19818, Гомбобаатар 20069).  

- ОТ дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах 
төвтэй хамтран манай орны шувуудад халтай 3 аймгийн 5 цахилгааны шугам дээр 

                                                 
8 Benson. Large Raptor Electrocution and Power Pole Utilization: A study in Six Western States 
9  Gombobaatar нар. Adult and chicks behavior of Saker Falcon (Falco cherrug) in Mongolia. Scientific 
Proceeding of the Institute of Biology of the Mongolian Academy of Science 26: 108-112 
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шувуудын тогонд цохиулах эрсдлийг бууруулах зорилгоор тусгаарлагч 
суурилуулах ажлыг амжилттай хийж хэрэгжүүлсэн. Энэхүү төслийн үр дүнд 
шувуудын үхэл, хорогдлыг 80-90 орчим хувиар бууруулсан.  

 Хөхтөн амьтад 

9.5.2.1. Уурхайн лицензийн талбай дахь тууртан амьтны мониторинг 

Энэхүү хяналт шинжилгээний ажлын гол зорилго нь уурхайн хашаан дахь  ховор 
туруутан амьтдын тоо толгой, хэлбэлзэл, байршлыг тогтоох, үүнд үндэслэн төслийн 
талбайд зэрлэг амьтдын тээврийн хэрэгсэлд дайруулах магадлалтай газруудыг 
тодорхойлох, шаардлагатай газарт хурдны хязгаарыг багасгах, ажилчдад анхааруулах, 
мэдээлэх ажлын үндэслэлийг гаргахад шаардагдах мэдээ баримт цуглуулах явдал юм. 

Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн 

Оюу Толгой төслийн уурхайн хашаан доторх зэрлэг амьтдын ажиглалт, тооллогыг 2015 
оны I сараас эхлэн сар бүр тогтмол хийж эхэлсэн. Уурхайн хашаан дотор 65 км2 талбайг 
хамруулан 36 км урт замналын дагууд болон харууц сайтай өндөрлөг 6 цэгийг сонгон 
авч ажиглалт, тооллогыг хийж гүйцэтгэв. Замналын дагуу 20-40 км/ц хурдтай машинаар 
яван зэрлэг амьтдын байршил, тоо толгойг GPS, зай хэмжигч болон хоёр нүдний дуран 
ашиглан бүртгэн авдаг.  

Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгойн уурхайн хашаан дотор гүйцэтгэсэн зэрлэг амьтдын хяналт шинжилгээний 
ажлын явцад 2020 онд нийт 123 сүрэгт хамаарах 567 бодгаль хар сүүлт бүртгэгдсэн бол 
хулангийн гурван бодгаль энэ жилийн турш уурхайн хашаан дотор идээшлэв. Хар 
сүүлтийн 1 сүрэгт байх бодгалийн тоо хамгийн багадаа 1, ихдээ 22, дунджаар 4.6±0.34 
байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 71.5 хувийг 1-4 бодгальтай сүрэг, 23.5 
хувийг 5-9 бодгальтай сүрэг, үлдсэн хувийг 10-22 бодгаль бүхий сүрэг эзэлж байв 
(График 9- 45). 
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График 9- 45. Хар сүүлт зээрийн сүргийн тоо толгойн давтамж /2020 он/ 

Мөн уурхайн хашаан дотор энэ оны хоёр сард хамгийн их  буюу 150 бодгаль,  таван сард  
хамгийн бага буюу 21 бодгаль хар сүүлт зээр тоологдсон. 

 
График 9- 46. Уурхайн лицензийн талбай доторх хар сүүлтийн тоо толгой /2019-2020 он/ 

Энэ 2020 онд уурхайн лицензийн талбай доторх хар сүүлт зээрийн нягтшил 1 км2 
талбайд I сард 1.13 бодгаль, II сард 2.03 бодгаль, III сард 1.16 бодгаль, IV сард сард 0.8 
бодгаль, V сард 0.36 бодгаль, VI сард 0.7 бодгаль, VII сард 0.87 бодгаль, VIII сард 0.63 
бодгаль ба XI сард 1.04 бодгаль нягтшилтай үнэлэгдэв.  
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График 9- 47. Уурхайн лицензийн талбай доторх хулан, хар сүүлтийн байршил /2020 он/ 

Хэсгийн дүгнэлт 

Сар бүр уурхайн хашаан дотор хийж гүйцэтгэдэг зэрлэг амьтны ажиглалт судалгааны үр 
дүнгээс харахад хар сүүлт хур тунадас, ургамлын биомасс зэрэг амьдрах орчны хүчин 
зүйлсээс шууд хамааралтайгаар оршдог болох нь ажиглагдаж байна. Ялангуяа сүүлийн 
жилүүдэд өвлийн улиралд уурхайн урд талд байрлах шинэ бор овоо булагт татагдан хар 
сүүлт уурхайн хашаанд олноор орж ирж байна.  

Мөн уурхайн хашаалсан талбайн бэлчээр нь хар сүүлтийн сүрэгт гэрийн малтай идэш 
тэжээлийн өрсөлдөөн бага, махчин амьтан болон хууль бус ангийн дарамтгүй байх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа нь хахир хүйтэн өвлийг өнгөрөөх таатай нөхцлийг 
бүрдүүлсээр байна. Үүнийг дагаад хар сүүлт тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, махчин 
амьтдад бариулах зэрэг эрсдэл нэмэгдэж болзошгүй. Тиймээс ОТ үндсэн болон гэрээт 
компанийн ажилчдад байгаль орчин, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах бодлого, 
журмын талаарх мэдээлэл, мэдлэгийг багтаасан сургалтыг тогтмол өгөхөөс гадна сумын 
байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчидтай хамтран уурхайн ойр орчмын 
малчдад байгаль орчны мэдээлэл тараах нь чухал.  

9.5.2.2. Уурхайн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны хяналт шинжилгээ  

Судалгааны үр дүн 
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Биологийн олон янз байдлын судалгааны багийн зүгээс 2020 онд төслийн дэд бүтцийн 
дагуу сар бүр явуулж буй хяналт шинжилгээгээр 55 сүргийн 257 бодгаль хар сүүлтий, 
18 сүрэгт хамаарах 121 бодгаль хулан адуу, 1 сүрэгт хамаарах 4 бодгаль аргаль бүртгэсэн 
байна.  

Хулан адуу 1-56 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж байсан бол хар сүүлтийн хувьд 1-36 
хүртэлх тоогоор сүрэглэж байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 63.6 хувийг 1-
4 бодгальтай сүрэг, 36.3 хувийг 5-10 бодгальтай сүрэг, 7.2 хувийг 11-15 бодгаль бүхий 
сүрэг үлдсэн хувийг 36 бодгальтай нэг сүрэг эзэлж байсан бол ажиглагдсан хулангийн 
сүргийн 66.7 хувийг 1-4 бодгаль бүхий сүрэг, 22.2 хувийг 5-10 бодгальтай сүрэг, 5.5 
хувийг 11-15 бодгаль бүхий сүрэг үлдсэн хувийг 56 бодгальтай нэг сүрэг эзэлж байв.  

Оюу толгой уурхайн талбай болон дэд бүтцийн шугам дагуу хар сүүлт зээр болон 
хулангийн тоо толгойн элбэгшил 2020 оны өвлийн улиралд өндөр байсан бол зуны 
саруудад тоо толгойн элбэгшил буурсан хандлага ажиглагдаж байна (График 9- 48). 

 
График 9- 48. Дэд бүтцийн шугамын дагууд тохиолдох хулан, хар сүүлтийн тоо толгой /сараар/ 

Хулан ОТ-ГС 220 кВ цахилгаан дамжуулах шугамын дагуу жигд тархалттай олон 
бодгаль бүхий сүргээр ажиглагдаж байсан бол хар сүүлтий ОТ-ГС замын дагуу цөөн 
тоогоор, ОТ-ГС 220 кВ цахилгааны шугам, Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд 
жигд тархалттай цөөн бодгаль бүхий олон сүргээр ажиглагдсан (Зураг 9- 27)., Error! 
Reference source not found.). 

Бидний явуулж буй хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд 2020 оны байдлаар хулан адуу 
нь 220 кв-ын өндөр хүчдэлийн шугам болон хатуу хучилттай замаас хамгийн ойрдоо 15 
метр, холдоо 1500 метр, дунджаар 515±138.2 метр зайд, хар сүүлт зээр хамгийн ойрдоо 
15 метр, холдоо 600 метр, дунджаар 218.6±28.5 метр зайд байршиж байв (График 9- 49). 
Бидний цуглуулсан хар сүүлт, хулангийн дэд бүтцийн шугам, тээврийн хэрэгслээс 
зайлсхийх зай бусад зүйл зэрлэг амьтад дээр хийсэн судалгааны үр дүнтэй ойролцоо 
байлаа (wild yak 999±304 метр, kiang 568±83 метр, tibetan antelope 286±27, tibetan gazelle 
177±14) (Lian нар, 2012)10. 

                                                 
10  Lian нар. Avoidance distance distance of four ungulates from roads in Kekexili and related protection 
suggestions. Shengtaixue Zazhi 31 (1): 81-86 
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Зураг 9- 27. Тууртан амьтдын байршил 

 
График 9- 49. Хулан, хар сүүлтийн хүн болон тээврийн хэрэгслээс дайжих зай (2015-2018) 
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2020 оны 8 сараас хойш хур тунадас унасан байна. Үүнийг дагаад бэлчээрийн 
ургамалжилт өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад харьцангуй сайн байлаа. Уст цэг, булаг 
шанд, татаал уснаас өндөр хамааралтай амьдрах хулан, хар сүүлтийн хувьд эзэмшил 
нутгийнхаа хүрээнд жигд тархах таатай боломж, нөхцлийг бүрдүүлсэн сайхан зун 
боллоо. Иймээс ОТ дэд бүтцийн шугамуудын дагуу хулан, хар сүүлт зээр харьцангуй 
бага ажиглагдсан нь үүнтэй холбоотой байж болзошгүй юм.  

Хулан, хар сүүлт зээр тээврийн хэрэгсэл болон хүнээс үргэн дайжих зай жилээс жилд 
буурах хандлага ажиглагдаж байна. Энэ нь амьдрах орны алдагдал багасч буйг 
илэрхийлэх  чухал үр дүн боловч нөгөө талаас хууль бус анд өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлж 
болох нэг хүчин зүйл болж магадгүй. 

Энэ судалгааны ажлын хүрээнд цуглуулсан мэдээ баримтаас харахад, идэш тэжээлийн 
хүртээмжээс байршил нутаг нь ихээхэн хамаарах том туруутан амьтдын хувьд Оюу 
Толгой уурхайн дэд бүтцийн шугам, үйл ажиллагааны нөлөөл харьцангуй бага төвшинд 
байгааг илтгэх үр дүнг үзүүлж байна.  

9.5.2.3. Хулан (Equus hemionus), хар сүүлтийн (Gazella subgutturosa)-
ийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 

Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 

Хулан нь идээш тэжээл хайн уудам орон зайд нүүдэл, шилжилт хийдэг туурайтан 
амьтан. Харамсалтай нь хулангийн тархац нутаг нь урд хэсгээрээ Хятад-Монголын 
хилийн өргөст тор, харин зүүн талаараа Улаанбаатар-Замын Үүдийн төмөр замаар тус 
тус хязгаарлагддаг. Түүнчлэн Таван Толгой-Зүүнбаян болон Таван Толгой-Гашуун 
Сухайт чиглэлийн төмөр зам баригдаж буй нь хулангийн шилжилт хөдөлгөөнийг нь 
улам хязгаарлан тархац нутгийг нь жижиглэх хуваах эрсдэл үүсээд байна. Өмнийн 
говийн хулангийн нүүдэл, шилжилтийг нь тандан судлахын тулд 2013, 2015, 2018 
онуудад нийт 70 хуланд хиймэл дагуулын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүсэн. Хүзүүвч 
зүүх ажлыг Байгаль, Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг, Австрийн Венийн Их 
Сургууль, Норвегийн Байгаль Хамгааллын Хүрээлэн, Говийн Бага ДЦГ, Мал Эмнэлэг 
Ариун Цэврийн Төв Лаборатори, Оюу Толгой ХХК хамтран хийж гүйцэтгэв. 

Энэхүү урт хугацааны мэдээнд тулгуурлан хулангийн орон зайн байршил, шилжилт 
хөдөлгөөний хэв маяг, нүүдлийн корридор нутаг, хамгаалах шаардлагатай чухал 
амьдрах орчныг тогтоох, түүнчлэн уул уурхайн үйл ажиллагаа, ялангуяа Оюу толгой 
болон Таван Толгойн уурхайгаас Гашуун сухайт хүртэлх хатуу хучилттай автозам, 
цаашлаад шинээр баригдаж буй төмөр замын үзүүлэх нөлөөг тодорхойлон, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллын арга хэмжээг боловсруулна. 
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Зураг 9- 28. 2018 оны 9 сард хүзүүвч зүүсэн хулангийн байршил 

Судалгааны үр дүн 

Хулангийн нэг жилийн хугацаанд байршсан газар нутгийн хэмжээ хүзүүвчтэй амьтдын 
хооронд харилцан адилгүй бөгөөд дунджаар 30,000 км2 байна (хамгийн бага нь 9,942 км² 
хамгийн их нь 63,613 км²). Хулангийн идээшил нутгийн хэмжээг хүйсээр нь харьцуулж 
үзэхэд азарга болон гүүний хооронд ялгаа ажиглагдсангүй. Түүнчлэн хүзүүвчтэй амьтад 
ихэвчлэн орой 19:00-01:00 цагийн хооронд, мөн өглөө 8:00–9:00 цагийн хооронд 
хамгийн ихээр шилжилт хөдөлгөөн хийсэн. 

Байршил нутгийн хэмжээ ялгаатай байгаа нь тухайн жилийн ургамлын гарц, хүзүүвч 
зүүсэн амьтны нас, хүйс гэх мэт олон хүчин зүйлээс шалтгаалж байна. Хүзүүвчтэй 
амьтад 2013-2018 онд Өмнийн говийн нийт 97,000 км² гаруй нутгийг хамарч шилжилт 
хөдөлгөөн хийсэн байна. Хулангийн байршил нутгийн хэмжээг Монгол орны бусад 
популяцитай харьцуулан үзвэл Зүүнгарын говьд 6,000 км2, Алтайн өвөр говьд 15,000 км2 
тус тус байна.   

2013-2017 оны судалгаагаар Өмнийн говийн хулан тархсан газар нутгийн хэмжээнд 
хулан ундаалдаг нийт 360 гаруй уст цэгийг тодорхойлсон бөгөөд нэг хулан 
ойролцоогоор 20-30 уст цэгийг 1 жилийн хугацаанд ашигладаг байна. Түүнчлэн 
хүзүүвчтэй хулан дунджаар 1-2 хоног тутамд ундаалдаг болох нь тогтоогдсон ба 
ундаалах давтамж нь орчны температур, ургамалжилт болон хур тунадасны хэмжээнээс 
шалтгаалдаг. 2020 онд нийт 7 хулан ОТ-Гашуун Сухайт чиглэлийн засмал замыг 281 
удаа, Таван Толгой- Гашуун Сухайт чиглэлийн засмал замыг 30 удаа тус тус хөндлөн 
гарсан.  
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Зураг 9- 29. Хулан зам хөндлөн гарсан байршил 

Хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн 

Монгол орны говь, цөлийн бүсэд тархсан хамгийн түгээмэл туруутан амьтан бол хар 
сүүлт зээр юм. Хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнийг тандах судалгааны ажлын 
үндсэн зорилго нь хар сүүлтийн орон зайн байршил, шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлж буй 
байгалийн болон хүний хүчин зүйл ялангуяа уул уурхай болон автозамын нөлөөг 
тодорхойлоход оршино. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд 2014 болон 2018 онуудад 
нийт 30 хар сүүлт (14 ооно, 16 шаргачин) барьж хүзүүвч зүүсэн. Хар сүүлтийг 200 м 
орчим урт, 2 м өндөртэй тор ашиглан барьсан бөгөөд нүүдлийн судалгааг Sirtrack 
Pinnacle ProS загварын хүзүүвч ашиглан гүйцэтгэж байна. 
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Зураг 9- 30. Уурхайн орчмоос 2018 оны 9 сард хүзүүвчилсэн хар сүүлт зээрийн ооно. 

Судалгааны үр дүн 

2014 онд хүзүүвчилсэн зээрүүдийн 1 жилийн хугацаанд байршсан газар нутгийн хэмжээ 
2,310 ± 1,632 км2, харин 2018 онд хүзүүвчилсэн хар сүүлтийн эзэмшил нутгийн хэмжээ 
2020 оны 10 сарын байдлаар 2,210 ± 391 км2 тус тус байлаа. Мөн тогтмол дайрч өнгөрдөг 
коридор нутгуудыг илрүүлсэн (Зураг 9- 31). Түүнчлэн хүзүүвчтэй зээрнүүд цагт 
дунджаар 380 м буюу нэг хоногт ойролцоогоор 9.1 км зайд шилжсэн. Шилжилт 
хөдөлгөөний идэвхи нь өглөө 07:00-08:00 цагийн хооронд мөн орой 17:00-18:00 цагийн 
хооронд хамгийн их байна. 2014, 2018 онуудад Оюу толгойн уурхай орчмоос 
хүзүүвчилсэн 12 зээр ОТ-Гашуун Сухайт чиглэлийн засмал замыг 14 удаа, Таван 
Толгой- Гашуун Сухайт чиглэлийн засмал замын дөнгөж 5 удаа тус тус хөндлөн гарсан. 
Эндээс харахад замын хөдөлгөөнийн эрчим их байх нь хар сүүлт зээр зам хөндлөн гарах 
боломжийг хязгаарладаг байна. 
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Зураг 9- 31. 90771, 90772 дугаарын хүзүүвчтэй хар сүүлтийн эзэмшил (зүүн) болон коридор (баруун) нутаг 

 
Зураг 9- 32. Хүзүүвчтэй хар сүүлтийн зам хөндлөн гарсан байршил 

9.5.2.4. Ханбогдын боржин тогтоц дахь аргалийн мониторинг 

Оюу толгой ХХК нь говь, цөлийн туруутан амьтдын тооллого, судалгааг Байгаль, зэрлэг 
амьтан хамгаалах нийгэмлэг (WCS) - тэй хамтран өмнийн болон дорноговийн ~ 98,000 
км2 газар нутгийг хамруулан хоёр жил тутамд нэг удаа хийж гүйцэтгэж байна. Энэхүү 
судалгаанд шугаман замналын аргыг ашигладаг бөгөөд энэ аргаар уулархаг, хадархаг, 
бартаа саад ихтэй амьдрах орчинд орших аргаль, янгирын популяцийн тоо, толгойг 
үнэлэхэд тохиромжгүй байдаг. Иймээс Байгаль орчны хэлтсээс Ханбогдын тогтоц дахь 
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аргалийн тоо толгой, нягтшилыг үнэлэх зорилгоор цэгэн тооллогын арга ашиглан 2019 
оноос энэхүү мониторинг, судалгааг хийж эхлээд байна. Мониторингийг 2019 оны 10 
сар, 2020 оны 3 болон 9 саруудад Ханбогдын тогтоц доторх харууц сайтай ажиглалтын 
долоон цэг (A1-A7), мөн 60 км урт замналын дагуу хийж гүйцэтгэв. Судалгаанд 20-60x 
телескоп, хоёр нүдний дуран, луужин, GPS, зай хэмжигч  ашиглан судалгааны цэг бүр 
дээр 30-40 минут ажиглалт хийн ажиглагдсан амьтны зай, өнцөг, бодгалийн тоо зэргийг 
тэмдэглэж авлаа.  

 
Зураг 9- 33. Мониторингийн цэгээс ажиглагдсан аргаль, янгирын байршил 

Судалгааны үр дүн 

Мониторингийн явцад ажиглалтын цэг – 1 дээрээс нэг сүргийн 3 янгирын бодгаль, 
ажиглалтын цэг дөрөв, тав дээрээс аргалийн сүрэг, ажиглалтын цэг 6 дээрээс янгирын 
сүргийг тус тус бүртгэлээ. Нийт 2 сүрэгт хамаарах 9 аргаль, мөн 2 сүргийн 6 янгир 
тэмдэглэгдсэн. 

Хүснэгт 9- 10. Ажиглагдсан аргалын тоо, насны ангиллаар 

  Насны ангилал  
Хугацаа Эм Эр Хурга Байршил 

2019/10/17 1 0 2 A-5 
2020/03/22 0 0 0 - 
2020/09/08 3 3 0 A-4 
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9.5.2.5. Хулан, хар сүүлт зээрэнд сансарын дамжуулагчтай хүзүүвч 
дахин зүүх  

Оюу Толгой компаний санхүүжилттэй хэрэгжүүлж буй “Өмнийн говийн биологийн олон 
янз байдлын мониторинг судалгаа” төслийн хүрээнд хар сүүлтийн нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөнийг тандах судалгааны ажлыг гүйцэтгэдэг бөгөөд энэ жилийн төлөвлөгөөт 
ажил нь 2014 онд эхэлсэн судалгааны ажлын үргэлжлэл юм. Хар сүүлтийн нүүдэл, 
шилжилт хөдөлгөөнийг тандах судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь хар сүүлтийн орон 
зайн байршил, шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлж буй уул уурхай болон автозамын нөлөөг 
тодорхойлоход оршино.  

Хар сүүлтийг уул уурхай, автозам орчмын нутгууд, мөн 
хүний нөлөөнөөс алс зайтай газруудаас барьж хүзүүвчилдэг. 
Судалгаанд хар сүүлт зээрийн биеийн жинд тохирсон 
Sirtrack Pinnacle ProS загварын 11  хүзүүвчнүүдийг ашиглах 
бөгөөд эдгээр нь 1 цаг тутамд тухайн амьтдын орон зайн 
байршлын мэдээг дамжуулж, цуглуулахаар тохируулга 
хийгдсэн (Зураг 9). Мөн уг хүзүүвчнүүд нь 1 жил 6 сар 
ажиллах батерейтай бөгөөд орчны температур болон 
идэвхижлийн мэдээг цуглуулах горимтой. Түүнчлэн эдгээр 
хүзүүвчнүүд нарны энерги ашиглан батерейгаа цэнэглэх 
нэмэлт төхөөрөмжтэй ба энэ нь хүзүүвчнүүдийн ажиллах 
хугацааг уртасгах давуу талтай. 

Хар сүүлтийг 200 м орчим урт, 2 м өндөртэй тор ашиглан 
барих бөгөөд уг арга зүй нь тал хээрийн туруутан амьтад 
болох цагаан зээр, бөхөн зэргийг амьтдыг барихад үр 
дүнтэй болох нь батлагдсан . 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн 
судалгааны ажилд мөн энэхүү арга зүйг ашиглан нийт 20 хар сүүлтийг амжилттай барьж, 
шилжилт хөдөлгөөний судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.  

Энэ оны 10 сард Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-Овоо сумын нутгаас нийт 20 хар 
сүүлт барьж сансрын дохио дамжуулагчтай хүзүүвч зүүсэн (График 9- 51).  

                                                 
11 http://www.sirtrack.co.nz/  

Зураг 9- 34.  Хар сүүлтийн хүзүүвч 

http://www.sirtrack.co.nz/
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Зураг 9- 35. Хар сүүлт зээр барьж, хүзүүвчилсэн байршил 

 Бусад 

9.5.3.1. Мөлхөгчид 

Мөлхөгчдийн хяналт шинжилгээний ажлыг 2012 - 2020 онд уурхай орчмын 6 дээж 
талбай, Гүний хоолойн 2 дээж талбайд зайнаас дээжлэх (Distance sampling method) арга 
ашиглан хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны гол зорилго 1) мөлхөгчдийн нягтшилыг үнэлэх 
2) дээж талбай бүрийн мөлхөгч амьтдын нягтшилыг хооронд нь харьцуулах явдал 
байлаа. 

Шугаман трансектийн судалгаа  

Мониторингийн дээж талбай бүрийн мөлхөгчдийн тоо толгойн нягтшилыг үнэлэхдээ 
зайнаас дээжлэх аргыг (Distance sampling) ашиглан шугаман трансектийн судалгааг 
хийсэн. Дээж талбай бүр дээр хоорондоо 50 м зайтай, 300 м урт, 3 зэрэгцээ шулуун 
байгуулсан. Мониторинг судалгаанд хоёр судлаач оролцсон бөгөөд дээж талбай бүр дэх 
трансектийн шугамын дагуу аажуу алхан, олж харсан мөлхөгч амьтдыг бүртгэж авсан. 
Судлаачид ажиглагдсан мөлхөгч амьтан болон трансектийн шугам хоорондын 
перпендикуляр зайг туузан метр ашиглан “см”-ээр хэмждэг. Мөлхөгчдийн мониторинг 
судалгааг 2012-2020 оны зуны улиралд мөлхөгчдийн идэвхжил өндөр үеийг тааруулан 
10:00-13:00 цагийн хооронд агаарын температур 25°С – 35°С байх үед хийж гүйцэтгэв.  

Өгөгдөл боловсруулалт 
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Мониторинг судалгааны өгөгдлийг R програм хангамж ашиглан боловсруулж мөлхөгч 
амьтдын 1 га дахь нягтшилыг үнэлсэн (Miller нар, 2019)12. Хамгийн бага AIC (Akaike 
Information Criterion) утга дээр тулгуурлан, олон төрлийн тригонометрийн тэгшитгэл 
(half normal, negative exponential, hazard-rate, болон cosine, polynomial-тай uniform 
загварууд) дундаас сонгож компьютер тооцоолол хийсэн. Популяцийн дундаж 
нягтшилыг үнэлэхдээ 95% үнэмшлийн хязгаарыг (C.L.) тодорхойлж P<0.05 байх утгыг  
авч үзсэн. Мөн мөлхөгчдийн нягтшил болон хур тунадасны хамаарлыг Кендаллын 
корреляцийн шалгуурыг ашиглан тооцооллоо. 

Судалгааны үр дүн 

Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг 2012-2020 оны хооронд нийт 104 удаа ОТ 
болон Гүний хоолой орчмын 8 дээж талбай дээр хийж гүйцэтгэлээ. Нийт гүйцэтгэсэн 
мониторинг судалгааны (n=104) үр дүнгээс харахад мөлхөгч амьтдын нягтшил дунджаар 
119.1 бодгаль/га байлаа. Энэ жилийн хувьд 8 дээж талбай дээрх мөлхөгдийн дундаж 
нягтшил 104.8 бодгаль/га байсан бөгөөд өмнөх жилтэй харьцуулахад нягтшил буурсан 
үзүүлэлттэй байв. Нягтшил FMP-03 дээж талбайд 175.9 бодгаль/га, FMP-04 дээж талбайд 
78.5 бодгаль/га, FMP-05 дээж талбайд 86 бодгаль/га, FMP-07 дээж талбайд 142.2 
бодгаль/га, FMP-08 дээж талбайд 41.1 бодгаль/га тус тус үнэлэгдэв (График 9- 50).  

Харин FMP-01, FMP-02 болон FMP-06 талбай дээр цөөн тоогоор бүртгэгдсэн хэдий ч 
тоо толгой, нягтшилыг үнэлэхэд хангалтгүй байлаа. График 3-аас харахад мөлхөгчдийн 
нягтшил болон хур тунадас хоорондоо урвуу хүчтэй корреляци хамааралтай байна (p = 
0.05, tau= -0.68).  

 
График 9- 50. 2012-2020 оны ОТ болон ГХ-н мөлхөгч амьтдын дундаж нягтшил. 8 дээж талбай дээр зуны 

                                                 
12 Miller D.L., E. Rexstad, L. Thomas, L. Marshall and J.L. Laake. 2019. Distance Sampling in R. Journal of 
Statistical Software, 89(1), 1-28. 

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Х
ур

 т
ун

ад
ас

, м
м

Н
яг

тш
ил

 б
од

га
ль

/г
а

Дундаж Хур тунадас



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 9 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                        

Хуудас - 88 

 

улиралд гүйцэтгэсэн мониторинг судалгаан дээр тулгуурлан нягтшилыг үнэлсэн бөгөөд зайнаас дээжлэх 
аргыг ашиглан тооцоолсон (Buckland нар[1], 2001).  
[1] Buckland, S. T., D. R. Anderson, K. P. Burnham, J. L. Laake, D. L. Borchers, and L. Thomas. 2001. Introduction 
to distance sampling: estimating abundance of Biological populations. Oxford University Press, Oxford, United 
Kingdom. 

 

График 9- 51. ОТ болон ГХ орчмын 8 дээж талбай дахь цоохор хонин гүрвэлийн дундаж нягтшил. 2012-
2020 онд зуны улиралд гүйцэтгэсэн мониторинг судалгаан (n=104) дээр тулгуурлан нягтшилыг үнэлсэн 
бөгөөд зайнаас дээжлэх аргыг ашиглан тооцоолсон. 

Хэсгийн дүгнэлт 

Хяналт шинжилгээний талбай 
дээрх мөлхөгчдийн нягтшил 
өмнөх 5 жилийн () дундаж 
дүнтэй харьцуулахад 32.74%-
иар өссөн үзүүлэлттэй байлаа. 
Мөн мөлхөгч амьтдын 
элбэгшил нь хоногийн 
идэвхжил, жилийн хур 
тунадасны нийлбэр болон 
ургамлан бүрхэвчийн ногоон 
масстай урвуу хамааралтай 
байх хандлагыг илтгэж байна 
(График 9- 52). Уурхай болон 
гүний хоолой орчимд мөлхөгч 
амьтад элсэрхэг хөрстэй, 
ургамлын бүрхэвч сийрэг 
амьдрах орчинд элбэг 

тохиолдож байгаа нь идэш болох амьтнаа хялбар барих, дайсан амьтнаас зугтаах, 
нуугдах зэрэг зан төрхийн болон физиологийн зохилдолгоотой холбоотой байж 
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График 9- 52. Мөлхөгчдийн нягтшил болон хур тунадас 
хоорондын хамаарал 

 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Friotinto.sharepoint.com%2Fsites%2FEnvironmentalcompliancemeeting105%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa2ef9b2494684e6ab1230a927cf88db1&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=a88cd878-8e53-e006-7bc9-ac524596cce3-2862&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F756539677%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Friotinto.sharepoint.com%252Fsites%252FEnvironmentalcompliancemeeting105%252FShared%2520Documents%252FEMP%2520and%2520AER%252FAER-2020%252FAER-2020_Template.docx%26fileId%3Da2ef9b24-9468-4e6a-b123-0a927cf88db1%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D2862%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20200928023%26setting%3Dring.id%3Aring3%26setting%3DcreatedTime%3A1603269448488%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1603269448419&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d466c570-74ff-4461-ac9c-37afba2d1cc9&usid=d466c570-74ff-4461-ac9c-37afba2d1cc9&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en-us&rs=en-us&wopisrc=https%3A%2F%2Friotinto.sharepoint.com%2Fsites%2FEnvironmentalcompliancemeeting105%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fa2ef9b2494684e6ab1230a927cf88db1&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=a88cd878-8e53-e006-7bc9-ac524596cce3-2862&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Afalse%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F756539677%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Friotinto.sharepoint.com%252Fsites%252FEnvironmentalcompliancemeeting105%252FShared%2520Documents%252FEMP%2520and%2520AER%252FAER-2020%252FAER-2020_Template.docx%26fileId%3Da2ef9b24-9468-4e6a-b123-0a927cf88db1%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Dfiles%26scenarioId%3D2862%26locale%3Den-us%26theme%3Ddefault%26version%3D20200928023%26setting%3Dring.id%3Aring3%26setting%3DcreatedTime%3A1603269448488%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.teams.files&wdhostclicktime=1603269448419&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=d466c570-74ff-4461-ac9c-37afba2d1cc9&usid=d466c570-74ff-4461-ac9c-37afba2d1cc9&sftc=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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магадгүй. Говь, цөлийн бүс нутагт гүрвэлийн хоногийн идэвхжил нь орчны 
температураас ихээхэн хамаардаг болох нь өмнө хийгдсэн судалгаануудын үр дүнгээс 
харагдаж байна (Stephen нар 1990)13. Тиймээс тооллого хийх хугацаагаа үдээс өмнө 9-10 
цаг, үдээс хойш 15-16 цагийн хооронд сонгон гүрвэл олон тоогоор ажиглагдсан, нягтшил 
үнэлэх боломжтой дээж талбайнууд дээр дулааны улиралд сар бүр хийх нь илүү үр 
дүнтэй байж болох юм. Цаашдаа хяналт шинжилгээний ажлаа үргэлжлүүлэн хийж зарим 
талбай дээрх мөлхөгчдийн нягтшил, тоо толгой хэлбэлзэлд нөлөөлж буй голлох хүчин 
зүйлсийг илрүүлэхэд анхаарлаа хандуулан ажиллах нь зүйтэй. 

9.5.3.2. Жижиг мэрэгчид мөн Гүний хоолойд нөхөн сэргээлт хийсэн 
заган ойд жижиг мэрэгчдийн судалгаа 

Жижиг хөхтний мониторинг судалгааг 2011 оноос эхэлсэн ба одоогоор ОТ уурхайн 
лицензийн талбай орчимд 4 (FMP01, FMP-03, FMP-5, FMP06), гүний ус татах шугам 
хоолойн дагууд 2 дээж талбайд (FMP07, FMP08) хийж  байна. Амьтны мониторингийн 
6 дээж талбайд (FMP01, FMP03, FMP05, FMP06, FMP07 болон FMP08) 4 удаагийн 
давталттайгаар 2020 оны хээрийн судалгааны ажлыг VI сарын 14-нөөс VII сарын 19-ны 
хооронд, нөхөн сэргээсэн заган ой болон байгалийн заган ойн жижиг хөхтөн амьтдын 
зүйлийн олон янз байдал, тоо толгойн харьцуулсан судалгааг 3 удаагийн давталттайгаар 
VIII сарын 14-наас VIII сарын 16-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 9- 36). 

 

                                                 
13 Stephen нар. Sampling methods for terrestrial amphibians and reptiles 
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Зураг 9- 36. Жижиг мэрэгч амьтдын мониторинг судалгааны талбайн бүдүүвч зураг. 

Судалгааны үр дүн 

Оюу Толгой уурхайн лицензийн талбай орчим болон дэд бүтцийн шугамын дагуух 
судалгааны 6 дээж талбай, мөн нөхөн сэргээсэн заган ой болон байгалийн заган ойн дээж 
талбайд хийж буй жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2020 оны үр 
дүнг нэгтгэн үзвэл, нийтдээ 6 төрөлд хамаарах 8 зүйлийн 129 бодгаль жижиг хөхтөн 
амьтан шинээр тэмдэглэсэн бол 52 бодгаль амьтан дахин барьжээ (Хүснэгт 9- 11, Зураг 
9- 36Error! Reference source not found.). Шар чичүүлийг эс тооцвол ихэнх мэрэгч 
амьтад шөнийн идэвхтэй байлаа.  

Хүснэгт 9- 11. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2020 он) 

Талбайн 
нэр Монгол нэр Зүйлийн нэр Шинээр 

тэмдэглэсэн 
Давтан 
барилт 

1 га дахь 
элбэгшлий
н үнэлгээ 

FMP01 Сибирь алагдаага Allactaga sibirica 3 5 - 
Говийн алагдаага Allactaga bullata 4 1 - 
Өмнөговийн алагдаага Allactaga balikunica 6 - - 

FMP03 Шар чичүүл Meriones meridianus 2 - - 
Элсний зусаг Phodopus roborovskii 1 - - 

FMP05 Шар чичүүл Meriones meridianus 10 5 14.1 ± 3.8 
Сибирь алагдаага Allactaga sibirica 1 - - 
Өмнөговийн алагдаага Allactaga balikunica 5 1 - 
Элсч савагдаахай Dipus sagitta 1 2 - 
Монгол даахай Stylodipus andrewsi 2 - - 

FMP06 Сибирь алагдаага Allactaga sibirica 3 - - 
Говийн алагдаага Allactaga bullata 5 1 - 
Өмнөговийн алагдаага Allactaga balikunica 3 2 - 
Монгол даахай Stylodipus andrewsi 2 1 - 

FMP07 Шар чичүүл Meriones meridianus 10 7 11 ± 2.6 
Элсний зусаг Phodopus roborovskii 8 3 9 ± 2 

FMP08 Сибирь алагдаага Allactaga sibirica 1 - - 
Шар чичүүл Meriones meridianus 3 2 - 
Элсний зусаг Phodopus roborovskii 8 7 9.1 ± 1.4 

Нөхөн 
сэргээсэн 
заган ой 

Элсч савагдаахай Dipus sagitta 5 - - 
Шар чичүүл Meriones meridianus 2 1 - 
Цомч шишүүхэй Allocricetulus curtatus 1 - - 
Элсний зусаг Phodopus roborovskii 10 5 52.4 ± 12.4 

Байгалийн 
заган ой 

Элсч савагдаахай Dipus sagitta 13 2 85.2 ± 72.8 
Шар чичүүл Meriones meridianus 17 7 83.6 ± 15.6 
Цомч шишүүхэй Allocricetulus curtatus 1 - - 
Элсний зусаг Phodopus roborovskii 2 - - 

 
Судалгааны дээж талбайн (FMP01-FMP08) хэмжээнд 2020 оны байдлаар зонхилогч 
зүйлүүд нь монгол чичүүл Meriones unguiculatus, шар чичүүл Meriones meridianus болон 
элсний зусаг Phodopus roborovskii байв. Энэ 2 зүйл мэрэгч нь судалгааны ихэнх талбайд 
тодорхой тооны нягтшилтайгаар байршиж байв. Судалгааны талбай бүр мэрэгчдийн 
зүйлийн олон янз байдлын хувьд харилцан адилгүй, хамгийн ихдээ 5 зүйлтэй байсан 
(FMP05) бол зарим талбайд 3-4 зүйл мэрэгч тэмдэглэгдсэн (FMP-01, FMP-06 болон 
FMP08) байна. Мөн нөхөн сэргээсэн заган ой, байгалийн заган ой дэх судалгааны дээж 
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талбайд элсч савагдаахай Dipus sagitta, шар чичүүл Meriones meridianus, элсний зусаг 
Phodopus roborovskii зонхилж байв. 

 
График 9- 53. Судалгааны дээж талбай бүр дэх жижиг хөхтөн амьтдын тоо толгойн харьцуулалт (2018-
2020 он) 

Мониторинг судалгааны талбай бүр дээрх жижиг мэрэгч амьтдын элбэгшил өмнөх 
онуудтай харьцуулахад буурсан ба ялангуяа гүнийн хоолойд байрлах FMP07 болон 
FMP08 талбай дээрх мэрэгчдийн тоо толгой 2-6 дахин багассан үзүүлэлттэй байлаа. 

 
График 9- 54. Нөхөн сэргээсэн заган ой болон байгалийн заган ойн судалгааны дээж талбай дэх мэрэгч 
амьтдын зүйлийн баялаг болон тоо толгойн харьцуулалт (2016, 2017 болон 2020 он) 

Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; STAN- Stylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; PHRO-
Phodopus roborovskii; DISA-Dipus sagitta; ALCU - Allocricetulus curtatus 
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Хэсгийн дүгнэлт 

Амьдрах орчны олон янз байдал мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал ихсэх нөхцлийг 
бүрдүүлж байдаг (MacArthur нар, 1961)14. 

Бид мониторингийн дээж талбай бүр дээрх мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал, 
элбэгшлийг өмнөх жилүүдийн мониторингийн үр дүнтэй харьцуулан үзсэн.  Энэ жилийн 
хувьд уурхайтай ойр байрлах мониторингийн талбайнуудад шар чичүүлийн элбэгшил 
өндөр байлаа. Энэ нь нөгөө талаас уурхай орчмын нутаг хүний үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртөж, хөндөгдөж буй учир эвдэрсэн газар нутгийг илүүтэй шүтэж амьдардаг 
шар чичүүлийн популяцийн өсөж үржих, идээшлэх, махчин амьтдаас зугтах таатай 
нөхцлийг бүрдүүлж байж болзошгүй (Kuznetsov нар, 2004)15. Гэсэн ч мониторингийн 
талбай бүр дэх бусад зүйл мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой харьцангуй 
тогтвортой байлаа.  

Энэ жил хийсэн мониторинг судалгааны үр дүнгээс харахад нөхөн сэргээсэн заган ой, 
байгалийн заган ойн жижиг мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал төсөөтэй байлаа. Гэсэн 
хэдий ч нөхөн сэргээсэн заган ой дахь жижиг мэрэгчдийн элбэгшил байгалийн заган ойн 
мэрэгчдийн элбэгшилээс бага байв. Энэ нь нарийнаар зурваслаж тарьсан заган ой олон 
тооны мэрэгчдийг тэтгэх даац бага, байгалийн амьдрах орчны захын нөлөө ихтэй 
байгаатай холбоотой байж магадгүй. 

 

9.5.3.3. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хяналт 

Оюу толгой - Гашуун сухайт (ОТ-ГС) - ын 86 км урт хатуу хучилттай зам 2014 онд 
ашиглалтанд орсон. Хулан, хар сүүлт зээрийн шилжилт, хөдөлгөөнд ОТ-ГС замаас 
үзүүлэх нөлөөллийг тогтоох, хянах үүднээс 2014 оны 12 сараас эхлэн “Марксман M680” 
загварын байнгын ажиллагаатай автомат тоологч багажийг суурилуулан мониторинг 
хийж байна.  

Замын хөдөлгөөний хяналтын дүнгээс үзэхэд 2020 онд Оюу толгой - Гашуун сухайтын 
замаар хоногт хамгийн багадаа 44, хамгийн ихдээ 487, дунджаар 255.8 тээврийн хэрэгсэл 
зорчиж байв (График 9- 55). Y = 17.74X + 221.17 шугаман тэгшитгэлээс харахад цаашдаа 
тээврийн хэрэгслийн тоо (y) жил (x) бүр 17.74-ээр нэмэгдэх хандлагатай байна.  

 

                                                 
14 MacArthur нар. On Bird Species Diversity, Ecology, 42, 594-598 
15 Kuznetsov нар. Effect of Habitat Type and Population Density on the Stress Level of Midday Gerbils in Free-
Living Populations, Biology Bulletin, Vol 31, No 6, pp 749-754  
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График 9- 55. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн дундаж тоо (жилээр) 

 
График 9- 56. ОТ-Гашуун сухайтын замын хөдөлгөөний хоногийн эрчим 

ОТ-ГС чиглэлийн хатуу хучилттай замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн өглөө 6 цагаас 
эхлэн эрчимжээд 9-10 цагийн үед хамгийн их хэмжээнд хүрээд өдрийн 14-15 цагийн үед 
бага зэрэг буураад дахин 17-18 цагийн хооронд ихсээд оройн 21 цагаас эхлэн үүрийн 5 
цаг хүртэл буурч буй дүр зураг ажиглагдаж байна.  
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 График 9- 57. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчсон тээврийн хэрэгслийн хурд 

Хяналт эхэлсэн 2020 оны 1 сараас 10 сарын хооронд 48,605 тээврийн хэрэгсэл 
бүртгэгдсэн ба эдгээрийн 32,354 (66.5%) нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний тухай 
хууль, дүрмийн дагуу орон нутгийн замд мөрддөг хурдны хязгаар болох 80 км\цаг 
хүртэл хурдтай зорчсон бол 16,251 (33.5%) тээврийн хэрэгсэл ямар нэг хэмжээгээр хурд 
хэтрүүлэн зорчжээ (График 9- 57). Оюу толгой компанийн эзэмшилд буй бүх тээврийн 
хэрэгслүүдэд хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмж буюу GPS суурилагдсан, байнгын 
хяналтад байдаг. Эдгээр хурд хэтрүүлсэн 16,251 тээврийн хэрэгслүүдээс зөвхөн 3 
(0.001%) нь Оюу толгой болон гэрээт ажил гүйцэтгэгч компанид хамаарах тээврийн 
хэрэгслүүд байв. 

Хэсгийн дүгнэлт 

Ковид-19 цар тахлын улмаас ОТ-ГС зорчих тээврийн хэрэгслийн тоо, эрчим өмнөх 
онуудтай харьцуулахад буурсан байгаа нь зэрлэг амьтан зам хөндлөн гарах боломжыг 
нэмэгдүүлсэн байна. Мөн аиваа замаар хоногт зорчих тээврийн хэрэгслийн тоо 400 
болвол зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулах ба 1000-д хүрвэл тухайн 
зүйлийн амьдрах орчинд бүрэн тусгаарлалт үүсгэдэг байна (Kaczensky 2011b)16. Мөн  
TBC ба FFI (201117) тайланд дурьдсанаар 2030 онд ОТ-ГС замаар нэг өдөрт зорчих 
тээврийн хэрэгслийн тоо >1600 их болох төлөвтэй байна. Тиймээс зэрлэг амьтдын 
шилжилт хөдөлгөөн, тархалт, тоо толгойд үзүүлэх нөлөөллийг бага байлгахын тулд урт 
хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, замын анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээг 
нэмэх, сайжруулах, жолооч нарыг зэрлэг амьтдын талаар мэдлэг олгох сургалтанд 
хамруулах, баяжмалын цувааг бөөнөөр нь өдөрт нэг удаа гаргах, хурдны дээд хязгаарыг 
бууруулах зэрэг арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

                                                 
16 Kaczensky. The danger of having all your eggs in one basket – winter crash of the re-introduced Przewalski’s 
horses in the Mongolian Gobi. PLOS ONE, 6(12) 
17 TBC ба FFI, Oyu Tolgoi Project, Biodiversity management plan: road upgrade to Gashuun Sukhait. Draft report 
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10. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШААРДЛАГААР 
БИЕЛҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

Аймаг, орон нутгийн Засаг дарга, орон нутгийн албан тушаалтан, иргэдийн санал хүсэлт, 
зөвлөмж, шаардлага болон хамтран ажилласан ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайланг Бүлэг 11 болон 12-т тусгав. 
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11. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ УДИРДЛАГА ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

Хамрах хүрээ: Оюу толгойн уурхайн MV-006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайд явагдаж байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна уурхайн эд 
бүтцийн бүтээн байгуулалттай холбоотой хэд хэдэн төсөл ашиглалтын талбайн гадна 
хэрэгжсэн бөгөөд тэдгээрийн БОННҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОАЖЯ-аар 
батлуулсан. Уурхайн 2020 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд үндсэн 
олборлох, баяжуулах үйл ажиллагаа болон дараах дэд төслүүдийн  байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг нэгтгэсэн болно. 
Үүнд: 

1. Уурхайн талбай: тус компанийн тусгай зөвшөөрөлт талбай (MV-006709) болон 
“Онтре гоулд” ХХК-тай хамтран эзэмшдэг Жавхлант (MV-015225), Шивээтолгой 
(MV-015226) талбай, 

2. Гүний хоолойн газар доорх усны эх үүсвэрийг ашиглах төсөл, 
3. Ханбумбат онгоцны буудал, 
4. Ундайн сайрын элсний ордыг ашиглах төсөл. 

Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэсэг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, аюулгүй байдлын (ЭМААБОАБ) хэлтэст харьяалагддаг бөгөөд 4 багийн 
нийт 20 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баг тус бүр өөрсдийн ажлын 
үүрэгтэй. Хэлтсийн бүтэц, үндсэн үүргийн талаарх мэдээллийг дараах зургаас харна уу. 

График 10- 1. Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын хэлтсийн бүтэц, 
зохион байгуулалт. 

Мөн Рио Тинто групп 2011 онд Оюу толгойн уурхайд өөрийн менежментийн туршлага, 
арга барилыг нэвтрүүлэх болсонтой холбоотойгоор Оюу толгой компани нь Рио Тинто 
Бизнес Шийдэл (РТБШ) хэмээх дэлхийд 40 000 орчим хэрэглэгчтэй мэдээллийн 
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сүлжээний шинэ гишүүнээр элсэн орсон юм. Энэхүү цогц сүлжээг ашиглан байгаль 
орчны чиглэлээр хийгдсэн мэргэжлийн байгууллагын үзлэг шалгалт, аудитын үр дүн 
болон байгаль орчны зөрчил гарсан тохиолдлыг бүртгэж, үнэлж, засаж залруулах ба 
сэргийлэх арга хэмжээг авч, шаардлагатай бүх талуудад тайлагнадаг. Жишээлбэл: 
Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин Аялал Жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын 
газар, Галба-Өөш Долоодын Говийн Сав Газрын Захиргаа, Ханбогд сумын байгаль 
хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн Оюу толгойн уурхайн Байгаль орчны 
Менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийг энэ 
системд оруулж, биелэлтийг ханган ажиллана.   

2019 оны БОМТ-ий хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийн 
дагуу дараах арга хэмжээг авахаар төлөвлөөд байна.  
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 Удирдлага зохион байгуулалтын төлөвлөгөө 

Хүснэгт 11- 1. 2019 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг газар дээр нь шалгах ажлын хэсгийн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ 

№ 
Төлөвлөсөн арга хэмжээ 

Хэрэгжилт Тайлбар 
Өгсөн зөвлөмж Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

1  

Оюу толгой уурхайгаас Таван 
толгойн нүүрсний зам хүртэлх, 
Цагаан хаднаас Гашуун сухайтын 
боомт хүрэх баяжмал тээвэрлэлтийн 
шороон замуудын тоосжилтыг 
бууруулах чиглэлээр дорвитой арга 
хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 
Цаашид хатуу хучилттай болгох. 

Оюу толгой уурхайгаас Таван 
толгойн нүүрсний зам хүртэлх, 
Цагаан хаднаас Гашуун Сухайтын 
боомт хүртэлх шороон замуудын 
тоосжилтыг бууруулах зорилгоор 
авто замын засвар арчилгаа, 
усалгааг тогтмол хийнэ. 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Оюу толгой уурхайгаас Таван толгой нүүрсний зам 
хүртэлх болон Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хүртэлх 
сайжруулсан шороон замыг сар бүр засаж, арчилж байна. 
Оюу толгой уурхайгаас Таван толгойн нүүрсний зам 
хүртэлх зам дээр 4-р сараас эхлүүлэн тогтмол усалгааг 
эхлүүлсэн. Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хүртэлх замын 
хувьд өдөрт хэд хэдэн удаа усалгаа хийгддэг. 2020 онд 
хийгдсэн усалгааны тоог сарын нийлбэрээр харьцуулсныг 
доорхи графикт үзүүлэв.  

 
Оюу толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн автозамын 
барилгын ажлыг 2021 онд эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна.  
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№ 
Төлөвлөсөн арга хэмжээ 

Хэрэгжилт Тайлбар 
Өгсөн зөвлөмж Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

2  

Элс, дайргыг түгээмэл тархцтай 
ашигт малтмалын ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөлтэй ордоос 
ашиглах, хууль бус ашиглалтыг 
таслан зогсоох. 

Уурхайн хэмжээнд ашиглагдах 
түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын төлөвлөгөөг жил 
болгоны БОМТ-д тусгадаг бөгөөд 
төрийн эрх бүхий байгууллагаар 
батлуулан ажилладаг болно. 

Уг зөвлөмжийн дагуу холбогдох 
хууль эрхзүйн зохицуулалтыг 
судалж, шаардлагатай арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын барилгын ажилд 
шаардлагатай түүхий эд болох элсийг ашигт малтмал 
олборлох болон холбогдох байгаль орчны тусгай 
зөвшөөрөл бүхий гэрээт компаниуд болох “Галба шанх” 
ХХК -нь Хээтэй 2 ордоос “IHIA” ХХК-нь Хээтэй 3 ордоос 
тус тус олборлон нийлүүлж байна.  

Эдгээр компаниудын удирдлага, ажилтнуудтай байгаль 
орчны хуулийн хэрэгжилтийн талаархи уулзалтыг 10 
сарын 20-ны өдөр зохион байгуулав. Зургийг хавсралт 
хэсэгт оруулав.  

 

3  

Оюу толгой-Ханбогд чиглэлийн 
авто замын барилгын ажилчдын 
суурингийн талбайг Ханбогд сумын 
засаг даргын захирамжаар орон 
нутагт шилжүүлсэн нь нөхөн 
сэргээх үүргээс чөлөөлөгдөхгүй. 
Тиймээс өөрийн үйл ажиллагаанд 
ашигласан талбайн нөхөн 
сэргээлтийг хийж нөхөн сэргээлт 
хүлээн аван комисст хүлээлгэн өгөх.    

Оюу толгой-Ханбогд чиглэлийн 
авто замын барилгын ажлын үед 
Оч наран ХХК-ийн ашиглаж 
байсан ажилчдын сууринг 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
сумын Засаг даргын 2019 оны 06 
сарын 24-ны 01/425 тоот албан 
бичгийн дагуу тус газрыг орон 
нутаг цаашид үйлдвэрлэлийн 
зорилгоор ашиглах тул нөхөн 
сэргээлт хийхгүйгээр хүлээлгэн 
өгөх тухай албан бичгийн дагуу 
холбогдох арга хэмжээг авч 
ажилласан. 

Тус компаний зүгээс Монгол 
Улсын холбогдох хууль эрхзүйн 
зохицуулалтыг судалж үзээд 
шаардлагатай арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөж 
байгаа 

Оюу толгой ХХК болон Хишиг Арвин ХХК-ийн хооронд 
байгуулсан гэрээний дагуу барилгын ажил гүйцэтгэсэн 
компани нь зам ашиглалтад хүлээн авснаас хойш 3 
жилийн хугацаанд зам засварын ажлыг хариуцна.  

Зам арчилгааны хугацаа 2021 онд дуусах бөгөөд 
байгуулсан гэрээний дагуу талбайд нөхөн сэргээлт 
гүйцэтгэж холбгдох газар хүлээлгэн өгнө.   
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Төлөвлөсөн арга хэмжээ 
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Өгсөн зөвлөмж Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

4  

“Тонн баялаг нэг мод хөтөлбөр”, 
Даланзадгад суманд нэрэмжит  
гудамж байгуулах талаар ИТХ-ын 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх. 

Тус зөвлөмжийн дагуу 
Даланзадгад сумын нэрэмжит 
талбайд мот, бут, ногоон 
байгууламж бий болгох ажлыг 
эхлүүлнэ.  

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Нэг тонн баялаг, нэг мод хөтөлбөрийн хүрээнд сум орон 
нутгийн иргэд болон албан байгууллагуудтай хамтран 
ажилладаг бөгөөд энэ жилийн хувьд хамтын ажиллагаа 
үргэлжилэн явагдсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд тайлант 
хугацаанд уурхайн талбайд болон Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад хот, Ханбогд, Цогтцэций сумд, Дорноговь, 
Дундговь (2020 оны 10 сарын 23-ны байдлаар) зэрэг 
аймгуудын аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүсэлтээр 11503 ш 
буюу 11 га таримал ой бий болгох хэмжээний тарьц 
суулгацыг нутгийн иргэд, уурхайд нийлүүлжээ. 
Тохижилт ногоон байгууламж хариуцан ажилладаг 
“Экоминерал” ХХК -тай хамтран зураг төсөл хийх ажил 
үргэлжилж байна.  

5  

Уурхайн талбарт болон орон нутагт 
хийх ногоон байгууламжийн ажлыг 
зөвхөн суулгац нийлүүлэх байдлаар 
биш тарьж ургуулах, төлөвлөлтийг 
тохирох хэмжигдэхүүнээр төлөвлөж, 
хэрэгжилтийг хангах. 

Хавар, намрын мод тарих 
үндэсний өдрүүдээр уурхайн 
талбарт болон орон нутагт хийх 
ногоон байгууламж, мод, бут 
тарих ажлыг талбайн хэмжээгээр 
тооцож тайланд оруулна 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Байгалийн ургамлын 
үржүүлгийн газар тарьж ургуулсан мод болон сөөгөн 
ургамлыг жил бүрийн хавар, намрын улиралд бүх нийтээр 
мод тарих өдрийн хүрээнд тарих, арчилж ургуулах үйл 
ажиллагаа зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ. Энэ 
жилийн хувьд COVID-19-тэй холбоотойгоор тус 
тэмдэглэлт өдрүүдийг нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа 
зохион байгуулаагүй хэдий ч дотоодын нөөц 
бололцоогоороо болон бусад байгууллагуудтай хамтран 
нийт 11503 ш мод, бут, сөөгийг ногоон байгууламжийн 
ажилд тариад байна. Үүнээс 7385 ш суулгацыг хавар 
өгсөнөөс 76%-ийн амьдралттай ургаж байна.    

6  

Уурхайн талбар руу нэвтрэх ачаа 
тээврийн хаалганы орчимд том 
оврын тээврийн хэрэгслийн 
зориулалтын зогсоол байгуулах. 
Зориулалтын бус газар засвар 

Ажлын байрны үзлэг шалгалтыг 
тогтмол зохион байгуулж илэрсэн 
зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэн ажиллана. 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Ачааны машины зогсоол нь ойролцоогоор 1.3 га 
хэмжээтэй бөгөөд засаж тохижуулсан шороон замтай 
бөгөөд зогсоол дахь замын хөдөлгөөний эрсдлийг 
бууруулах зорилгоор нэг чиглэлийн тойрог хөдөлгөөнтэй 
байхаар зохицуулсан. Мөн сүүдрэвч, мэдээллийн самбар, 
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үйлчилгээ хийх зөрчлийг таслан 
зогсоох. 

торон хамгаалалт бүхий ангилан ялгах зориулалттай 
хогийн савнууд байрлуулсан.  

Ачаа тээврийн хаалга болон Оюу толгой орчмын 
замуудад зориулалтын бус газар тээврийн хэрэгсэл 
зогсох, хог хаягдал үүсгэх болон засвар хийхээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цэвэрлэгээ болон замын 
хяналтыг тогтмол хийж байна. Тайлант хугацаанд 
зогсоолын талбай орчмыг нийт 51 удаа цэвэрлэсэн байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлангийн 8.2-р бүлгээс харна 
уу. 

7  

“Говийн гайхамшиг 6” санаачлгын 
хүрээнд талуудын уулзалтыг 2020 
онд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
хотод зохион байгуулах ажлыг 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

Тус арга хэмжээг Аймгийн 
БОАЖГазартай хамтран 2020 онд 
зохион байгуулна. 

Төлөвлөж 
байна 

COVID19 цар тахлын улмаас Өмнөговь аймгийн хэмжээнд олон 
нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг 
хориглосон мөн орон нутгийн сонгуультай холбоотойгоор 
энэхүү уулзалтыг 2020 оны 11-р сард зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн. 

8  

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайд биологийн нөхөн сэргээлт 
хийх, Гүний хоолойн заган ойд 
нөхөн тарилт хийж ургалтын хувийг 
90-ээс дээш хувь болсон тохиолдолд 
нөхөн сэргээлт хүлээн авах комисст 
хүлээлгэн өгөх. 

Тус зөвлөмжийн дагуу Гүний 
хоолойн заган ойд нөхөн тарилт 
хийж ургалтын хувийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 

2019 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайгаас 
BP-KB07, BP-KB09, BP-KB13, CTP#3, Гэр кемп “B” түр 
замын талбайнуудад биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
гүйцэтгэсэн.  

Гүний хоолойн шугам хоолойн барилга угсралтын ажлын 
явцад хөндөгдсөн Нарийн загийн хоолойн нөхөн 
сэргээлтийн талбайн 1 болон 2 дугаар худгийн 
цацрагуудын дагуух 8.63 га талбайд тарьц суулгацаар 
нэмэлт сайжруулалтын ажлыг хийгээд байна.  

Харин төв шугамын дагуух 6.77 га талбайн загийн 
биологийн нөхөн сэргээлтийг Өмнөговь аймгийн 
БОАЖГ-ын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг газар дээр 
ажиллаж 2020 оны 9 сарын 29-ний өдрийн 2020/10 тоот 
актаар хүлээн авсан. 
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№ 
Төлөвлөсөн арга хэмжээ 

Хэрэгжилт Тайлбар 
Өгсөн зөвлөмж Авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

9  

Халивын элсний ордыг нөхөн 
сэргээж нөхөн сэргээх комисст 
хүлээлгэх өгөх. 

Оюу толгой уурхайн талбайд 
байрлах тус ордын 2007 онд 
“Жеолинк” ХХК гүйцэтгэж ордын 
бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3 
гэж тогтоосон бөгөөд тус ордыг 
2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний 
өдрийн 10 дугаартай Уурхайг 
ашиглалтад хүлээн авах улсын 
комиссын актаар үйл ажиллагааг 
нь эхлүүлсэн.  

Зөвлөмжийн дагуу Монгол Улсын 
холбогдох хууль эрхзүйн 
зохицуулалтыг судалж үзээд 
шаардлагатай арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлнэ. 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Халивын элсний орд 2007 онд нөөцийг тогтоож, 2009 оны 
7-р сарын 31-ний өдөр Уурхайг улсын комисс хүлээн 
авсан.  

2020 оны байдлаар нөөц бүрэн ашиглагдаагүй бөгөөд 
үлдэгдэл нөөцийг цаашид барилгын материалаар ашиглах 
боломжтой эсэхийг тогтоохоор мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.  

МУ-ын холбогдох дүрэм, журмын дагуу цаашид талбайн 
нөхөн сэргээлтийг хаалтын төлөвлөгөөтэй уялдуулан 
хийхээр төлөвлөсөн. 

10  

Өгсөн үүрэг даалгаврыг 2020 оны 
Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний холбогдох 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тусган 
төлөвлөж, хэрэгжүүлэх. 

Дээрх арга хэмжээнүүдийн 
хэрэгжилт, үр дүнг 2020 оны 
БОМТ-ний хэрэгжилтийн тайланд 
тусгана.. 

Хэрэгжилтийг 
дээд хэсгээс 
харна уу. 

Зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг уг 
хүснэгтэд дурдав.   
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Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

Хүснэгт 11- 2. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ 
Арга 

хэмжээний 
чиглэл 

Арга хэмжээний төрөл Хугацаа 
Арга 

хэмжээний цар, 
хэмжээ 

Хэрэгжилт Тайлбар 

1 

Олон нийтийн 
экологийн 

боловсролыг 
дээшлүүлэх 

“Ногоон” өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж, иргэдийн байгаль, экологийн талаарх мэдлэг, ухамсарыг нэмэгдүүлэх. Үүнд: 

* Дэлхийн усны өдөр 
3-р 

сарын 
22 

Уурхайн талбай, 
Ханбогд сумын 
хэмжээнд  

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Энэ жилийн хувьд COVID-19-тэй холбоотойгоор тус тэмдэглэлт өдрийг 
нийтийг хамарсан байдлаар зохион байгуулаагүй ч 2020 оны 3-р сард 
“Усны үнэ цэн” сэдвийн хүрээнд бүх ажилчдад Оюу толгой уурхайн ус 
ашиглалтын талаарх мэдээллүүдийг хүргэхээс гадна устай холбоотой 
бодлого журмуудыг компанийн нийт ажилчдад дахин сануулж ач 
холбогдлын талаарх мэдлэгийг бэхжүүлэхэд чиглэн ажилласан. 

* Мод тарих үндэсний өдөр 4, 10-р 
сард 

Өмнөговь 
аймгийн 
хэмжээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Доорх тайланг харна уу. 

* Дэлхийн нүүдлийн 
шувуудыг хамгаалах 
өдөрлөг 

5-р сард 

Уурхайн талбай, 
Ханбогд сумын 
сургуулийн 
хэмжээнд  

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

COVID19 цар тахлын улмаас Өмнөговь аймгийн хэмжээнд олон 
нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосон тул 
ОТ-н Амьтан судлалын мэргэжилтэн Бор овоогийн задгай орчим шувуу 
ажиглалт хийж мөн шувуу ажиглах аялалыг хэрхэн хийх талаар заавар 
өгсөн богино хэмжээний бичлэг хийн Ханбогд сумын дунд сургуулиуд 
руу явуулсан. 

* Дэлхийн биологийн олон 
янз байдал,  
Цөлжилттэй тэмцэх өдөр 

5, 6-р 
сард 

Өмнөговь 
аймгийн 
хэмжээнд 

Цуцлагдсан. 

COVID19 цар тахлын улмаас Өмнөговь аймгийн хэмжээнд олон 
нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосон тул 
төлөвлөж байсан ажлын цуцалсан. 
2021 онд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 

* Булаг цэвэрлэгээний ажил 5, 10 
сард 

Уурхайн талбай, 
Ханбогд сумын 
хэмжээнд  

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Энэ жилийн булаг цэвэрлэгээний ажлыг 2020 оны 6 болон 10 дугаар 
сард Оюу толгойн байгаль орчин болон орон нутгийн харилцааны 
хэлтсийн мэргэжилтнүүд хамтран Цагаан толгойн булаг, “Агуй уулын 
хийд” орчим тус тус зохион байгуулсан. Өдөрлөгт оролцогчдын тоо-30 
орчим хүн, цуглуулсан хогийн тоо 25 уут. 

* Хавар, намрын их 
цэвэрлэгээ 

5, 10 
сард Уурхайн талбайд  

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан ба 1290 хүн оролцсон. 
Энэ жилийн хувьд уурхайн талбайн цэвэрлэгээг ажлын байрны үзлэгтэй 
уялдуулан тогтмол, талбай хариуцагч багуудаар хийлгэсэн болно.  
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№ 
Арга 

хэмжээний 
чиглэл 

Арга хэмжээний төрөл Хугацаа 
Арга 

хэмжээний цар, 
хэмжээ 

Хэрэгжилт Тайлбар 

2 

Биологийн 
олон янз 
байдлын 
судалгаа, 
шинжилгээний 
ажлын үр дүнг 
олон нийтийн 
хүртээл 
болгох 

Олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэлээр биологийн олон 
янз байдал, байгаль 
хамгааллын талаар мэдээлэл 
хүргэх, орон нутгийн 
сонинд мэдээ бэлдэж 
иргэдэд тараах 

Жилийн 
турш 

Улсын 
хэмжээнд, 
Ханбогд, 
Манлай, Баян 
Овоо 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

1. Ард иргэдэд мэдээлэл өгөх зорилгоор Хулангийн тоо толгой, 
судалгааны талаарх “Монгол орон хэдэн хулантай вэ?”, хууль бус 
антай тэмцэх талаарх “Хууль бус ан”, мөн шувуудад үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулах аргачлалын талаарх “Энэ юуны чимээ вэ?” 
гэх 3 богино хэмжээний бичлэг хийж олон нийтэд цацсан. 

2. ОТ-н амьтан хамгааллын талаарх ажлыг уурхайн бүх ажилчдад 
таниулах, мэдээлэл хүргэх зорилгоор 2020 оны 9-р сарыг “Зэрлэг 
амьтдад ээлтэй уурхай” болгон зарлаж, мэдээлэл түгээсэн. Мөн 
энэхүү ажлын хүрээнд зарим хэлтсийн ажилчдад сургалт явуулсан. 

3. ОТ Сонинд амьтан хамгаалалтай холбоотой нэг нийтлэл 
хэвлүүлсэн, нэг нийтлэл хэвлэлтэд хүлээгдэж байгаа. Мөн ОТ 
Сонин, Орон нутгийн сонинд тооройн төгөлийг хамгаалсан, нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хүлээлгэн өгсөн, Мод тарих үндэсний өдрийг 
хэрхэн тэмдэглэсэн тухай мэдээ мэдээллийг бэлтгэн танилцуулсан.  

4. "Хүрэл Тогоот Эрдэм Шинжилгээний Бага Хурал" - д Оюу толгой 
орчмын цоохор хонин гүрвэлийн нягтшилын судалгаа сэдэвт 
өгүүлэл илгээсэн. 11-р сард илтгэл тавин оролцоно. 

5. Мөн 11 сарыг Байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлт сэдвийн хүрээнд 
тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр холбогдох мэдээллүүдийг бэлтгэн, 
ажилчдад танилцуулахаар төлөвлөж байна.  

3 

ГБДЦГ-ын 
захиргаанд 
дэмжлэг 
үзүүлэх 

ГБДЦГ-ын захиргааны 
байгаль хамгаалагчдын 
чадавхийг дээшлүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх 

Жилийн 
турш 

ГБДЦГ-ын хил 
хязгаарын 
хэмжээнд 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Хууль бус антай тэмцэх төслийн хүрээнд СМАРТ сургалт болон бусад 
сургалтууд хэрэгждэг бөгөөд 2020 оны сургалтууд 11-р сараас эхлэн 
явагдана. 
Мөн ГБДЦГ”ын дараагийн 5 жилд хэрэгжүүлэх “2021-2024 оны 
менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэлэлцүүлэгийг 2020 оны 11-р сарын 5-
ны өдөр хамтран зохион байгууллаа. 

Нийт    
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 Мод тарих өдөрлөг - Нэг тонн баялаг нэг мод хөтөлбөр 

“Оюу толгой” ХХК-ийн Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар тарьж ургуулсан мод, 
сөөг, ургамлыг жил бүрийн хавар, намрын улиралд бүх нийтээр мод тарих өдөрт 
тарималжуулан, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг уламжлалтай 
билээ. Энэ жилийн хувьд COVID-19-тэй холбоотойгоор тус тэмдэглэлт өдрүүдийг 
нийтийг хамарсан байдлаар зохион байгуулаагүй хэдий ч дотоодын нөөц бололцоог 
ашиглах мөн бусад байгууллагуудтай хамтран нийт 11503 ш мод, сөөг тариад байна. 
Үүнд:  

• Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот, Ханбогд, Цогтцэций сумдууд, Дорноговь, 
Дундговь (2020 оны 10 сарын 23-ны байдлаар)  зэрэг аймгуудын аж ахуйн нэгж, 
иргэдийн хүсэлтээр 6800 ш тарьц суулгац бэлтгэн өгч, тарьсан.  

• Жавхлант говь ХХК-тай хамтран “Ногоон Ханбогд” аяны хүрээнд Ханбогд 
сумын айл өрхүүдийн дунд “Хэн сайн мод ургуулах вэ?” уриалга гарган 422 ш 
суулгацыг 34 айл өрхөд өгч, 10 айлыг шалгаруулан мөнгөн урамшуулал олгож 
хамтран ажилласан. 

• Уурхайн талбай дээр нийт 16 гэрээт гүйцэтгэгч, хэлтэс нэгж байгууллагуудын 
хамтаар ажилчдын суурин болон захиргааны оффис орчмын талбай, ажлын 
байрнуудын гадна талын тохижилтын ажилд зориулан нийт 4281 ш тарьц 
суулгацыг тарьж ургуулаад байна.  

 

 

 

Зураг 11- 1. БУҮГазраас мод суулгац хүлээн авч буй, тарьж буй байдал 
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Зураг 11- 2. Уурхайн талбайд хийгдсэн ногоон байгууламж. 

Нэг тонн баялаг-нэг мод хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу толгой ХХК-ийн нийт үйлдвэрлэсэн 
баяжмал дахь металлуудын агууламжаас хамааруулж мод тарин тус хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангадаг юм. 2020 онд баяжмал дахь зэс 140000-170000 тн, баяжмал дахь 
алт 155000-180000 унц (4.39-5.10 тн) үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Иймээс 
зэсэнд ногдох модны тоо 1400-1700 ш, алтанд ногдох модны тоо 2195-2550ш бөгөөд 
нийт 3595-4250 ширхэг модыг тарих шаардлагатай байсан (Зураг ). Тус хөтөлбөр болон 
Мод тарих өдрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлууд нь уг шаардлагыг бүрэн биелүүлсэн 
бөгөөд аамтран ажилллаж байгаа байгууллагуудаас ирсэн албан захидлыг доорх зурагт 
харуулав.  

 
График 11- 1. Үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь зэс, алтны хэмжээ (2020 оны эхний 2 улирлын байдлаар) 
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Зураг 11- 3. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Амин хэлхээ байгаль сантай хамтран ажиллаж байна 
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Зураг 11- 4. Дундговь аймгийн цагдаагийн газрын тохижилтонд зориулан суулгац өгч, хамтран ажиллаж 
байна 
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Зураг 11- 5. “Уужим од” ХХК-ийн суулгац авахаар гаргасан хүсэлт 

 

 Уурхайн талбар луу нэвтрэх ачаа тээврийн хаалганы орчмыг 
тохицуулах 

Зогсоолын тохижилт 

“Оюу толгой” ХХК нь уурхайн талбайд нэвтрэх ачаа тээврийг зүүн хаалгаар хүлээн 
авдаг бөгөөд тус хаалгаар өдөрт дунджаар 35 ачааны автомашин уурхай талбайд нэвтэрч 
байна. Тус талбай нь ойролцоогоор 1.3 га хэмжээтэй бөгөөд засаж тохижуулсан шороон 
замтай бөгөөд зогсоол дахь замын хөдөлгөөний эрсдлийг бууруулах зорилгоор нэг 
чиглэлийн тойрог хөдөлгөөнтэй байхаар зохицуулсан. Мөн зогсоолд зогссон тээврийн 
хэрэгслийг хяналтгүйгээр хөдлөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зогсоолд дугуйны 
шуудуу хийсэн.  
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Зураг 11- 6. Ачаа тээврийн хаалга 

 
Зураг 11- 7. Машины зогсоолын ховил 
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Зураг 11- 8. Машин засахыг хориглох тэмдэг 

Ачааны машины зогсоол орчимд сүүдрэвч, мэдээллийн самбар, торон хамгаалалт бүхий 
ангилан ялгах зориулалттай хогийн савнууд байрлуулсан.  

 
Зураг 11- 9. Хог хаягдлын сав 
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Зураг 11- 10. Сүүдрэвч 

Талбайн хяналт, цэвэрлэгээ 

Ачаа тээврийн хаалга болон Оюу толгой орчмын замуудад зориулалтын бус газар 
тээврийн хэрэгсэл зогсох, хог хаягдал үүсгэх болон засвар хийхээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор цэвэрлэгээ болон замын хяналтыг тогтмол хийж байна. Тайлант хугацаанд 
зогсоолын талбай орчмыг нийт 51 удаа цэвэрлэсэн байна.  

 

Зураг 11- 11. Хамгаалалтын албаны ажилтнууд цэвэрлэгээ хийж байгаа нь 
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 Оюу толгой компанийн “Байгаль орчны цахим хяналт 
шинжилгээний сайжруулалт” төсөл  

Рио Тинто компанийн Зэс-Очир эрдэнийн группын Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит 
“Тэргүүн санаачлагч” шагналд Оюу толгой уурхайн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, 
Байгаль орчин, Аюулгүй байдлын хэлтсийн Байгаль орчны багийн хэрэгжүүлж буй 
“Байгаль орчны цахим хяналт шинжилгээ” төсөл нь “Өсөлт” төрөлд 2020 оны шилдэгээр 
шалгарлаа. Тус төслийн хүрээнд:  

• Газар хөндөх зөвшөөрөл болон дүгнэлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх; 
• Байгаль орчны хяналт шинжилгээний бүртгэлийг хээрийн нөхцөлд шууд цахим 

хэлбэрээр бүртгэж, үндсэн мэдээллийн санд оруулах; 
• Уурхайн усны балансийн нэгдсэн систем хөгжүүлэх; 
• Агаарын чанарын суурин сүлжээ автомат станц ажиллуулах; 
• Байгаль орчны хяналт шинжилгээнд дрон ашиглах зэрэг хэд хэдэн шинээр 

санаачлан хийгдсэн ажлууд хамрагдсан байна. 

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажлуудыг автоматжуулж, бүртгэлийн системийг 
цахим болгосноор мэдээллийг илүү нарийвчлалтай бүртгэж, цаг хугацаа хэмнэн, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлж ажилтнууд алслагдмал талбайд аюулгүй ажиллах давуу 
талуудыг бий болгосон.  Энэхүү сайжруулалтын ажлуудыг  Оюу толгой компанийн 
Техник төлөвлөлтийн хэлтэсийн Дата, Систем баг болон Мэдээллийн технологийн 
багтай хамтран хийсэн ба энэ ажил нь манай мэргэжилтнүүдийн ур чадвар дэлхийн 
түвшинд хүрснийг харуулаад зогсохгүй Рио Тинто компанийн бусад уурхай болон 
Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй аль ч газар ашиглах 
боломжтой гэдгээрээ онцлог юм.  

 
 

 

 

Зураг 11- 12. Байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний ажлуудыг 
автоматжуулж, бүртгэлийн системийг 
цахим болгосохоос өмнөх болон дараах 
байдал  
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Зураг 11- 13. Байгаль орчны хяналт шинжилгээний ажилд дрон ашиглахаас өмнөх болон дараах байдал 
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12. ТУХАЙН ЖИЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ НӨЛӨӨЛЛИЙН 
БҮСИЙН ОРШИН СУУГЧДАД ТАЙЛАГНАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

№ БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад 
оролцогч талууд 

Тайлагнах 
хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хэрэгжилт Тайлбар 

 1 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
суманд зохион байгуулагдах 
“Нээлттэй өдөрлөг”-т оролцож, 2020 
онд Байгаль орчныг хамгаалах 
чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүдийн  
танилцуулга хийнэ. 

Нээлттэй 
өдөрлөг зохион 
байгуулах 

Байгаль орчны хамгаалах 
арга хэмжээнүүдийн 
хэрэгжилт, ашиглаж буй 
багаж, тоног 
төхөөрөмжийн тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
өгөх 

Цуцлагдсан 
COVID19 цар тахлын улмаас олон нийтийг хамарсан 
үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосон тул 
нээлттэй өдөрлөг цуцлагдсан. 

 2 

 Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян-
Овоо, Манлай сумуудад зохион 
байгуулагдах “Нээлттэй өдөрлөг”-т 
оролцож, 2020 онд Байгаль орчныг 
хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээ, төсөл 
хөтөлбөрүүдийн  танилцуулга хийнэ. 

 Нээлттэй 
өдөрлөг зохион 
байгуулах 

Байгаль орчны хамгаалах 
арга хэмжээнүүдийн 
хэрэгжилт, ашиглаж буй 
багаж, тоног 
төхөөрөмжийн тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
өгөх 

Цуцлагдсан 
COVID19 цар тахлын улмаас олон нийтийг хамарсан 
үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосон тул 
нээлттэй өдөрлөг цуцлагдсан. 

 3 

2019 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт 
болон 2020 оны Байгаль орчны 
менежементийн төлөвлөгөөг олон 
нийтэд нээлттэй байлгах. 

Компанийн 
албан ёсны вэб 
хуудас 
www.ot.mn 

 Байгаль орчны 
хамгаалах, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ болон орчны 
хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрийн үр дүн 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 

2019 болон 2020 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө болон 2019 оны хэрэгжилтийн тайланг Оюу 
толгой ХХК-ийн цахим сүлжээнд нээлттэй байрлуулсан 
бөгөөд холбогдох журмын дагуу төрийн 
байгууллагуудад хүргүүлсэн.  

4 

Орон нутгийн сонинд сар бүрийн 
байгаль орчны мэдээлэл болон 
Агаарын чанар, тоосжилтын мэдээ, 
улирал бүрийн Ус ашиглалтын мэдээ 
гаргаж танилцуулна. 

Орон нутгийн 
сонин 

Агаарын чанар, 
тоосжилтын мэдээ, 
улирал бүрийн Ус 
ашиглалтын мэдээ 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

“Орон нутгийн сонин”-д сар бүр агаарын чанарын 
суурин станцуудын болон хамтын оролцоотой тоосны 
мониторингийн хэмжилтийн мэдээг нэгтгэн нарийн 
болон бүдүүн ширхэглэгт тоос, салхи, хур тунадас зэрэг 
мэдээллийг агуулсан агаарын чанарын мэдээ бэлтгэн 
хүргэж байна. Тухайлбал, усны тухай мэдээ 

http://www.ot.mn/
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№ БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад 
оролцогч талууд 

Тайлагнах 
хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хэрэгжилт Тайлбар 

мэдээллүүдийг орон нутгийн сонинд улирал бүрт 
нийтлэсэн. Үүнд:  

• 2020 3-р сард Дэлхийн усны өдөрт зориулсан ОТ 
Уурхайн усны талаар мэдээ мөн Усны ууршилтыг 
бууруулах туршилтыг тус тус танилцуулсан 
• 2020 6-р сард Дэлхийн байгаль орчны өдрийг 
угтан хийсэн Булаг цэвэрлэгээ  
• 2020 оны 9-р сард “ Усны хайгуулын 
цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өглөө”  

5 

Орон нутгийн сонинд байгаль орчны 
чиглэлээр хийсэн ажлуудын 
танилцуулгыг улиралд нэг удаа 
тогтмол оруулна. 

Орон нутгийн 
сонин 

Байгаль орчныг хамгаалах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
буй арга хэмжээний 
тайлан 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Орон нутгийн сонинд байгаль орчныг хамгаалах үйл 
ажиллагаа, орон нутгийн иргэдэд холбогдох чиглэлээр 
мэдлэг мэдээлэл олгох чиглэлээр дараах мэдээллүүд 
орсон байна. Үүнд: 
1-р сар : Оюу толгой уурхайн нөхөн сэргээлтийн үйл 
ажиллагаа, гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэж буй ажлуудын 
тухай мэдээлэл, Хамтын оролцоотой байгаль орчны 
мониторингий хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл. 
2-р сар: Хамтын оролцоотой мониторингийн 
хөтөлбөрийн тухай мэдээлэл болон малчдын худгийн 
усны хэмжилтийн мэдээлэл, Оюу толгой уурхайн 
Агаарын чанарын мэдээ. 
3-р сар: Дэлхийн усны өдрийг угтан тус компаниас усны 
чиглэлээр гүйцэтгэж буй голлох ажлуудын тухай 
мэдээлэл, “Усыг хайрлан гамнадаг монгол ухаанаас” 
сэдвийн хүрээнд Монголчуудын эрт үеэс усыг хайрлан 
хамгаалахтай холбоотоай авч хэрэгжүүлдэг байсан зан 
заншлын тухай мэдээлэл, малчдын гар худгийн усны 
түвшний мэдээлэл. 
4-р сар: “Мөнх ногоон галба” ТББ-с зэрлэг амьтан 
ажиглалтын хүрээнд цуглуулсан фото зураг, малчдын 
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№ БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад 
оролцогч талууд 

Тайлагнах 
хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хэрэгжилт Тайлбар 

гар худгийн усны түвшний мэдээлэл, Ховор ургамлаа 
хайрлан хамгаалах сэдвийн хүрээнд Дэлхийн БОЯБ, 
Ханбогд сумын ховор ургамлын төрөл зүйл, ховор 
ургамлын хэрэглээний тухай мэдээлэл, Оюу толгой 
уурхайн орчмын тоосны мэдээлэл 
5-р сар: Мод тарих өдрийг тохиолдуулан тус компани 
болон гэрээт компанийн авч хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ, Уртын голын тооройн төгөлийг сэргээх төсөл, 
Галбын говийн хулан жороо шувуунд сансрын 
дамжуулагч хүзүүвч зүүх ажил 
6-р сар: Өмнийн говийн тууртан амьтдын тооллого, 
дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг тохиололдуулан авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, Ханбогд суманд 
хэрэгжүүлж буй хулан жорооны судалгааны үр дүн, 
7-р сар: Хамтын мониторингийн дагуу хийгдсэн зэрлэг 
амьтдын ажиглалт болон байгаль орчны 
мониторингийн хөтөлбөрийн зарим үр дүн, Оюу толгой 
уурхайн тоосны хяналт шинжилгээний үр дүн. 
9-р сар: Усны хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн 
орон нутагт хүлээлгэн өгсөн тухай, шувуудын нүүдэл 
шилжилт хөдөлгөөний тухай мэдлэг олгох мэдээлэл, ОТ 
Тоосны хяналт шинжилгээний үр дүнгийн тухай 
мэдээллүүд тус тус орсон байна. 
10-р сар: “Ногоон Ханбогд” аяны хүрээнд 34 айл өрх 
оролцсон мод тарих ажлын үр дүнг дүгнэж, 10 айл 
өрхийг урамшуулсан тухай мэдээллийг танцилцуулсан.    

q 

2020 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг газар дээр нь үзэж шалгах 
ажлын хэсгийн үзлэг шалгалт 

Шалгалтын 
дүгнэлт 

Байгаль орчны хамгаалах, 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ 
болон орчны хяналт 

Төлөвлөж 
байна 

Холбогдох хуулийн дагуу 2020 оны 11 сард Өмнөговь 
аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
хяналт шалгалт зохион байгуулагдана.  
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№ БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад 
оролцогч талууд 

Тайлагнах 
хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хэрэгжилт Тайлбар 

шинжилгээний 
хөтөлбөрийн үр дүн 

7 

2019 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайланг орон нутгийн 
захиргаанд хүргүүлэх, танилцуулах 

Танилцуулга 
хийх 

2019 оны Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлт, 
үр дүн 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлан болон 2020 оны төлөвлөсөн ажлын 
талаар Байгаль орчны баг Өмнөговь аймгийн Байгаль 
орчны газарт 2020 оны 1 сарын 28-ны өдөр очиж 
танилцуулсан.  

8 

Тэмдэглэлт өдрүүд: Дэлхийн усны 
өдөр, Мод тарих өдөр, Дэлхийн 
нүүдлийн шувууны өдөр, Дэлхийн 
цөлжилттэй тэмцэх өдөр г.м 
тэмдэглэлт өдрүүдээр Ханбогд сумын 
дунд сургуулийн сурагчдад чиглэсэн 
танин мэдэхүйн арга хэмжээнүүд 
зохион байгуулна. 

Үйл 
ажиллагааны 
тайлан, 
хамрагдсан 
байгууллага, 
хүний тоо 

Байгаль орчны хамгаалах 
чиглэлээр мэдлэг олгох, 
олон нийтийн тэмдэглэлт 
өдрүүдийг хамтран 
зохион байгуулах 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

Энэ жилийн хувьд COVID-19-тэй холбоотойгоор тус 
тэмдэглэлт өдрийг нийтийг хамарсан байдлаар зохион 
байгуулаагүй ч 2020 оны 3-р сард “Усны үнэ цэнэ” 
сэдвийн хүрээнд бүх ажилчдад Оюу толгой уурхайн ус 
ашиглалтын талаарх мэдээллүүдийг хүргэхээс гадна 
устай холбоотой бодлого журмуудыг компанийн нийт 
ажилчдад дахин сануулж ач холбогдлын талаарх 
мэдлэгийг бэхжүүлэхэд чиглэн ажилласан. Мод тарих 
өдрийн хүрээнд нийт 11503 ш суулгацыг тарьсан тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 11.2.1 дүгээр хэсэгт оруулав.  

9 Булаг цэвэрлэгээний ажил 
Үйл 
ажиллагааны 
тайлан 

уурхайн бусад хэлтсийн 
ажилчдыг оролцуулан 
цэвэрлэгээний ажлыг 
зохион байгуулж, нутгийн 
байгалийн үзэсгэлэнт 
газрыг үзүүлж хайрлан 
хамгаалах ач холбогдлын 
талаар танилцуулна 

Бүрэн 
хэрэгжсэн 

Оюу толгой компанийн хувьд жил бүрийн хавар, 
намрын улиралд Ханбогд сумын нутаг дахь иргэд 
олноор очиж амарч, зугаалдаг уст цэгүүд болох Их 
булаг, Бага булаг болон Далайн булгийг цэвэрлэх 
ажлын зохион байгуулдаг. Энэ удаагийн намрын 
цэвэрлэгээг Оюу толгой компанийн сургалтын 
хэлтсийн хамт олон Ханбогд сумын төвд орших Их 
булаг орчмыг цэвэрлэсэн бөгөөд нийт 33 хүн уг 
цэвэрлэгээнд оролцож 10 орчим уут хаягдлыг түүж 
цэвэрлэсэн байна. Суурин газарт ойрхон байдаг 
онцлогоос хамаар хийссэн хаягдлын дийлэнхийг гялгар 
уут болон ус, ундааны хуванцар сав эзэлж байна. 
Энэ жилийн булаг цэвэрлэгээний ажлыг 2020 оны 6 
болон 10 дугаар сард Оюу толгойн байгаль орчин болон 
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биелэлтийн тайлан – 2020  

Бүлэг - 12 Хуудас - 5 
 

№ БОХТ-ний биелэлтийг тайлагнахад 
оролцогч талууд 

Тайлагнах 
хэлбэр Мэдээллийн агуулга Хэрэгжилт Тайлбар 

орон нутгийн харилцааны хэлтсийн мэргэжилтнүүд 
хамтран Цагаан толгойн булаг, “Агуй уулын хийд” 
орчим тус тус зохион байгуулсан. Өдөрлөгт 
оролцогчдын тоо-30 орчим хүн, цуглуулсан хогийн тоо 
25 уут  

10 

Байгаль орчны менежментийн тайланг 
орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл 
болох Гурван Талт Зөвлөлд 
танилцуулна 

Үйл 
ажиллагааны 
тайлан 

2019 оны Байгаль орчны 
менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлт, 
үр дүн 

Бүрэн 
хэрэгжсэн  

Гурван талт зөвлөлийн хурал COVID-19 цар тахалтай 
холбоотой цуцлагдсаар 8 сарыг хүргэсэн бөгөөд 
Байгаль орчны үйл ажиллагаа, мониторингийн үр 
дүнгийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, хэлэлцүүлгийг 2020 
оны 10 сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар хийсэн.  

11 

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-
ийн хорооны хуралд тогтмол оролцож, 
Байгаль орчны чиглэлээр мэдлээлэл 
өгнө, Байгаль орчны дэд хорооны үйл 
ажиллагааг ханган ажиллана 

Үйл 
ажиллагааны 
тайлан 

Байгаль орчны чиглэлийн 
авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээ 

Тогтмол 
хэрэгжүүлж 
байна 

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн харилцааны 
хорооны хуралд 2020 оны 7 сарын 1-ний өдөр оролцож 
Байгаль орчны чиглэлээр танилцуулга, мэдлээлэл өгсөн. 
Цар тахал COVID-19-тэй холбоотой олон нийтийг 
хамарсан үйл ажиллагаанууд цуцлагдсан, үүний дагуу 
Байгаль орчны дэд хорооны хурал зохион 
байгуулагдаагүй.  

12 

Оюу толгой ХХК-ийн ус ашиглалтын 
сар бүрийн мэдээллийг компанийн вэб 
хуудас www.ot.mn олон нийтэд 
нээлттэй байдлаар байршуулна 

Компанийн 
албан ёсны вэб 
хуудас 
www.ot.mn 

Ус ашиглалтын мэдээ Жилийн 
турш 

Оюу толгой ХХК-ийн ус ашиглалтын сар бүрийн 
мэдээллийг компанийн вэб хуудас www.ot.mn олон 
нийтэд нээлттэй байдлаар байршуулж байна. 

http://www.ot.mn/
http://www.ot.mn/
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД 
 
 

2.3.1 Усны төлбөрийн баримтууд 
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД 

2.3.2 БУЦБ-ын цэвэрлэсэн бохир усны шинжилгээний үр дүн 



Potassium Sodium Calcium Magnesium Chloride Sulfate Ammonium Nitrite ,N'g LABID Doc Sample ID Date Color pH 

Units - - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

1 L-9041 183 0816-08 16-Aug Colorless 7.38 20.28 1060 178.2 28.13 1062 900.6 50.00 <0.05 

2 L-9042 183 0816-09 16-Aug Colorless 7.21 9.86 750.1 203.1 29.80 1052 814.2 <0.10 <0.05 

3 L-9043 183 0816-10 16-Aug Colorless 8.05 17.02 887.5 177.1 25.50 959.7 912.0 0.80 0.08 

4 L-9044 183 0816-11 16-Aug Colorless 7.29 29.63 627.8 140.4 20.36 806.6 571.8 3.0 0.20 

Page 11 of l4  

0816-08 Influent water 
0816-09 Khaanzaa effluent 
0816-10 Manlai 1 WWTP
0816-11 Manlai 2 WWTP 



Nitrate Carbonate Bicarbonate 
Chlorine Total 

Conductivity 
Total Total 

.l'fo LABID Doc Sample ID Date Fluoride F dissolved Suspended (Cl-free) Hardness solid TDS Solids TSS 

Units mg/L mg/L mg/L mg/L mg-equ/l ,µ$/cm mg/L mg/L mg/L 

I L-9041 183 0816-08 16-Aug <0.01 <1.50 939.7 <0.10 11.21 6780 4.24 3926 280.0 

2 L-9042 183 0816-09 16-Aug 0.60 <1.50 103.7 <0.10 12.59 5280 2.46 3046 <3.00 

3 L-9043 183 0816-10 16-Aug <0.01 3.00 390.5 <0.10 10.93 5660 2.48 3228 4.00 

4 L-9044 183 0816-11 16-Aug <0.01 <1.50 366.1 <0.10 8.68 4260 1.79 2430 20.0 

I 
Page 12 of 14 

0816-08 Influent water 
0816-09 Khaanzaa effluent 
0816-10 Manlai 1 WWTP
0816-11 Manlai 2 WWTP 



Chemical 

.N'e LABID Doc Sample ID Date Oxidation oxygen 5-Day200C Arsenic As Cadmiun Chromium Copper Iron Fe Manganese Nickel Ni KMnO4 demand BOD Cd Cr Cu Mn 
COD/Cr/ 

Units mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

l L-9041 183 0816-08 16 Aug 118.4 419.0 151.5 <0.01 <0.005 <0.005 <0.02 0.19 0.04 <0.005 

2 L-9042 183 0816-09 16-Aug 6.24 <20.0 <3.00 <0.01 <0.005 <0.005 <0.02 <0.03 0.01 <0.005 

3 L-9043 183 0816-10 16-Aug 9.60 <20.0 <3.00 <0.01 <0.005 <0.005 <0.02 <0.03 0.04 <0.005 

4 L-9044 183 0816-11 16-Aug 12.80 <20.0 6.06 <0.01 <0.005 <0.005 <0.02 0.15 0.06 <0.005 

Page 13 o f  14 

0816-08 Influent water 
0816-09 Khaanzaa effluent 
0816-10 Manlai 1 WWTP
0816-11 Manlai 2 WWTP 



J l fg  LAB ID Doc Sample ID Date Lead Pb Selenium Zinc Zn Phosphorous Mercury Cyanide Total Total Ion 
Se p Hg Cntot cations anoins balance 

Units mg/L mg/L mg/L mg/L µg/1 mg/L mg-equ/1 mg-equ/1 -

1 L-9041 183 0816-08 16-Aug <0.01 <0.05 0.08 3.07 <1.0 <0.002 60.60 64.10 4239 

2 L-9042 183 0816-09 16-Aug <0.01 <0.05 0.05 0.68 <1.0 <0.002 45.46 48.33 2963 

3 L-9043 183 0816-10 16-Aug <0.01 <0.05 <0.01 1.63 <1.0 <0.002 50.02 52.56 3373 

4 L-9044 183 0816-11 16 Aug <0.01 <0.05 <0.01 2.90 <1.0 <0.002 37.58 40.66 2578 
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0816-09 Khaanzaa effluent 
0816-10 Manlai 1 WWTP
0816-11 Manlai 2 WWTP 
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l L-9041 183 0816-08 16 Aug 118.4 419.0 151.5 <0.01 <0.005 <0.005 <0.02 0.19 0.04 <0.005 
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Units mg/L mg/L mg/L mg/L µg/1 mg/L mg-equ/1 mg-equ/1 -

1 L-9041 183 0816-08 16-Aug <0.01 <0.05 0.08 3.07 <1.0 <0.002 60.60 64.10 4239 
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2.3.3 Бохирдлын хяналтын цооногуудын усны химийн шинжилгээ 
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ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД 

2.3.4 Гүний хооолой худгуудын усны шинжилгээний үр дүн
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2.3.5 Хаягдлын сангийн усны химийн шинжилгээний дүн 





Sod-ErdeneB
Text Box
PRW-4



Sod-ErdeneB
Text Box
PRW 9



Sod-ErdeneB
Text Box
PRW 11



Sod-ErdeneB
Text Box
PRW 10



Sod-ErdeneB
Text Box
TSF barge pond





Sod-ErdeneB
Text Box
TSF barge pond



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайлан – 2020 

ХАВСРАЛТ МАТЕРИАЛУУД 

2.3.6 Бичил амь судлалын шинжилгээний үр дүн 
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2.3.7 УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны 
шинжилгээ 
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2.4.1 Уурхайн талбайн дотор байрлах хөндөгдсөн 

талбайн зураг 
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ДАХЬ ХӨНДӨГДСӨН ГАЗАР
2020 ОНЫ БАЙДЛААР

Бэ л т гэ сэ н: Н.Пүр э всүр э н
ГМС ажил т ан, ЭМА АБО-ны  хэ л т э с,
Оюу То л го й ХХК
И-мэ йл : PurevsurenN@riotinto.com

0 0.4 0.8 1.2 1.60.2 Кил о мет р

Таних  т э мдэ г
35кВ цахил гаан дамжуул ах ш угам
*35кВ цамхаг
220кВ-ийн цахил гаан дамжуул ах ш угам

!

!
! ОТ сайт ы н хашаа
ОТ-Гаш уун сухайт  чигл э л ийн авт о  зам
ОТ л ицензийн т ал бай /8489.92 га/

Нийт х өндөгдсөн талб ай /3872.43 га/
Уур хайн & Бар ил гы н ажил д /3328.88 га/
Замы н ажил д /177.57 га/
Уур хайн авт о  зам /218.04 га/
Ө нгөн хөр сний о во о л го  /123.31 га/
Ш им э р хэ г хөр сний о во о л го  /24.63 га/

Ил уурх ай, далан, овоолгийн т өлөвлөгөө
Ил  уур хайн т ал бай
Агуул га багатай хүдр ийн о во о л го
Хаягдал  бо л о вср уул ах байгуул амж
Хаягдал  чул уул гийн о во о л го
Го л ы н хуур ай сайр

Огно о : 10/27/2020

*Тэ мдэ гл э л : 35кВ-ы н цахил гаан дамжуул ах
агаар ы н ш угамы н бо дит  хөндөгдсөн т ал бай
зур агт  о р о о гүй ба до о р х байдл аар  т о о цно .
35кВ цахил гаан дамжуул ах ш угам 26.84 га



 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний  
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3.1 Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг хүлээлгэн өгсөн акт 
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Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн барилга угсралтын ажлын явцад хөндөгдсөн Нарийн заган ойн нөхөн сэргээлт

Зураг 1. Ус татах шугам хоолойг байршуулж, техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал - 2012 он



Зураг 2. CTP#2, CTP#1 худгуудын хоорондох төв шугамын талбайд 2013 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн байдал 

Зураг 3. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал - 2014 оны 5, 7 сарууд 

Зураг 4. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал - 2014 оны 9 сар; 2020 оны 8 сар;  



Зураг 5. Биологийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа орон нутгийн иргэдийн төлөөлөлд танилцуулж буй байдал - 2014 оны 5-9 сар; 
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Оюут нисэх онгоцны буудлын техникийн нөхөн сэргээлт

Зураг 1. Талбайд байсан бетон суурь болон үерийн усны хоолойнуулыг авч зайлуулсан 

Зураг 2. Нисэх зурвасын талбайн дагтаршсан шороог сийрүүлж буй байдал

Зураг 3. Талбайд шимт хөрс буулгасан байдал Шимт хөрс тарааж буй байдал



Зураг 4. Шимт хөрс дэвсэж самналт хийсэн байдал

Зураг 5. Үерийн ус зайлуулах далан нөхөн сэргээлтээс өмнөх байдал Нөхөн сэргээлтийн далаах байдал

Оюут" хуучин нисэх буудлын хашаа байсан талбай

Зураг 7. Оюут хуучин нисэх буудлын хашааны шонгийн цементэн суурийг цэвэрлэж, нөхөн сэргээж буй байдал      



Оюут нисэх онгоцны буудлын биологийн нөхөн сэргээлт

Зураг 8. Оюут нисэх онгоцны буудлын биологийн нөхөн сэргээлтийг хийхэд малчдын бүлэгтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллав
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1. Монроуд ажилчдын түр суурин 

Зураг 1. Түр замын нөхөн сэргээлтийн өмнөх байдал Түр замын нөхөн сэргээлтийн дараах байдал

Зураг 2. Түр кемп нөхөн сэргээлтийн өмнөх байдал Түр кемп замын нөхөн сэргээлтийн дараах байдал

2. Манлайн замд ашигласан карьеруудийн нөхөн сэргээлт

Зураг 3. BP-ML01  2013 онд нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал BP-ML01  2018 оны байдлаар



Зураг 4. BP-ML02 карьерын сайжруулалтын өмнөх байдал BP-ML02 карьерын сайжруулалтын дараах байдал

Зураг 5. BP-ML03  2013 онд нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал BP-ML03  2018 оны байдлаар

Зураг 6. BP-ML04  2013 онд нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал BP-ML04  2018 оны байдлаар

Зураг 7. BP-ML05  2016 онд нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал BP-ML05  2018 оны байдлаар



Зураг 8. BP-KB02  2013 онд нөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал BP-KB02  2018 оны байдлаар
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1. MV-015255 Жавхлант талбайн Археологийн авран хамгаалах малтлага хийсэн талбайн зураг

Зураг 1. Heruga new 002 талбайн өмнөх байдал Heruga new 002 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 2. Heruga new 003 талбайн өмнөх байдал Heruga new 003 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 3. Heruga new 004 талбайн өмнөх байдал Heruga new 004 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 4. Heruga new 005 талбайн өмнөх байдал Heruga new 005 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал



Зураг 5. Heruga new 008 талбайн өмнөх байдал Heruga new 008 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 6. Heruga new 009 талбайн өмнөх байдал Heruga new 009 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 7. Heruga new 010 талбайн өмнөх байдал Heruga new 010 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 8. Heruga new 011 талбайн өмнөх байдал Heruga new 011 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал



Зураг 9. Heruga new 012 талбайн өмнөх байдал Heruga new 012 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 10. Heruga new 026 талбайн өмнөх байдал Heruga new 026 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 11. Heruga new 028 талбайн өмнөх байдал Heruga new 028 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 12. Heruga new 029 талбайн өмнөх байдал Heruga new 029 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал



Зураг 13. Heruga new 030 талбайн өмнөх байдал Heruga new 030 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 14. Heruga new 031 талбайн өмнөх байдал Heruga new 031 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 15. Heruga new 032 талбайн өмнөх байдал Heruga new 032 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

Зураг 16. Heruga new 033 талбайн өмнөх байдал Heruga new 033 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал



Зураг 17. Heruga new 034 талбайн өмнөх байдал Heruga new 034 талбайг нөхөн сэргээсний дараах байдал

2. Гэр кемп B-ийн түр зам

Зураг 18. Гэр кемп B-ийн түр замыг цэвэрлэж нөхөн сэргээсэн байдал



3. Барилгын ажилчдын түр суурингийн зориулалтаар ашиглаж байсан А кемпийн нөхөн сэргээлт

Зураг 19. А кемп цементэн талбайг цэвэрлэхээс өмнөх байдал А кемпийн цементэн талбайг бутлаж цэвэрлэж буй байдал

Зураг 20. А кемпд бохирын танк байршуулсан байдал Бохирын танк ухаж гаргасан байдал

Зураг 21. Танк авсны дараа ухалт хийсэн хэсгийг нягтаршуулж, талбайг цэвэрлэсэн байдал

Зураг 22. Шимт хөрс 10-18 см зузаантай дэвсэж, гадаргууг самнасан байдал



4. 35 кB-ийн цахилгааны шугамын барилгын ажлын түр талбай

Зураг 23. 35 кB-ийн цахилгааны шугамын барилгын ажлын түр талбайн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн байдал

5. Хаягдал мод хадгалах талбай 

Зураг 24. Хаягдал модны талбайг нөхөн сэргээхээс өмнө

Зураг 25. Техникийн нөхөн сэргээлтийн дараах байдал                                                                          Шимт хөрс дэвссэн байдал



6. Уст баг модны элсний ордын нөхөн сэргээлт

Зураг 26. Уст баг модны карьерын техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын явц - 2015

Зураг 27. Биологийннөхөн сэргээлт хийсний дараах байдал - 2019 оны 9 сар

7. ОТ-Гашуун сухайтын чиглэлийн замын барилгад ашигласан “BPR-Och01” 

Зураг 28. 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлтийн дараа Зураг 29. Биологийн нөхөн сэргээлтийн дараах байдал - 2019 оны 9 сар
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Хавсралт 9.3.1 Шинэ Бор-Овоогийн булгийн усны шинжилгээний 
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