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1. ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
1.1.Төсөл хэрэгжүүлж буй газрын засаг, захиргааны харьяалал
Төслийн харьяаллын 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. Оюу толгой төслийн байршил

Төслийн ангилал: Оюу толгой уурхай нь Оюу толгойн бүлэг ордоос зэс-алт олборлох,
боловсруулах уул уурхайн төсөл бөгөөд 2018 онд Ил уурхайгаас хүдэр олборлох үйл
ажиллагаа, Далд уурхайн барилга бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа явагдаж байна.
Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл:
Хүснэгт 1. Оюу толгой ХХК-ийн мэдээлэл
Оюу толгой төслийг
хэрэгжүүлэгч аж
ахуйн нэгжийн

Оюу толгой ХХК

Aж ахуйн нэгжийн
улсын бүртгэлийн
дугаар

9019006110

Үйл ажиллагааны чиглэл

Оюу толгой ХХК-ийн
хаяг, байршил

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

Улаанбаатар-14240,
Сүхбаатар
дүүрэг,
Чингисийн
өргөн
чөлөө-15,
“Моннис
цамхаг”, 7 давхар Оюу
толгой
ХХК-ийн
Байгаль орчны хэлтэс.

Хүснэгт 2. Оюу толгой ХХК-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл
№

Нэр

Албан тушаал

1

Армандо
Торрес

Оюу толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал

2

Маррэй
Сварипа

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн ерөнхий менежер

3

Н.Эрдэнэбаяр

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБО-ны хэлтсийн Байгаль орчны асуудал хариуцсан
менежер

4

Г.Баттулга

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБО-ны хэлтсийн Удирдлагын систем хариуцсан
менежер

1.2.Төслийн түүхэн товчоон
Төсөл 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”
болон “Рио Тинто” компаниуд тус тус эзэмшиж байна.
Төсөл хэрэгжих хугацаа: ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын хувьд
30 жилийн турш тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын одоогийн
мөрдөж буй “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир ХөОГ-ний
хугацааг дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг тухайн үеийн “Айвенхоу Майнз”
буюу одоогийн “Туркойз Хилл” болон Монгол Улсын Засгийн газар харилцан зөвшөөрсөн
байна.
1.3.Оюу Толгой 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 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 2. Оюу Толгой төслийн 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 (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.
1.4.Оюу толгой төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам Ашигт малтмалын газрын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
зөвлөлөөр 2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр Оюу толгой ХХК-ийн боловсруулсан
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах
уурхайн, баяжуулах үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг хэлэлцэж, №
24-01 тоот дүгнэлтийг гаргасан. Энэ 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.

1.5.Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
2018 оны эцсийн байдлаар Ил уурхайгаас 106.70 мян.тонн хүдрийн материал
олборлосноос 36.95 мян.тонн хүдэр боловсруулж, 22,68%-ийн зэсийн дундаж агуулгатай
647,35 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэсэн байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахи
хүснэгтнээс харна уу. 2018 оны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг өмнөх онуудтай харьцуулсан
байдлаар доорхи хүснэгтэнд харуулав (Энэ мэдээлэл нь уулын ажлын төлөвлөгөөнд
тусгагдсан урьдчилсан тоо бөгөөд эцсийн мэдээлэл нь уулын ажлын тайлангаар
баталгаажиж гардаг).
Хүснэгт 3. Оюу толгой уурхайн сүүлийн 3 жилийн үйлдвэрлэлийн мэдээлэл

Үйлдвэрлэлийн мэдээ
Ил
уурхайн
нийт
олборлосон
хүдрийн
материал буюу уулын цул
/хөрс,
хүдэр
нийлсэн
хэмжээ/
(‘000 тонноор)
Үүнээс:
Боловсруулсан хүдэр (‘000
тонноор)
Үйлдвэрлэсэн
зэсийн
баяжмал (‘000 тонноор)
Баяжмалын дундаж агуулга
(% Зэс)

2015 он
бүтэн
жилээр

2016 он
бүтэн
жилээр

2017 он
бүтэн
жилээр

2018 он
(Урьдчилса
н байдлаар)

91,771

96,938

105,921

68,446

34,537

38,152

-

29,377

788.5

846.6

722,49

535.9

25.6

23.8

-

21.9

201.3
300
1,420

-

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд:
Зэс (‘000 тонноор)
Алт (‘000 унциар)
Мөнгө (‘000 унциар)

202.2
653
1,223

117.6
169
676

Хайгуулын ажил: “Оюу толгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Оюу толгой (MV-006709)
ашиглалтын зөвшөөрлийн талбайд хайгуулын ажлаар 2018 онд нийт 10 цооног өрөмдөж,
2.5 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн. Хайгуулын судалгааны ажлын дэлгэрэнгүй
мэдээллийг 2018 оны хайгуулын ажлын тайланд тусгаж холбогдох төр захиргааны
байгууллагад хүргүүлэх болно.

1.6.Уурхайн гол барилга байгууламжууд

Зураг 3. Лицензийн талбай-Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр

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, Хаягдал хадгалах байгууламж)
2. Ил уурхай
3. Дугатын хярын дайрганы орд
4. Халивын элсний орд
5. Далд уурхай (Босоо ам-1, 2, 3, 4, 5 )
6. Тэсрэх бодисын үйлдвэр
7. Төв дулааны станц
8. Хог хаягдлын менежментийн төв
9. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр
10. Бетон зуурмагийн үйлдвэр-1, 2, 3, 4
11. Хүнд машин механизмын засварын цехийн цогцолбор
12. Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд,
13. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц зэрэг гол байгууламжууд байдаг.

1.6.1.

6

5

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор

4

3

2

1

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

Оюу толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэр нь Оюу толгой зэс-алтны бүлэг ордод байрлах
Баруун Өмнөд ордын ил уурхай ба Хойд Хьюго ордын блокчлон олборлох далд уурхайгаас
жилд 35 сая тонн буюу хоногт 100 000 тонн хүдэр олборлон баяжуулж, зэс-алт агуулах
баяжмал үйлдвэрлэнэ. Үйлдвэр нь Босоо ам №2 болон Ил уурхайн дунд ойролцоогоор 255
метр урт, 144 метр өргөнтэй талбайг эзлэн баруунаас зүүн чиглэлд сунаж байрлана.
Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч:

Зураг 5. Туузан дамжуулагч болон хүдрийн агуулах

Үйлдвэрийн ашиглалтын эхний жилүүдэд хүдрийн гол эх үүсвэр нь Баруун Өмнөд ордын
ил уурхай байна. Далд уурхай ашиглагдаж эхэлснээр хүдэр олборлолтын хэмжээ
нэмэгдэхийн зэрэгцээ Баруун Өмнөд ордын хүдэр олборлолт аажмаар буурна. Далд уурхайн
ашиглалтын эхний шатанд хүдрийг газрын гадарга дээр гаргасны дараа хүнд даацын
тээврийн хэрэгслээр том бутлуурт буулгаж цаашид хүдрийн овоолгод шилжүүлнэ. Далд
уурхай ашиглалтын хоёр дахь жилээс тэжээгч ба хоёр дахь туузан дамжуулагч
суурилагдсанаар далд уурхайн хүдрийг том бутлагдсан хүдрийн овоолгод шууд дамжуулна.

Зураг 6. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагчийн ерөнхий схем

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

Зураг 7. Хаягдал хадгалах байгууламжийн байршил

1.6.2.

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 ширхэгийг ашиглаж байна.
1.6.3.

Дугатын хярын дайрганы орд

Оюу Толгойн MV-006709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын
ордын 50 орчим га талбайг хамарсан А+С зэрэглэлээр 4177.14 мян.м3 нөөцтэй. Ордын
нөөцийг Оюу толгой төслийн өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан
ашиглах ба жилд 100 мян м3 хүчин чадалтайгаар 40 гаруй жил 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. 2018 оны 3-р улирлын байдлаар 209 815 м3 элс авч ашигласан байна. Жилийн эцсийн
гүйцэтгэлийг уулын ажлын тайланд тусгана.
1.6.4.

Халивын элсний орд

Халивын элсний орд нь Оюу Толгойн MV-006709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
бүхий талбайн зүүн хойд хэсэгт оршино. Оюу Толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн.
Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3. 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. 2018 оны эхний хагас жилийн
байдлаар 26,16 мян.м3 элс авч ашигласан байна. Жилийн эцсийн гүйцэтгэлийг уулын ажлын
тайланд тусгана.
1.6.5.

Уурхайн талбай дахь голын хуурай сайрын элсний орд

Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд цаашид баригдах барилга
байгууламж, далангийн суурь, өндөрлөгөөг хийхэд шаардлагатай элсний нөөцийг Оюу
Толгой төслийн ил уурхайн хүрээ болон хүдрийн овоолгод өртөж байгаа Ундай голын хэсэг
буюу голын голдиролыг өөрчилсөн хоёр далангийн хоорондох элсний нөөцөөр хангахаар
Нөөцийн тайлан, ТЭЗҮ хийлгэн Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр 2014 онд батлуулсан. БОННҮ
нь 2018 онд батлагсантай холбоотойгоор энэ ордоос элс авч ашиглаж эхэлсэн байгаа. 2018
оны 3-р улирлын байдлаар 182,8мян.м3 элс авч ашигласан байна. Жилийн эцсийн
гүйцэтгэлийг уулын ажлын тайланд тусгана.

1.6.6.

Хаягдал материал дахин ашиглалт

Оюу толгойн Ил уурхайн малталтаас гарч байгаа хоосон чуулуулаг буюу хаягдал
чулуулгийг бутлан Хаягдал хадгалах байгууламжийн далангийн өндөрлөгөөг хийхэд
ашиглаж байна. Энэхүү хаягдал материал ашиглаж байгаа үйл ажиллагаа нь нэг талаас
байгаль орчинд бий болох хаягдал чулуулгийн овоолгыг багасагах, нөгөө талаас шинээр
буюу өөр талбайгаас олборлох барилгын материалын хэмжээг бууруулж байгаа 2 талын ач
холбогдолтой, байгаль орчинд ээлтэй технологи 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, зөвлөгөөний үндсэн дээр хаягдал материал буюу үүсмэл ордод бусад ашигт
малтмалтай нэгэн адил нөөц бодон Эрдэс баялгийн зөвлөлөөр батлуулсан. Одоогоор ТЭЗҮг боловсруулан Эрдэс баялгийн зөвлөлд хүргүүлсэн бөгөөд зөвлөлөөс томилогдсон
мэргэжилтнүүд тайланг хянах шатандаа явж байна. 2018 оны 3-р улирлын байдлаар 38,93
мян.м3 буталсан чулуу ашигласан байна. Мөн түүнчлэн Ил уурхайгаас гарч байгаа шаврыг
авч ашигладаг бөгөөд 2018 оны 3-р улирлын байдлаар нийт 1 025,58 мян.м3 шавар Ил
уурхайгаас авч ашигласан байна.
Мөн Хаягдал хадгалах байгууламж 2-ыг барьж байгуулах бэлтгэл ажил буюу талбайг
бэлдэх явцад хөрс хуулалтнаас бий болсон элсэрхэг хөрсийг мөн Хаягдал хадгалах
байгууламжийн 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. 2018 оны хагас жилийн байдлаар 163, 1 мян.м3
элсэрхэг хөрс авч ашигласан байна. Ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг гүйцэтгэлээр нь
тооцож, орон нутгийн тусгай дансанд төвлөрүүлж байна.

1.6.7.

Далд уурхай

Босоо ам №1, 2 болон 5

Зураг 8. Босоо ам # 1.

2018 онд далд уурхайн барилгын буюу бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжлэн явагдаж йана.
Олборлолтын ажил 2020-2021 онд эхлэхээр төлөвлөгдөөд байгаа ба энэ хүртэл 200-аад
километр хөндлөн коридор болон налуу ам малтаж бэлтгэсэн байх юм.

Зураг 9. Босоо ам № 2

1.6.8.

Тэсрэх бодисын үйлдвэр

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх
бодисын агуулах зэргээс бүрддэг. Оюу Толгой төслийн барилга болон ил уурхайд ашиглах
тэсрэх дэлбэрэх бодисыг Максам компани /2011 оны 9 сараас эхлэн/ ханган нийлүүлдэг.

Максам компанийн онцгой хамгаалалтын зурвас бүхий барилга байгууламжийг 2011 оны 7
дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж ашиглалтад оруулсан. Тэсрэх бодисын
үйлдвэр нь Оюу толгой төслийн лицензийн талбай дотор тусдаа 215 м х 175 м талбайтай
хашаан дотор байрладаг. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн барилга нь 35 м х 28 м хэмжээтэй ба
химийн бодис хадгалах 42 х 30 м хэмжээтэй 2 байгууламжтай.
1.6.9.

Дулааны төв станц (ДТС)

ДТС-ын барилга байгууламж нь тэнхлэгээрээ 138 м х 225 м хэмжээтэй болно. Тус
дэд станц нь дотроо бойлерын байгууламж (хүчин чадал - 2625.3 м2, өндөр - 33 м), галын
усны насосны станц (21.3 м х 12.7 м), трансформатор, машин зогсоол, нүүрсний талбай,
хүйтэн индүү, бетон түннел, нүүрс бутлуурын өрөө, нүүрсний конвейр, үлээгүүрийн өрөө,
утаа сорох сэнсний өрөө (45 м х 6 м) зэргээс бүрддэг. Гол барилга нь төмөр бетон бүтээцтэй,
цутгамал төмөр бетон баганан суурьтай, туслах барилгууд нь ган каркастай, сэндвичэн
хавтан ханатай байна (Зураг 10).

Зураг 10. Дулааны төв станц

ДТС нь нүүрсээр галладаг уурын бойлерууд болон дулаан солилцооноос бүрдэх бөгөөд
төвийн дулаан солилцогч луу уурыг гаргаснаар халаалтын систем ажиллаж, дулаан
түгээдэг.
1.6.10.

Хог хаягдлын менежментийн төв (ХХМТ)

Олон улсын болон үндэсний стандартын шаардлагад нийцсэн, хог хаягдлыг
технологийн дагуу булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах сан болон аюултай хог
хаягдлыг хадгалах талбай бүхий ХХМТ уурхайн талбайд ажиллаж байна.
1.6.11.

Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр (УЦСҮ)

Ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг хангах зорилгоор байгуулагдсан.
Үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м. Төмөр бетонон суурьтай,
сэндвичэн хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400 м3 хэмжээтэй 4 ширхэг усан

сантай усан насос станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр гэсэн үндсэн 2 танхимтай
(Зураг 11).

Зураг 11. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр

1.6.12.

Бетон зуурмагийн үйлдвэр

Далд уурхайн барилгажилтад шаардлагатай бетон зуурмагийг дотооддоо үйлдвэрлэн
хангах зорилгоор Бетон зуурмагийн үйлдвэрүүд ажиллуулна. Бетон зуурмагийн үйлдвэр1ийн үйл ажиллагаа зогссон. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 2-ыг татан бууулгаж, Босоо
амнуудтай ойрхон илүү өндөр хүчин чадалтай Босоо ам 4-ийг барьж, Босоо ам 2-ын тоног
төхөөрөмжийг Бетон зуурмагийн үйлдвэр 4 лүү шилжүүлсэн. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 3ыг үргэлжлүүлэн ашиглана.
1.6.13.

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 тэгшилгээг сайтар хийж, машины тос болон
бензин, дизелээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар будаж хамгаалсан.
1.6.14.

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 бүрт
реактороос автоматаар зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж зайлуулдаг. 2018 онд
төслийн талбайд 5, Ханбумбат нисэх буудалд 1 бохир ус цэвэрлэх байгууламж ажилласан
байна.

Хүснэгт 4. Төслийн хүрээнд ашиглаж буй цэвэрлэх байгууламжууд
Бохир ус цэвэрлэх
байгууламж

Хүчин чадал

Хүлээн авсан
бохир ус

Цэвэрлэсэн
ус

Лаг

БУЦБ-1 Оюут кемп

1700м3 (8200 хүн/өдөр)

338114.0

340964.0

370.0

БУЦБ-2 Манлай кемп

300м3 (1800 хүн/өдөр)

55920.0

54980.0

2120.0

БУЦБ-3 Манлай кемп

300м3 (2400 хүн/өдөр)

89043.0

87911.0

1555.0

БУЦБ-4 Эрчим кемп

240 м3 (1500 хүн/өдөр)

28555.0

30145.0

1170.0

60 м3 (300 хүн/өдөр)

1616.0

906.0

40.0

2600м3 (14200 хүн/өдөр)

524488.0

525966.0

5275.0

БУЦБ-5 Нисэх
Нийт

1.6.15.

Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц

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 бутлуураас ялигүй 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
байгууламжид 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 ШТБ-д 400 мянган литрийн багтаамжтай түлшний сав 2 ширхэг, 1 сая литрийн
батгаамжтай түлшний сав 2 ширхэг тус тус байдаг. Харин бусад ШТБ-нд 50 мянган литрийн
багтаамжтай түлшний сав 2 шихрэг, 400 мян литрийн батгаамжтай түлшний сав 2 ширхэг
тус тус байдаг.

1.7. Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны үнэлгээ, холбогдох зөвшөөрлүүд
1.7.1. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд
Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшиж буй тусгай зөвшөөрлүүдийн мэдээллийг 5-р
хүснэгтнээс харна уу.
Хүснэгт 5. 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-0067010

2010/12/23-2033/12/23

4

Жавхлант /Онтре гоулд ХХК-тай хамтран
эзэмшдэг/

MV-015225

2010/12/27-2039/12/27

5

Шивээ толгой /Онтре гоулд ХХК-тай
хамтран эзэмшдэг/

MV-015226

2010/12/27-2039/12/27

2013/95

2013/12/23-2018/12/23

Б. Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, гэрчилгээ
6

1.7.2.

Усны мэргэжлийн байгууллагын гэрчилгээ
(цооног өрөмдөх, сэргээн засварлах,
тоноглох)

Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ

Хүснэгт 6. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ
№
1
2
3
4
5

Газар эзэмших зориулалт

Гэрчилгээний
дугаар

Газрын
хэмжээ /га/

Хүчинтэй
хугацаа

Уурхайн ашиглалтын талбай

0007531

8489

2016//04/052036/03/23

Орон нутгийн байнгын онгоцны буудал

0007528

230

2016//04/052036/03/23

Хаягдал хадгалах байгууламж

0007527

64,8

2016/04/052036/03/25

Ачаа тээвэр, ялгалтын талбай

0007526

22,4

2016/04/052036/03/26

Ханбогд сумын МСҮТ

0007591

1

2013/08/092043/08/09

6
7
8

9

Радио холбооны цамхаг

0007600

0,06

2016/09/192036/07/20

Ханбогд суман дахь ажилчдын түр
суурин

0007596

9,00

2012/11/232017/11/23

Гүний хоолой шугам хоолой

2657457

2457,00

Их гэр

2657457

12,00

2015/02/102020/02/10
2015/09/182020/09/18

1.7.3. Байгаль орчны үнэлгээ
“Оюу толгой” ХХК нь 2004 оноос хойш нийт 43 БОННҮ хийлгэсэн байдаг. Эдгээр тайланг
дараах холбоосоор орж үзэх боломжтой. http://ot.mn/тайлангууд. Одоо хүчин төгөлдөр
мөрдөж байгаа БОННҮ-ний тайлангуудыг доорхи хүснэгтээр үзүүлэв.
Хүснэгт 7. “Оюу толгой” ХХК-ийн БОННҮ-ний тайлангууд.

№

БОННҮ тайлангийн нэр

Батлагдсан он

1

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

2012

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

2010

3

“Цагаан хад-Гашуунсухайтын авто зам” төсөл БОННҮТ

2015

4

Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант баг чиглэлийн 93,8 км хатуу
хучилттай авто зам барих төсөл БОННҮТ
Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын цахилгаан тэжээлийг
татах, 1500кВа, 25/04кВ-ын дэд станц барих төслийн
БОНБНҮ

2

5
6

Ундайн голын элсний ордыг ашиглах төслийн БОННҮ

2016
2018
2018

1.8.Төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн
тайлангийн бүтэц, нийт зардал
Оюу толгой төслийн MV-006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд
явагдаж байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна төслийн дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалттай холбоотой хэд хэдэн төсөл ашиглалтын талбайн гадна хэрэгжсэн бөгөөд

тэдгээрийн БОНБНҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОНХАЖЯ-аар батлуулсан.
Төслийн 2018 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөөний Биелэлтийн Тайлан нь
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. Гашуун сухайтын хатуу хучилттай замын төсөл,
4. Ханбумбат онгоцны буудал,
5. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл,
6. Ундай голын элсний ордыг ашиглах төсөл,
7. ХБ-ОТ-Жавхлант хатуу хучилттай зам барих төсөл.
Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах талаар авах
удирдлага зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ,
уг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг бодитойгоор тооцож,
тусгах зорилт тавилаа.
2018 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун жаран гурван сая нэг зуун
таван мянган (1 463 105 000.0) төгрөг төсөвлөсөн байна (8-р хүснэгт).
Хүснэгт 8. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын задаргаа
№

Төслийн нэр

Зардал (мян.төг)

1

Усны нөөц хамгааллын менежмент

408 931.50

2

Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын менежмент

296 030.68

3

Агаарын чанарын менежмент

135 350.00

4

Газар ашиглалтын менежмент

219 465.75

5

Нөхөн сэргээлт

207 760.91

6

Химийн бодисын менежмент

57 947.40

7

Хог хаягдлын менежмент

52 926.21

8

Хууль эрхзүйн хэрэгжилт

61 450.41

9

Бусад

23 242.15

Нийт зардал

1 463 105.00

2. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
2.1

Амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний
төлөвлөгөөний биелэлт

Ховор, нэн ховор амьтдын талаарх сургалт
“Оюу толгой” ХХК (ОТ)-ний үндсэн болон гэрээт компанийн ажилчид нь Байгаль орчны
мэдлэг олгох сургалтанд зайлшгүй хамрагддаг. Мөн ОТ уурхайн ерөнхий сургалтанд
байгаль орчны талаар мэдээлэл орсон байдаг. Энэхүү сургалтуудын агуулгад уурхайн үйл
ажиллагаа явуулж буй Өмнийн говийн ховор болон нэн ховор биологийн олон янз байдлын
талаар мөн энэхүү биологийн олон янз байдалд уурхайн зүгээс үзүүлж болохуйц сөрөг
нөлөөлөл түүнээс хэрхэн сэргийлэх (замгүй газраар тээврийн хэрэгслээр зорчихгүй байх,
хурдны хязгаарыг барих гэх мэт) талаар тусгагдсан байдаг. Сургалтын материал нь Монгол,
Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн байдаг.
2018 оны байдлаар дээрх сургалтуудад суусан ажилчдын тоог 1-р графикт харуулав.
1000
888

900

Ажилчдын тоо

800
687

700
600
504

500

410

400

349

338

300
200
100
0

165
64
9

9

8

1

2

16

3

4

10

5

24

7

6

7

17

8

28

9

34

10

37

11

101
26

12

Сар
Б. О.

Ерөнхий

График 1. 2018 оны байдлаар сургалтанд хамрагдсан ажилчдын тоо. Б.О – Байгаль орчны сургалт, Ерөнхий
– Оюу толгой уурхайн ерөнхий сургалт.

Шувууд цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй цахилгаан шонгууд дээр суурилуулсан богино
холболтын тусгаарлагчийн ажиллагааны мониторинг
Гүний хоолойд байгуулсан шувууд цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй дунд болон бага
вольтийн цахилгаан шонгууд дээр 2017 онд тусгаарлагч суурьлуулсан бөгөөд сар бүр
мониторинг хийж үхсэн шувуудын тоо, зүйлийг бүртгэж байна. 2018 оны байдлаар таван
зүйлийн (нэг нь үл мэдэгдэх), 14 бодгаль шувууд тогонд цохиулж үхсэн байна. Энэ нь
тусгаарлагч суурьлуулахаас өмнө буюу 2016 оны үр дүнтэй харьцуулахад 40 хувиар бага
байгаа юм (2-р график).
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График 2. Гүний хоолой дахь дунд болон бага вольтын цахилгаан шон дээр 2016-2018 оны хооронд үхсэн
шувуудын тоо, зүйл

Хэдийгээр шувууд тогонд цохиулах эрсдэл буурсан ч тодорхой хэмжээнд үхэл хорогдол
байгаа шалтгаан нь дэлхийн жишигт эдгээр тусгаарлагч эрсдлийг 80 орчим хувиар
бууруулдагтай холбоотой юм.
Хулан болон хар сүүлт зээрт зүүсэн сансрын дамжуулагчтай хүзүүвчний мониторинг
Энэхүү төсөл нь Хулан, хар сүүлт зээрийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөний мониторингийн
хүрээнд Өмнийн говийн хулан, хар сүүлт зээрийн шилжилт хөдөлгөөний хэв маягийг
тодорхойлох, хулангийн шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлж буй байгалийн болон хүний хүчин
хүчин зүйлс (ялангуяа уул уурхай, автозам)-ийг тогтоох зорилготой.
30 хуланд болон 20 хар сүүлт зээрт хиймэл дагуулын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүх ажлыг
2018 оны IX – X сарын хооронд Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг болон
Австрийн Венийн Их Сургууль, Норвегийн Байгаль хамгааллын хүрээлэнгийн эрдэмтэд
хамтран хийж гүйцэтгэв (12-р зураг).

Зураг 12. 2018 онд хуланд хиймэл дагуулын дамжуулагчтай хүзүүвч зүүж буй байдал.

Дэлгэрэнгүйг орчны хяналт шинжилгээний 11.6.11. Хулангийн нүүдэл, шилжилт
хөдөлгөөний судалгаа 11.6.12. Хар сүүлт зээрийн нүүдэл шилжилт хөдөлгөөний судалгаа
хэсгээс харна уу.

Сансрын дамжуулагч хүзүүвчтэй хулангийн мэдээнд үндэслэн зам хөндлөн гардаг
хугацаа, байршлыг тодорхойлох мониторинг
2015 онд 21 хуланд сансрын дамжуулагчтай хүзүүвч зүүсэн бөгөөд эдгээр хүзүүвчний
мэдээлэл дээр үндэслэн 2018 онд хулан ОТ – Гашуун Сухайт (ОТ-ГС) автозам хөндлөн
гарсан хугацаа, байршлыг тодорхойлсон болно. энэхүү судалгаа нь ОТ-ГС замын
нөлөөллийг тодорхойлох зорилготой.
2018 онд хүзүүвчтэй найман хулан ОТ-ГС чиглэлийн автозамыг нийт 93 удаа хөндлөн
гарсан байна (9-р хүснэгт). Энэ нь өмнөх онуудтай харьцуулахад бага байгаа нь 2018 онд
дахин хүзүүвч зүүх ажил хийгдсэн бөгөөд IV – IX сарын хооронд идэвхтэй хүзүүвч
байгаагүйтэй холбоотой байж болох юм.
Хүснэгт 9. 2018 онд хүзүүвчний хулан Оюу толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн автозамыг хөндлөн гарсан
тоо, бодгаль бүрээр.
Жил
2016
2017
2018

Хүзүүвч ажилласан
сар
1 – 12
1 – 12
(1 – 4 болон 9 – 10)

ОТ-н зам гарсан тоо, ш
207
258
93

ОТ-н зам гарсан хулангийн тоо,
бодгаль
9
6
8

Зам хөндлөн гарсан байршлыг ажиглавал ОТ уурхайгаас 30-35 км-ээс эхлэн зам гарах
тохиолдол нэмэгдэж Цагаан хаданд ойртох тусам буурч байна (13-р зураг). Энэ нь магадгүй
Цагаан хаданд ОТ-ГС чиглэлийн автозам Таван толгой-ГС чиглэлийн автозамтай нийлдэг
бөгөөд энэ хэсэгт нүүрс зөөдөг том оворын тээврийн хэрэгсэлийн цуваа маш урт
үргэлжилдэгтэй холбоотой байж болох юм.

Зураг 13. Хүзүүвчтэй хулангийн Оюу толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн автозам хөндлөн гарсан байршил.

Хууль бусаар амьтан агнах, ургамал түүх, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг тээвэрлэх
ашиглахыг хориглох тухай компаний дотоод журмын хэрэгжилтийн мониторинг
Уурхайн талбарт болон уурхайгаас хууль бусаар зэрлэг амьтны эд эрхтэн, тэдгээрийн
гаралтай бүтээгдэхүүн тээвэрлэхээс сэргийлэн төв хаалга болон нисэх буудал дээр тогтмол
үзлэг шалгалтыг хийж байна. 2018 оны байдлаар ямар нэг зөрчил илрээгүй байна.

Зураг 14. Ажилчдын автобусыг төв хаалгаар гарахаас нь өмнө шалгаж буй байдал.

Хог хаягдлын цэг дээрх хэрээний тооллого
2018 онд Хог Хаягдлын Менежментийн Төв (ХХМТ) орчимд явуулж буй элдэв идэшт
шувуудын тооллогын нийлбэр дүнгээр таван зүйлийн 581 бодгаль шувуу бүртгэгдсэнээс
хон хэрээ 514, хөхвөр тагтаа 23, алагтуу хэрээ 22, сохор элээ 13, алаг шаазгай ес байжээ.
Дээр дурьдагдсан таван зүйл шувуудаас сохор элээ нүүдлийн ба зундаа өндөглөн зусдаг,
алагтуу хэрээ нь нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг, бусад гурван зүйл нь суурин шувууд юм.
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График 3. 2015-2018 оны хоорондох хог хаягдлын менежментийн төв дээрх элдэв идэшт шувуудын тоо,
сараар (2018 оны 9 болон 11-р сарын тоо хоолны хаягдлыг бордоо болгож буй талбайд хийсэн тооллогийн
дүн болно).

2017 оны мэдээтэй харьцуулахад бүртгэгдсэн шувуудын тоо 37%-иар буурчээ. Энэ нь
хоолын хаягдлыг бордоо болгон бэлтгэж буйтай холбоотой. Тиймээс 2018 оны IX болон XI

сард бордоо бэлтгэж буй талбай дээр элдэв идэшт шувуудын тооллогийг хийсэн бөгөөд IX
сард 51, XI сард 80 шувуу тоолсон байна. Цаашид энд тооллогийг үргэлжлүүлэн хийхээр
төлөвлөж байна.
Жолооч нарт зориулсан мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт
Амьтан судлалын баг 2018 онд тээврийн жолооч нарт зориулж тусгайлсан сургалт зохион
байгуулж нийт таван удаагийн сургалтаар 198 жолооч хамрагдсан байна. Сургалтад ОТ-н
ойр орчимд байдаг зэрлэг амьтдын зүйлийн бүрдэл, тэдгээрийн тархалт болон хулан хар
сүүлт зээрт зүүсэн хүзүүвчний мэдээллийг танилцуулсан болно. Жишээ болгож нэг
удаагийн сургалтанд суусан жолооч нарын нэрсийг 16-р зургаас харна уу.

Зураг 15. Амьтан судлалын багийн зохион байгуулсан амьтдын талаар мэдлэг олгох нэг удаагийн сургалтын
үеэр.

Зураг 16. Амьтан судлалын багийн зохион байгуулсан амьтдын талаар мэдлэг олгох нэг удаагийн сургалтад
суусан жолооч нарын нэрс.

Газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон дүгнэлтийн тоо, жишээ
Ховор, нэн амьтад болон тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах зорилгоор газар хөндөх
зөвшөөрөл олгох үед Амьтан судлалын багаас судалгаа хийж дүгнэлт өгдөг болно.
2018 оны байдлаар нийт 86 газар хөндөх зөвшөөрөлд дүгнэлт өгсөн байна. Хурдны
хязгаарыг барих, замгүй газраар зорчихгүй байх, амьтан зам гарч буй тохиолдолд зогсож
өнгөрөөх гэх мэт дүгнэлт өгсөн. Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдол гараагүй болно.
Амьтан судлалын багаас өгсөн зөвлөмжийг жишээ болгон 17-р зурагт харуулав.

Зураг 17. Оюу толгойн ус хадгалах байгууламжаас салаалан Ханбумбат нисэх буудал татаж буй 35кВ
цахилгаан шугам барих ажлын газар хөндөх зөвшөөрөлд амьтны зүгээс өгсөн дүгнэлт.

Төлсийн талбайд тээврийн хэрэгсэл жолоодох үедээ тэмдэг тэмдэглэгээг сайтар дагаж
мөрдах талаар ажилчдад анхааруулах мэдээлэл бэлдэж хүргэх
Амьтан судлалын баг сар бүр уурхайн хашаан дотор зэрлэг амьтдын мониторинг хийдэг
бөгөөд энэхүү мэдээлэл дээр үндэслэн зэрлэг амьтад ихээр тархсан орчны ажилчид руу
мэдээлэл явуулж, тээврийн хэрэгсэл жолоодож буй үедээ анхаарал болгоомжтой байх
талаар зөвлөгөө өгдөг.

Зураг 18. Амьтан судлалын багаас тухайн сарын зэрлэг амьтдын уурхайн хашаан доторх тархалтын
талаар ажилчид руу явуулдаг цахилгаан шуудан.

Зураг 19. Амьтан судлалын багаас явуулдаг электрон шууданд хавсаргадаг тухайн сарын зэрлэг амьтдын
(хулан, хар сүүлт зээр) уурхайн хашаан доторх тархалтын зураг.

Оюу толгой – Гашуун сухайт чиглэлийн автозамын хөдөлгөөний эрчмийн мониторинг
ОТ уурхайн талбайгаас Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэл хатуу хучилттай замыг 2014
онд барьж ашиглалтанд оруулсан. Энэ замаар зорчих тээврийн хэрэгслээс зэрлэг амьтанд
үзүүлж болох нөлөөллийг тогтоох, хянах зорилгоор тээврийн хэрэгслийн тоо, хурд, замын
эрчмийг үнэлэх ажлыг 2014 оны XII сараас эхлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Бид Марксман
M680 загварын байнгын ажиллагаатай автомат тоологч багажийг суурилуулан ашиглаж
замын хөдөлгөөний хяналтыг явуулж байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг орчны хяналт шинжилгээний 7.6.7. Тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөний хяналт хэсгээс харна уу.
Хаягдал хадгалах байгууламж дахь усны чанарын мониторинг
2018 оны байдлаар Хаягдал Хадгалах Байгууламж (ХХБ) орчмоос долоон зүйлийн шувууд
ажиглагдсан байна. Эдгээрээс нэг зүйлийн шувуу буюу Монгол хуланжороо Монгол орны
хэмжээнд Эмзэг ангилалтай, олон улсын хэмжээнд Түгээмэл ангилалтай байна. 2017 онд 21
зүйл шувууд ажиглагдаж байжээ.
2018 оны байдлаар ХХБ-ын цөөрмийн Селени түвшин хамгийн ихдээ 0.187 мг/л, хамгийн
багадаа 0.062 мг/л байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Усны чанарын мониторингийн хэсгээс
харна уу.
Дэд бүтцийн дагуух үхсэн амьтдын мониторинг
Уурхайн үйл ажиллагааны талбай, дэд бүтцийн шугамын дагуу 2018 оны байдлаар 22 зүйл
шувуу, зургаан зүйл хөхтөн амьтны 88 осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн, үүний дийлэнх буюу
68.8%-ийг (n=75) шувуу, үлдэх 31.2% нь (n=34) хөхтөн амьтад эзэлж байсан ба өвөл I, III,
V, болон IX сард харьцангуй олон осол, эндэгдэл тохиолджээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг
орчны хяналт шинжилгээний 7.6.6. Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны осол
эндэгдэл хэсгээс харна уу.

Шинээр бариглаж буй Оюу толгой – Ханбогд сумын чиглэлийн хатуу хучилттай зам
дээрх мал, зэрлэг амьтдад зориулсан гарц
Оюу толгой – Ханбогд сумын чиглэлийн хатуу хучилттай замын төсөл 2016 онд эхэлсэн
бөгөөд 2018 оны 12 сард нээлтээ хийхээр төлөвлөж байна. Мал, зэрлэг амьтдын нүүдэл
хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор нэг түвшний гарц байгуулж байгаа билээ. Нэг түвшний
гарцын загвар, тоо, байршлыг доорх зурагнууд дээр харууллаа.

А

Зураг 20. Оюу толгой – Ханбогд сумын чиглэлийн шинээр баригдаж буй зам дагуу байгуулж буй нэг
түвшний гарцын загвар, байршил.

2.2

Ургамлын аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний
төлөвлөгөөний биелэлт

Оюу Толгой компанийн 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.
Ургамал хамгааллын асуудал нь газар хөндөлт, ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн
асуудлуудтай салшгүй холбоотой бөгөөд энэхүү бүлэгт ургамлан бүрхэвч, ховор ургамлын
хамгааллын талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн тухай дэлгэрүүлэн оруулж байна.

Биологийн олон янз байдлын менежмент – Ургамал хамгаалал

Ургамал

Гол ба болзошгүй
сөрөг нөлөөлөл

Байгаль орчныг
хамгаалах арга хэмжээ

Эх үүсвэр /
Хамрах хүрээ

Биелэлтийн
шалгуур

Тоо хэмжээ

Гүйцэтгэл

ГХЗ-ийн тоо,
газрын
хэмжээ,
хамгаалах арга
хэмжээний
талаарх тайлан

Урт болон богино хугацаанд ашиглах
газрын төлөвлөлтийн тухай мэдээллийг
3 болон түүнээс дээш хугацаагаар
урьдчилан авах ажлыг GIS officer болон
Газрын ажилтны зүгээс үргэлжлүүлэн
хийж байна. Ашиглахаар төлөвлөж буй
талбайн суурь судалгааг талбай тус бүрд
хийж ховор, нэн ховор ургамалд үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг
шатлалын дагуу тодорхойлон, дүгнэлтзөвлөмж гаргах ажлыг Ургамлын багаас
үргэлжлүүлэн хийж байна. 2018 оны
хувьд 11 талбайн төлөвлөлтийг хүлээн
авч, 10 талбайд хөрс, ургамлын судалгаа
хийн, дүгнэлт зөвлөмжийг хүргүүлээд
байна.

8.1

Урт
болон
богино
хугацаанд ашиглах газрын
төлөвлөлтийн
тухай
мэдээллийг улирал тутамд
урьдчилан авч, тухайн
талбайн суурь судалгааг
талбай тус бүрд хийж
ховор, нэн ховор ургамалд
үзүүлэх
нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх

8.2

ГХЗ хүссэн талбай тус бүрд
хөрс, ургамлан бүрхэвчид
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
тодорхойлохын тулд суурь
судалгааг: 1) чухал амьдрах
орчны нэг хэсэг болох
хайлаас бүхий сайрын
ургамалжилттай талбай, 2)
заган ой бүхий талбай, 3)
бэлчээрийн нөөц талбай
тус бүрээр ангилан хийж,
нөлөөллийг
бууруулах
шатлалын дагууд авах арга
хэмжээний
зөвлөмж,
дүгнэлтийг гаргах

Төслийн
үйл
ажиллагааны
талбайн
хэмжээнд

Газар хөндөх
зөвшөөрөлд
өгсөн
дүгнэлтийн
тоо

ГХЗ-ийн тоо,
газрын
хэмжээ,
хамгаалах арга
хэмжээний
талаарх тайлан

ГХЗ хүссэн талбай тус бүрд хөрс,
ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг тодорхойлохын тулд суурь
судалгааг 85 талбайд хийж, 21
талбайгаас 6 зүйлийн ховор ургамалд
нөлөөллийг бууруулах шатлалын авах
арга хэмжээг аваад байна. Эдгээрээс 3
зүйл ургамал нь нүүлгэн
шилжүүлэлтийг даан ургаж байгаа
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ховор
ургамалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээний биелэлтийн
тайлангийн хэсгээс харна уу.

8.3

Хөндөгдөж буй талбайн
ургамлын бүртгэл хөтлөх,
тайлагнах

Төслийн
үйл
ажиллагааны

Газар хөндөх
зөвшөөрөл
олгож
буй

ГХЗ-ийн тоо,
ховор
ургамлыг

Хөндөгдөж буй талбайн ургамлын
бүртгэл хөтлөх, тайлагнах ажил хэвийн
үргэлжлэн явагдаж байна.

Ургамлан нөмрөг,
хөрсөн бүрхэвч
урт хугацаанд
устах, дарагдах,
доройтох
нөлөөлөлд өртөх

Төслийн
үйл
ажиллагааны
талбайн
хэмжээнд

Газар ашиглах
тухай
өгсөн
зөвлөмжийн
тоо

талбайн
хэмжээнд

8.4

Төслийн үйл
ажиллагааны
явцад ховор
ургамал устаж
болзошгүй

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

Төслийн
үйл
ажиллагааны
талбайн
хэмжээнд

талбай
тус
бүрийн
мэдээллийг
бүртгэлжүүлэх

Төлөвлөгөөнд
оруулсан
талбайн
тоо
хэмжээ

8.5

Хөндөхөөс
зайлсхийх
шаардлагатай
ургамлын
зүйлүүдэд
үзүүлэх
болзошгүй
сөрөг
нөлөөллийг
тодорхойлохын
тулд
ажиглалт судалгаа хийх,
мэдээлэл цуглуулах, удмын
санг
хадгалах
арга
технологийг
судлах,
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг үр дүнтэй зохион
байгуулах

Төслийн
үйл
ажиллагааны
талбайн
хэмжээнд

Ховор
ургамлын
тархалтын
судалгаа хийх,
удмын
санг
хадгалах
зорилгоор
тарималжуулж
буй зүйлийн
тоо

8.6

ГХЗ хүссэн талбайд хийсэн
ургамалжилтын
судалгааны үндсэн дээр
илрүүлсэн ховор ургамлын
мэдээллийг
ашиглан

Төслийн
үйл
ажиллагааны
талбайн
хэмжээнд

Шинэчлэн
сайжруулсан
зураг,
мэдээллийг

хамгаалах арга
хэмжээ,
тайлан

Төлөвлөгөөнд
хамруулсан
газрын
хэмжээ,
хамгаалах арга
хэмжээний
талаар тайлан
гаргах

2018 оны төлөвлөлтөнд орсон газруудад
нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийх
төлөвлөгөө гарган, гүйцэтгэсэн тухай
Нөхөн сэргээлтийн хэсгээс дэлгэрүүлэн
үзнэ үү.

Ховор
ургамлын
талаарх
цуглуулсан
мэдээлэл,
тарималжуулж
буй ургамлын
тоо

Хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатай
ургамлын зүйлүүдэд үзүүлэх болзошгүй
сөрөг нөлөөллийг тодорхойлохын тулд
ажиглалт судалгаа хийх, мэдээлэл
цуглуулах, удмын санг хадгалах арга
технологийг судлах зорилгоор ШУАийн Сорилын Биологийн хүрээлэнгийн
Ургамлын биотехнологийн
лабораторитой хамтран ажиллах гэрээг
байгуулан, судалгааны ажил дээр
хамтран ажиллаж байна. Мөн WCS
байгууллагын зүгээс 8 зүйл ховор
ургамлын тархалтын судалгааг Ханбогд
сумын хэмжээнд хийгээд байна. Эдгээр
мэдээллийг Ургамлын мониторингийн
хэсгээс харна уу.

Ховор
ургамлын
тархалтын
шинэчилсэн
зураглал

ГХЗ хүссэн талбайд хийсэн
ургамалжилтын судалгааны үндсэн дээр
илрүүлсэн ховор ургамлын мэдээллийг
ашиглан уурхайн лицензийн талбай дахь

уурхайн лицензийн талбай
дахь
ховор
ургамлын
тархалтын
зураглалыг
шинэчлэн гаргаж, газар
ашиглагч
нарт
танилцуулах

хүлээн авсан
хэлтэсийн тоо

8.7

Уурхайн
лицензийн
талбайн
хөндөгдөөгүй
хэсгийн
ургамалан
бүрхэвч, ховор ургамлын
тархалтын
зураглалыг
гаргах

Төслийн
үйл
ажиллагааны
талбайн
хэмжээнд

Шинэчлэн
сайжруулсан
зураг,
мэдээллийг
хүлээн авсан
хэлтэсийн тоо

8.8

Хууль бусаар байгалийн
ургамал түүх, тэдгээрийн
гаралтай түүхий эдийг
түүх, тээвэрлэх, ашиглахыг
хориглох тухай журмыг
хэрэгжүүлж,
уурхайн
талбайд хяналт шалтгалт
явуулах

ОТ компанийн
үндсэн ажилчид
болон
гэрээт
компанийн
ажилчид, зочид

Хяналт
шалгалтын
тоо,
шалгалтаар
илэрсэн
зөрчлийн тоо

8.9

Хууль бусаар байгалийн
ургамал түүсэн, замгүй
газраар зам гаргах зэргээр
хөрс ургамлан бүрхэвчид
сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн
тохиолдолд байгаль орчны
зөрчлөөр
бүртгэн,
шаардлагатай арга хэмжээг
авах

ОТ компанийн
үндсэн ажилчид
болон
гэрээт
компанийн
ажилчид, зочид

Хяналт
шалгалтын
тоо,
шалгалтаар
илэрсэн
зөрчлийн тоо

гаргах,
хамгаалах арга
хэмжээний
талаар тайлан
гаргах

ховор ургамлын тархалтын зураглалыг
шинэчлэн гаргах ажлууд хийгдэж байна.

Ховор
ургамлын
тархалтын
шинэчилсэн
зураглал
гаргах,
хамгаалах арга
хэмжээний
талаар тайлан
гаргах

Уурхайн лицензийн талбайн
хөндөгдөөгүй хэсгийн ургамалан
бүрхэвч, ховор ургамлын тархалтын
зураглалыг гаргах ажлыг 2019 онд
баригдах Цахилгаан станцад ашиглахаар
төлөвлөж буй талбайд хийсэн. Цаашид
энэ арга зүйг ашиглан үргэлжлүүлэн
хийх болно.

Шалгалтаар
илэрсэн
зөрчлийн тоо

Хууль бусаар байгалийн ургамал түүх,
тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг түүх,
тээвэрлэх, ашиглахыг хориглох тухай
журмыг хэрэгжүүлэхэд Security багаас
хяналт тавин ажиллаж байна. 2018 оны
хувьд ямар нэг зөрчил илрээгүй болно.

Шалгалтаар
илэрсэн
зөрчлийн тоо

Хууль бусаар байгалийн ургамал
түүсэн, замгүй газраар зам гаргах
зэргээр хөрс ургамлан бүрхэвчид сөрөг
нөлөөлөл үзүүлсэн тохиолдолд байгаль
орчны зөрчлөөр бүртгэн, шаардлагатай
арга хэмжээг авах ба одоогоор гарсан
зөрчилгүй байна.

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

Газар хөндөхөөс өмнөх ургамлан бүрхэвчийн судалгаа
Оюу толгой компанийн зүгээс хэрэгжүүлж буй ховор ургамлыг хамгаалах бодлого,
журмуудын хүрээнд Ургамлын судалгааны 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.
•

Газар ашиглалтын урьдчилсан төлөвлөлттэй уялдуулан ховор ургамлын
судалгаа хийх

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 сөрөг нөлөөллийг бууруулах
шатлалын дагууд хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэдэг. Үүнээс гадна Хайлаас, Заган ойн
амьдрах орчныг хамгаалах тухай заасан байдаг.
Энэхүү дотоод журамд тусгадсан хамгааллын асуудлыг газар ашиглалтын урьдчилсан
төлөвлөлттэй уялдуулах үүднээс компанийн Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн
сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан, газар ашиглалтын
урьдчилсан төлөвлөлтийн дагууд ховор ургамлын судалгаа хийх ажлуудыг өнгөрсөн
оноос эхлүүлсэн билээ. 2018 оны хувьд 11 талбайн урьдчилсан төлөвлөлтийг хүлээн авч,
10 талбайд хөрс, ургамлын судалгаа хийж, 2 талбайд ховор ургамлыг хөндөхгүй байх, 5
талбайд илэрсэн ховор ургамлыг нүүлгэн шилжүүлэх, үлдэх 3 талбайд үйл ажиллагааны
дараа нөхөн сэргээх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
•

ГХЗ олгохоос өмнөх ургамалжилт, ховор ургамлын судалгаа

2018 он гарсаар одоогийн (12-р сарын 10) байдлаар ГХЗ хүсэлтийн дагууд нийт 85
талбайн 652.67 га талбайд газар хөндөх зөвшөөрөл хүссэн байна. Үүнд,
-

-

Хайлаасны амьдрах орчин бүхий 0.28 га талбай үйл ажиллагаанд хөндөгдсөн. Энэ нь
Өмнөд хаягдал чулуулгийн овоолгын өргөтгөх хэсгийн 74.6 га талбайн (South WRD
expansion area LDP#180701) төв хэсэгт орших бөгөөд нэг бодгаль залуу хайлаас мод
ургаж байсан. Тухайн газрыг өөр талбайруу шилжүүлэх боломжгүй байсан тул
тухайн талбайг ашиглах зөвшөөрөл олгосон.
2018 онд Заг бүхий талбайд үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт ирээгүй тул заган ой бүхий
талбай үйл ажиллагаанд өртөөгүй.
Үлдэж буй 652.39 га талбай бэлчээрийн зориулалттай талбай бөгөөд энд Reaumuria
soongorica – Зүүнгарын улаан бударгана, Anabasis brevifolia - Түжгэр баглуур, Salsola
passerinа - Бор бударгана, Nitriria sibirica - Сибирь хармаг, Sympegulam Regelii - Шар
мод зэрэг цөлийн бүсэд зонхилогчийн үүрэгтэй оролцдог ургамлын зүйлс газар
ашиглалтын явцад голлон өртсөн байна. Үүнээс, 21 талбайд Potaninia mongolica,
Caragana brachypoda, Asterothamnus centraliasiatica, Oxytropis aciphylla,
Spongiocarpilla grubovii, Cistanche feddeana зэрэг ховор ургамлууд болон тэдгээрийн
амьдрах орчин өртсөн.
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Газар ашиглалтын урьдчилсан төлөвлөлт болон ГХЗ хүссэн талбайд хийсэн
ургамалжилтын судалгааны үндсэн дээр илрүүлсэн ховор ургамлын мэдээллийг
ашиглан уурхайн лицензийн талбай дахь ховор ургамлын тархалтын зураглалыг
шинэчлэн гаргах ажлууд үргэлжлэн хийгдсээр байна (21-р зураг).

Зураг 21. Уурхайн лицензийн талбай дахь ховор ургамлын тархалт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 2018 оны
шинэчилсэн мэдээлэл

Зураг 22. Өмнөд хаягдал чулуулгийн овоолгын
өргөтгөлийн зориулалтаар ашиглах 74.6га
талбайн төв хэсэгт ургасан нэг ширхэг залуу
хайлаас модны байршил

Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
•

Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллөөс зайлхийх арга хэмжээ
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ГХЗ олгохоос өмнөх ургамалжилтын судалгааны явцад ховор ургамал хамгаалах
журамд тусгасан хамгааллын ач холбогдол бүхий ургамлуудыг бүртгэн авч, хүсэлт
гаргасан тухайн хэлтэс, багуудад танилцуулснаар ирээдүйд тус талбайг хөндөхөөс
зайлсхийх, газар хөндөх зөвшөөрлийг төлөвлөлтийн шатанд нь өөрчлөх зэрэг нөхцөлүүд
бүрддэг.
Энэ ажлын хүрээнд Гүний уурхайн босоо ам #4 төслийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд
цахилгааны кабель татахаар 4.97 га газарт ГХЗ хүссэний дагууд хийсэн ургамалжилтын
судалгаагаар 0.41 га талбай нь хөндөхөөс зайлсхийх зөвлөмжинд орсон нэн ховор
ургамал болох Spongiocarpilla grubovii – Грубовын ортууз ургаж буй талбай хамрагдсан
байсан. Иймд ховор ургамлыг хөндөхөөс зайлсхийхийн тулд Spongiocarpilla grubovii
бүхий 0.41 га тус талбайд ажил эхлүүлэхээс татгалзан, инженерийн зураг төслийг нь
өөрчлүүлэх санал хүргүүлэн, доорх зураг дээр улаанаар тэмдэглэсний дагууд
өөрчлөлтийг хийлгэсэн (23-р зураг).

Зураг 23. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын хүрээнд газар доогуурх цахилгааны кабель татах ажлын
төлөвлөлт нь S.grubovii ургаж буй талбайтай давхцаж буй байдал (шараар тэмдэглэсэн талбай).
Улаан өнгөөр тэмдэглэсэн талбайг шинээр төлөвлөж, үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн хийсэн.

•

Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ

Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нэг болох
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 2018 оны эхний хагас жилийн хувьд ГХЗ хүссэн 21
талбайгаас 6 зүйлийн 1809 ш бодгалийг Ханбогд суман дахь Байгалийн ургамлын
үржүүлгийн газарт (БУҮГ), Гүний хоолойн замын дагуух нөхөн сэргээлтийн талбай,
Лицензийн талбайн доторх Халивын элсний ордын талбай руу тус тус шилжүүлэн
тарьсан (24-р зураг).
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Зураг 24. Ховор ургамал нүүлгэн шилжүүлж, БУҮГ болон нөхөн сэргээлтийн талбайд тарьсан байдал

-

-

Гүний уурхай төслийн хүрээнд барилга байгууламж нэмэгдэж байгаатай
холбоотой хайрга дайрганы хэрэгцээ нэмэгдэж, лицензийн талбай доторх
түгээмэл тархацтай хайрга дайрганы Дугатын ордыг компанийн бизнесийн
зайлшгүй шаардлагын улмаас ашиглах шийдвэр гарсан. Тухайн орчин нь дотоод
журамд тусгасны дагуу хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатай Грубов ортуузын
ургаж буй орчин байсан. Иймд бид биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулах шатлалын дагууд зайлсхийж чадахгүй бол багасах
шатлалын хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хийх шаардлагатай болсон.
Тухайн талбайн ургамалжилт, ховор ургамлын тархалтыг нарийвчлан тогтоох
ажлыг өнгөрсөн оны 12-р сараас энэ оны 1-р сар хүртлэх хугацаанд гүйцэтгэсэн.
Сонгосон талбайд болон ойр орчимд хийсэн нарийвчилсан тооллого судалгааны
дүнд Дугатын ордыг ашиглах 13.04 га талбайд 3833 бодгаль, тухайн талбайн ойр
орчимд нийтдээ 8177 бодгаль Spongiocarpella grubovii – Грубоз ортууз ургаж
байгааг бүртгэж, баримтжуулсан.
Энэ оны 9 сар хүртэл ашиглах 3.65 га талбайн нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 3 сард
гүйцэтгэж нийт талбайд ургаж байсан 565 бодгаль ургамлыг Ханбогд суман дахь
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн талбай руу шилжүүлэн тарьсан (25-р зураг).
2016 онд ГХЗ авсан Гүний уурхай төслийн Налуугийн ам хийгдэх бүтээн
байгуулалтын хүрээнд ашиглах талбайгаас 1 га талбайд хөндөж болохгүй
статустай нэн ховор ургамал Феддийн аргамж цэцэг- Cistanche feddeana байсан
гэж үзээд тухайн газрыг ашиглахаас татгалзаж, хамгаалалтын хашаа хийсэн
байсан хэдий ч бизнесийн шаардлагын дагууд зайлшгүй ашиглах болсон тул
тухайн талбайд ургамлын судалгаа хийж 3ш Феддийн аргамж цэцэг- Cistanche
feddeana ургамлыг Ханбогд суман дээрхи БУҮГазарт нүүлгэн шилжүүлэсэн.
Феддийн аргамж цэцэг- Cistanche feddeana нь Хармаг, Заг зэрэг элсэрхэг орчинд
ургадаг ургамлын үндсийг шимэгчлэх хэлбэрээр ургадаг тул шилжүүлсэний
дараа өөрийн чийгээр хэсэг хугацаанд амьдраад намрын тооллого хийх үед
амжилтгүй болсон байна (26-р зураг).
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Зураг 25. Дугатын ордын талбайн төлөвлөлт (улаан шугам), Spongiocarpella grubovii – Грубоз ортуузын
тархалт (ягаан) болон зонхилон ургасан хэсгийг хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авсан (шар) талбайн
байршил

Зураг 26. Налуугийн амын барилгын
талбайгаас Cistanche feddeana -Феддийн
аргамж нүүлгэн шилжүүлэлт хийж буй
байдал.
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Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүн
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2018 оны 10 сарын 20 хүртлэх хугацаанд нүүлгэн шилжүүлсэн 1782 бодгаль нэн ховор
болон ховор ургамлын нийт амьдралтын хувь нь одоогийн байдлаар дунджаар 39,73%
байсан ба Spongiocarpella grubovii-Грубовын ортууз, Oxytropis aciphylla-Өргөст ортууз,
Феддийн аргамж цэцэг- Cistanche feddeana гэсэн 3 зүйлийн ургамлыг нүүлгэн
шилжүүлсэн хэдий ч шилжүүлэлт даагаагүй байна. Бусад ургамал болох Potaninia
mongolica 64%-ийн, Caragana brachypoda 46.7%-ийн, Asterothamnus central-asiaticus
хувьд нийт шилжүүлсэнээс 46.8%–ийн амьдралттай тус тус ургаж байгааг доорх
графикаар харуулж байна (4-р график).
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Усны ашиглалтын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний биелэлт

2.3.1. Усны нөөц, чанарын асуудал
Оюу толгой ХХК нь 2003-2004 онд Оюу толгойн зэс-алтны ордын үйлдвэрлэлийн
усан хангамжийн эх үүсвэрийг илрүүлэх зорилгоор уг ордоос 100-150 км-ийн хүрээнд
орших Нарийн загийн хөндий, Гүний хоолой, Галбын говийн талбайд гадаргын
геофизикийн судалгаа, гидрогеологийн эрэл-хайгуулын өрөмдлөг, шавхалт туршилтын
ажлуудыг тус тус хийсэн. Үүний үр дүнд Оюу толгойн зэс-алтны ордод харьцангуй
ойроос гадна усны нөөцийн хувьд хүрэлцээтэй, ашиглалтын явцад байгаль орчинд
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үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багатай, эдийн засгийн хувьд илүү үр ашигтай зэргийг нь
харгалзан Гүний хоолойн газрын доорх ордыг ашиглах боломжит хувилбараар сонгосон.
“Гүний хоолойн газар доорх усны ордын хүрээнд 2007 онд хийх нэмэлт
хайгуулын ажлын төлөвлөгөө”-г мөрдлөг болгон нарийвчилсан хайгуулын ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн. Энэхүү хайгуулын ажлын үр дүнгийн гидродинамикийн аргаар тооцон
үйлдвэрлэлийн (B+C1) зэрэглэлээр үнэлсэн 75168 м3/хоног буюу 870,0 л/с ашиглалтын
нөөцийг батлуулсан. Үүний зэрэгцээ загварчлалын аргаар нөөцийн үнэлгээг хийн
үзэхэд 1325 л/с гарсан бөгөөд цаашид бидний тооцсон нөөц ашиглалтын явцад илүү
нарийвчилсан судалгааны үр дүнд өсөх боломжтой гэж дүгнэж үзсэн. Тиймээс бид 2003
хийж ирсэн мониторингийн судалгааг өргөн хүрээнд үргэлжлүүлэн хийх, 2010-2011
ашиглалтын худгуудын өрөмдлөг болон шавхалт судалгааны ажил, 2012 онд Гүний
хоолойн газрын доорх усны орд болон ордын залгаа орших талбайд гадаргын
геофизикийн болон гидрогеологийн хайгуул, шавхалт судалгааны ажил явуулж, Оюу
толгойн үйлдвэрийн усны нөөцийг нэмэгдүүлэх ирээдүй бүхий талбайг олж илрүүлэх,
ордын хил хязгаарыг нарийвчлан тогтоож загварыг сайжруулах, мониторингийн
сүлжээг өргөтгөх зорилгоор хээрийн хайгуул судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн.
Дээрх нэмэлт хайгуул судалгааны үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоог Усны
нөөцийн зөвлөл 2015 оны 7 сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар Өмнөговь аймгийн
Ханбогд сумын нутаг “Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын нөөц өсгөх” хайгуулын
үр дүнг хэлэлцээд 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.
Гүний хоолойн газрын доорх усны орд нь говийн бүсэд нээн илрүүлэн нөөцийг
нь үнэлэн батлуулж, ашиглаж эхлээд байгаа томоохон газрын доорх усны орд юм. Гүний
хоолойн ус татах байгууламж нь хоногт 77760 шоо.м ус олборлох хүчин чадалтай. 28
худаг, 5 ус өргөх станц, 1 тасалдалтай ус өргөх станцтай, нэг бүр нь 200,000 шоо.м
багтаамжтай 2 ширхэг ус хуримтлуулах цөөрөмтэй (Error! Reference source not found.),
88 км DICL, 65 км HDPE ус дамжуулах яндан хоолойтой байгууламж юм.
Оюу толгой уурхай нь үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн усны нөөц, чанарт
учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд дараах арга
хэмжээнүүдыг хэрэгжүүлээд байна.
2.3.1.1 Ус ашиглалт
Ус ашиглах гэрээ. 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 гэрээ
(цаашид “ОТ ХөОГ” гэх)-ний 6.17-д тус тус заасны дагуу, Галба-Өөш Долоодын говийн
сав газрын захиргааны даргын 2014 оны А/17 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ГалбаӨөш 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
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хугацаатай байгуулсан. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг 10-р хүснэгтэнд
үзүүлэв.
Хүснэгт 10. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Гэрээний
дугаар

Хугацаа

25 жил

Эхлэх

Дуусах

2016/06/07

2040/06/07

Ус ашиглах зориулалт
•
•
•
•
•
•
•
•

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 ашиглалт. Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд
нийт 30 худаг, Оюу толгой - Гашуун Сухайт болон Оюу толгой – Ханбогд сумын
хооронд баригдаж буй замын барилгын ажилд 3, Ханбогд суман дахь байгалийн
ургамалын үржүүлгийн газарт 1 худгуудаас ус ашиглахаар тус тус гэрээ байгуулсан.
Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт 2011 оны 8 дугаар сараас хэсэгчлэн эхэлсэн бөгөөд
одоогийн байдлаар нийт 5 цуглуулах багцын 28 худгаас Оюу толгой уурхайн баяжуулах
үйлдвэр, Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр болон уурхайн бусад усны хэрэгцээнд
ашиглаж байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар нийт 13,575,432 шоо.м усыг
төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл, барилгын ажлын усан хангамжид зориулан
Гүний хоолойн ГДУ-ны орд болон ашиглалтын бусад худгуудаас нөхөн сэлбэлтээр авч
ашигласан байна (11-р хүснэгт,5-р график).
Хүснэгт 11. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээ 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар
Зориулалт
1

Ашигласан
усны хэмжээ
м3

Баяжуулах үйлдвэрлэл

11,338,455

Унд ахуй

506,877

2

УЦСҮ-ийн савласан
усны нийт хэмжээ.

3,921

3

Авто Зам

48,089

4

Мод үржүүлгийн
усалгаа

10,616

5

Ил уурхайгаас
шавхсан ус

145,002

Тайлбар
Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ
буюу ус хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн
усны нийт хэмжээ.
Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны хэмжээг Оюу
толгой уурхайн Ус савлах болон цэвэршүүлэх
үйлдвэрийн мэдээг үндэслэн тооцсон.
Авто замын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгийн
баталгаат тоолуурын заалтаар
Мод үржүүлгийн төвийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа
худгийн баталгаат тоолуурын заалтаар
Ил уурхайн шүүрлийн усыг зайлуулах
төхөөрөмжинд суурилуулсан баталгаат тоолуурын
заалтаар
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6

Дулааны станц,
халаалтын системийн
хөргөлтөд ашигласан
ус

0

Дулааны станцын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа
худгийн баталгаат тоолуурын заалтаар

7

Бусад

1,522,472

Зам талбайн усалгаа, бетон зуурмаг, далд уурхайн
бүтээн байгуулалт, зөөврийн ус, гэх мэт.

Нийт усны хэрэглээ

13,575,432

График 5. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээг жилээр нь харуулсан график

“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. Эдгээр тогтоолуудын
дагуу ус авч ашиглах зориулалтыг дараах байдлаар ангилсан байдаг бөгөөд ноогдох
төлбөрийн хувь хэмжээ өөр өөр байна (12-р хүснэгт).
Хүснэгт 12. Ус ашиглах зориулалт, усны төлбөрийн хувь хэмжээ

Төлбөр ноогдох ус
1
2
3
4
5

Ашигт малтмал олборлох,
баяжуулах
Хүн амын унд ахуй
Авто Зам, засварт ашигласан ус
Мод үржүүлгийн усалгаа
Ил уурхайгаас шавхсан ус

Төлбөрийн хувь
хэмжээ (экологи
эдийн засгийн
үнэлгээний хувиар)

Ашиглалтын
зориулалтыг
тооцох
итгэлцүүр

Ноогдох усны
төлбөр

20

1,2

959,04

20
10
15

0,25
0,25
0,18
1,2

199,8
71,928
719,28

(м3/₮)
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Эрчим хүчний зориулалтаар
ашигласан ус

15

0,1

59,94

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. 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.
Ус ашигласны төлбөр. 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар Оюу толгой уурхайн
хэмжээнд ус ашигласны төлбөр нийт 12,422,791,728 (Арван хоёр тэрбум дөрвөн зуун
хорин хоёр сая долоон зуун ерэн нэгэн мянга долоон зуун хорин найм) төгрөгийг
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төсөвт төлөөд байна (13-р хүснэгт, 6-р график).
Хүснэгт 13. Оюу толгой ХХК-ийн 2018 оны ус ашиглалтын төлбөрийн гүйцэтгэл. 2018 оны 11 дүгээр
сарын 30-ны байдлаар

1 дүгээр сар

Төлбөрийн
нэхэмжлэл (₮)
1,298,740,432

Төлбөрийн
гүйцэтгэл (₮)
1,298,740,432

Дансаар төлсөн

2 дугаар сар

1,482,001,501

1,482,001,501

Дансаар төлсөн

3 дугаар сар

680,928,917.5

680,928,917.5

Дансаар төлсөн

4 дүгээр сар

745,547,466.2

745,547,466.2

Дансаар төлсөн

5 дугаар сар

1,160,805,185

1,160,805,185

Дансаар төлсөн

6 дугаар сар

1,365,523,973

1,365,523,973

Дансаар төлсөн

7 дугаар сар

1,216,322,470

1,216,322,470

Дансаар төлсөн

8 дугаар сар

884,004,702.4

884,004,702.4

Дансаар төлсөн

9 дүгээр сар

915,571,304.2

915,571,304.2

10 дугаар сар

1,035,645,398

1,035,645,398

Дансаар төлсөн
Дансаар төлсөн

11 дүгээр сар

1,637,700,380

1,637,700,380

Дансаар төлсөн

Нийт

12,422,791,728

12,422,791,728

2018 он

Тайлбар
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График 6. Оюу толгой төслийн ашигласан усны төлбөрийн хэмжээ

Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ашиглаж буй худгууд, усны эх үүсвэрүүдэд хэмжил зүйн
баталгаажуулалт хийсэн усны тоолуурууд суурилуулан ашиглаж байна. Стандартчилал
хэмжил зүйн газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/339 тушаалыг
үндэслэн ХБНГУ-ын “ABB” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбарт
үйлдвэрлэсэн “Process Master FEP 311” маягийн зарцуулалтын цахилгаан соронзон
тоолуурын загварын туршилт, баталгааны гэрчилгээний хугацааг таван жилийн
хугацаатай сунгуулсан.
2.3.1.2 Уурхайн усны зохистой хэрэглээ болон эргүүлэн ашиглалт
Оюу толгой ХХК нь усны дахин ашиглалтыг хамгийн багадаа 80 % байлгахаар зорьж
байгаа бөгөөд төслийн нийт усны хэрэгцээг багасгах, эргүүлэн ашиглах усны хэмжээг
нэмэгдүүлэх тулд ус ашиглалт болон усны дахин ашиглалтад тогтмол хяналт тавин
ажиллаж байна. Мөн өнгөрсөн 5 жилийн байдлаар усны дахин ашиглалт зорилтод
түвшнээс дээгүүр байгаа байж тогтмол нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2018 оны 11-р сарын
байдлаар 87.56% дахин ашиглалттай байна (Error! Reference source not found.).
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Зураг 27. Усны дахин ашиглалтын хялбаршуулсан диаграмм

Баяжуулах үйлдвэр. Усны менежментийн бодлогын хүрээнд Баяжуулах үйлдвэрийн
технологийн усыг хамгийн үр ашигтайгаар дахин ашиглах, үр өгөөжийг өндөр түвшинд
байлгах нь Оюу толгой компанийн усны менежментийн үндсэн зорилго юм. Усны
хамгийн гол хэрэглэгч баяжуулах үйлдвэрт (2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)
нийт 101,638,917 куб метр технологийн ус хэрэглэсэн бөгөөд үүнээс 90,300,462 куб
метр буюу нийт эргэлтийн усны 88.84 хувийг Хаягдал өтгөрүүлэгч болон хаягдлын
далангаас эргүүлэн татаж дахин ашигласан байна (14-р хүснэгтError! Reference source
not found.).
Хүснэгт 14. Оюу толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт (2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны
байдлаар)
#
Хэмжих
Үзүүлэлт
Бодит хэмжээ
нэгж
Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ буюу ус
11,338,455
1
м3
хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн усны нийт хэмжээ
2
3
4
5

Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны нийт эргэлт
Баяжуулах үйлдвэр лүү өтгөрүүлэгчээс эргүүлэн татсан
усны нийт хэмжээ.
Баяжуулах үйлдвэр лүү ХХБ-аас эргүүлэн татсан усны
нийт хэмжээ.
Баяжуулах үйлдвэр лүү эргүүлэн татаж, дахин ашигласан
нийт ус
Баяжуулах үйлдвэрийн эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ

м3

101,638,917

м3

77,439,371

м3

12,861,091

м3

90,300,462

%

88.84%
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Оюу толгой уурхайн хэмжээнд ерөнхий дүнгээр авч үзвэл (2018 оны 11 дүгээр
сарын 30-ны байдлаар) нийт ашигласан усны 87.56% хувийг дахин ашигласан ус эзэлж
байна (15-р хүснэгт). Мөн өнгөрсөн 5 жилийн байдлаар усны дахин ашиглалт зорилтод
түвшнээс дээгүүр байна (7-р график).
Хүснэгт 15. Оюу толгой төслийн үйл ажиллагааны нийт хэрэглээний усанд дахин ашигласан усны эзлэх
хувь хэмжээ. (2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)
#

Зориулалт

Усны
хэрэглээ (м3)

Эргүүлэн ашигласан
усны хэмжээ (м3)

Эргүүлэн
ашигласан усны
хэмжээ (%)

1

Баяжуулах үйлдвэрлэлд

101,638,917

90,300,462

88.84%

510,620
2

Унд ахуй + савалсан усны нийт
хэмжээ

510,798

(БУЦБ-аас цэвэршүүлэн
баяжуулах үйлдвэрт
эргүүлэн ашигласан ус)

99.97%

3

ОТ-ГС авто зам

48,089

-

0%

4

Мод үржүүлгийн усалгаа

10,616

-

0%

5

Ил уурхайгаас шавхсан ус

145,002

-

0%

Дулааны станц, халаалтын
системийн хөргөлтөд ашигласан ус

-

-

Бусад

1,522,472

144,500

9%

103,875,894

90,955,582

87.56%

6

Нийлбэр

0%

График 7. Оюу толгой уурхайн сүүлийн 5 жилийн ус дахин ашиглалтын хувь
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2.3.1.3 Ил уурхайгаас шүүрч буй усны ашиглалт
Ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолтын ажил идэвхтэй явагдаж уурхайн талбай болон
гүн нэмэгдэж байна. Мөн түүнчлэн уурхайд орж ирсэн усны зайлуулалт тогтмол
явагдсаар байна. 2018 оны байдлаар ил уурхайгаас нийт 145,002 м3 ус шавхан зайлуулсан
бөгөөд энэ усыг тоосжилт бууруулах зорилгоор зам усалгаанд ашигласан. Энэ оны хувьд
өнгөрсөн онтой харьцуулахад их хэмжээний ус шавхан зайлуулсан бөгөөд энэ ил
уурхайн нэвтрэлтийн үе шатуудтай шууд хамааралтай юм. 2018 онд ил уурхай 4 болон
6-р үе шатуудын ажил түлхүү явагдсан бөгөөд ил уурхайн гүн хэсэгт хүрч ус шавхан
зайлуулах ажил эрчимтэй явагдсан байна (28-р зураг).

Зураг 28. Ил уурхайн зумпийн хэсэг болон машинд ус ачих төхөөрөмжийн зураг

2.3.1.4 Үйлдвэрийн ус дамжуулах шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
ба хяналт
Гүний хоолойн ус татах байгууламж нь хоногт 77760 шоо.м ус олборлох хүчин
чадалтай. 28 худаг, 5 ус цуглуулан шахах станц, 1 тасалдалтай ус өргөх станцтай, нэг
бүр нь 200,000 шоо.м багтаамжтай 2 ширхэг ус хуримтлуулах цөөрөмтэй (Зураг 29), 88
км DICL, 65 км HDPE ус дамжуулах яндан хоолойтой байгууламж юм. Оюу толгой
компани нь усны менежментийн бодлогын хүрээнд усыг зүй зохистой ашиглах болон
усны алдагдалгүй байхын зорин ажилладаг бөгөөд үйлдвэрлэлийн усан хангамжийн
шугам хоолойн бүрэн бүтэн байдал, найдвартай ажиллагаанд тогтмол хяналт тавин
ажилладаг. Түүхий усан хангамжийн системийн 70 км төв шугам хоолойд 500-600м
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зайтай VonRoll –ийн нийт 126ш шугамын алдагдал мэдээлэл цуглуулагч logger
суурилуулсан ба 7 хоног тутамд шугамын алдагдлын мэдээллийг тус багажаас авдаг
бөгөөд 2018 оны сарын байдлаар ямар нэг алдагдал гараагүй байгаа.

Зураг 29. Ус хуримтлуулах цөөрөм (тус бүр 200,000 шоо.м ус хадгалах багтаамжтай, 2 ширхэг)

2.3.1.5 Хаягдал ус болон цэвэрлэх байгууламжийн лагийн менежмент
Уурхайн талбайд 2018 оны байдлаар нийт 4, Ханбумбат нисэх буудал дээр 1 ширхэг
ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж ажиллаж байгаа бөгөөд нийт хүчин чадал нь
2600м3 (14200 хүн/өдөр) (16-р хүснэгт). Эдгээр БУЦБ-уудаас цэвэрлэгдэн гарсан усыг
зам талбайн усалгаа, баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны хэрэгцээнд нийлүүлэн
100% эргүүлэн ашиглаж байна.
Хүснэгт 16. Оюу толгой уурхайн ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламуудын хүчин чадал, нийт цэвэрлэсэн
усны хэмжээ (2018 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)
Бохир ус цэвэрлэх
байгууламж

Хүчин чадал

Хүлээн авсан
бохир ус

Цэвэрлэсэн
ус

Лаг

БУЦБ-1 Оюут кемп

1700м3 (8200 хүн/өдөр)

338114.0

340964.0

370.0

БУЦБ-2 Манлай кемп

300м3 (1800 хүн/өдөр)

55920.0

54980.0

2120.0

БУЦБ-3 Манлай кемп

300м3 (2400 хүн/өдөр)

89043.0

87911.0

1555.0

БУЦБ-4 Эрчим кемп

240 м3 (1500 хүн/өдөр)

28555.0

30145.0

1170.0

60 м3 (300 хүн/өдөр)

1616.0

906.0

40.0

2600м3 (14200 хүн/өдөр)

524488.0

525966.0

5275.0

БУЦБ-5 Нисэх
Нийт

Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин дунджаар 93.48 хувь
байна. 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны байдлаар эдгээр бохир ус цэвэрлэх
байгууламжууд нийт 655,120 шоо метр бохир усыг цэвэрлэсэн байна. Ахуйн бохир ус
цэвэрлэх байгууламжууд нь 4 шатлал бүхий механик, биологийн аргаар цэвэрлэдэг
бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь цэвэршүүлсэн ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг (8-р
график). Илүүдэл лагийг нэг удаагийн цэвэрлэх мөчлөг бүрт реактороос автоматаар
зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж зайлуулдаг.
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График 8. БУЦБ-д нийлүүлсэн нийт бохир ус ба гаргасан лагийн хэмжээ

Байгальд хаягдах шингэн лагны хэмжээг багасгах зорилгоор лаг нягтаршуулан хуурай
хог хаягдал болгон хувиргадаг төхөөрөмжийг Эрчим кемпийн Бохир Ус Цэвэрлэх
Байгууламж дээр 2017 оны 5-р сард суурилуулсан. Тус төхөөрөмж нь байгальд хаягдах
лагны хэмжээг 90% багасгадаг 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 (30-р зураг).

A

Б

Г

Д

Зураг 30. А. Лаг нягтаршуулах төхөөрөмж; Б. Лаг нягтаршуулж буй үйл явц; Г. Урвалж хадгалах сав;
Д. Нягтаршуулсан лаг

2.3.1.6 Хаягдал хадгалах байгууламжид их хэмжээний талбайг хамарсан усан
толио үүсгэхгүй байхад анхаарах
Хаягдлын далан нь төслийн талбайн зүүн хэсэгт буюу Гурван Модны Халивийн голын
сайр болон Дугатын сайр орчмын талбайг хамран байрладаг. Хаягдал хадгалах
байгууламжийн 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 эхлэн хаягдал хадгалах байгууламжийн нэгдүгээр санг ашиглаж байгаа бөгөөд 2
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км харьцах нь 2 км хэмжээтэй бөгөөд баяжуулах үйлдвэрээс ирж буй ойролцоогоор 64%ийн хатуулагтай өтгөрүүлсэн хаягдлыг чиглүүлэх далангуудаар тусгаарлагдсан 4
хэсгүүдэд хуваан хуримтлуулж байна (31-р зураг).

Зураг 31 Хиймэл дагуулын зурагаас устай хэсгийн талбай харагдаж байгаа байдал

Ингэснээр ХХБ-д их хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх гол
нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд эргүүлэн татах цөөрөмийн орчимд нийт ХХБ-н
талбайн ойролцоогоор 15 орчим хувьд усан гадаргуу үүсэж байна. Мөн ХХБ-аас нийт
12,861,091 шоо метр усыг 11-р сарын байдлаар эргүүлэн татаж үйлдвэрлэлийн
прецессийн усанд ашигласан байгаа бөгөөд энэ нь нийт баяжуулах үйлдвэрт дахин
ашигласан усны 14.4 хувийг эзэлж байна.
2.3.1.7 Ундайн сайрын голдирол өөрчлөх төсөл болон Шинэ Бор Овоо булгийн
усны мониторинг
Ундай гол нь нийт 120 км орчим урт, 1081 км2 ус хураах талбайтай бөгөөд ОТ-н
уурхайн зөвшөөрөлтэй талбайг дайран өнгөрч Галбын говийн хуурай нуур хүрч
сарнидаг, голын голдиролын хөрсний ус нь нутгийн ард иргэд болон зэрлэг ан амьтдын
ундны усны хэрэгцээнд чухал ач холбогдол бүхий гол юм. Ундай голын үндсэн
голдирол нь уурхайн ажлын төлөвлөгөөний дагуу ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн
овоолго байгуулах талбайн баруун хэсгээр дайран өнгөрч байгаа бөгөөд ил уурхайн
олборлолт эхэлсэнээр Ундай голын голдиролын аллювийн хурдсан дахь хөрсний ус
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болон гадаргын урсац ил уурхай руу шүүрэн алдагдах эрсдэлтэй тул голын голдиролыг
өөрчилж уурхайн гүн рүү ус алдагдахаас бүрэн сэргийлэхээс гадна Ундай голын
голдиролын доод хэсгийг аливаа нөлөөлөлд өртүүлэхгүй байх ач холбогдолтой юм.
Мөн тус төслийн хүрээнд шинэ Бор Овоогийн задгайг урд далангийн өмнө талд
амжилттай байгуулсан (32-р зураг).

Зураг 32. Шинэ Бор Овоо булгийн зураг

Ундай голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл нь үерийн болон өнгөн
хөрсний урсацыг ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлж тохируулга хийсэн ажил
бөгөөд бид жил бүр үерийн урсац голдирол өөрчлөх сувгаар саадгүй нэвтэр гарч байгаад
хяналт тавин ажиллаж байна. 2018 онд 6, 7 болон 8-р сард их хэмжээний үер болсон
бөгөөд үерийн ус сувгаар чөлөөтэй нэвтрэн Цанхын сайранд нийлж уурхайн талбайг
гарч Ундайн голын үндсэн сайрандаа нийлсэн байна (33-р зураг). Мөн бид Ундай голын
дагуу тогтмол усны хяналт шинжилгээг хийж байгаа бөгөөд 12.1. Усны хяналт
шинжилгээ бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ үү.
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Зураг 33. Үерийн ус урхайн талбайн хойд хэсэг болон голдрил өөрчлөх сувгаар дайран гарч буй зураг

2.3.1.8 БУЦБ-д орж буй болон цэвэрлэгдээд гарч буй бохир усанд байнгын хяналт
шинжилгээ
Компанид ажиллаж, амьдарч буй ажилчдын ахуйн бохир усыг биологийн 5 ширхэг
Бохир Ус Цэвэршүүлэх Байгууламжинд (БУЦБ) 24-цагийн турш тогтмол цэвэрлэдэг.
Эдгээр БУЦБ-ууд ОТ кемпийн дотор байрлах бөгөөд цэвэрлэн ариутгаж гарсан усыг
замын усалгаанд, баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэх усанд нийлүүлэх зэргээр 100% эргүүлэн
ашигладаг.

А

Б

В

Зураг 34. А. Манлай-1 Бохир Ус Цэвэршүүлэх Байгууламж, Б. БУЦБ-ын дотор тал, В. Зам усалгааны
машин

БУЦБ-уудад урсан очсон бохир усыг шүүж механик хольцоос салгаад, нөөцлүүрт
хадгалан тохиромжтой нөхцөлд (температур, агааржуулалт) идэвхит бичил биетэнээр
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үйлчилдэг. Ийнхүү тодорхой хугацааны турш үйлчилсэний дараа усыг хэт ягаан
туяагаар шарж, элсэн шүүлтүүрээр шүүгээд хлоржуулан ариутгаж бохир усны
цэвэрлэгээг гүйцэтгэдэг. Бохир усны цэвэрлэгээний түвшинг шалгаж хөндлөнгийн
хяналт хийн, сар тутам химийн болон бичил амь судлалын дээж авч итгэмжлэгдсэн
лабораториуд уруу илгээж шинжилгээ хийлгэсэн. Цэвэрлэсэн бохир усны чанарыг
үнэлэхдээ “MNS 4943-2011 Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус.
Ерөнхий шаардлага” стандартад заасан үзүүлэлтүүдийг мөрдлөг болгон ажиллаж байгаа
стандартаас давсан тохиолдол илрээгүй байна.
Нийт БУЦБ-аас авсан цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний хариуг “MNS 4943-2011
Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага”
стандартад заасан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан 17-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт 17. Цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний үр дүн
Д ээж
авсан цэг

Ахуйн
бохир ус

Огноо

pH

1/1/2018

8.22

Манлай 2
БУЦБ

3712

5.43

381.42

138.6

44.5

18

0.17

<0.05

2/5/2018

8.41

4010

5.68

434.4

150.9

288

18

0.6

<0.05

2/28/2018

8.34

3542

5.44

360.23

132.62

239

39.3

<0.01

0.23

4/8/2018

8.66

3894

4.87

345.6

126.6

123

38.2

0.22

0.03

5/1/2018

8.4

4146

6.1

326.4

126.6

180

72

0.03

<0.05

6/13/2018

8.44

3910

4.93

337.74

126.6

291

110.1

<0.01

18

7/3/2018

8.31

3002

4.87

696

247.2

462

66.88

0.21

0.05

8/1/2018

8.8

3470

4.54

254.4

108.81

142

95.1

0.39

0.08

9/2/2018

8.85

4106

4.99

274.42

96.72

349

43.2

0.1

<0.05

50

20

50

6

MNS 4943-2011.
Цэвэршүүлсэн бохир 6 - 9
усны ст анд арт

Манлай 1
БУЦБ

Д авсж ил
ЦД Ч
ХХХ
БХХ Умбуур Аммони Нит рат Нит рит
т (мг/л) (ms/cm) (мг/л) (мг/л) (мг/л) (мг/л) (мг/л) (мг/л)

1000*

1/1/2018

7.75

2958

4.2

<20.0

<3.0

8

2.29

0.17

0.5

2/5/2018

7.77

3096

4.68

<20.0

<3.0

<3.0

12

0.57

<0.05

2/28/2018

7.7

2968

4.37

<20.0

<3.0

63

5.66

<0.01

3.1

4/8/2018

8.55

2984

4.2

<20.0

<3.0

<3.0

19.8

0.25

1.6

5/1/2018

8.1

2952

4.44

<20.0

<3.0

3

3.16

0.06

3

6/13/2018

7.63

3046

4.11

<20.0

<3.0

50

6.99

<0.01

2.02

7/3/2018

8.15

2822

4.63

<20.0

<3.0

<3.0

2.94

0.36

2

8/1/2018

7.77

2706

3.93

<20.0

<3.0

<3.0

4.35

0.68

1.15

9/2/2018

8.05

3212

4.06

<20.0

6.65

75.5

31.45

<0.01

71

1/1/2018

7.83

3608

5.2

<20.0

<3.0

<3.0

0.44

1.02

<0.05

2/5/2018

7.68

3450

5.02

<20.0

<3.0

90

<0.10

0.88

<0.05

2/28/2018

7.73

3438

5.22

33.6

12.06

83

<0.10

0.61

<0.05

4/8/2018

8.49

3594

4.23

<20.0

<3.0

<3.0

0.42

0.19

0.35

5/1/2018

8.15

3742

5.39

<20.0

6.03

3.5

0.64

1.77

6

6/13/2018

7.78

3746

4.88

<20.0

<3.0

57

0.21

0.22

8

7/3/2018

7.5

3172

5.21

<20.0

3.63

<3.0

0.12

0.52

24

8/1/2018

8.08

3220

4.55

<20.0

<3.0

<3.0

0.1

0.33

1.15

9/2/2018

8.05

3510

4.58

<20.0

4.84

53

<0.1

0.09

3.1

2018 онд авсан бичил амь судлалын нийт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэршүүлсэн
бохир усанд гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрээгүй байна. 35-р зурагт 2018 оны 9-
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р сард авсан цэвэршүүлсэн бохир усны бичил амь судлалын шинжилгээний албан ёсны
дүнг жишээ болгон үзүүлэв.

Зураг 35. Цэвэршүүлсэн бохир усны итгэмжлэгдсэн лабораторийн бичил амь судлалын шинжилгээний
хариу

Оюу толгойн ажилчдын суурингийн бохир ус цэвэрлэх төв байгууламж нь уурхайн
талбайн баруун хойд хэсэг ажилчдын суурингийн урд байрладаг 1700 м3 хоног хүчин
чадалтай цэвэрлэх төв байгууламж юм. Тус цэвэрлэх төв байгууламж нь Ундай хуурай
сайрын зүүн эргээс 100м орчим зайд байрладаг. Тиймээс 2011 оны усны хяналт
шинжилгээний сүлжээг өргөтгөх оновчтой болгох ажлын хүрээнд тус цэвэрлэх төв
байгууламжийн харалдаа Ундай сайранд хоёр цооногийг өрөмдөн хяналт шинжилгээнд
хамруулаад байна. Мөн 2015 онд утр хугацаанд бохирдол үүсгэж болзошгүй эх
үүсвэрүүдийн мониторингийн сүлжээг сайжруулах ажлын хүрээнд цэвэрлэх
байгууламж талбай ойр нэмж хоёр хяналтын цооногийг өрөмдөж нийт 4 цооногт
мониторинг хийж байна.
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2.3.1.9 Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын ашиглалт
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, сард 1 удаа гар түвшин
хэмжигч цахилгаан багаж ашиглан хэмжиж байна.
Газрын доорх усны нөөц нь тэжээгдэлийн эрчим, ашиглалтын үеийн ундарга зэргээс
шалтгаалан ашиглалтын явцад усны түвшин тодорхой хэмжээгээр буурч байдаг. Иймд
тухайн экосистемд үлдээх ёстой усны хэмжээг энэхүү түвшний зөвшөөрөгдөх
бууралтаар хязгаарлаж төслийн усны хэрэглээг зохицуулж байна. Ашиглалтын
худгуудын зөвшөөрөгдөх түвшний бууралтыг гүний хоолойн ордын талбайн баруун
болон зүүн хэсгийн дундаж түрэлтийн өндрөөр тооцсон. Баруун хэсгийн уст давхаргын
дундаж зузаан 86м, түрэлтийн өндрийн дундаж хэмжээ 154м, дундаж ус дамжуулалт 331
м2/хоног, дундаж түвшин дамжуулалт 2,5*104, дундаж ус өгөмж 0,019 байгаа бол Зүүн
хэсгийн дундаж зузаан 147 м, түрэлтийн өндрийн дундаж хэмжээ 123 м, дундаж ус
дамжуулалт 1027 м2/хоног, дундаж түвшин дамжуулалт 1,8*105, дундаж ус өгөмж 0,03
байна. (Гүний хоолойн газар доорх усны ордын ашиглалтын хайгуул ба зэргэлдээх
талбайн нэмэлт хайгуулын тайлан-2014 он) Нэгэнт дээрх худгууд нь байнгын идэвхтэй
ашиглалтад хамруулж байгаагаас худгийн усны хөдөлгөөнт (динамик) түвшнийг
хэмжиж тэрхүү үзүүлэлтээр ашиглалтын байдлаас хамаарсан түвшний бууралтын
хэлбэлзлийг хянаж, худгуудыг сэлгэн ашиглах замаар зохицуулалт хийж байна. 2018 онд
Гүний хоолойн ордын ус ашиглалтын дундаж хэмжээ 502,4 л/с буюу 43411 м3/хоног
байсан бөгөөд нийт батлагдсан ашиглалтын (918 л/с 79315 м3/хоног) нөөцийн
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага ус ашиглалт явагдсаныг харуулж байна.

График 9. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин
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График 10. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин

График 11. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин
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График 12. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин

График 13. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин.
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2.3.1.10 Гүний хоолойн ашиглалтын худгуудын усны чанар
Оюу Толгойн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Гүний хоолойн усны ордод орших 28
худгуудаас ус татан хэрэглэдэг. Эдгээр 28 худаг тус бүрээс усны дээж авч Улаанбаатар
хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лаборатори уруу илгээж усны химийн үндсэн үзүүлэлт
болон хүнд металлын шинжилгээ хийлгэсэн. Ундны усны стандарт MNS 900-2010-д
зааснаар эрдэсжилт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 1000 мг/л байдаг. Гүний хоолойн гүний
усны ордод суурилуулсан цооногуудын усны эрдэсжилт тус зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээнээс 1,5 – 4,3 дахин өндөр байна. Иймээс тус эрдэсжилт өндөртэй гүний усыг
ундны усны зорилгоор ашиглахдаа шүүж хэрэглэх ба үйлдвэрлэлийн зориулалтаар
ашиглахад илүү тохиромжтой байна.
Гүний хоолойн GH01 ба GH02-р багцуудад (дунджаар 3015 мг/л) харьцангуй өндөр
эрдэсжилт, гүний хоолойн GH03 ба GH04-р багцын худгуудад харьцангуй бага
эрдэсжилт ажиглагдсан (дунджаар 2313 мг/л). Өөрөөр хэлбэл гүний хоолойн усны
ордын баруун урд хэсэг эрдэсжилт бага, зүүн хойд хэсэгтээ эрдэсжилт өндөртэй байна.
Мөн түүнчлэн 1-р багцын 2-р худаг буюу GH01-PB02 худгийн эрдэсжилт хамгийн өндөр
(4256 мг/л) ажиглагдсан байна. Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг ундны
цэнгэг устай харьцуулахад натрийн катионий дундаж (701 мг/л) 3,5 дахин өндөр,
кальцийн катионий дундаж (158 мг/л) үзүүлэлт 1,6 дахин өндөр байна. Хлоридийн
анионы дундаж (812 мг/л) нь энгийн ундны усны химийн үзүүлэлтээс 2,3 дахин харин
сульфатын анионы дундаж (757 мг/л) 1.5 дахин өндөр байна.
Итгэмжлэгдсэн лабораториудад шинжилгээ хийж тодорхойлсон худгуудын усны хүнд
металлын агууламжийн үр дүнээс үзэхэд ундны усны үзүүлэлтэд үл тохирох хүнд
металлууд нь бор (B) ба стронци (Sr) байна. Борын дундаж агууламж 1,7 мг/л байгаа нь
ундны цэнгэг уснаас 3,5 дахин өндөр байна. Харин стронцийн дундаж агууламж 4,6 мг/л
байгаа нь 2,6 мг/л-ээр 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.
Байгалийн усыг химийн найрлагаар нь системчлэн ангилах, дүгнэх олон янзын арга
байдаг. Гүний хоолойн усны ордын худгуудыг усны чанараар ангилахдаа Посохов болон
Алекиний ангиллыг ашиглав. Усны хатуулаг нь усны нэгэн чухал үзүүлэлт ба энэ нь 1
литр усанд агуулагдах кальцийн болон магнийн катионийн миллиграмм-эквивалентийн
нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны хатуулагыг
тооцохдоо усны хатуулгыг ангилах Е. В. Посоховын ангилалаар (Хүснэгт 18) авч үзэв.
Хүснэгт 18. Усны хатуулагын Алекины ангилал

Хатуулаг (мг*экв/л)

Ангилал

<1.5

Маш зөөлөн
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1.6-3.0

Зөөлөн

3.1-6.0

Бага зэрэг хатуу

6.1-7

Хатуу

7.1 ≤

Маш хатуу

Усны хатуулгын Посоховын ангиллаар авч үзэхэд нийт 28 худгуудын ус бүгд маш хатуу
ангилалд багтаж байна. Гүний хоолойн багцуудын дундаж хатуулгын утгаар ихээс бага
уруу жагсаавал: GH02 > GH01 > GH05 > GH03 > GH04 байна. GH02 багц худгууд нь
хамгийн өндөр дундаж хатуулагтай (12,7 мг*экв/л) ба GH04 багц худгууд нь хамгийн
бага дундаж хатуулагтай (8,8 мг*экв/л ) байна.
Байгалийн усыг чанараар нь ангилахад Алекины ангиллыг өргөн ашигладаг бөгөөд энэ
нь усны найрлагад зонхилох катион ба анионы мг*экв/л-ээр илэрхийлсэн гол ионуудыг
сонгон авч ангилдаг (36-р зураг).

Зураг 36.Байгалийн усыг Алекины ангилалаар ангилах бүдүүвч.

Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны чанарыг Алекины ангиллаар авч үзэхэд 28
худаг бүгд нь хлоридын ангийн ус байна. Хлорид ангийн усанд эрдэсжилттэй нуур, эх
газрын нуур цөөрөм, цөл, хагас цөлийн болон марз хужиртай нутаг орны газрын доорх
ус хамаарагддаг. Хлорид ангийн ангилалд багтсан бүх 28 худгуудыг зонхилох катионоор
ангилахад 28 худгийн ус натрийн бүлэгт (Na) найрлагаараа багтаж байна. 19-р
хүснэгтэнд худгуудын Алекины ангиллаар ангилсан хүснэгтээр үзүүлэв.
Хүснэгт 19. Гүний хоолойн худгуудын Алекины ангилал

АНГИ

БҮЛЭГ

Хлорид (28)

Натри (28)

ТӨРӨЛ
II

28

Нийт 28 худгуудын усны чанарыг төрлөөр нь харахад нийт худгийн ус II төрлийн усанд
багтаж байна. II төрлийн усны зонхилогч нэгдлүүд HCO3- <HCO3- +SO4-2 < Ca + Mg
гэсэн харьцаатай байдаг. Зонхилон тунамал болон сэвсгэр хурдсын өгөршилтэй
холбоотойгоор дунд зэргийн эрдэсжилттэй уснууд энэхүү төрөлд багтдаг ордог.
2.3.1.11 Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) усны чанарын хяналт
Усны менежмент болон усны мониторингийн төлөвлөгөөний хүрээнд ХХБ-ын усны
чанар найрлагыг тодорхойлох зорилгоор Оюутолгой төслийн мониторингийн
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судалгааны хүрээнд ус цуглуулах цөөрмөөс сар тутам усны дээж авч итгэмжлэгдсэн
лабораторид илгээж шинжлүүлсэн. ХХБ-ын усны чанарын мэдээллийг Оюу Төслийн
хүрээнд ашиглах шугамын цэвэр усны шинжилгээний дундаж үзүүлэлтүүдтэй
харьцуулан 20 болон 21-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт 20. ХХБ-ын усны химийн шинжилгээний дүн
Шугамын
усны д унд аж

1/1/2018

2/8/2018

6/13/2018

7/2/2018

8/1/2018

pH

7.98

7

8.13

8.69

7.9

8.16

6.87

6.54

7.21

7.11

7.01

Эрд эсж илт (мг/л)

2740

5742

5764

6078

5608

8028

7472

8300

7212

6778

7216

Огноо

ХХБ эргэлт ийн ус
2/28/2018 3/29/2018 4/10/2018 5/1/2018

9/2/2018

ЦД Ч (ms/cm)

4.2

7.72

6.96

7.61

6950

9230

10.4

10.64

10

9.23

8.97

Нат ри (мг/л)

796

1380

1292.3

1396.47

1193

2436

1870.1

1997.3

1722

1708.2

1669.9

Кали (мг/л)

2.95

84.71

67.34

80.73

74.17

105.7

107.62

160.72

153.83

130.75

136.38

Кальци (мг/л)

171.3

517.28

487.11

461.03

443

526.1

576.34

556.4

508.26

463.62

580.63

Магни (мг/л)

28

6.72

5.51

5.67

5.48

7.49

7.51

9.23

7.62

8.32

9.26

Төмөр (мг/л)

0.03

0.068

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

0.034

0.032

<0.03

<0.03

Карбонат (мг/л)

2.12

57.96

27.46

27.46

48.5

48.82

36.61

48.82

30.51

18.3

18.3

129.60

<1.5

10.71

6.12

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

Сульфат (мг/л)

814

2287.9

2146.91

2216.88

2166

4269

2702.5

3422

3137.2

2543.7

2784

Хлорид (мг/л)

956

1346.5

1449.76

1548.46

1421

1760

2089.7

1804.4

1599.5

1779.9

1803.7

Нит рат (мг/л)

0.04

0.1

0.09

<0.01

0.15

0.24

1.14

<0.01

<0.05

0.19

<0.01

Нит рит (мг/л)

<0.05

0.5

5.5

6.4

7.8

14

16

26

14

1.15

5.46

0.24

0.22

0.15

<0.05

<0.05

0.29

0.38

0.58

0.29

0.23

Бикарбонат (мг/л)

Нийт фосфор (мг/л)
Фт орид (мг/л)

2.45

5.92

7.54

13.25

5.48

5.58

6.94

10.18

3.88

6.73

7.43

Хат уулаг (мг/экв*л)

10.80

26.37

24.76

23.47

22.56

26.87

29.38

28.52

25.99

23.82

29.74

1.11

-2.19

-2.38

-5.95

-1.41

-1.04

-1.44

-2.86

-1.00

-1.55

Ион баланс (хувь)

ХХБ-ын эргэлтийн усны эрдэсжилт дулаан улиралд өсөж хүйтэн сэрүүн улиралд
багасдаг хандлагатай байна. 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 ихсэлт багасалтыг дагаад үндсэн катион болон
анионы агууламж хэлбэлзэж байна (14-р график).
Эрдэсжилт (мг/л)

pH
14

20000

13

18000

12
11

16000

10

14000

9
12000

7

9256

10000

6
7.01

5

8452

4

6000

3

4000

5422

2000

1

Time

График 14. ХХБ-ын эргэлтийн усны орчин ба эрдэсжилт

1-9 саруудын дундаж эрдэсжилт нь 7460 мг/л болж байна. Энэхүү дундаж хэмжээ нь
шугамын усны дундаж эрдэсжилтээс 2.5 дахин өндөр их байх ба дундажаар 4.08 грам
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бодис литр ус тутамд баяжуулах үйл ажиллагаанаас үүдэн ХХБ-ын усанд уусан орсон
байна гэж үзэж болохоор байгаа юм.
Хүснэгт 21. ХХБ-ын усны ул мөрийн төдий элементийн шинжилгээний дүн
ХХБ эргэлт ийн ус

Шугамын
усны д унд аж

1/1/2018

2/8/2018

5/1/2018

6/13/2018

7/2/2018

8/1/2018

9/2/2018

Сурьма (мг/л)

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Хөнгөнцагаан (мг/л)

0.025

0.076

0.102

0.099

0.13

0.05

0.092

0.173

0.215

0.186

0.173

Бари (мг/л)

0.009

0.026

0.025

0.028

0.04

0.04

0.039

0.044

0.038

0.039

0.043

Бериллий (мг/л)

0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Бор (мг/л)

1.78

0.717

0.875

0.635

0.68

0.73

0.899

1.294

1.162

1.082

1.006

Кад ми (мг/л)

0.00

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005
<0.001

Огноо

Кобальт (мг/л)

2/28/2018 3/29/2018 4/10/2018

<0.01

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Зэс (мг/л)

0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

0.05

0.071

0.03

<0.02

0.022

<0.02

Хром (мг/л)

0.00

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

Мөнгө (мг/л)

0.007

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Селени (мг/л)

0.007

0.073

0.062

0.084

0.08

0.09

0.141

0.147

0.139

0.187

0.124

Молибд ени (мг/л)

0.036

0.985

0.692

0.988

0.96

1.28

1.545

1.717

1.704

1.731

1.883

Манганий (мг/л)

0.009

<0.01

<0.01

<0.01

0.33

0.06

0.176

0.129

0.104

0.095

0.118

Ст ронций (мг/л)

4.35

7.333

6.871

8.4

7.57

9.38

8.882

8.7

8.677

9.302

9.86

Никель (мг/л)

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

Хар т угалга (мг/л)

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.021

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.013

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Цайр (мг/л)
Хүнцэл (мг/л)

ХХБ-ын эргэлтийн усны дээжинд ул мөрийн төдий элементийн агууламжыг ICP-OES
багажаар итгэмжлэгдсэн лабораторит тодорхойлсон бөгөөд шинжилгээний дэлгэрэнгүй
үр дүнг 22-р хүснэгтэнд үзүүлэв. ХХБ-ын усанд Оюу Толгойн хүдэрт агуулагдах үндсэн
металлууд болон бусад дагалдах металлуудын агууламж өндөр илрэцтэй байна.
2018 оны 4-р улиралд ХХБ-ын талбайд геотехникийн зорилгоор байгууламжийн
суурийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс газрын доорх усны даралтыг шалгах
зорилгоор найман цооног өрөмдсөн байна. Байгаль орчны хэлтсийн зүгээс эдгээр
цооногуудын усны найрлагын шалгахаар дээж авч лабораторид шинжлүүлсэн. Усны
шинжилгээний дүнгээс хархад цооногуудын усны чанар нь эрэлтийн болон шугамын
уснаас ялгаатай байна.
Хүснэгт 22 усны химийн шинжилгээний дүн
Огноо

Шугамын
усны д унд аж

PPW-07
PRW-05
GW-03
GW-04
ХХБ эргэлт ийн
усны д унд аж 11/6/2018 11/6/2018 11/6/2018 11/6/2018

pH

7.98

7.46

8.6

8.13

8.33

11.23

Эрд эсж илт (мг/л)

2740

6820

3520

4520

1378

2746

ЦД Ч (ms/cm)

4.2

8.8

5.21

6.25

2.32

4.1

Нат ри (мг/л)

796

1667

1113.9

1414.83

488.01

771.6

Кали (мг/л)

2.95

110.20

2.31

3.24

0.86

5.52

Кальци (мг/л)

171.3

512.0

62.16

84.33

13.56

148.7

Магни (мг/л)

28

7

20.94

25.27

3.64

2.97

Төмөр (мг/л)

0.03

0.04

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03
16.83

Карбонат (мг/л)

2.12

36.274

4.65

8.42

5.36

129.60

8.42

224.18

175.43

99.16

9.15

814

2768

1012.5

992.8

164.6

863.5

Хлорид (мг/л)

956

1660

1029.4

1694.8

592.2

857.6

Нит рат (мг/л)

0.04

0.32

0.07

0.2

<0.05

3.3

Нит рит (мг/л)

<0.05

9.68

<0.01

0.1

0.03

0.16

Бикарбонат (мг/л)
Сульфат (мг/л)

Нийт фосфор (мг/л)

0.30

<0.05

<0.05

0.061

<0.05

Фт орид (мг/л)

2.45

7.29

5.44

4.84

1.09

2.48

Хат уулаг (мг/экв*л)

10.80

26.15

4.82

6.29

0.98

7.66

-0.56

-2.65

0.68

-1.79

Ион баланс (хувь)
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2.3.1.12 Ундны усны чанарын 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 2018 онд Оюу
Толгой төслийн усан сангууд, худаг, гал тогооны угаалтуур, ажилчдын амьдарч буй
байрнуудын угаалтуураас унд ахуйн усны 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 2018 оны байдлаар нийт 266 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.

Б

А

B

Зураг 37. А. Цэвэр усны бичил амь судлалын дээж илгээх мөс бүхий хөргөгч 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 900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ”-д
зааснаар зөвшөөрөлтэй ундны усны эх үүсвэрт 1 мл усан дахь нийт нянгийн тоо 100-аас
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хэтрэхгүй байх ёстой байна. 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
байна.
2018 онд хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээс харахад нийт авагдсан цэвэр усны
дээжүүдэд 100 мл усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч, халуунд тэсвэртэй нян
болон E-coli илрээгүй байна (15-р график болон16-р график). Тус графикуудад, “MNS
900:2010. 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.

График 15. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ

График 16. 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
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900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ”
стандартын шаардлагад нийцэж байна.
2.3.2. Усны менежментийн төлөвлөгөөний боловсруулт ба түүний хэрэгжилт
Оюу Толгой ХХК нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд хамгийн бага ус ашиглах бодлого
барьж, усны нөөцийг хамгаалах, орон нутгийн ард иргэд болоод ирээдүй хойч үеийнхэнд
үлдээхийн тулд усыг ариг гамтай ашиглах үүрэгийг хүлээн ажилладаг бөгөөд Оюу
толгой төсөлийн 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, RioTintoгийн үйл ажиллагааны стандарт болон Олон улсын стандарт журмуудын хэрэгжилтийг
хангасан төслийн усны талаар баримтлах үндсэн бичиг баримт юм. Усны нөөцийг
хамгаалах, ариг гамтай ашиглах арга хэмжээнүүдийг уурхайн барилгын болон үйл
ажиллагааны бүх үе шатанд байнга хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд доорх ХХБ, Хүчил
үүсгэгч чулуулаг, БУЦБ, ил уурхайн шүүрлийн ус, ус зайлуулах систем зэрэг асуудлыг
агуулсан усны менежментийн төлөвлөгөөнүүдыг боловсруулсан ажиллаж байна.





Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
Усны мониторингийн төлөвлөгөө
Эрдсийн хаягдал, хүчиллэг урсац, хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө
Усны менежментийн практик үйл ажиллагааны сайн дурын кодекс

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дотоодын болон хөрөнгө оруулагч
байгууллагын мэргэжлийн байгуудаар тогтмол шалгуулж биелэлтийн ханган ажиллаж
байна. Мөн мэргэжлийн багуудын зөвлөмжийн дагуу менежментийн төлөвлөг
сайжруулан ажилладаг.
Мөн төслийн зүгээс усны нөөц болон чанарыг хамгаалах зөв зохистой ашиглах үүднээс
дараах арга хэмжээнүүдийг авч хамтран ажиллаж байна. Үүнд:
2.3.2.1.Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, гурван талт зөвлөлтэй хамтрах 12
цооногийг сонгон авч, хааж битүүмжлэх ажлын биелэлт
Гүний хоолой, Галбын говьд 2003-2004, 2007 онуудад усны эрэл, хайгуулын
зориулалтаар өрөмдсөн хуучин цооногуудыг шат дараалалтайгаар битүүмжлэх болон
бэлчээр усжуулалтад ашиглах зорилгоор орон нутагт актаар хүлээлгэн өгч байгаа.
o 2014 онд (GHW5x1, GHW6x1, GHEB-02) нийт 3 цооногуудыг битүүмжлэн орон
нутагт хүлээлгэн өгсөн.
o 2016 онд (GHEB-01, GHEB-08, GHW14x1, GHW4x6, GGW6, GGW19) нийт 6
цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн.
o 2016 онд Галбын говьд артезийн даралттай уст үед өрөмдсөн GGW47, GGW20
дугаартай цооногуудыг мал услах зориулалтаар тоноглон орон нутагт актаар
хүлээлгэн өгсөн.
o 2017 онд Ханбогд сумын Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар 05-ны өдрийн 01/225 тоот
захирамж болон Галба-Өөш Долоодын Говийн Сав Газрын Захиргааны зөвлөмжийг
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үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, гурван талт зөвлөлтэй хамтрах хуучин
хайгуулын 12 цооногийг сонгон авч битүүмжлэсэн.
o 2018 онд Галбын говь болон Гүний хоолойд нийд 27 хайгуулын цооног
битүүмжилэсэн. Мөн хайгуудын үед өрөмдсөн хуурай болон бөглөрсөн 28
цооногуудын битүүмжлэн, цооног байсан талбайг цэвэрлэн, тэгшлэн хүлээгэн
өгсөн.
2018 онд Ханбогд сумын Засаг даргын 2015 оны 10 дугаар 05-ны өдрийн 01/225 тоот
захирамж болон Галба-Өөш Долоодын Говийн Сав Газрын Захиргааны зөвлөмжийг
үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, гурван талт зөвлөлтэй хамтрах хуучин
хайгуулын нийт 55 цооногийг сонгон авч битүүмжлэх ажлыг тус оны 9 болон 10 сард
захиалагч Оюу Толгой ХХК болон гүйцэтгэгч Эрдэнэдрийлинг ХХК-ний хамтран
боловсруулсан
ажлын
төлөвлөгөөний
дагуу
хийж
гүйцэтгэн
ГалбаӨөш Долоодын говийн сав газрын захиргаа болон Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан ёсоор
актаар хүлээлгэн өгөөд байна.

Зураг 38. Цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэл

Тус ажлын гүйцэтгэлд Галба-Өөш Долоодын Говийн Сав Газрын Захиргааны ГДУ-ны
нөөц, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Гансүх, хөндлөнгийн хяналтаар
ажилласан бөгөөд мөн Ханбогд сумаас ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд, ажлын талбар дээр ирж
тус ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэх арга аргачлалтай, ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж
танилцсан болно (38-р зураг).
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Зураг 39. Цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж буй зураг

2.3.2.2.Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яамны газрын доорх усны
мониторингийн хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ
Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглах үйл ажиллагаа,
тухайн ордын гүний усны нөөц болон усны түвшинд хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ
хийх зорилгоор 50-320м гүнтэй 4 цооногийг тус газрын доорх усны ордын зүүн ба
баруун хэсгийн 2 цэгт орон нутаг болон БОНХЯ-тай харилцан тохиролцсоны дагуу
өрөмдөж тоноглон БОНХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтсийн хүсэлтээр
эдгээр цооногуудын барилга байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулсан.
2.3.2.3.Орон нутгийн иргэдийн оролцоотой усны хамтын хяналт шинжилгээ
Оюу толгой ХХК нь 2011 оны 5 дугаар сараас эхлэн орон нутгийн иргэдэд төслийн
байгаль орчны үйл ажиллагааг таниулах, тэднийг судалгааны ажилд татан оролцуулах,
нэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэртэй байх зорилгоор “Хамтын оролцоотой байгаль орчны
хяналт, үнэлгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн нэг хэсэг нь хамтын
оролцоотой усны хяналт шинжилгээ юм. Худгийн усны түвшинд тавих хяналт, үнэлгээг
Гүний хоолой, Ундайн гол болон Гашуун Сухайтын зам дагуух малчидтай хамтран
хэрэгжүүлж байна. 2018 оноос Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийг
сайжруулах ажлын хүрээнд орон нутгийн “Мөнх Ногоон Галба” ТББ-тай хамтран
ажиллан орон нутгийн байгаль орчний мэрэгжилтэй залуучуудыг мэрэгшүүлэн малчдын
хэмжилтийн мэдээг хамтран боловсруулдаг байхар төлөвлөн ажиллаж байна.
2.3.2.4.Усны зохистой ашиглалтын талаар мэдлэг олгох сургалт
Оюу толгой компани нь байгаль орчны бодлогын хүрээнд нийт ажилчдын байгаль орчны
мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах үүднээс
мэдлэг олгох сургалтыг нийт ажилчдад орж байна. Энэ сургалтанд усны менежментийн
ерөнхий танилцуулга, усны зөв зохистой хэрэглээ, усны ашиглалт болон хамгааллыг
оновчтой байлгахын тулд юу хийх ёстойг тусган нийт ажилчдад хүргэдэг (40-р зураг).
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Зураг 40. Сургалтын материал

2.3.2.5.Уст цэг, булаг шанд цэвэрлэх үйл ажиллагаа
Уст цэг, булаг шандын эхийг цэвэрлэх үйл ажиллагааг жилд 2 удаа зохион байгуулж
байна. Уг ажлын хүрээнд тус компанийн Байгаль орчны хэлтсээс Ханбогд сумын нутагт
байрлах Их булаг, Далайн булаг болон Бага булгийн амнуудыг сонгон авч их цэвэрлэгээг
зохион байгуулдаг. Их болон Бага булгийн ам нь иргэдийн аялж, зугаалах, чөлөөт цагаа
өнгөрөөх гол газруудын нэг юм. Энэ булаг цэвэрлэх ажлын үр дүнд өнгөрсөн жилүүдэд
нийт 10 тн орчим хогийг цэвэрлэн хогийн цэгт аваачиж хаясан байна. Мөн Их булаг,
Бага булаг болон Далайн булгуудад хогийн сав байрлуулах ажлыг зохион байгуулж
гүйцэтгэсэн (41-р зураг).

Зураг 41 Ханбогд сум Их булгийн ам

2.3.2.6.Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан арга хэмжээ
Оюу толгой компани нь Дэлхийн усны өдрийг жил бүр тэмдэглэн өнгөрөөж ирсэн
бөгөөд усны зөв зохистой хэрэглээг бий болгох, хүүхэд багачуудад усны ач холбогдлыг
таниулах үүднээс Оюу толгой ХХК болон Ханбогд сумын байгаль орчны баг хамтран
зарим арга хэмжээнүүдийг Ханбогд суманд зохион байгуулж ирсэн.
2018 оны дэлхийн усны өдөр нь БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ УСНЫ ШИЙДЭЛ уриад доор
тэмдэглэн өнгөрөөсөн бөгөөд Ханбогд сумын байгаль орчин болон тусгай хамгаалалтай
газарын захиргаатай хамтран ШУТИС-ийн Геологи, Уул уурхай сургуулын багш
Гидрогеологийн ухааны доктор Н.Буянхишгийг урин Ханбогд сумын ахлах ангийн
сурагчдад Газрын доорхи ус тухай лекц уншуулсан. Энэ нь сургуулийн хүүхдүүд маш
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сонирхолтой бөгөөд шинжлэх ухааны үндэстэй мэдээлэл өгснөөрөө ач холбогдолтой
юм.
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Зураг 42. Усны өдрийн постер болон Ханбогд суманд болсон арга хэмжээд оролцогчдын зураг

2018 онд нийт ажилчдад усны бодлого түүний хүрээнд хийгдэж буй ажлуудыг тусгасан
богино хэмжээний видеог мөн уурхайн ус ашиглалтын тухай видеог хийж ажилчдын дуу
хоолой цувралаар нийт ажилчдад хүргэсэн олон нитийн мэдээлэлийн хэрэгсэлээр
гаргасан. Мөн Оюу толгойн уурхайн бүх ажилчдад зориулсан усаа хайрлан хамгаалахад
чиглэсэн ухуулга сурталчилгааны ажлыг зохин байгуулж илтгэл мэдээлэл хүргүүлсэн.
Үүнээс гадна 2018 оны 10 сард усны зарцуулалтын тухай анимайшин хийж олон нийтэд
хүрэгсэн.
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Зураг 43 Ажилчдын дуу хоолой цуврал видео

2.4 Газар ашиглалт, газрын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан
2.4.1 Газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээний хэрэгжилтүүд
Оюу толгой ХХК нь газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын
хууль, тогтоомжуудын шаардлагууд, байгаль орчны стандартууд, Оюу Толгой төслийн
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгагдсан амлалтууд, байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагууд, Рио Тинто компанийн Е14
стандартын шаардлагууд болон уурхайн хаалтын стратеги төлөвлөлт зэрэгт нийцүүлэн
боловсруулсан Газрын хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн
төлөвлөгөөг удирдлага болгон ажилладаг.
Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагаанаас газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх
сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх болон нөлөөллийг бууруулахын тулд хэрэгжүүлэх
менежментийн арга хэмжээнүүдийг 3 үндсэн бүлэгт эмхэтгэн тодорхойлж
хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байна.
Хүснэгт 23. Газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний ангилал
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Эдгээр арга хэмжээг 2018 онд хэрэгжүүлсэн гүйцэтгэлийг тайлагнаж байна.
2.4.2. Газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт
Оюу Толгой ХХК-ийн үйл ажиллагаа, барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын
улмаас үүсэх газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлаж, хянах зорилгоор
Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг 2010 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд жил бүр
шаардлагатай сайжруулалтуудыг тусгаж шинэчилдэг. Энэхүү журмын дагуу Оюу
Толгой компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн газар хөндөх ажил, төслийг
эхлүүлэхийн өмнө Газар хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд
энэхүү зөвшөөрлөөр дараах асуудлуудыг цогцоор нь хянан, зохицуулах ач
холбогдолтой. Үүнд:
-

аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн талбайд
гүйцэтгүүлэх;
тогтоосон зам, зурвасаар зорчуулах;
ховор ургамлыг хамгаалах;
шимт хөрсийг хамгаалах;
тоосжилтыг багасгах;
усны эх үүсвэрүүдийг эвдрэл, бохирдлоос хамгаалах;
амьтан, ургамлын олон янз байдал, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах;
соёлын өвийг хамгаалах,
ажилчид болон орон нутгийн иргэд, мал амьтны аюулгүй байдлыг хангах;
тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд холбогдох хууль, дүрмийг мөрдүүлэх
эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх гэх зэрэг байгаль орчин, нийгмийн олон асуудлыг
хамардаг.
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Дээрх жагсаалтаас Оюу Толгой компанийн хэрэгжүүлдэг Газар хөндөх
зөвшөөрлийн дотоод журам нь газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс
сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх үндсэн суурь нөхцөл болдог гэж
дүгнэж болно. Газар хөндөх үйл ажиллагаа төлөвлөсөн талбайд ховор ургамлыг
хамгаалах талаар хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн дэлгэрэнгүйг энэхүү тайлангийн
холбогдох хэсгээс үзнэ үү.
2.4.3. Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох, бүртгэх
2018 онд нийт 78 газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авч, дотоод журмын дагуу
Байгаль орчин, хууль эрх зүй, соёлын өв, орон нутгийн харилцааны шалгалтуудыг
гүйцэтгэж 59 зөвшөөрлийг баталсны зэрэгцээ өмнөх онд хүлээн авсан 22 хүсэлтэнд
зөвшөөрөл олгож, нийт 81 газар хөндөх зөвшөөрлийг баталсан байна. Нийт хүлээн авсан
хүсэлтүүдээс одоогоор 8 хүсэлтийг батлах процесс явагдаж байгаа, 7 хүсэлтийн талбайд
шинээр зөвшөөрөл шаардлагагүй, харин 1 хүсэлтийг тухайн төсөл хэрэгжихгүй болсон
учир цуцалсан. 2018 онд төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгүүлэхээс татгалзсан 1 тохиолдол
бүртгэгдсэн. 2018 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан байдлыг нэгтгэн
дараах хүснэгтэнд үзүүлэв.
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Хүснэгт 24. 2018 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан байдлын тойм

#

Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийн статус

Тоо

1

Хүлээж авсан хүсэлт

100

2

Баталсан зөвшөөрөл

81

3

Батлах процесс явагдаж байгаа

8

4

Зөвшөөрөл шаардлагагүй

7

5

Төсөл цуцлагдсан

1

6

Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан

1

Дээрх хүснэгтэнд үзүүлснээр, 2018 онд Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан 1
тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд дараах үндэслэлээр тухайн төлөвлөсөн талбайд газар
хөндөх үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөөгүй байна:
Баяжуулах үйлдвэрийн гинжит хусагч буулгах талбай: Баяжуулах үйлдвэрийн үйл
ажиллагаанд ашигладаг гинжит хусагч техникүүдийг байрлуулах, хадгалах талбайг
байгуулах хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэсэн байгаль орчны шалгалтаар дараах 3 эрсдэлийг
тодорхойлсон:
1. Сонгосон талбайн хойд хил нь Борооны ус цуглуулах цөөрөм #3 талбайд маш
ойрхон байрласан байгаа учир хүнд машин механизмын хөдөлгөөн ихэссэнээс
үүсэх их хэмжээний тоос, мөн тос тосолгооны бодисын асгаралт зэргийн улмаас
цөөрмийн ус бохирдох;
2. Сонгосон талбайн хойд хэсэг нь гэнэтийн ослын үед ашиглах зориулалттай
борооны усны цөөрөм рүү машин техник орох / гарах гарцыг хаах, мөн ухрах зай
талбайг багасгах;
3. Сонгосон талбайд болон түүний эргэн тойронд Spongiocarpella grubovii буюу
хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн тодорхойлогдсон 8 зүйл ургамлаас
нэг зүйл ургамлын бодгалиуд ургаж байгаа нь тогтоогдсон.
Эхний 2 эрсдэлийн хувьд сонгосон талбайн хил, хэмжээг өөрчлөх байдлаар зайлсхийх,
бууруулах боломжтой байсан хэдий ч хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатай ховор
ургамлын зүйлийг хамгаалах журмын дагуу гинжит хусагч буулгах талбайг өөр
байрлалд төлөвлүүлэх зөвлөмж, шийдвэрийг гаргасан. Төлөвлөсөн талбайг байгуулах
өөр байрлалыг судалж байгаа. Анхны сонгосон талбайд тодорхойлогдсон хөндөхөөс
зайлсхийх шаардлагатай Spongiocarpella grubovii 44-р зурагт үзүүлэв.
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Зураг 44. Гинжит хусагч буулгах талбайд Spongiocarpella grubovii тархалт

2.4.4. Хөндөгдсөн талбайг бүртгэх, хянах
Оюу Толгой ХХК- өөрийн үйл ажиллагааны улмаас хөндөгдсөн талбайн
бүртгэлийг тогтмол шинэчилж, хянаж байдаг. 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. Мөн сар бүр газар хөндөх дотоод
зөвшөөрөл олгосон ажлын талбайнуудад хөндөгдсөн газрын хэмжээг бүртгэлийг доорхи
хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт 25. 2018 онд хөндөгдсөн газрын хэмжээ, сараар [га]

Сарууд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Шинээр
хөндөгдсөн 90.36 14.87 5.37 5.65 10.28 6.27 9.62 9.56 9.08
газрын хэмжээ

10

11

-

-

12 Нийт
-

161.07

Энэхүү сар бүрийн мэдээг хөндөгдсөн газрыг бүртгэх зориулалтаас гадна мөн Оюу
Толгой компанийн хүлэмжийн хийн ялгарлыг хянах, тооцоолоход ашигладаг. Ургамлан
бүрхэвч нь агаар дахь CO2 хийг шингээх үүрэгтэй байдаг.
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2018 оны 9 дүгээр сарын эцсийн байдлаар нийт 5953.92 га хөндөгдсөн талбай
бүртгэгдсэн байна. Уурхайн лицензийн талбайн дотор болон гадна хөндөгдсөн талбайн
хэмжээг өмнөх жилүүдийнхтэй харьцуулан өссөн дүнгээр нэгтгэснийг 17-р графикт
үзүүлэв. Энэхүү нийт хөндөгдсөн талбайгаас 3073.68 га талбайд уурхайн болон дэд
бүтцийн байнгын байгууламжууд баригдсан байгаа.
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График 17. Хөндөгдсөн талбайн хэмжээ, жил бүрийн өссөн дүнгээр

Эдгээр бүх талбайг гео-мэдээллийн санд бүртгэсэн байгаа бөгөөд лицензийн
талбайн дотор байрлах хөндөгдсөн талбайнуудын шинэчилсэн зургийг Техникийн
нөхөн сэргээлтийн хэсэгт 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.
2.4.5. Газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүдийн зөрчлийг бүртгэх, залруулах
арга хэмжээ авах
2018 онд газар, хөрсөн бүрхэвчийг хамгаалах менежментийн арга хэмжээнүүд,
Газар хөндөх зөвшөөрлийн зөвлөмж, шаардлагуудыг хэрэгжүүлээгүй 3 зөрчил
бүртгэгдэж, тус бүрийн хувьд залруулах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлон хэрэгжүүлж
байна. Эдгээрийн талаар товч мэдээллийг доорхи хүснэгтэнд тайлбарлав.
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Хүснэгт 26. 2018 онд бүртгэгдсэн газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын зөрчлүүд
#

Байршил

Газар хөндөх
зөвшөөрлийн
дугаар

Хөндөгдсөн
талбай, га

Мэдээллийн товч тайлбар

Арга хэмжээ

1

Уурхайн
лицензийн
ашиглалтын
лицензийн
талбайд

#180504

0.25

Оюу Толгой уурхайн ашиглалтын лицензийн хайгуулын
хөтөлбөрийн хүрээнд Баруун Хюго талбайд гүйцэтгэх Урвуу
эргэлтэт хийн цохилтот өрөмдлөгийн ажлын эхний 1 талбайд
Газар хөндөх зөвшөөрөлд заасны дагуу шимт хөрсийг 30см
зузаантайгаар хуулалгүйгээр өрөмдлөгийн нунтаг дээжийг
хурааж, хөрсийг бохирдуулсан.

Өрөмдлөгийн дээжээр бохирдсон хөрсийг дээжний хамт
2-3см хуулж цэвэрлэсний дараа шимт хөрсийг Байгаль
орчны хэлтсээс тодорхойлсон гүнд хүртэл хуулж
хадгалсан. Энэхүү зөрчлийг давтагдахаас сэргийлэх
зорилгоор ажлыг удирдаж буй багаас гүйцэтгэгч Гэрээт
байгууллагын ажилчдад шимт хөрсийг хамгаалах
шаардлагын үндэслэл, ач холбогдлын талаар таниулан
мэдээлж,
бусад
өрмийн
талбайнуудад
энэхүү
шаардлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх зааварчилгаа өгсөн.

2

Нисэх
онгоцны
буудлыг 35 кВ
цахилгаан
шугаманд
холбох
төслийн
материал
буулгах
талбай

#180704

0.84

Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын байгууламжийг 35 кВ
цахилгаан шугаманд холбох төслийн хүрээнд материал түр
буулгах талбай бэлтгэх зорилгоор Газар хөндөх зөвшөөрлийн
хүсэлтийн дагуу мэргэжлийн багууд ажиллаад зөвшөөрлийг
олгосон. Талбайд шимт хөрс хуулах ажлыг гүйцэтгэж байх үед
нутгийн иргэд, малчдаас бэлчээрийн газрыг хөндөхгүй байх
хүсэлт ирсэн.

Малчид, иргэдийн хүсэлтийн дагуу материал буулгах
талбайг 2018 онд нөхөн сэргээлт гүйцэтгэхээр
төлөвлөсөн нэг талбайн 0.5 га хэсэгт шилжүүлсэн. Тус
талбайд энэ оны 11 дүгээр сарыг дуустал үйл ажиллагаа
явуулна. Харин анх төлөвлөсөн байсан буюу шимт
хөрсийг хуулсан талбайд нэн даруй техникийн болон
биологийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэсэн.

220кВ
цахилгаан
шугамын
засварын
ажлын зам

#180706

3

Материал буулгах талбай бэлтгэхээр анх төлөвлөж
байсан газрын хөндөхөөс өмнөх болон нөхөн сэргээсэн
байдлыг 52-р зурагт үзүүлэв.
Тодорхойгүй

Оюу Толгой уурхайн цахилгаан хангамжийн 220 кВ өндөр
хүчдэлийн шугамын төлөвлөгөөт засварын ажлыг энэ оны 8 дугаар
сард эхлүүлсэн боловч олон удаагийн их үерийн нөлөөгөөр үүссэн
зарим хүндрэлүүдийн улмаас засварын ажлыг зогсоож,
хойшлуулсан. Тэдгээр хүндрэлүүдийн нэг нь цахилгааны
шугамын дагуух зам зурвас үерт автаж, машин техникээр аюулгүй
зорчих боломжгүй нөхцөл үүссэн тул засварын ажлын баг орон
нутгийн замаар зорчиж ажлын талбайд хүрэх шийдвэр гаргасан.
Гэвч орон нутгийн замууд мөн адил үерт автсан байсан тул замын
хажуугаар шинэ мөр үүсгэж зорчсон, мөн зарим хэсгүүдэд шаварт
сууж гүнзгий ховилууд үүсгэсэн. Энэ талаар Ханбогд сумын
Байгаль орчны газраас Оюу Толгой компанид мэдэгдсэн.

Малчин Батхүү нартай хамтран Оюу Толгой компанийн
хэлтсүүдээс хамтран орон нутгийн замын хажуугаар
хүнд машин техникийн хөлөөр хөндөгдсөн газруудыг
шалган, байршлыг тогтоож (53-р зураг), нөхөн
сэргээлтийн ажлын даалгаврыг тодорхойлсон.
Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2018 оны 10 дугаар
сарын 26-ны өдөр эхлэхээр төлөвлөгдсөн байгаа.
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2.4.6. Шимт хөрсийг хамгаалах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт
Газрыг хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамлан бүрхэвч, биологийн төрөл зүйлийн амьдрах
орчныг дахин бий болгох буюу нөхөн сэргээлтийн амжилттай үр дүнд хүрэхэд хамгийн
чухал бөгөөд уурхайн хаалтын стратегийн ач холбогдолтой элементүүдийн нэг бол шимт
хөрс учир Оюу Толгой компани шимт хөрсний менежментийг хариуцлагатайгаар
хэрэгжүүлж байна.
Оюу Толгой компани Монгол улсын холбогдох стандартын (MNS 5916:2008)
шаардлагуудад нийцүүлэн шимт хөрсийг зөв хуулах, хадгалахыг Шимт хөрсийг хамгаалах
дотоод журмаар удирдан хэрэгжүүлдэг. Үүнээс гадна явцын болон уурхайн хаалтын нөхөн
сэргээлтэнд үндэсний стандартад нийцсэн шимт хөрсийг ашиглах шаардлагуудыг
биелүүлэх үүднээс Шимт хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний дотоод журмыг
хэрэгжүүлэх замаар урт хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний овоолгуудын хөрсний чанарыг
хянадаг.
2.3.1.1 Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах
Энэ хэсэгт Байгаль орчныг хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний Шимт хөрсийг
хамгаалах арга хэмжээнүүдийн жагсаалтын 1-ээс 4 дүгээр арга хэмжээнүүдийн
хэрэгжилтийн талаар мэдээлнэ.
#
1

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Холбогдох журам

Аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааны өмнө шимт
хөрсийг тогтоосон гүнд хүртэл хуулж, зөв
хадгалах

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам

2

Шимэрхэг хөрсийг хуулж, шимт хөрснөөс тусад
нь хадгалж, ирээдүйн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах

Газар хөндөлтийг хянах, нөхөн сэргээлтийн
удирдлагын төлөвлөгөө

3

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)

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам

4

Урт хугацааны шимт болон шимэрхэг хөрсний
овоолгын бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах

Шимт хөрсийг хамгаалах журам

Шимт хөрсийг хамгаалах журам

Шимт хөрсийг хамгаалах журам

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын дагуу аливаа барилгын болон газар шорооны ажлыг
эхлүүлэхийн өмнө MNS MNS5916:2008 стандартад заасан цөлийн шимт хөрсний
үзүүлэлтийг хангасан шимт хөрс хөрсийг хуулж, зохистой хадгалах ёстой. Ийнхүү шимт
хөрс хуулах, хадгалах үйл ажиллагааны явцад шимт хөрсний алдагдлыг хязгаарлах,
чанарыг хамгаалах зорилгоор Оюу Толгой компани Шимт Хөрсийг Хамгаалах дотоод
журмыг 2011 онд боловсруулснаас хойш амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү журмыг
боловсруулахдаа MNS5916:2008 стандартын шаардлагуудыг бүрэн тусгахын зэрэгцээ
Монголын болоод олон улсын тэргүүн туршлагуудаас нэвтрүүлсэн.
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Хамгаалж, хадгалах стандарт шаардлагад нийцсэн шимт хөрс бүхий талбайд ажиллах баг
эсвэл Гэрээг гүйцэтгэгч нь хөрс хуулалтын ажил эхлэхээс өмнө шимт хөрсний хуулалт,
хадгалалтын төлөвлөгөөгөө боловсруулж, Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтсээр
хянуулсан байх шаардлагыг Газар хөндөх зөвшөөрлийн журамд заасан байдаг. Төлөвлөсөн
ажлыг гүйцэтгэх баг, Гэрээт гүйцэтгэгч нь Шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөгөө
Байгаль орчны хэлтсээс бэлтгэсэн загварын дагуу бичиж боловсруулаад, Газар хөндөх
зөвшөөрлийн хүсэлтэндээ хавсаргах ёстой. Шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөнд
дараах мэдээллүүд тусгагдсан байна. Үүнд:






Гүйцэтгэх ажлын танилцуулга, ашиглах талбайн хэмжээ болон орчны/хөрсний
онцлог
Шимт хөрс хуулах болон хадгалах горим, төлөвлөгөө
Шимт хөрсийг эргүүлэн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах төлөвлөгөө
Ажиллах хүч, техникийн тухай мэдээлэл
Ашиглах талбай, Шимт хөрс хуулах талбай болон хадгалах байршлыг харуулсан
газрын зураг.

Байгаль орчны хэлтсээс тухайн ажлын талбайн хөрсний хэв шинж, онцлогийг газар хөндөх
ажлыг эхлүүлэхээс өмнө тодорхойлж, шимт хөрсийг хуулах гүний хэмжээг тогтоох замаар
хүлээж авсан Шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг хянаж баталгаажуулдаг. Энэхүү
тогтоосон гүний хэмжээ болон хадгалах байршлыг Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлд
тодорхой заан өгч, хэрэгжилтийг явцын шалгалтаар хянадаг бөгөөд ингэснээр шимт
хөрсийг хуулж хадгалах шаардлагыг зайлшгүй биелүүлэх нөхцөл болдог. Үүнээс гадна
шимэрхэг хөрс нь шимт хөрсний адил нөхөн сэргээлтэнд чухал ач холбогдолтой тул тухайн
ажлын төлөвлөгөөг сайтар судалсны үндсэн дээр шимэрхэг хөрсний давхаргыг хөндөх
ажлын хувьд шимэрхэг хөрсийг хаягдал чулуулаг, улаан шавар зэргээс тусад нь хуулж,
хадгалах шаардлагыг Газар хөндөх зөвшөөрөлд заавал тусгадаг.
Оюу Толгой компани нь шимт болон шимэрхэг хөрсийг аль болох хуулж авсан талбайнх нь
нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн ашиглахыг чухалчилдаг. Түр байгууламж барих эсвэл богино
хугацаанд үргэлжлэх ажлын талбайгаас хуулсан шимт, шимэрхэг хөрсийг тухайн талбайн
орчимд байгаль орчны ажилтны тогтоосон цэгт хадгалж, үйл ажиллагаа дууссаны дараагаар
тухайн хөндөгдсөн талбайн техникийн нөхөн сэргээлтэнд эргүүлэн ашигладаг. Харин хоёр
жилээс дээш хугацаанд ашиглагдах талбайгаас хуулсан шимт, шимэрхэг хөрсийг нөхөн
сэргээхэд бэлэн талбай руу эсвэл урт хугацааны овоолгын талбай руу зөөж хадгалдаг
практикийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна.
Өмнөх бүлэгт дурдсанчлан 2018 онд Оюу Толгой компани нийт 81 газар хөндөх дотоод
зөвшөөрөл баталсан бөгөөд батлагдсан зөвшөөрөл бүрт шимт болон шимэрхэг хөрсийг
хамгаалах шаардлагуудыг тодорхой зааж өгсөн. 2018 онд батлагдсан газар хөндөх
зөвшөөрлүүдээр хэдий хэмжээний шимт болон шимэрхэг хөрсийг хуулж, хадгалсан мэдээг
хүснэгтэнд нэгтгэн үзүүлэв.
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Урт хугацааны шимт болон шимэрхэг хөрсний овоолгын талбайг сонгохдоо ирээдүйд
төлөвлөгдсөн барилга байгууламж, ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолгын тэлэлт,
нөхөн сэргээлтийн төлөлөвлөгөө зэргийг харгалзан үзэхийн зэрэгцээ үерт автах эрсдэлгүй
байх, бохирдуулагч эх үүсвэрүүдээс хол зайтай байх, мөн нэн тэргүүнд хамгаалах
шаардлагатай 8 зүйл ховор ургамлыг хөндөхөөс зайлсхийх болон бусад чухал
шаардлагуудыг харгалзан үздэг. Одоогоор Оюу Толгой уурхайн хэмжээнд нийт 11 шимт
хөрсний болон 2 шимэрхэг хөрсний урт хугацааны овоолгыг байгуулаад байгаа бөгөөд тус
бүрийн хувьд эдгээр шаардлагуудыг шалгасан. 2018 онд урт хугацааны шимт, шимэрхэг
хөрсний овоолго шинээр нэмэгдээгүй.
Оюу Толгой компани шимт, шимэрхэг хөрсний урт хугацааны овоолгуудыг геомэдээллийн
санд бүртгэдэг. 2016 оны 10 дугаар сараас бүртгэгдсэн овоолгуудад сар бүр маркшейдэрийн
хэмжилт хийлгэж эхэлсэн бөгөөд хэмжилтийн мэдээгээр бүртгэлийг тогтмол шинэчилдэг.
Овоолгуудын байршлыг зурагт үзүүлэв.
2018 оны 12 дугаар сарын 01 өдрийн хэмжилтийн дүнгээр Оюу Толгой уурхайн урт
хугацааны овоолгуудад нийт 2,125,250 м3 шимт хөрс, 438,715 м3 шимэрхэг хөрс
хадгалагдаж байна. Харин Гүний уурхайн барилгын талбайгаас хуулсан шимэрхэг хөрсний
овоолгын хувьд эзэлхүүний хэмжилт хийгээгүй, хамрах талбайн хэмжээгээр нь энэ жилийн
тайланд оруулж байна. Овоолго тус бүрт хадгалагдаж буй шимт болон шимэрхэг хөрсний
хэмжээ, мөн овоолго тус бүрийн талбайн хэмжээг 27-р хүснэгтээр үзүүлэв.
Хүснэгт 27. Урт хугацааны овоолгуудын бүртгэл
2017
#

2018

Овоолгын нэр
Талбай, га

Эзэлхүүн, м3

Талбай, га

Эзэлхүүн м3

ШИМТ ХӨРС
1

Овоолго #1 (Ил уурхай)

4.85

152,932

5.07

152,932

2

Овоолго #2 (Ил уурхай)

2.22

70,619

2.22

70,619

3

Овоолго #3 (Ил уурхай)

12.85

242,859

27.30

489,031

4

Овоолго #4 (Ил уурхай)

7.44

152,022

7.41

152,022

5

Овоолго #5 (Ил уурхай)

6.83

157,832

7.00

152,216

6

Овоолго #6 (Ил уурхай)

2.67

42,568

2.58

49,476

7

Овоолго #7 (Хаягдлын далан #1)

10.76

339,671

3.94

92,995

8

Овоолго #8 (Хаягдлын далан #2)

32.93

594,196

32.93

594,196

9

Овоолго #9 (Гүний уурхай)

1.82

22,820

1.84

22,820
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10

Овоолго #10 (Хаягдлын далан #2)

9.55

171,111

16.76

297,483

11

Овоолго #11 (Ил уурхай)

1.16

27,316

2.56

51,460

93.08

1,973,947

109.61

2,125,750

НИЙТ

ШИМЭРХЭГ ХӨРС
1

Овоолго #1 (Хаягдлын далан #1)

10.17

194,535

23.33

438,715

2

Овоолго #2 (Гүний уурхай)

0.00

-

0.62

-

10.17

194,535

24.00

438,715 1

НИЙТ

Оюу Толгой уурхайн талбайд хадгалагдаж буй урт хугацааны шимт хөрсний нийт хэмжээг
өмнөх жилийн тайлангийн дүнтэй харьцуулахад 144,396 м3 хэмжээгээр, харин шимэрхэг
хөрсний овоолго 244,180 м3 хэмжээгээр нэмэгдсэн байгаа. Энэхүү балансыг илүү
ойлгомжтой байдлаар харуулах зорилгоор 2018 онд шинээр хөрс нэмж хадгалсан болон
хөрс авч ашигласан овоолгуудыг 28-р хүснэгт-д нэгтгэн үзүүлэв.
Хүснэгт 28. Урт хугацааны овоолгуудын 2018 оны балансын тайлбар
Овоолгын нэр

2017 оны
үлдэгдэл

2018 оны
үлдэгдэл

Зөрүү, м3

242,859

457,418

246,172

7 дугаар овоолгоос нүүлгэн шилжүүлсэн.

-5,616

2018 оны техникийн нөхөн сэргээлт, өмнөх
оны
нөхөн
сэргээлтийн
талбайн
сайжруулалт болон ногоон байгууламж
байгуулах
талбайнуудад
ашигласан.
Дэлгэрэнгүйг Шимт, шимэрхэг хөрсний
ашиглалтыг хянах арга хэмжээний тухай
хэсгээс үзнэ үү.

Тайлбар

ШИМТ ХӨРС
Овоолго #3
(Ил уурхай)

Овоолго #5
(Ил уурхай)

Овоолго #7 (Хаягдлын
далан #1)

157,832

339,671

152,216

92,995

-246,676

Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1 дүгээр
сангийн
өргөтгөлийн
ажилтай
холбоотойгоор далан тойрсон замыг
шилжүүлэх шаардлагатай болсон ба
энэхүү өөрчлөлт нь урт хугацааны шимт
хөрсний 7 дугаар овоолгын талбайн
томоохон
хэсгийг
хамарсан
тул
хадгалагдаж байсан шимт хөрсийг 3 дугаар
овоолго руу нүүлгэж хамгаалсан.

1
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Мөн Хаягдал чулуулгийн овоолгын нөхөн
сэргээлтийн
туршилтын
талбайд
ашигласан.

Овоолго
#10
(Хаягдлын далан #2)

171,111

297,483

126,372

Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1 дүгээр
сангийн өргөтгөлийн талбайг тойрсон
замын барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө
хуулж, хадгалсан шимт хөрсний хэмжээ.
Ил уурхай орчмын шинээр хөндөгдсөн
талбайнуудаас хуулж, хадгалсан:
- Идэвхгүй хог хаягдлын цэг #5

Овоолго #11

27,316

(Ил уурхай)

51,460

24,144

- Хаягдал чулуулгийн өмнөд овоолгын
өргөтгөлийн талбай
- Бага агуулгатай хүдрийн овоолго #3
- Ундайн сайраас элс олборлох хэсгийн
эрэг орчмын шимт хөрс бүхий талбай

НИЙТ

144,396

ШИМЭРХЭГ ХӨРС

Овоолго #1 (Хаягдлын
далан #1)

194,535

438,715

НИЙТ

244,180

Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1 дүгээр
сангийн өргөтгөлийн талбайг тойрсон
замын барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө
хуулж, хадгалсан шимэрхэг хөрсний
хэмжээ.

244,180

Ийнхүү байгуулсан урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын чанарыг хадгалалтын турш
хамгаалахын тулд овоолгын өндрийг 3 метрээс хэтрүүлэхгүй байх шаардлагыг
хэрэгжүүлдэг. Гэхдээ Ил уурхайн анхны хөрс хуулалтын талбайнуудаас хуулсан шимт
хөрсний овоолгууд (#1, #2) болон Хүнд машин механизмын засварын газрын талбайгаас
хуулсан шимт хөрсний овоолгыг (#5) байгуулахдаа Монгол улсын үндэсний стандарт
заасан хэмжээнд нийцүүлэн гүйцэтгэсэн. MNS5916:2008 стандартад шимт хөрсний
овоолгын өндөр нь 5 метрээс илүүгүй байна гэж заасан байдаг. Бусад бүх овоолгыг
байгуулахдаа дотоод журмыг хариуцлагатайгаар мөрдүүлсэн.
Шимт хөрсний овоолгын чанарыг хамгаалах энэхүү арга хэмжээнээс гадна овоолгын
үүсгэхдээ 60 метр тутамд 8 метрийн өргөн зам үлдээдэг. Энэ нь устай үрлэгч машинаар урт
хугацааны овоолгын гадаргууд үр цацаж, ургамалжуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
зориулсан талбайн зохион байгуулалт юм. Устай үрлэгч машин нь 30 метр хүртэл зайд
шүрших чадамжтай. Энэхүү тайлбарыг 45-р зурагт үзүүлэв.
Зураг 45. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгын талбайн зохион байгуулалт
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Урт буюу 2 жилээс дээш хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний овоолгуудын гадаргууг
тогтворжуулан, салхины элэгдэлд орохоос сэргийлж ургамалжуулах ажлыг 2015 оноос
эхлүүлсэн. 2018 онд урт хугацааны шимт хөрсний овоолгын гадаргууд ургамалжуулах
ажлыг төлөвлөөгүй.
Оюу Толгой компанийн Шимт хөрсийг хамгаалах дотоод журамд энэхүү тайланд
мэдээлсэн шаардлагуудаас гадна шимт хөрсийг зөв зохистой хуулах, хадгалах, болон шимт
хөрсний овоолгын чанарыг хамгаалах талаар бусад удирдамж, заавруудыг нарийн
тайлбарлаж, тогтоож өгсөн байдаг бөгөөд журмыг лицензийн талбайн дотор болон гадна
аль ч бүсэд байгалийн хөрсөн бүрхэвч эсвэл нөхөн сэргээсэн талбайд эвдрэл үүсгэх бүхий
л үйл ажиллагаанд хариуцлагатайгаар мөрдөгдөн хэрэгжүүлсээр байна.
2.4.7. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгийн чанарын хяналт
Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын үржил шим, элэгдэл эвдрэл, чанарын доройтолд
хяналт тавин судалж, хамгаалалтын арга хэмжээ авах талаар Шимт хөрсийг хуулах,
хадгалах журам (OT-10-E14-PRC-0001)-ын 4-р бүлэг, Урт хугацааны шимт хөрсний
овоолгын чанарын хяналт шинжилгээ явуулах журам (OT0244-00-SWPO-0010)-уудад тус
тус зааж өгсөний дагууд хяналт шинжилгээний ажлыг 2018 онд үргэлжлүүлэн хийлээ.
2018 оны хувьд урт хугацааны шимт хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээг
явуулахдаа торлог татан, системтейгээр мэдээлэл цуглуулж, хөрсний экологийн үнэлгээний
арга зүйн дагууд явуулсан. Энэхүү арга зүйг туршилтын байдлаар шимт хөрсний хөрсний
овоолго 8 (TSF Cell#2) дээр ашиглан, хээрийн болон лабораторийн шинжилгээг явууллаа.
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Судалгааны арга зүй: Шимт хөрсний овоолгын нуруу бүрт 50 м тутамд цэг тогтоон, хээрийн
шинжилгээг хийж, 100 м тутмын цэгээс 0-20 см, 1 м-ийн гүнээс тус тус нэг дээж авсан (46р зураг). Ингэж системтэйгээр дээж авч, цэг бүрийг тогтоон ажилласнаар хөрсний эрдэс
бодис, ялзмагжилтын хэмжээг нь тодорхойлсны дараагаар зураглал гаргахад их дөхөмтэй
болох юм.

Зураг 46. Шимт хөрсний овоолго #8 (TSF Cell#2) талбайд хээрийн болон лабораторийн шинжилгээнд
зориулан дээж авсан цэгүүдийн байршил. Улаан өнгөөр лабораторийн шинжилгээнд зориулан дээж авсан
цэгийг, ногоон өнгөөр хээрийн шинжилгээ хийсэн цэгүүдийг ту тус тэмдэглэв.

Хээрийн судалгаа: Хээрийн судалгааны явцад дээж авсан цэг бүр дээр протокол хөтөлж
дараах мэдээллүүдийг бүрдүүлж, талбайн үнэлгээ өгнө.
Хүснэгт 29. Хөрсний хээрийн судалгааны явцад бүрдүүлэх үзүүлэлтүүд
#

Үзүүлэлт

#

Үзүүлэлт

1

Огноо

8

Хөрсний механик бүрэлдхүүн

2

Үнэлгээ өгсөн хүний нэр

9

Хайрга чулууны агууламж

3

Солбилцол

10 Хөрсний өнгө

4

Өндөрлөг

11 Хөрсний урвалын орчин (рН) (Уусгагч уусмал: H2 O ба 0.01M CaCl2 )

5

Ургамалжилт

6

Налуу

12 Карбонатын (шохойн) агууламж
13 Цахилгаан дамжуулах чадвар

7

Овоолгоны өндөр

14 Хөрсний ялзмагийн агууламж (талбайд үнэлгээний өгөгдөлд үндэслэн бодож гаргана)

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн: Хөрсний эрдэс хэсгүүдийг бүрэлдүүлж буй хэсгүүдийг
ширхэгийн хэмжээгээр нь ангилж, механик бүрэлдэхүүн гэсэн нэр томъёон дор ойлгоно.
Энэ нь хөрсний хамгийн чухал шинж чанаруудын нэг бөгөөд талбайд гараар тодорхойлж,
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ширхэгжилт (элс, силт, шавар гэх мэт), наалданги байдал, хэлбэршилтийг шалгана.
Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг түлхүүр үзүүлэлтийн дагуу тодорхойлж гурван өнцөгт
диаграммаас (47-р зураг) элс, силт, шаврын эзлэх хэмжээг олж тогтооно. Дээжийг гараар
тодорхойлох үед элс, силт, шавар дараах шинжтэй байна.
•
•
•

Шавар: Хэлбэрждэг, наалданги, зууранги, маш жигд гялалзсан гадаргатай
Силт: бага зэрэг хэлбэрждэг, шахах үед хэлбэрээ амархан алддаг
Элс: Хэлбэржихгүй, наалдахгүй, ширхэгтэй байх

Зураг 47. Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох бүдүүвч

Хайрга болон чулууны агууламж: Хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох үед
алганд тэмтрэгдэх чулууны (>2мм) эзлэх хэмжээг олж хувиар илэрхийлнэ. Хөрсөн дэх ус,
тэжээлийн бодисын агууламжийг үнэлэхдээ хайрга чулууны (>2мм-ээс дээших нягт хайрга
чулуу) эзлэх хэмжээг тооцож бодно.
Хөрсний өнгө: Талбайн бичиглэл хийх үед хөрсний өнгийг тодорхойлж тэмдэглэнэ.
Хөрсний дэвсгэр өнгө, өнгөний эрчим, сарнилаас нь хамаараад хөрсний шинж чанар, үүсэл
хөгжлийн талаар урдчилан хэлж болдог. Хөрсний дэвсгэр өнгө (Hue) гэхэд хөрсний
тодорхой нэг шинж чанараар тодорхойлогдож болох ба энэ нь юуны өмнө ялзмагийн бодис,
Fe болон Mn-тай нэгдлүүдээс хамаарах жишээтэй. Үүгээр хөрсний органик бодисын
агууламж, мөн исэлдэн ангижралт хэр явагдаж буй нь харагдана.
Хөрсний өнгийг талбайд тодорхойлохдоо зүсэлтний үе давхарга бүрээс дээж аван Хөрсний
стандарт жиших өнгөтэй (Munsell soil color chart) харьцуулна.
• Hue = үндсэн дэвсгэр өнгө
• Value = өнгийн цайралт болон бараантлын үнэлгээ
• Chroma = өнгийн ханалт буюу тодролын зэрэг
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Хөрсний урвалын орчин (pH): Хөрсний урвалын орчин нь шим тэжээлийн элементүүдийн
хангамжид нөлөөлөх ба хөрс үүсэх чухал процессууд ихэвчлэн урвалын орчноос хамаарч
байдаг. Хөрсний урвалын орчинг талбайн нөхцөлд индикатор цаасаар үнэлнэ. Мөн
зөөврийн pH хэмжигч багажаар хэмжиж болно. Ингэхдээ хөрсний дээжийг 0.01М CaCl2
уусмалаар 1:2.5 харьцаатайгаар хандалж бэлтгэн, 15 минутын дараа хэмжинэ (нэрсэн ус,
1М KCl -оор тодорхойлж болно).
Ялзмагийн агууламж: Хөрсний ялзмаг нь хөрсний үе давхарга дахь органик бодисуудын
төрөл болон хэмжээгээр тодорхойлогдоно. Ялзмагийн нийт хэмжээг хөрсний үе давхаргын
зузаан, түүн дэх ялзмагийн агууламжийг үндэслэн бодож гаргана. Талбайн нөхцөлд
ялзмагийн хэмжээг хөрсний механик бүрэлдэхүүн, урвалын орчин болон хөрсний өнгөн
дээр тулгуурлан тогтоож болдог. Гумины бодисын хар бараан өнгө болон бусад эрдэс
хэсэгтэй холилдсон жишиг өнгүүдтэй харьцуулж, хүчиллэг орчинд илүү их ялзмаг үүсдэг
гэсэн онолын мэдлэг дээр энэхүү арга нь тулгуурлана.

Зураг 48.Хөргсний ялзмаг тодорхойлох бүдүүвч

Карбонатын агууламж: Хөрсөн дэх карбонатын агууламжийг талбайн нөхцөлд давсны
хүчлийн тусламжаар тодорхойлдог. Гэхдээ давсны хүчил дусаах үед хөөсрөх хөөсрөлт нь
хөрсний механик бүрэлдэхүүн, нүх сүв, сүвүүдийн төрөл, хөрсний чийгийн хэмжээ,
карбонатын төрлүүд (карбонат мөхлөг болон бүрхэвч) болон карбонатлаг нэгдлүүдээс2
шалтгаалдаг учир энэ нь нарийвчлал багатай юм. Хээрийн нөхцөлд 10 хувийн давсны
хүчлийг хөрсний дээжин дээр дусаан, урвал явуулж, хөөсрөлтийн эрчмийг харж дүгнэн,
агууламжийг үнэлнэ.
Лабораторийн шинжилгээ: Лабораторийн шинжилгээнд зориулан авсан дээжнүүдэд
дараах үзүүлэлтийг шинжлэх болно.

2

- CaCO3, CaMg(CO3)2, эсвэл эдгээрийн хольц
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Хүснэгт 30. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгоос авсан хөрсний дээжинд лабораторийн шинжилгээ
хийлгэх үзүүлэлтүүд
No

Analyses

ISO or MNS

1

Soil moisture

only if necessary

2

Soil bulk density

yes

3

Soil sieving (2mm)

yes

4

Stone content (>2mm)

yes

5

Soil texture

yes, but for few samples

6

Soil pH

yes (can be done in field also)

7

Soil electroconductivity

yes (can be done in field also)

8

Soil salinity ions

yes

9

Soil organic matter - Humus

yes

10

Ctot and Ntot

yes

11

Corg

yes

12

Cinorg (carbonate)

yes

13

C:N ratio

yes

14

Soil mineral nitrogen (nitrate and ammonia)

only if necessary

15

Plant available P and K

yes

16

Exchangeable cations

yes

17

Cation exchange capacity

yes

18

Base saturation

yes

19

Plant available micro elements

yes (only 1 time)

20

Soil mobile heavy metals

yes (only 1 time)

21

Soil total macro, micro, and heavy metal elements

yes (only 1 time)

22

Soil dehydrogenase enzyme activity

yes

23

Soil microbial biomass

yes

Ашигласан багаж хэрэгсэл: GPS, дээжлэгч бюр, pH хэмжигч, EC 3-хэмжигч, 15% HCl,
хулдаасан метр, хөрсний өнгөний ном, протокол бичих хүснэгт хуудас, үзэг бал, нэрсэн ус 4,
хөрсний экологийн үнэлгээ хийх гарын авлага
Хяналт шинжилгээний ажлын эцсийн бүтээгдэхүүн: Хөрсийг үнэлсэн үнэлгээний үзүүлэлт
тус бүрээр ArcGIS зураглалын давхаргыг (layer) бэлтгэх
Хяналт шинжилгээний ажлын үр дүн: 2018 онд шимт хөрсний овоолго #8 (TSF Cell #2)-ны
32.93 га талбайн 50 м тутамд экологийн үнэлгээг хийн мэдээллийн баазыг (31-р хүснэгт)
бүрдүүлсэн бөгөөд 100 м тутамын цэгүүдэд 0-20 см, 1 м гүнээс хөрсний дээжийг
лабораторийн шинжилгээнд зориулан авч, шинжлүүлж байна. Одоогийн байдаар
лабораторийн шинжилгээний хариу бүрэн гарч амжаагүй тул шинжилгээний хариу, шимт
хөрсний овоолгийн чанарын үзүүлэлтийн талаар тайлбарлан бичих боломжгүй байна.
Энэхүү хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд шимт хөрсийг үнэлсэн үнэлгээний үзүүлэлт
тус бүрээр ArcGIS зураглалын давхаргыг (layer) бэлтгэх болно.

3

- Цахилгаан дамжуулах чадвар

4

- Type II зэрэглэлийн нэрсэн ус
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Province

Soum

Location

Top Soil ID

Altitude

UTM Easting,
Latitude

UTM Northing,
Longitude

Depth

Depth_Class

Stone %

Soil colour

Soil texture

pH_CaCl2

Carbonate

exposition

Тодорхойлолт

EC_mS/cm

Soil humus %

279

SG

KB

OT

T SF-2-01

1151

653365

4766811

0-10

T op

15

7.5YR.4/6

S

7.64

C4

Зүүн урагш

12

үнэлгээ

0.98

0.50

18-Jun-18

279

SG

KB

OT

T SF-2-01

1151

653365

4766811

0-10

T op

-

-

-

-

-

Зүүн урагш

12

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

1

18-Jun-18

279

SG

KB

OT

T SF-2-01

1151

653365

4766811

95-105 Sub

-

-

-

-

-

-

-

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

2

18-Jun-18

280

SG

KB

OT

T SF-2-02

1154

653367

4766761

T op

8

7.5YR.4/4

S

7.84

C4

Зүүн урагш

29

үнэлгээ

0.40

0.60

2

18-Jun-18

280

SG

KB

OT

T SF-2-02

1153

653367

4766761

95-105 Sub

0.60

3

18-Jun-18

281

SG

KB

OT

T SF-2-03

1155

653375

4766710

3

18-Jun-18

281

SG

KB

OT

T SF-2-03

1154

653375

4766710

4

18-Jun-18

282

SG

KB

OT

T SF-2-04

1158

653371

4766662

4

18-Jun-18

282

SG

KB

OT

T SF-2-04

1157

653371

4766662

5

18-Jun-18

283

SG

KB

OT

T SF-2-05

1156

653376

4766612

5

18-Jun-18

283

SG

KB

OT

T SF-2-05

1155

653376

4766612

6

19-Jun-18

284

SG

KB

OT

T SF-2-06

1155

653384

4766563

6

19-Jun-18

284

SG

KB

OT

T SF-2-06

1154

653384

4766563

7

19-Jun-18

285

SG

KB

OT

T SF-2-07

1155

653390

4766514

7

19-Jun-18

285

SG

KB

OT

T SF-2-07

1154

653390

4766514

8

19-Jun-18

286

SG

KB

OT

T SF-2-08

1153

653387

4766463

8

19-Jun-18

286

SG

KB

OT

T SF-2-08

1152

653387

4766463

9

19-Jun-18

287

SG

KB

OT

T SF-2-09

1152

653385

4766414

9

19-Jun-18

287

SG

KB

OT

T SF-2-09

1151

653385

4766414

10

19-Jun-18

288

SG

KB

OT

T SF-2-10

1151

653383

4766364

10

19-Jun-18

288

SG

KB

OT

T SF-2-10

1150

653383

4766364

0-10

Налуу,

Source file link

GPS ID

18-Jun-18

1

0

Sampling date

1

Plot_Area

Protocole_ID

Хүснэгт 31. Өнгөн хөрсний чанарын хяналтын шинжилгээний үр дүнгээр мэдээллийн бааз бүрдүүлж буй
байдал

7

7.5YR.4/4

S

8.00

C4

-

-

үнэлгээ

0.81

T op

-

-

-

-

-

Баруун хойд

NA

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

95-105 Sub

-

-

-

-

-

-

-

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

T op

8

10YR.4/6

S

8.14

C4

Зүүн

39

үнэлгээ

0.28

0.40

95-105 Sub

0-10
0-10

27

7.5YR.4/4

S

7.91

C4

-

-

үнэлгээ

0.41

0.60

T op

-

-

-

-

-

Баруун урагш

4

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

95-105 Sub

-

-

-

-

-

-

-

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

T op

50

7.5YR.5/6

St

8.20

C3

Хойд

44

үнэлгээ

0.28

0.65

95-105 Sub

10

10YR.4/6

lS

8.70

C3

-

-

үнэлгээ

1.29

0.75

T op

-

-

-

-

-

Баруун хойд

NA

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

95-105 Sub

-

-

-

-

-

-

-

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

T op

18

7.5YR.5/6

St

8.62

C4

Баруун хойд

51

үнэлгээ

1.26

0.65

95-105 Sub

8

10YR.5/8

0.35

0-10
0-10
0-10
0-10

S

8.14

C4

-

-

үнэлгээ

0.58

T op

-

-

-

-

-

Баруун хойд

15

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

95-105 Sub

-

-

-

-

-

-

-

дээж

-

-

T SSID_Point#_Depth

T op

42

10YR.4/6

Ts

8.01

C4

Баруун

43

үнэлгээ

0.28

0.80

95-105 Sub

8

10YR.4/6

S

8.12

C3

-

-

үнэлгээ

0.42

0.40

0-10
0-10
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3.

ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ

3.1.Хууль бус ан, ховор амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эдийн худалдааг бууруулах
төсөл
Оюу Толгой компани Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах
хөтөлбөрийн хүрээнд Өмнийн говийн бүс нутагт ховор амьтан ургамлын хууль бус ан,
хэрэглээг бууруулж боломжит хорогдлоос сэргийлэх замаар биологийн олон янз байдлыг
дүйцүүлэн хамгаалах зорилготой Хууль бус ан, ховор ургамлын худалдаа, хэрэглээтэй
тэмцэх төслийг Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-Овоо, Ханбогд, Манлай, Дорноговь
аймгийн Хатанбулаг, Мандах, Хөвсгөл сумдын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж байна.
Төслийн хүрээнд:
Өмнөговь аймгийн байгаль орчны болон хууль сахиулах албадын хамтын
ажиллагааг сайжруулж хууль бус антай тэмцэх хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх;
Албан хаагчдыг чадавхижуулах, шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг
үзүүлэх;
Иргэд, олон нийтэд байгаль хамгаалал, хууль бус ангийн хууль эрх зүйн чиглэлээр
мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагаа явуулж байна.
3.1.1. Хяналт шалгалтын ажил
Хууль бус анг илрүүлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагааг үр дүнтэй болгож, хэрэг
шийдвэрлэлтийг хурдан шуурхай болгох үднээс хяналт шалгалтын ажлыг дараах зохион
байгуулалттайгаар хийж байна.
-

Аймгийн төвд байрлах хууль бус антай тэмцэх Хамтарсан баг (MAT)

-

Сумын төвүүдэд байрлах Хөдөлгөөнт хэсэг (MAPU)-үүд,

-

Говийн бага ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид,

Хилийн цэргийн 0131, 0168 дугаар ангийн 11 заставын хилчид өөрсдийн хариуцсан
газар нутагт батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэдэг.
Эдгээр багууд хууль бус анд ихээр өртдөг хулан, хар сүүлт зээрийн тархац нутаг, уст
цэгүүдээр хяналт шалгалт, ажиглалт хийдэг. Үүний зэрэгцээ ачаалал ихтэй тээврийн
замуудын дагуух гэр гуанзуудад зэрлэг амьтан, ургамлын түүхий эд, эрхтэний худалдаа
явагдаж байгаа эсэх, Даланзадгад хотын томоохон зах, дэлгүүр, түүхий эдийн цэгүүдэд
зэрлэг амьтан, ургамалтай холбоотой хууль бус худалдаа наймаа явагдаж байгаа эсхэд
хяналт тавьж ажилладаг. 2018 оны 10 сарын байдлаар дээрх багууд нийтдээ 75 удаагийн
хяналт шалгалтыг (32-р хүснэгт) Номгон, Ханбогд, Баян-Овоо сумдын нутаг, говийн бага
дархан цаазат газрыг хамруулан хийв (зураг 49, зураг 50).
Хүснэгт 32. Хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн дүн
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Эргүүлийн Өдрийн
тоо
тоо

Багууд

Зай, км

Ажигласан
амьтны тоо

Бүртгэсэн сэг
зэмийн тоо

Баруун баг /W-MAPU/

9

12

1845.50

1903

3

Зүүн баг /E-MAPU/

5

13

1414.74

2142

22

Төвийн баг /C-MAPU/

11

17

2210.04

968

9

Говийн бага ДЦГ-ын
байгаль хамгаалагчид

50

78

8227.03

4932

23

Нийт

75

120

13697.31

9945

57

Зураг 49. Хөдөлгөөнт багуудын хяналт шалгалтын замнал

Зураг 50. ГБДЦГ-ын байгаль хамгаалагчдын хяналт шалгалтын замнал
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Эргүүл хяналтын явцад Хөдөлгөөнт хэсгүүд болон Говийн бага ДЦГ-ын байгаль
хамгаалагчид хар сүүлт, хулан адуу, аргаль болон үнэг гэх мэт амьтдын нийт 57 сэг зэм
бүртгэсэнээс 31 нь байгалийн жамаар хорогдсон, 8 нь хууль бус анд өртсөн гэж
тодорхойлогдсон бол 18 сэг зэмийн хорогдлын шалтгааныг тодорхойлох боломжгүй байв.
3.1.2. Албан хаагчдыг чадавхижуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг
үзүүлэх
Хамтарсан болон Хөдөлгөөнт багууд, Говийн Бага ДЦГ-ын байгаль хамгаалагчдад
дараах агуулгын хүрээнд сургалтууд зохион байгуулж байна.
-

Хяналт шалгалтын СМАРТ програмыг нэвтрүүлэх, хэрэглэх аргачлалыг зааж сургах,

-

Байгаль орчныг хамгаалах хууль эрх зүйн ерөнхий мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх,

-

Хяналт шалгалтын ажлыг төлөвлөх, гүйцэтгэсэн ажлаа тайлагнах,

-

Шаардлагатай техник хэрэгслийг бүрэн эзэмшиж ашиглах чадвар олгох,

Хууль бус антай холбоотой хэрэг илрүүлэх, хэргийн газарт үзлэг хийх, зөрчлийн
тэмдэглэл (эргүүл хяналтын хуудас) хөтлөх,
Зөрчил гаргагчтай харьцах, аюулгүй байдлаа хамгаалах зэрэг ур чадвар, мэдлэг
олгоход чиглэсэн өргөн цар хүрээтэй үндсэн болон давтан суралтуудыг үе шаттайгаар
зохион байгуулдаг.
Тайлангийн хугацаанд нийт 4 удаагийн сургалт зохион байгуулсанаас 2 нь давтан, 2 нь
СМАРТ аргачлалыг нэмж сайжруулах, сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалтууд байв.
•

Хээрийн ажлын давтан сургалт:

Говийн бага ДЦГ-ын байгаль хамгаалагчид, Хамтарсан баг болон Хөдөлгөөнт
хэсгүүдийн гишүүдэд зориулсан давтан сургалтыг 2018 оны 4, 9-р саруудад Өмнөговь
аймгийн Ханбогд суманд зохион байгууллаа. Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн,
байгаль хамгаалагчид, Хамтарсан болон Хөдөлгөөнт багуудын гишүүд болох сумдын
байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид, эрүүгийн төлөөлөгч, цагдаа, байгаль
хамгаалагчид өөр ажилд шилжих буюу бусад шалтгаанаар солигдож байгаатай
холбоотойгоор давтан сургалтуудыг зохион байгуулж, шинээр томилогдсон гишүүдийг
сургах, нэгдсэн заавар, ажиллах зарчмаар хангах замаар албан хаагчдын мэдлэг, ур
чадварыг ижил түвшинд хүргэдэг.
•

Хяналт шалгалтын СМАРТ програмын сургалт

СМАРТ ажлын хэсгийн 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу сургагч багш нарыг
бэлтгэх сургалтыг 2018 оны 5-р сард БОАЖЯ-ны харъяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль
хамгаалах төвд, 9-р сард Ханбогд суманд Байгаль зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг
(WCS)-ийн Азийн бүсийн зөвлөх Тони Лайнамын удирдлагаар тус тус зохион байгуулж,
оролцогчдод гэрчилгээ олгосон.
Энэхүү сургагч багш бэлтгэх сургалтуудад СМАРТ ажлын хэсгийн гишүүд,
хамтрагч талууд болох Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг (ZSL), Олон улсын Тахь
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групп (ITG), Ирвэс хамгаалах сан (Snow leopard trust), Оюу Толгой компаний Байгаль
орчны хэлтэс, Говийн их ДЦГ-ын “Б” хэсэг, Говийн бага ДЦГ, Говьгурван сайханы БЦГ,
Хустайн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, “Хомын талын Тахь” ТББ, Хулгайн антай тэмцэх
төслийн Хамтарсан болон Хөдөлгөөнт багуудын гишүүд, WCS-ийн Монгол дахь
Төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд хамрагдсан (51-р зураг).
Зураг 51. СМАРТ системийн сургагч багш бэлтгэх сургалтын явцаас

•

Тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг

Говийн бага ДЦГ-т СМАРТ аргачлалыг нэвтрүүлж хэрэгжүүлж байгаатай
холбогдуулан байгаль хамгаалагчдын эргүүл хяналт шалгалтын зорилгоор ашиглах
мотоциклуудыг шинэчлэх ажлыг үе шаттай хийгдэж байна. 2017 онд 5 байгаль
хамгаалагчид, 2018 оны 9 сард 3 байгаль хамгаалагчид тус тус шинэ мотоцикл олгосон.
Үүний зэрэгцээ хамгаалалтын захиргааны хяналт шалгалтын 2 автомашин (Big Horn and
UAZ Purgon)-ы сэлбэг, 5 мотоциклийн гинж, дотуур хаймар, дугуй зэргийг 2018 оны 3-р
сард өгснөөр хяналт шалгалтанд нэн шаардлагатай унааны асуудал шийдэгдсэн. Ингэснээр
хяналт шалгалтын ажлын тасралтгүй байдлыг хангахаас гадна эргүүл хяналт гүйцэтгэж
байгаа ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл бүрдэж байна.
Мөн Говийн бага ДЦГ-ын байгаль хамгаалагчид болон Хөдөлгөөнт багуудын гишүүдийн
хээрийн хяналт шалгалтын ажлын хэрэгцээнд ашиглаж буй GARMEN маркийн GPS-ын
байнгын ажиллагааг хангах, улмаар дата мэдээг бүрэн гүйцэд бүртгэх зориулалтаар
ZeroJuice брендийн зөөврийн цэнэглэгчийг 2018 оны 4 сард олгосон (52-р зураг).
Зураг 52. Зөөврийн цэнэглэгч олгов
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3.2.Байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй ноолуур төсөл
“Байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй ноолуур төсөл”-ийг Оюу толгой ХХК Байгаль зэрлэг
амьтан хамгаалах нийгэмлэг (БЗАХН)-тэй хамтран 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.
Малын гаралтай түүхий эд (ноолуур)-ийн өртгийн сүлжээнд малчид шууд оролцох
механизм бий болгож нэг мал (ямаа)-аас авах үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар малчдыг
урамшуулж байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх
зорилготой. Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Хөрхийн Наран, Баян-Овоо сумын Шурхан
залаа хоршоод төсөлд хамрагдаж байна.
3.2.1. Бэлчээрийн мониторинг
Төслийн үр дүнд бэлчээрийн төлөв байдалд гарах өөрчлөлтийг хэмжих, малчдын
бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловруулахад шаардагдах мэдээлэл цуглуулах
зорилгоор бэлчээрийн мониторингийн ажлыг төсөл хэрэгжиж байгаа сумдын нутаг дэвсгэрт
жил бүр хийдэг. Бэлчээрийн мониторингийн судалгаа нь 2016 оноос эхлэн гүйцэтгэж
эхэлсэн ба 2016, 2017 онуудад тус бүр 50 цэгт, 2018 онд 96 цэгт одоогоор нийт 98 цэгт
хэмжилт үр дүнгээ Австралийн эрдэмтэдтэй хамтран гаргасан “Бэлчээрийн тоон үнэлгээ”ний системээр гаргаад байна.
Бэлчээрийн төлөв байдлыг сүүлийн 3 жилийн хээрийн судалгааны үр дүнгээр
харицуулан үзэхэд 2018 он нь өмнөх жилүүдээс харьцангуй сайн (48.5±18) байв.
Бэлчээрийн нөхцөл байдлын тоон үнэлгээний тархалтыг тооцож үзэхэд нийт талбайн 36%
нь 60-70% буюу харьангуй сайн үзүүлэлтэй байна. Мөн 30% хүртэл үнэлгээтэй буюу муу
бэлчээр нийт талбайн 23 хувийг эзэлж буй нь хур тунадасны нөлөөллөөс гадна бэлчээрийн
доройтол тодорхой хэмжээгээр үүссэн буйг илтгэж байна.
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Зураг 53. Байгаль ээлтэй ноолуур төсөл хэрэгжиж байгаа газрын байршил
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График 18. Байгаль ээлтэй ноолуур төслийн тоон үнэлгээ

Бид бэлчээрийн мониторингийн судалгаанд хамрагдсан сумдын малын тоо толгойг хонин
толгойд шилжүүлэн Үндэсний статистикийн газраас 2017 онд авсан мэдээлэлтэй
харьцуулан боловсрууллаа.
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График 19. Бэлчээрийн даацын үнэлгээ

Энэхүү судалгаанаас үзэхэд бэлчээрийн даац хэтрэлт Номгон суманд 2,25 дахин, Манлай
сумын Жаргалант багт 1,32 дахин, Баян-Овоо сумын Могойт багт 1,75 дахин их байгаа нь
ирэх 2018-2019 оны өвөл цаг хүндэрсэн тохиолдолд малын хорогдол их хэмжээгээр гарах
магадлалтай бөгөөд үүнээс урьчдилан сэргийлэх үүднээ хадлан тэжээл бэлтгэх, малын
борлуулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.
3.2.2. Ямааны бэлчээрлэлтийн судалгаа
Ямааны бэлчээрт үзүүлж байгаа нөлөөг сайтар ойлгохын тулд ямааны
бэлчээрлэлтийн өдрийн идэвхи, бэлчээрлэх зай зэргийг 28 ямаанд байршил тогтоогч багаж
(GPS) зүүж судаллаа. Зуны улиралд Ямааны өглөөний бэлчээрлэлт 04:00-8:00 гэхэд эхэлж
орой 20:00-21:00 цагт эргэн ирж байсан (20-р график). GPS бүхий ямаа нь өдөрт 8 цаг орчим
идвэхтэй бэлчээрлэж байсан ба 8:00-11:00 цагт хамгийн идвэхтэй бэлчээрлэж байлаа.
Хамгийн сонирхолтой нь зарим ямаа өглөө эрт бэлчиж 3-4 цагаар илүү бэлчээрлэж орой
бусад ямаатай ижил цагт хотолж байсан.

График 20. Өдрийн бэлчээрлэлтийн эрчимийн дундаж
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3.2.3. Мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа
•

Сурталчилгаа:

Хулгайн антай тэмцэх төслийн хүрээнд Хамтарсан багийн хяналт шалгалтын ажил,
илэрсэн зөрчлүүд, түүнд авсан арга хэмжээ, нэн ховор ургамал, амьтдын экологи-эдийн
засгийг үнэлгээ зэрэг олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг Өмнөговь
аймгийн “Монгол говь” сонин, орон нутгийн телевизүүдтэй хамтран хэрэгжүүлдэг.
2018 оны хувьд “Монгол говь” сонины 3-р сарын 30-ны өдрийн 09 (577) дугаарт цахим
хуудсууд дахь зэрлэг амьтдын эд эрхтэн, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүний хууль бус
худалдаатай холбоотой зарууд нь Амьтны тухай хуулийн зүйл заалтуудыг зөрчиж байгаа
талаар иргэдэд сэрэмжлүүлэг хүргэхийн зэрэгцээ байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, ялангуяа
хулгайн ан хууль бус худалдааны талаархи иргэдээс мэдээлэл авах шуурхай утас
(98009016)-ыг сурталчилсан (54-р зураг).

Зураг 54. Өмнөговь аймгийн “Монгол говь” сонинд нийтлэгдсэн мэлээлэл

Төслийн ойлголт нэмэгдүүлэх сурталчилгааны ажлын хүрээнд мөн говийн түлхүүр зүйлийг
хайрлан хамгаалахыг уриалсан самбаруудыг Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-Овоо,
Манлай, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумдад 2018 оны 3-5 сарын хооронд байрлууллаа
(55-р зураг).
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Зураг 55. Өмнөговь аймгийн Номгон, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумдад байрлуулсан сурталчилгааны
самбарууд

•

Дунд сургуулийн сурагчдад чиглэсэн сургалт, сурталчилгаа:

Орон нутагтай хамтран ажиллах хүрээнд Ханбогд сумын ерөнхий боловсролын
сургууль, Засаг даргын Тамгын газар, Говийн бага ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаатай
хамтран “Намрын ногоон өдрүүд” байгаль орчны өдөрлөг зохион байгуулах, Байгаль
хамгаалах Нүүдэлчин хайрцаг аялуулж сургалт явуулахад багш нарыг сургах зэрэг
ажлуудыг хийдэг.
2018 оны төлөвлөгөөний дагуу 4 сарын 16-ны өдөр Ханбогд сумын ЕБС-ийн 6-7-р
ангийн 11-13 насны нийт 22 сурагчдын дунд биологийн төрөл зүйл, байгаль хамгааллын
чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Энэ удаагийн сургалтанд өмнө нь хамрагдаагүй
сурагчдыг илүүтэй татан оролцуулсан бөгөөд “Байгаль хамгаалах Нүүдэлчин хайрцаг” дахь
хичээлээс “Би хэн бэ”, “Ивээл өнгө”, “Зохилдолгооны оньсого”, “Чонын зохилдлогоо”,
“Идэш тэжээлийн гинжин хэлхээ”, “Амьдрах орчны хомсдол” зэрэг сэдвүүдийг тоглоомын
арга ашиглан сурагчдад хүргэлээ (56-р зураг).

Зураг 56. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад хийсэн сургалтын үеэр

Хулгайн антай тэмцэх төслийг хүрээнд иргэд, малчдад зориулж нэн ховор, ховор
болон түлхүүр зүйл амьтан, ургамал, тэдгээрийн статус, хуулийн заалтуудыг багтаасан
сурталчилгааны материал бэлтгэн тарааж, мэдээлэл олгох ажлыг зохион байгуулдаг.
Ингэхдээ сурталчилгааны материалуудыг зөвхөн насанд хүрэгчдэд төдийгүй хүүхдэд
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чиглэсэн өвөрмөц хэлбэрээр гаргахаар зорьж, Оюу Толгой компаний Байгаль орчны хэлтэс,
Өмнөговь аймгийн БОАЖГ, МХГ болон Говийн бага ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа зэрэг
холбогдох талуудад танилцуулж санал авсаны үндсэн дээр “Говийн гоё нүдэн” танин
мэдэхүйн номыг гаргасан (57-р зураг).

Зураг 57. “Говийн гоё нүдэн” - Танин мэдэхүйн ном

Төслийн ажлыг орон нутгийн засаг захиргааны үйл ажиллагаатай нягт уялдуулан
хэрэгжүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Оюу
Толгой компанийг Өмнөговь аймгийн Засаг даргын хэмжээнд Хамтран ажиллах гэрээ
байгуулж ажиллах саналыг Хулгайн антай тэмцэх Хамтарсан багийг ахлан ажилладаг
аймгийн МХГ-ын даргын зүгээс 2017 онд тавьсны дагуу 2018 оны 4 дүгээр сард Оюу Толгой
компани Өмнөговь аймгийн Засаг даргатай “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулж, Оюу
Толгой компаний Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Тик Экэрсли, Өмнөговь аймгийн Засаг
даргын орлогч С.Мөнхбаяр нар Даланзадгад хотод гарын үсэг зурсан. Энэхүү гэрээний
хэрэгжилт 2018 оны намрын хяналт шалгалтын ажлаар эхлээд байна.
3.2.4. Малчдад орлогын өөр эх үүсвэр бий болгох
Төслийн зүгээс 2017 оноос эхлэн АНУ-ын иргэн Монголын Бяслаг Урлаачдын
Холбоо (Mongolian Artisan Cheese Makers Union) компанийн захирал Майк Морроутай
харилцаж ирсэн бөгөөд тус компани нь дотоодын болон гадаадын зах зээлд бяслаг
нийлүүлэх 100 орчим тооны бяслагны үйлдвэрийн сүлжээг Монгол орон даяар барьж
байгуулах алсын зорилготой ажиллаж байгаа билээ. Хамгийн гол нь тэдгээр нь нүүдлийн
мал аж ахуйгаас шууд нийлүүлсэн сүүгээр өөрийн гэсэн онцлог амт, чанар бүхий бяслаг
үйлдвэрлэн гаргахад илүү тохирсон хэмжээ, загвар бүхий үйлдвэрүүд байх юм.
2018 оны 3 сарын эхээр хоршооны 13 гишүүн буюу бүлгийн ахлагч нарын хамтаар
Улаанбаатар хотын баруун захад орших MACU-ийн шинээр баригдсан бяслагны
үйлдвэртэй танилцах аялал зохион байгуулсан. Боломжийн үнэ өртгөөр босох боломжтой,
жишиг загвар болохуйц бага оврын энэхүү бяслагны үйлдвэр нь бүтээгдэхүүнээ экспортод
гаргахын тулд олон улсын ариун цэврийн стандарт шаардлагыг бүрэн хангажээ.
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Зураг 58. Сонгино-Хайрхан дүүрэгт бяслагны үйлдвэрт зочилсон нь

Бяслагны үйлдвэртэй танилцсаны дараагаар хоршооны гишүүд өдрийн зоог бүхий
бяслагны амталгаанд уригдсан юм. Энд Camembert, White Mountain Larch, Peppered Piko,
Gobi Caprino and Yak Milk Cheddar зэрэг төрөл бүрийн бяслагнууд байсан бөгөөд Майкийн
зүгээс тус бүрийн гарал үүсэл түүх, бойжилт буюу хэрхэн арчилж хадгалан боловсруулсан
тухай дэлгэрэнгүй танилцуулга хийсэн болно.
Энэ оны 3 сарын сүүлээр ноён Морроу өөрийн биеэр Өмнөговь аймгийн Хөрхийн
Наран хоршоонд зочилсон билээ. Энэхүү аяллын гол зорилго нь хоршооны гишүүдтэй
уулзаж уламжлалт бус буюу барууны орнуудад гар аргаар хийгддэг бяслаг болоод шинээр
бяслагны үйлдвэр барьж байгуулах тохиолдолд зайлшгүй яригддаг 3 үндсэн сэдвийн талаар
танилцуулж гишүүдийн санаа бодлыг нь сонссон болно.
1. Тэрээр сүү худалдан авах үнэ болоод ид саалийн үе буюу зуны гурван сарын хугацаанд
сүүг бяслагны үйлдвэрт тасалдалгүй нийлүүлж байх нөхцөл боломжийн талаар
ярилцлаа. Завхан, Төв болон Өвөрхангай аймгийн малчид үнээ, ямааны болоод
сарлагийн сүүг литрийг нь 500-750 төгрөгөөр бодож бяслагны үйлдвэрт нийлүүлдэг
талаар өгүүлсэн. Харин гишүүдийн зүгээс дээрх үнэ нь говийн нөхцөлд хэтэрхий хямд
буюу, харин түүний оронд түүхийгээр нь болон гэрийн нөхцөлд өөрсдөө сүү сүүн
бүтээгдэхүүн хийж Даланзадгадад борлуулсан нь дээр хэмээн хэлж байв.
2. Шинээр баригдсан тохиолдолд үйлдвэрийг хариуцаж, тасалдалгүй ажиллагааг нь хангах
ажилтан нь менежментийн туршлагатай, хамгийн гол нь үүрэг хариуцлагаа
ухамсарласан байх ёстой талаар мөн ярилцлаа. Үйлдвэр хамгийн багадаа тасралтгүй 5
жил амжилттай үйл ажиллагаа явуулсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтын зардлаа бүрэн
нөхөх боломжтойг Майк мөн танилцуулсан болно.
3. Оргил ачааллын үед сүүг ямар ч саадгүй нийлүүлэгдэж байх нөхцлийг бүрдүүлсэн дэд
бүтэц буюу сүү цуглуулах цэгийг хоршооны зүгээс хэрхэн зохион байгуулах, тэр
нөхцөлд малчдын зусдаг гол нутаг, тэдгээрйн байршил болоод үйлдвэр хүртэлх зай гэх
мэт олон хүчин зүйлсийг бодолцох хэрэгтэй талаар хэлж байв.
Удаахь өдөр нь ноён Морроу Номгон сумын засаг дарга Буяндэлгэртэй уулзаж аяллын
зорилго болоод хийж хэрэгжүүлж болох ажлын талаар танилцууллаа. Уулзалт засаг даргын
хамгийн эхэнд сонирхсон шинэ үйлдвэр байгуулах тохиолдолд хөрөнгө оруулалтын

Хуудас - 98

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

зардлыг хэн хариуцах вэ гэдгээс эхэлж, орчин үеийн сүү боловсруулах техник технологи,
сүү цуглуулах цэг, түгээлт борлуулалтын сүлжээ, татвар тусгай зөвшөөрөл болоод бяслаг
хийх явцад гардаг дайвар бүтээгдэхүүн болох шар сүүг боловсруулах боломж гэх мэт
асуудлын талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж санал солилцсон билээ.
3.2.5. Ноолуурын худалдан авалт
Төсөлд оролцогч хоршоодын малчдын ноолуурыг худалдан авах ажлыг Номгон
суманд 5 сарын 5-с 10-ны өдрүүдэд, Улаанбаатар хотод 5 сарын 16-ны өдөр тус тус зохион
байгууллаа. 2017 оны худалдан авалтын туршлага болон малчдын нийлүүлэх боломжтой
гэж тооцож гэрээлсэн хэмжээн дээр үндэслэн төсөлд оролцож байгаа хоршоодын малчдаас
12000 кг ноолуурыг зах зээлийн үнээс өндөр үнээр худалдан авахаар төлөвлөсөн. Гэвч
төлөвлөснөөс маш бага ноолуур буюу ердөө 3657 кг ноолуурыг 60 өрхөөс худалдан авсан.
Оролцсон малчин өрхийн тоо: 60
ХН: 58 малчин өрх (хүлээгдэж байснаас 25-р бага)
ШЗ: 2 малчин өрх (хүлээгдэж байснаас 15-р бага)
Нийт 60 малчин өрх ноолуураа борлуулахаар ирсэн бөгөөд энэ нь Хөрхийн Наран
хоршооны хувьд төлөвлөсөн ирцийн 70%, Шурхан Залаа хоршооны хувьд 12% болж байгаа
юм. 2018 оны ноолуурын худалдан авалтанд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлсөн. Үүнд:
•
•
•

Байгаль цаг уурын таарамжгүй байдлаас үүдэлтэй ноолуурын нийлүүлэлт бага
байсан,
Эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүнээс шалтгаалсан зах зээл дэх өндөр үнэ ханш
ноолуурын улирал дуустал хэвээр хадгалагдсан,ъ
Ердийнхөөс өндөр ханшид үзүүлсэн хариу үйлдэл буюц бусад жилүүдийн адил
ноолуурын үнэ яваандаа буурна гэсэн болгоомжлол байсан учир малчид ноолуураа
ченжүүдэд зарсан.

Төсөлд оролцож байгаа малчид төсөлд ноолуураа худалдах гэрээ байгуулсан хэдий
ч маш олон хүн гэрээгээ зөрчсөн. Энэ байдал давтагдахаас сэргийлж 2019 оны худалдан
авалтыг хэрхэн зохион байгуулах талаар төсөл хэрэгжүүлэгчид хамтран ажиллаж байна.
Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ
3.3.Байгаль хамгаалах нэмэлт арга хэмжээний хэрэгжилт
3.3.1. Олон нийтийн экологийн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх
•

Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг хамгаалах өдөр

2018 оны V сарын 12-нд Ханбогд сумын Эко клуб, 10 жилийн сурагчид, мэргэжлийн хяналт
болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн төлөөлөгчтэй хамтран Дэлхийн нүүдлийн
шувуудыг хамгаалах өдрийг тэмдэглэлээ. Өдөрлөгийн үеэр Оюу толгойн Амьтан судлалын
мэргэжилтэн болон Амьтан судлаач нар нүүдлийн шувуудын талаар болон шувуу ажиглах
талаар мэдээлэл өгч үдээс хойш Далай булагт шувуу ажиглах аялал зохион байгууллаа.
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Зураг 59. Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг хамгаалах өдрөөр Ханбогд сумын Далай булагт Эко клубын болон 10
жилийн сурагчидтай шувуу ажиглаж буй байдал.

•

Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өдөр

Жил бүр V сарын 22-ны өдрийг Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өдөр
болгон тэмдэглэдэг билээ. 2018 оны энэхүү тэмдэглэлт өдөр ОТ санаачлагаар Байгаль,
зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг, Sustainibility East Asia Өмнөговь аймгийн Засаг даргийн
тамгийн газартай хамтран “Говийн бүсийн амьтны аймгийн судалгаа, хамгаалал” сэдэвт
эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа. Хурлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
доорх хэсгээс авна уу.
3.3.2. Биологийн олон янз байдлын судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнг олон
нийтийн хүртээл болгох
• “Говийн бүсийн амьтны аймгийн судалгаа, хамгаалал” сэдэвт эрдэм
шинжилгээний бага хурал
2018 оны V сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Өмнийн говийн бүсэд амьтан судлалын чиглэлээр
судалгаа шинжилгээ хийж буй эрдэмтэн судлаач нарын ажлыг танилцуулах мөн ОТ-н
Биологийн олон янз байдлын багийн хийж буй ажлыг танилцуулах, хэлэлцүүлэх зорилгоор
“Говийн бүсийн амьтны аймгийн судалгаа, хамгаалал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага
хурал зохион байгуулсан. Энэхүү бага хуралд 50 гаруй байгууллагийн 120 орчим зочид
оролцсон байна.
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Хурлаас олон тооны зөвлөмж гарсан бөгөөд тэдгээрийг эцэслэн нэгтгэж харьяа
байгууллагууд руу хүргүүлсэн болно.

Зураг 60. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотноо зохион байгуулсан “Говийн бүсийн амьтны аймгийн
судалгаа, хамгаалал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын үеэр.

•

Биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн хамгааллын үндэсний анхдугаар зөвлөгөөн

2018 оны IX сарын 6-7-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод Байгаль Орчин
Аялал Жуулчлалын Яам, Өмнөговь аймгийн Засаг даргийн тамгийн газар болон The Nature
Conservancy нар хамтран Биологийн төрөл зүйлийн дүйцүүлэн хамгааллын үндэсний
анхдугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Энэхүү зөвлөгөөнд ОТ-н Биологийн олон янз
байдлын ерөнхий зөвлөх болон Амьтан судлалын мэргэжилтэн нар оролцож илтгэл тавьлаа.
•

“Говийн Гайхамшигт 6” санаачлагын III зөвлөгөөн

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын тамгын газар, БОАЖГ, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан
(WWF)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газарын санаачилгаар “Говийн гайхамшигт-6” (ГГ6) гуравдугаар зөвлөгөөнийг Шинэжинст сумын “Эхийн голд” 2018 оны IX сарын 30-ний
өдрөөс 10 дугаар сарын 03-ний хооронд зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөний үеэр ОТ-н
Амьтан судлалын мэргэжилтэн ОТ-н Биологийн олон янз байдлын багийн хэрэгжүүлж буй,
тэр дундаа ГГ-6-д багтсан хулан, хар сүүлт зээрийн судалгаа, хамгааллын төсөл
хөтөлбөрүүдийг танилцуулж, мэдээлэл түгээлээ.
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Эхийн голын тунхаг бичгийг зөвлөгөөнөөр хэлэлцэн боловсруулж цаашдын судалгаа
шинжилгээ, хамгааллын ажилд тусгахаар болсон юм. Энэхүү тунхаг бичигт ОТ-н зүгээс
жишиг хариуцлагтай уул уурхайн талаарх ойлголтыг оруулж өгсөн юм.

Зураг 61. Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын Эхийн голд болсон Говийн Гайхамшигт 6 зөвлөгөөний
үеэр.

•

“Conservation Asia” байгаль хамгааллын олон улсын хурал

Жил болгон зохион байгууллагддаг Азийн байгаль хамгааллын томоохон хурлуудын нэг
бол “Conservation Asia” билээ. Энэ жилийнх нь 2018 оны VIII сарын 6-10-ны өдрүүдэд
Киргизстан улсын Бишкек хотноо зохион байгууллагдлаа. Энэхүү хуралд Амьтан судлалын
мэргэжилтэн болон Амьтан судлаач нар оролцон ОТ-н амьтан судлалын талаар илтгэл
тавьсан болно.
Энэхүү хурлын үеэр тоодог хамгааллын чиглэлээр судалгаа хийдэг олон улсын судлаач нар
хамтран тоодог хамгааллын групп үүсгэсэн бөгөөд ОТ-н төлөөлөгчид тэрхүү группт мөн
элссэн болно. Энэхүү группийн үүрэг нь олон улсад хэрэгжиж буй тоодогийн судалгаа
хамгааллын ажлыг хуваалцах, өлдөө онооноос суралцахад оршино.

Зураг 62. Киргизстан улсын Бишкек хотноо зохион байгуулагдсан Conservation Asia хурлын үеэр “Оюу
толгой” ХХК-ийн Амьтан судлаач илтгэл тавьж буй байдал.
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Зураг 63. Олон улсын тоодог судлаач нартай.

3.4.Бусад арга хэмжээнүүд
•

Биотехникийн арга хэмжээ

Зэрлэг амьтдад ус хийх, мөс тавих ажлыг 2018 оны 1 сарын 21-24, 2 сарын 3-4 өдөр Байгаль
орчны хэлтсийн ажилчид, Тээврийн хэлтэс болон Жавхлант Говь компанийн дэмжлэгтэй
Оюу Толгой орчим (n=8), Гүний хоолой (n=1) болон Гашуун сухайтын (n=1) замын дагуу
нийт 10 цэг дээр амжилттай зохион байгууллаа (Газрын зураг 1). Мөн ус хийх, мөс тавих,
хагалах цэгүүдийг зэрлэг амьтны ажиглалтын мэдээ, баримт дээр тулгуурлан сонгосон.

Зураг 64. Зэрлэг амьтдад ус, мөс тавьж өгсөн газрын байрлал.
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Зураг 65. Ус, мөс тавьж буй байдал.

•

Ажилчдын дуу хоолой

ОТ нь ажилчиддаа бусад багийн үйл ажиллагааг таниулах мөн мэдээлэл хүргэх зорилгоор
Ажилчдын дуу хоолой хэмээх хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг билээ. Энэхүү хөтөлбөр нь долоо
хоног бүр шинэ дугаар гардаг бөгөөд байгаль орчны холбогдолтой ихэнх дугаарууд олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацагддаг билээ. Үүний нэг жишээ бол өнгөрсөн XI
сард гарсан “Галбын говийн гайхамшиг – Хулан” хэмээх ажилчдын дуу хоолой цуврал
байлаа.

Зураг 66. Галбын говийн гайхамшиг – Хулан. Ажилчдын дуу хоолой цувралын дугаар.
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•

Хүрээлэн төсөлтэй хамтарсан “Адуу” цуврал нэвтрүүлэг

Ард иргэдэд мэдлэг олгох зорилгоор телевизийн хамгийн олон үзэгчидтэй нэвтрүүлэг болох
Хүрээлэн төсөлтэй хамтран “Адуу” хэмээх цуврал нэвтрүүлэг хийж эхлээд байгаа билээ.
Энэхүү нэвтрүүлэг нь дөрвөн цуврал бөгөөд одоогоор эхний хоёр дугаар гарсан байна.
Нэвтрүүлгийн гол зорилго нь хулан гэж ямар амьтан болох, түүний тархалт, нүүдэл
хөдөлгөөн, тоо толгой болон тулгамдаж буй асуудлуудыг маш энгийнээр ард иргэдэд
хүргэхэд оршиж байгаа юм.
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4. НӨХӨН
СЭРГЭЭЛТИЙН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

БИЕЛЭЛТИЙН

4.1.Техникийн нөхөн сэргээлт
Эвдэрсэн талбайг дахин ургамалжуулах ажлын амжилт техникийн нөхөн
сэргээлтийн чанараас ихээхэн шалтгаалах бөгөөд цаашилбал, биологийн олон төрөл зүйл
тухайн газар эргэн нутагших нөхцөлийг бүрдүүлэх цогц үйл ажиллагааны үндэс суурь нь
техникийн нөхөн сэргээлтийг зөв, хариуцлагатай гүйцэтгэх явдал гэдгийг ухамсарлан
ажиллаж байгаа билээ.
2018 онд 2 талбайд нийт 13.88 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэхээр
төлөвлөсөн (Хүснэгт 6).
Техникийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн саруудад их хэмжээний үер
орсноос уурхайн замууд, үйл ажиллагааны хэсгүүдийн талбайд аюулгүй ажиллагааны
нөхцөлийг яаралтай залруулах шаардлагууд үүссэн тул Оюу Толгой компанийн Газар
шорооны ажлын хэлтсийн ажлын төлөвлөгөөнд ихээхэн өөрчлөлт орж, нөхөн сэргээлтийн
ажлуудыг эхлүүлэх хугацаа хойшлогдсон. Иймээс энэ оны 10 дугаар сарын сүүлийн
байдлаар төлөвлөгөөт 2 талбайд нөхөн сэргээлтийн ажил үргэлжилж байна.
Ханбогд сумын Гурван талт зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжийн дагуу өөрчлөлт оруулж
олон жилийн турш байгалийн аясаар эдгэж, ургамлан бүрхэвч үүссэн газрыг техникээр
дахин хөндөж тоосны эх үүсвэр үүсгэхгүй байх саналыг Хуучин нүүрсний замын талбайд
гүйцэтгэх техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын удирдамжинд өөрчлөлт оруулан
гүйцэтгэсэн байсанв Ингэхдээ эвдэрсэн газрыг мал, амьтан, хүнд аюулгүй болгон
хэлбэршүүлэх хуулийн шаардлагыг хатуу баримталж, харин малчдын төлөөллийн зааж
өгсөн ургамлан бүрхэвч үүссэн болон бүрэлдэн тогтож буй тэгш гадаргуу бүхий замын
хэсгүүдийг эдгэж байгаа хэвээр үлдээсэн байсан. Ханбогд сумын Байгаль орчны улсын
байцаагчаар дамжуулан Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны хэлтсээс авсан тодруулгын дагуу
дахин эвдэлгүй орхисон талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлын анхны удирдамжид заасан
техникийн ажлуудыг гүйцэтгэх болсон тул энэхүү тайланд нөхөн сэргээлтийн ажил явагдаж
байгаа гэсэн гүйцэтгэлтэйгээр тусгаж байна. Ажилчдын А суурингийн талбайд нөхөн
сэргээлтийн ажил Оюу Толгой компанийн Техникийн нөхөн сэргээлтийн журамд заасан
шаардлагуудыг хэрэгжүүлэн үргэлжилж байна.
Эдгээр ажлуудыг тайлангийн жилийн 11 дүгээр сарын сүүлээр бүрэн гүйцэтгэж,
Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газарт шалгуулна. (Үндсэн тайлангийн Техникийн нөхөн
сэргээлтийн хэсгийг харна уу).
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Зураг 67. Оюу Толгой төслийн лицензийн талбай дахь нийт хөндөгдсөн талбайн зураг
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Зураг 68. Нисэх буудлын байгууламжийг 35 кВ цахилгаан шугамд холбох ажлын материал түр буулгах талбай
1.

Хөндөхөөс өмнөх байдал

3. Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн байдал

2.

Хөрс хуулсны дараах байдал

4. Биологийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн байдал
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Зураг 69. 220 кВ цахилгаан дамжуулах шугамын засварын ажлын үеэр эвдэрсэн газрууд
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Зураг 70. Оюу Толгой төслийн урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын байршил
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Зураг 71. Хуучин нүүрсний замын техникийн нөхөн сэргээлтийн зургууд
Уул, толгодын амыг боосон хэсгийг хэлбэршүүлсэн жишээ

Замын хажуугийн хөмсөг, огцом налуунуудыг хэлбэршүүлсэн жишээ

Замын барилгын ажилд ашигласан карьеруудын нөхөн сэргээлт

Нөхөн сэргээхээс өмнө:

Нөхөн сэргээхээс өмнө:

Нөхөн сэргээхээс өмнө:

Нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн:

Нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн:

Нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн:
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4.2.Биологийн нөхөн сэргээлт
Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацийн нөөц бэлтгэх: Оюу Толгой уурхайн олборлолт
болон барилгын шатны үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх;
эзэмшил талбай болон төслийн үйл ажиллагаа явуулж буй Ханбогд болон хөрш сумдын
ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилтод зориулан тухайн бүс нутагт ургадаг
байгалийн ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэх зорилготой үржүүлгийн газрыг 2011 онд
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд байгуулсан билээ. Тус үржүүлгийн талбайд 2018 оны
намрын тооллогын дүнд 2012-2018 онд тарьсан 21 зүйл ургамлын 1-6 настай 201986 ш тарьц
суулгац өвөлжиж байна.
2018 оны БУҮГ дахь хүлэмжний тарилтыг 4 сарын 19-ны өдрөөс эхлэн 2416 ш үрслэгээний
саванд, ил талбайн тарилтыг 5 сарын 13-ний өдрөөс 778 ш үрслэгээний саванд тус тус
тарьсан бөгөөд үүнд 17 зүйл ургамлын 97.22 кг үрийг ашигласан. Мөн 2 зүйлийн 10050
ширхэг модлог ургамлыг мөчрөөр тарималжуулах ажлуудыг хийсэн.

Зураг 72. Хүлэмж болон гадаа талбай дахь хөрс болон үрсэлгээ бэлтгэх ажлын явц

Хөрс болон биоялзмагийг 6:1 харьцаатай хольж хөрсөө боловсруулан 120000 ш бортогонд
савлаж, 20мх50м хэмжээтэй 1 хайрцагт 1000 ширхэг бортого байхаар ил талбай засаж
байрлуулах ажил хийгдсэн. Зассан талбайд 2017 онд хүлэмжинд өвөлжүүлсэн хармаг 5388
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ш, тэсэг 11311 ш, улаан бударгана 837 ш суулгац мөн 2018 онд үрслүүлсэн 17 зүйлийн
модлог болон бутлаг ургамлын 88360 суулгацыг тус тус бортогонд шилжүүлэн суулгаад
байна.

Зураг 73. Бортогонд хөрс савлан ил талбайд байршуулах ажлын явц

БУҮГ-т биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжид хэрэглэх модлог, сөөглөг
ургамлыг тарьж ургуулахаас гадна ховор ургамлыг ургуулах ажилд мөн анхаарал
хандуулан ажилладаг. Тухайлбал,
•
•
•

•
•

2014 онд чихэр өвс, монгол догар, лидэр, жигд гэсэн 4 зүйл ховор ургамлын 24105
ш бодгалийг,
2015 оны байдлаар монгол догар, лидэр, жигдний 5217 ш бодгалийг ургуулж,
2016 онд 4 зүйл ургамал дээр туршилт хийж,
2017 онд чихэр өвс, лидэр, жигдний үрслэгээг 146 ш үрслэгээний саванд үрслүүлж,
5000 ш бортогонд шилжүүлэн ургуулж,
2018 онд чихэр өвс, лидэр, хасзул, жигдний үрслэгээг 187 ш саванд үрслүүлж, 8600
ш бортогонд шилжүүлэн суулгасан. Мөн 2018 оны намар 703 ш үрслэгээний саванд
жигдний үрээр тарилт хийн өвөлжүүлэх ажил хийгдээд байна.
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График 21. 2018 онд БУҮГ-н ил талбайд үрээр тарьж, шилжүүлсэн суулгасан суулгацын хэмжээ, зүйл тус
бүрээр. Улбар шар өнгөөр үрээр тарьж байгаа ховор ургамлыг тэмдэглэв.

Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацын ашиглалт: БУҮГ-т бэлтгэж байгаа бүс нутгийн
байгалийн ургамлын тарьц суулгацийн нөөцийг 1) төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн
талбайг нөхөн сэргээх, 2) төв суурин газрын тохижилт, ногоон байгууламж байгуулах гэсэн
2 үндсэн зориулалтаар ашигладаг. 2012-2018 онд нийт 213233 ш тарьц суулгацийг дээрх
хоёр зорилгоор ашиглаад байна. Үүнээс:
1). Төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайн нөхөн сэргээлтэд байгалийн ургамлын
тарьц суулгацийг шилжүүлэн тарих ажил 2013 оны намраас эхэлсэн бөгөөд 2013-2018 оны
хугацаанд нийт 131677 ш, 2018 оны хувьд 11861 ш байгалийн ургамлын тарьц суулгацийг
шилжүүлэн тариад байна (22-р график).
БУҮГ-т тарьсан тарьц суулгацийг шилжүүлэн тарих ажил хөндөгдсөн заган ойгоос эхэлсэн
тул загийн (HALAMM) тарьц суулгацийг 2013-2016 онд их хэмжээгээр ашиглаж байсан ба
жилээс жилд нөхөн сэргээлтэд ашиглаж буй ургамлын зүйлийн тоо нэмэгдсээр байна (15-р
график). Энэ нь нөхөн сэргээж буй талбайн онцлог тус бүрээс шалтгаалахаас гадна
шаардлагатай зүйлүүдийн тарьц суулгацыг тарималжуулж, бэлтгэх ажлууд сайжирч
байгаатай холбоотой юм.
2). Ногоон байгууламж байгуулах ажил уурхайн талбараас эхлэн жилээс жилд улам
өргөжиж хөрш зэргэлдээ сумдын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийн дагууд
ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэн өгсөөр байна. Тайлант хугацаанд 13 зүйл мод, сөөгний
2-3 настай 15547 ш тарьц суулгацийг 4 иргэн, 22 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад, 2012-2018
оны хугацаанд нийт 87734 ш тарьц суулгац нийлүүлсэн байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 4.3
дугаар бүлгээс харна уу).
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График 22. ОТ-н БУҮГ-аас 2013-2018 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод зориулан гаргасан
суулгацын нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр (2018.10.20)

Биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж орчны тохижилтонд хэрэглэж
буй мод, сөөгний суулгацийн хэмжээ, ш
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График 23. ОТ-н БУҮГ-аас 2013-2018 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод зориулан гаргасан
суулгацийн нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр (2018.10.20)
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График 24. Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан байгалийн ургамлын суулгацийн хэмжээ жил болон зүйл
тус бүрээр

Биологийн нөхөн сэргээлтийн явц: Төслийн барилга, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын
хүрээнд өртсөн газруудад техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл нь хангалттай хийгдсэн
тохиолдолд биологийн нөхөн сэргээлтийг үргэлжлүүлэн хийж эхэлдэг. Энэхүү ажлын
хамгийн эхний алхам нь эвдэрсэн газрын хөрсийг үртэй болгох явдал юм. Ингэхдээ тухайн
газрын эвдрэлд өртөхөөс өмнөх үеийн суурь судалгаанд үндэслэн нөхөн сэргээлтэд
ашиглах ургамлын зүйлийг сонгон, үрийн харьцааг нь тогтоож, хөрсийг үртэй болгох ажлыг
явуулж байна.
Оюу Толгойн зүгээс 2018 онд 12.48 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийгээд
байна (74-р зураг, 25-р график). Үүнд,
•

BP-KB02 (0.823 га), BP-ML01 (5.740 га), Манлай болон Ханбогд сумын нутаг
дэвсгэрт усны хайгуул хийсэн A3(KB), B12(M), U1(KB), U2(KB) өрмийн цооногууд
(1 га) бүхий нийт 7.56 га талбайд 744 ш тарьц суулгац тарих ажлыг гүйцэтгэсэн.

•

BP-R14 (2.400 га) талбай нь аараг толгодын орчинтой, хад чулуурхаг талбай байсан
тул тус талбайд устай үрэлгээ болон тарьц суулгац тарих ажлуудыг хослуулан
хэрэглэж нөхөн сэргээсэн.

•

Ханбумбат нисэх буудлын цахилгааны шугам барих ажилд ашиглах түр талбай (0.68
га), хуучин модны хаягдлын талбай (1.33 га), Хүчиллэг чулуулгийн урсацын
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туршилтын талбай (0.5 га) бүхий 2.52 га талбайд устай үрэлгээний аргаар нөхөн
сэргээх ажлуудыг тус тус гүйцэтгэсэн.
•

Үүнээс гадна өнгөрсөн онд биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн 6 талбайд 10367 ш
тарьц суулгацыг нөхөн тарих ажлуудыг гүйцэтгэсэн.

График 25. 2012-2017 онуудад гүйцэтгэсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн явц - жил жилийн өссөн дүнгээр
450

Биологийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл, гa
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Зураг 74. 2018 онд нөхөн сэргээсэн талбайнуудын байршил

Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд заг тарих:
Намрын мод тарих өдрийг Оюу толгой компанийн Худалдан авалтын газар, Байгаль орчны
хэлтэсээс санаачлан Ханбогд суманд байрлах 13 ханган нийлүүлэгч компанийн төлөөлөл
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болох нийт 66 хүний хамтаар 2018 оны 10-р сарын 20-ны өдөр хамтдаа тэмдэглэн
өнгөрүүлэв. Тус арга хэмжээний үеэр Оюу толгой компанийн Гүний хоолойн нөхөн
сэргээлт хийсэн талбайтай танилцах аялал зохион байгуулж, тус сумаас 25 км-ийн зайд
байрлах Ухаа заг хэмээх газар заган ойг тэлэх ажлын хүрээнд 1.06 га талбайд 2-3 настай,
750 ш загийн суулгац тарих ажлыг зохион байгууллаа.
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Зураг 75. Ханбогд сумын Ухаа загийн хоолойд заг тарьж байгаа нь

Нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх: Оюу Толгой БОЯБд үзүүлэх Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байх талаар дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхийн тулд Оюу
Толгой ХХК нь хэд хэдэн зорилтыг тодорхойлон гаргасан бөгөөд тэдгээрийн нэг болох
төслийн бүх үе шатанд биологийн олон янз байдлын холбогдолтой асуудалд сонирхогч
талуудыг татан оролцуулах, хэлэлцүүлэг хийж санал бодлыг тусгах замаар нутгийн иргэд,
төрийн болоод төрийн бус байгууллага, судалгаа шинжилгээний байгууллагуудыг
хамруулсан ажил хэрэгч харилцааг төлөвшүүлэх явдал юм. Энэхүү зорилттой уялдуулан
нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэд, байгууллагын оролцоог хангаж өгөх, танилцуулга,
хэлэлцүүлгийг хийж санал бодлыг нь үйл ажиллагаандаа тусган ажиллахад Байгаль орчин,
Орон нутгийн хэлтэсүүд хамтран ажилласаар ирсэн.
•

2018 онд нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж буй Экоминерал компани нь нийт
ажиллагсадыхаа 70%-ийг орон нутгаас бүрдүүлэн ажиллаж байна.

•

Мөн орон нутгийн иргэд, малчдын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн
ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан Мөнх Ногоон Галба НҮТББтай хамтран ажиллаа. Тус ажлын хүрээнд Ханбогд сумын Жавхлант багийн нутаг
дэвсгэр дэх Бор овоо, Уст баг модны карьерын орчимд хийсэн нөхөн сэргээлтийн
талбайн гадуурх хашааг сайжруулан барьж, мал амьтан орохоос сэргийлж, нөхөн
сэргээлтийн ажлыг амжилттай болгоход дэмжлэг үзүүлэн ажиллах, мөн орон
нутгийн иргэдийн зүгээс хамтран ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэхэд энэхүү ажлын
зорилго тус тус оршиж байсан.
Оюу Толгой ХХК-ийн зүгээс тухайн ажилд ашиглах материалыг бэлтгэн өгснөөс
хойш буюу 2018 оны 10 сарын 3-ны өдрөөс 10 сарын 9-ний өдрийг дуусталх
хугацаанд нийт 7 хоногийн хугацаанд хашааг сайжруулан барих ажлыг хийж
гүйцэтгэлээ. Тус ажлыг хийж гүйцэтгэхэд Ханбогд сумын Гавилууд, Номгон,
Жавхлант, Баян багуудаас малчдын төлөөлөл болгон нийт 16 малчин өрхийг
оролцуулан ажиллаж, Бор Овоогийн нөхөн сэргээлтийн талбайн 837 м, Уст баг
модны нөхөн сэргээлтийн талбайн 1028 м урт бүхий хашааг засварлан ажилласан.

Хуудас - 120

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

Зураг 76. Ажил эхлэхийн өмнөх уулзалт болон хаалга, хашаа сэргээн засварласны дараах байдал
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Хүснэгт 33. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт болон биелэлтийн хураангуй

№

Нөхөн
сэргээлтийн
зорилт

1

Оюу Толгой
төслийн биологийн
нөхөн сэргээлтийн
шатанд гүйцэтгэх
үйл ажиллагааны
үндсэн зорилго,
чиглэл нь Монгол
улсын MNS
5915:2008
стандартын
ангилалд
тусгагдсан үр
өгөөжтэй
бэлчээрийн
зориулалт бүхий
газрыг бий болгох,
ургамалжуулах
замаар
үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагааны үед
элэгдэж, эвдэрсэн
газрын хөрсийг
бэхжүүлж, үржил
шимийг нь
сайжруулж,
хүрээлэн буй
орчинд үзүүлэх
сөрөг нөлөөллийг

Нөхөн сэргээх
арга

Арга хэмжээний
цар, хүрээ

•
БУҮГ
бойжуулсан 2-3
настай
сөөг,
сөөгөнцөр
ургамлын
суулгацыг
тарих
• Устай үрлэгч
ашиглан
үрэлгээ хийх

- Хаягдал мод
цуглуулах талбайн
1.33
га;
- Зам барилгын
ажилд ашиглагдаж
байсан BR-KB02
цэгийн карьерийн
0.62
га;
Усны
эрэл
хайгуулын
үед
өрөмдсөн
цооногийн 3.50 га;
- Гүний Хоолойн
зам
барилгын
ажлын
явцад
хайрга, дүүргэгч
материал
авч
ашигласан карьер;
Ил
уурхайн
хаягдлын
овоолгын налууг
нөхөн сэргээх

Төлөвлөсөн
ажлын
хэмжээ, га

12.50

Баримтлах
стандарт,
аргачлал

Уул уурхайн
үйл
ажиллагааны
улмаас
эвдрэлд
орсон газарт
техникийн
болон
биологийн
нөхөн
сэргээлт
хийх
аргачлал
(2015 оны А138)
Биологийн
нөхөн
сэргээлтийн
дотоод
журам

Хариуцах
талууд

Гүйцэтгэл, га

- ОТ компани нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүс
нутгийн онцлогоос шалтгаалан хаврын их
салхитай, зуны халуун үеийг өнгөрөөж 8
сараас эхэлдэг бөгөөд энэ жилийн хувьд 7-8
саруудад их хэмжээний хур тунадастай
байснаас үүдэн төлөвлөсөн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг 9 сараас эхэлсэн.
- Зам барилгын ажилд ашиглаж байсан BPML01, BP-KB02, BP-R14 карьерүүд, хаягдал
модны талбай, усны эрэл хайгуулын үед
өрөмдсөн цооногууд болон ил уурхайн
хаягдлын овоолгын налуугийн нөхөн
сэргээлтийн ажил болох нийт 12.48 га
талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг бүрэн
дуусгаад байна.

ОТ ХХК –ийн
Ургамлын
судалгаа,
нөхөн
сэргээлтийн
баг,
туслан
гүйцэтгэгч
Экоминерал
ХХК
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№

2

Нөхөн
сэргээлтийн
зорилт
бууруулах явдал
юм.

Нөхөн сэргээх
арга

Арга хэмжээний
цар, хүрээ

•
Био
хог
хаягдлыг
ашиглан
бордоо
(compost)
бэлтгэж,
хөрсний үржил
шимийг
сайжруулах

Оюут
нисэх
буудалд ашиглаж
байсан
талбайг
ургамалжуулах
ажлыг
2
үе
шаттайгаар хийх
болно.
Үүнд,
1. Хөрсний үржил
шимийг
сайжруулахад
зориулсан бордоог
бэлтгэн, талбайн
хөрстэй
хамт
хольж
ургамалжуулалтын
өмнөх ажлуудыг
гүйцэтгэнэ.
2. Бордсон талбайн
хөрсний
хяналт
шинжилгээг хийж,
хөрсний
ялзмаг,
үржил
шим
нэмэгдсэн
тохиолдолд
ургамалжуулах
ажлыг
дараах
онуудад
нь
гүйцэтгэнэ.

Төлөвлөсөн
ажлын
хэмжээ, га

-

Баримтлах
стандарт,
аргачлал

Гүйцэтгэл, га

Хариуцах
талууд

Оюут нисэх буудлын зориулалтаар ашиглаж
байсан талбайн хөрсний үржил шимийг
сайжруулах, хог хаягдлын менежментийг
сайжруулах зорилгоор уурхайн хоолны
газраас гарч байгаа хоол, хүнсний хаягдлыг
ашиглан бордоо бэлтгэх ажлыг амжилттай
эхлүүлсэн.
Энэ
ажлын
хүрээнд:
- компост бордоо хийх талаар судлах,
төлөвлөх;
- компост бордоо хийх талбайг бэлтгэх;
- 2018 оны 5 сарын дундаас эхлэн нийт 1737.5
тн хоол, хүнсний хаягдал (шингэн
хольцтойгоо хамт), 133.5 тн хаягдал модыг
жижиглэн бордоо бэлтгэх ажлууд хийгдэж
байна;
- үүсгэсэн нуруунаас дээж авч, лабораторийн
шинжилгээнд явуулаад байна.

Ургамлын
судалгаа,
нөхөн
сэргээлтийн
баг, ОТ ХХК
Экоминерал
ХХК
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4.3.Орчны тохижилт, ногоон байгууламж
Оюу Толгой компаний зүгээс биологийн олон янз байдлын талаар олон нийтийн мэдлэг,
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор байгаль хамгаалах өдөрлөгүүдийг зохион байгуулах,
байгаль орчныг хамгаалах болон олон нийтэд сурталчилах төсөл хөтөлбөрийг
санхүүжүүлэх зэргээр хувь нэмрээ оруулж байна. Үүний нэг жишээ бол Мод тарих
үндэсний өдөр бөгөөд Оюу Толгой ХХК 2011 оноос эхлэн 8 дахь жилдээ амжилттай
тэмдэглэн өнгөрүүлж, 2012-2018 оны хугацаанд ирсэн иргэн, аж ахуйн нэгж
байгууллагуудын хүсэлтийн дагууд нийт 86734 ш тарьц суулгацийг нийлүүлээд байна. (26р график). Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд тайлант хугацаанд уурхайн талбар,
Даланзадгад, Ханбогд, Манлай сумын 4 иргэн, 23 аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтээр
13 зүйл мод, сөөгний 2-3 настай 14547 ш тарьц суулгацийг нийлүүлсэн. Тус арга хэмжээтэй
холбоотой хэд хэдэн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
доор хүргүүлж байна.
Хот, суурин газрын тохижилт болон биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглаж буй
суулгацийн төрөл зүйл нь тарьж, ургуулах зорилгоосоо хамааран тодорхой хэмжээгээр
ялгаатай байдаг. Тухайлбал, орчны тохижилтонд хүмүүс ихэвчлэн гоёл чимэглэлийн
зориулалтаар тарьж болохуйц ургамлын суулгацийг авах сонирхолтой байдаг бол нөхөн
сэргээлтийн ажилд тухайн газрыг хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамалжилтыг бүрдүүлж байсан
модлог, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст ургамлуудыг тухайлсан орчин болгонд нь тохируулан
сонгож, цаашид тогтвортой, бие даан ургах нөхцлийг нь бүрдүүлэхийн тулд дэмжин
тарьдаг. Орчны тохижилтонд хамгийн ихээр хэрэглэгдэж буй зүйлүүд нь хайлаас, сухай,
жигд, заг зэрэг модлог ургамлуудыг илүү тарьж байна
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Ногоон байгууламжид зориулан бэлтгэж, нийлүүлсэн тарьц
суулгацын хэмжээ, сум тус бүрээр

Ханбогд

32163

Даланзадгад

20490

OT уурхай

17494

Манлай

4462

Баян Овоо

4915

Цогт Овоо

4540

Цогтцэций

1700

Гурвантэс

520

Хүрмэн

450
0
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25000
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35000

Суулгацын хэмжээ, ш

График 26. Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2012-2018 онд орчны тохижилт, ногоон байгууламжид зориулан
гаргасан тарьц суулгацын тоо хэмжээ, олгосон сумдын нэрсийн хамт
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Хүснэгт 34. Тохижилт ногоон байгууламжийн төлөвлөлт болон биелэлтийн хураангуй
№

Арга хэмжээний
зорилт

Хамрах хүрээ

Уурхайн лицензийн
талбайд ногоон
байгууламж
байгуулах

1

Ажлын
Хэрэгжүүлэх
Арга, аргачлал
Хэрэгжүүлэгч
хэмжээ, га
хугацаа, сараар

Ханбогд суман
дахь БУҮГ
бойжуулсан 2-3
настай мод,
сөөгний тарьц
суулгацыг
тарьж, арчлан
ургуулах

Төв суурийн
газрын
тохижилтод
зориулан ногоон
байгууламж
байгуулах

2

Хөрш зэргэлдээ
орших сумдын
төвийн ногоон
байгууламж
байгуулах ажилд
туслах

0.5

Оюу Толгой ХХКийн хэлтэсүүд
болон гэрээт
байгууллагуудтай
хамтран
хэрэгжүүлнэ.

IV/15 - V/10;
X/01 - X/25;

0.5

Хамтран
хэрэгжүүлэгч

ЭМААБО Ургамлын
судалгаа, нөхөн
сэргээлтийн баг

IV/15 - V/10;
X/01 - X/25;

Сум орон нутгийн
иргэд, аж ахуйн
нэгж
байгууллагуудтай
хамтран
хэрэгжүүлнэ.

Биелэлтийн
шалгуур

Баримтлах
хууль, журам,
стандарт

Гүйцэтгэл

Уурхайн талбайд ажилчдын
суурин болон оффис орчмын
тохижилт, ногоон байгууламж
байгуулах урт хугацааны
төлөвлөгөөг хийж, 218 оны эхээр
батлуулсан. Энэ төлөвлөгөөтэй
уялдуулан 2018 онд 1.5 га талбайг
тохижуулахаар Экоминерал
компанитай гэрээ байгуулан
ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд
говь цөлийн бүс нутагт ургадаг
Газрын тухай
байгалийн ургамлын 4406 ш тарьц
хууль, Ойн тухайн
суулгацыг ашиглан тохижилтын
хууль
Тарьсан тарьц
ажлыг 100%-гүйцэтгэсэн.
суулгацийн тоо
хэмжээ болон
Ногоон
Компанийн зүгээс хөрс зэргэлдээ
амьдралтын хувь
байгууламж болон Өмнөговь аймгийн бусад
байгуулах дотоод сумдын иргэн, аж ахуйн нэгжийн
журам
хүсэлтийн дагууд байгалийн
ургамлын тарьц суулгацыг үнэ
төлбөргүй өгдөг ажлыг 2012 оноос
эхлүүлсэн бөгөөд тайлант
хугацаанд Даланзадгад, Манлай,
Ханбогд сумын иргэд, аж ахуйн
нэгжийн хүсэлтээр 14547 ш
суулгацыг хүлээлгэн өгч, хамтран
ажилласан. Эдгээрээс хаврын
улиралд хүлээлгэн өгсөн тарьц
суулгацуудын амьдралт 82.8%-ийн
амжилттай ургаж байна.
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Ханбогд болон бусад сумдад:
•

2018 оны 4 дүгээр сарын 28-ны бямба гаригт бүх нийтээр мод тарих үйл ажиллагааг
сумын Засаг даргын тамгын газар, Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын
захиргаа болон Оюу толгой компанийн Байгаль орчны хэлтэс хамтран зохион
байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаанд 39 аж ахуйн нэгж, байгууллага оролцож, Ханбогд
сумын төв дэх “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтод зориулан 6512 ш модлог
ургамлын суулгац тарьсан.

Зураг 77. Галба талбайг тохижуулж, мод тарьж байгаа нь

•

Мөн Ханбогд сумын 22-р цэцэрлэгийн гадна тохижилт, ногоон байгууламж байгуулахад
туслах зорилгоор Говь засварын баг хамт олонтой хамтран гадна талбайн сүүдрэвч,
усалгааны танк хийж суурилуулах, 5*6 харьцаатай хүлэмж барьж өгөх, машины
зогсоолыг бэлтгэж өгөх, мандалын цэцэг тарих зэрэг ажлуудыг амжилттай зохион
байгуулж, хамтран ажилласан.

Зураг 78. Ханбогд сумын 22 дугаар цэцэрлэгийг тохижуулж, ногоон байгууламжтай болгоход зориулан
бэлтгэж байгаа нь

Хуудас - 127

•

БУҮГ-ын талбайд говь цөлийн бүс нутагт ургадаг ургамлын гарден байгуулах
зорилгоор талбайг тохижуулах ажлыг энэ хавраас эхлүүлсэн. Ургамал бүрийн ургах
орчин өөр өөр байдагтай холбогдуулан ургах орчноор нь бүлэглэсэн талбайг бий
болгож, явган хүний замын дагууд хөрсийг нь хуулан, 8-10 см зузаантай хайрга
дэвсэж, замын хоёр хажуу талыг байгалийн цагаан чулуугаар хашиж өгсөн. Энд
баглуур, улаан бударгана, бор бударгана, шар модон хотир, орог тэсэг зэрэг зүйлийн
378 бодгаль модлог болон сөөглөг ургамлыг шилжүүлэн суулгасан.

Зураг 79. Ханбогд суман дахь Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт говийн ургамлын гарден байгуулахаар
бэлтгэж байгаа байдал

Улаанбаатар хотод:
•

Оюу Толгой компанийн Худалдан авалтын газар, Байгаль орчны хэлтэсээс нийслэл
хотын агаарын бохирдол ихтэй бүсүүдийн нэгийг сонгож 1000 гаруй мод тарих
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зорилтот санаачлага дэвшүүлсэн юм. Энэхүү зорилгынхоо хүрээнд Оюу толгой
компанийн ханган нийлүүлэгч байгууллагуудын төлөөлөл болох 700 гаран
хүмүүстэй хамтран Шинжлэх Ухааны Академийн Сорилын болон Ерөнхий
биологийн хүрээлэнгийн харъяа Ботаникийн Цэцэрлэгт хүрээлэнд 2000 гаран мод
тарих ажлыг 5 дугаар сарын 19-нд амжилттай зохион байгуулсан.

Зураг 80. Улаанбаатар хотод Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарьж байгаа нь
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Уурхайн талбайд:
Оюу Толгой ХХК 2011 оноос эхлэн 8 дахь жилдээ МТҮӨ-ийг тэмдэглэж уурхайн талбайд
ногоон байгууламж байгуулах ажлыг үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай хамтран
өрнүүлж ирлээ. Энэ оны хувьд уурхайн талбайд 2281 ширхэг говийн модлог ургамлын
суулгацыг тарьж байгаагаас:
•

Оюу толгой компанийн Геологи, Ил уурхайн засвар, Говь засвар, Баяжуулахын
хэлтэс, Мажор дриллинг, Даян компани өөрсдийн санаачилгаар ажлын байрныхаа
гаднах тохижилтыг сайжруулахад идэвхитэй оролцож, 616 ш мод болон сөөгөн
ургамал тарьсан.

Зураг 81. Уурхайн талбайд хэлтэсүүд мод тарьж байгаа нь

•

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын 56.6-д зааснаар
“Хот, тосгоны өнгө үзэмж, нөхөн сэргээх шаардлагын дагуу газар эзэмшигч нь
эзэмшилд авсан газрын 10-аас доошгүй хувийг ногоо байгууламжтай байлгана”
гэсэн хуулийн хүрээнд лицензийн талбайн тохижилтын ажлын зураг төслийг
Экоминерал ХХК-аар гаргуулан, 1.5 га талбайд ажиллахаар хийхээр гэрээ байгуулан
ажиллаж байна. Тохижилтын ажилд догар, заг, жигд, хайлаас, улаан бударгана, дэрс,
цахилдаг, бүйлс, харгана, сухай, бургас, шар хуайс, хайлаас, хөрстэй таримал зүлэг,
замын төслийн хүрээнд гарч байгаа боржин чулуун зэргийг ашиглан уг ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
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Зураг 82. Уурхайн талбайд тохижилтын ажил хийж байгаа нь

БУҮГ-аас модлог ургамлын суулгацыг иргэд, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтээр бэлтгэн өгч,
арчилж ургуулж буй ажлын үр дүн, амьдралтын хувийг бид эргэн холбогдож гаргадаг юм.
2018 оны хавар БУҮГ-аас уурхайн талбай болон 3 суманд өгсөн 9150 ш суулгацаас 7307 ш
буюу дунджаар 82.8%-ийн (CI 79.0-92.2%) амжилттай ургаж байна (27-р график).
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График 27. БУҮГ-аас уурхайн талбай болон хөрш зэргэлдээ сумдын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтээр
бэлтгэн өгсөн тарьц суулгацийн хэмжээ, амьдралтын хувь (2018.10.20)

4.4.Бүлгийн дүгнэлт
ОТ компанийн 2018 оны биологийн нөхөн сэргээлт, тохижилт - ногоон байгууламжийн
ажлыг дараах байдлаар дүгнэж байна. Үүнд,
1. Ханбогд суман дахь БУҮГ-т биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжид ашиглах
17 зүйл ургамлыг үрээр, 2 зүйл ургамлыг мөчрийн тайрдасаар тарих ажлуудыг
гүйцэтгэсэн.
2. 2017-2018 онд ургуулсан 105896 ш үрсэлгээг бортогонд шилжүүлэн суулгаад байна.
Үүнд, 2017 онд хүлэмжинд өвөлжүүлсэн 17536 ш хармаг, тэсэг, улаан бударганын
үрсэлгээ болон 2018 онд үрслүүлсэн 17 зүйл ургамлын 88360 суулгацыг тус тус
бортгонд шилжүүлэн суулгасан.
3. 2018 оны намрын байдлаар 21 зүйл ургамлын 1-7 настай нийт 201986 ш тарьц суулгаж
өвөлжиж байна.
4. 2018 онд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг нийт 12.48 га талбайд хийж гүйцэтгээд
байна.
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5. БУҮГ үржүүлсэн 2-3 насны 11861 ш суулгацыг нөхөн сэргээлтийн талбай руу
шилжүүлэн тариад байна.
6. Мөн уурхайн талбай, сум суурин газрын тохижилтонд зориулан иргэн, аж ахуйн
нэгжийн хүсэлтийн дагууд нийт 14547 ш суулгац нийлүүлсэн.
7. 2018 оны хавар иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд нийлүүлсэн 9150 ш суулгацаас 7307 ш буюу
дунджаар буюу дунджаар 82.8%-ийн (CI 79.0-92.2%) амжилттай ургаж байна.
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5. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН
ТАЙЛАН
#

Арга хэмжээний
төлөвлөгөө

Хамрах
хүрээ

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Нэгжийн
үнэлгээ

Нийт
зардал

Хэрэгжилт
Нөхөх олговрын гэрээнд зааснаар хөндлөнгийн үр дүнгийн үнэлгээ хийгдсэн ба үнэлгээний
зөвлөмжийн дагуу 89 өрхийн гэрээг дуусгавар болгосон. /Өндөр настан ганц бие өрх байсан хүн нас
барсан тул цаашид 88 өрх байна/ Гэрээ дуусгавар болж байгаа талаар 88 өрх бүртэй уулзаж мэдээлэл
өгсөн. Нөхөх олговрын гэрээ хаагдсан ч цаашид малчдын өөрсдийн санал санаачлага оролцоонд
тулгуурлан тогтвортой амьжиргааг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцсон.

1

2011 оны нөхөх
олговрын гэрээ
хаах

Нөхөх
олговрын
гэрээтэй
өрх

Өрхөөр

89

622,3

700,0

Малчдын гаргасан саналыг нэгтгэж хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг Гурван талт зөвлөлд танилцуулж
саналыг авсан. Үүнд
2018 оны байдлаар оюутан байгаа 89 өрхийн 15 оюутны төлбөрийг төгсөх хүртэл нь төлөх
2011 нөхөх олговрын гэрээгээр ганц ажлын байрны дэмжлэг авсан өрхүүдэд нөхөх олговрын
мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх
Хавсралт: Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговрын гэрээний хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй тайлан.
Нөхөх олговрын гэрээний дагуу 88 өрх дээр хөндлөнгийн үр дүнгийн үнэлгээ хийгдсэн. Үнэлгээг
“Интэрсошиал консалтинг” компани хийсэн. Үнэлгээнд 88 өрх хамрагдсан.
Амьжиргааны түвшин нь сайжирсан -72 өрх
Амьжиргааны түвшин нь өөрчлөгдөөгүй – 4 өрх
Амьжиргааны түвшин нь 2011оны үеэс буурсан -7 өрх
Усны эх үүсвэр бий болгоход нь дэмжлэг үзүүлэх– 5 өрх
Амьжиргааны түвшин нь өөрчлөгдөөгүй болон Амьжиргааны түвшин нь 2011 оны үеэс буурсан 11өрхөд
хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах ба 88 өрхийн гэрээг дуусгавар болгох зөвлөмж өгсөн.
Интэрсошиал консалтинг компани нь хийсэн үнэлгээний зөвлөмжөө Гурван талт зөвлөлд 2 удаа, мөн 88
өрх тус бүрд болон орон нутгийн засаг захиргаанд танилцуулсан.
Үнэлгээний тайланг хүлээн зөвшөөрөөгүй өрх – 29
Тайланг хүлээн зөвшөөрсөн өрх – 59
Үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу дараах ажлуудыг хийж эхлээд байна.
Үр дүнгийн үнэлгээний зөвлөмжийн дагуу 11 өрхөд өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулсан.
Усны эх үүсвэр бий болгоход нь 6 өрхөд дэмжлэг үзүүлэх
-

2

Хөндлөнгийн үр
дүнгийн үнэлгээний
тайлангийн
зөвлөмжийн дагуу
төлөвлөгөө
боловсруулж
ажиллана

Үнэлгээний
зөвлөмжий
н дагуу
хөгжүүлэх
шаардлагат
ай өрх

Өрхөөр

16

150,0
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2017 онд Амьжиргааг дэмжих сургалтын хөтөлбөрт 92 малчин хамрагдсан. Малчид сайн дураараа
нэгдэж дараах 4 чиглэлээр төсөл боловсруулсан. 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.

Махны чиглэлийн Ангус үхэр үржүүлэх төсөл.
12 гишүүнтэй
хоршоо байгуулсан. Хоршооны дүрэм журам баталж, сургалтанд хамрагдсан.
Махны чиглэлийн Ангус үүлдэрийн бухыг говийн бүсд нутагшуулж

Газар тариалангийн төсөл. 12 малчин нэгдэж бүлэг байгуулсан. 3 га ил
талбай болон хүлэмжинд хүнсний ногоо тариалж Оюу Толгойд ханган
нийлүүлж байна.

3

Амьжиргааг
дэмжих
хөтөлбөрийн
төсөл хэрэгжүүлэх

Нөхөх
олговрын
гэрээтэй
өрх

Амжилт
тай
хэрэгжсэ
н
Төслийн
тоогоор

4

27,0

150,0
Оёдлын төсөл.12 өрхийн эмэгтэйчүүд нэгдэж олон гишүүнтэй компани
байгуулсан. Оюу Толгойд ажлын хувцас нийлүүлэх 3 жилийн гэрээтэйгээр
ажиллаж байна.

Тахианы аж ахуйн төсөл. 2 гишүүнтэй бүлгийн зохион байгуулалтаар
төслийн үйл ажиллагаа эхлээд байна. Туршлага судлах аялал хийсэн.

Төслүүдийн тогтвортой байдлыг бий болгохоор Хөгжлийн шийдэл ТББ гэрээгээр хамтарч ажиллаж
зөвлөгөө, сургалт авч байна.
•
•
•

4

Нэхэмжлэлийн
хорооны
шийдвэрийн дагуу
батлагдсан
өрхүүдэд нөхөн
олговор олгох

Хөөн
хэлэлцүү
лэгдээд
батлагдса
н өрх

Нөхөх
олговор
олгосон
өрхийн
тоогоор

58

8,6

495,0

Төслийн малчдад хуулийн этгээд байгуулах сургалт зохион байгуулсан
Компаний хоршоо, бүлгийн дүрэм журам боловсруулсан.
4 төсөл дээр 3 жилийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулсан.

2017 оны 5-р сарын 9 нөөс эхлэн ГТЗ нь нэхэмжлэлийн хороог байгуулан ажиллаж байна. Хороо
байгуулагдсанаас хойш нийт 174 нэхэмжлэл хүлээн авч хэлэлцсэнээс 114 шалгуур хангасан
нэхэмжлэлийг баталж, 58 өрхтэй гэрээ байгуулж нөхөх олговрыг бүрэн олгоод байна. Үлдсэн 56 өрхтэй
2019 ондоо гэрээ байгуулж нөхөн олговрыг олгоно.
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5.1.Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговрын гэрээний хэрэгжилтийн дэлгэрэнгүй тайлан (2010-2018)
“Оюу толгой” уурхай 10 малчин хамруулсан нүүлгэн шилжүүлэлтийг 2004 онд,

89 малчин өрхийг

хамруулсан нөхөн олговрыг 2011 онд тус тус хэрэгжүүлсэн. Эдгээр үйл үйл ажиллагааг Ханбогд сумын Засаг дарга,
тухайн малчин болон Оюу толгой ХХК-ийн төлөөлөгч нартай байгуулсан гэрээгээр зохицуулж, Монгол Улсын
Засгийн газартай байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, ОУСК-ийн
Гүйцэтгэлийн Стандарт 5 болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн нөхцөл 5 5, Рио Тинто стандартад нийцүүлэн
хэрэгжүүлсэн болно. Ингэхдээ “Оюу Толгой” төслийн зүгээс орон нутгаас газар болон бусад өмчийг худалдан авах,
хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэхээс аль болох бага байлгахыг эрмэлзэж, аливаа үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ хүн
амд үзүүлэх нөлөөллийн төрөл, хэмжээг оновчтой тогтоож, хамрах хүрээ, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг ил тод,
олон нийтийн оролцоог хангах зарчмаар тодорхойлсон болно.
Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговрыг олгохдоо урьдчилан тохирсон удирдамжийн дагуу орон нутгийн удирдлага,
иргэд, түүний дотор нөлөөнд өртөж буй малчдын оролцоотойгоор цаг хугацааны тодорхой хүрээнд гүйцэтгэж
ирсэн.

5.1.1. Малчин өрхийн нүүлгэн шилжүүлэлт (2004)

Оюу толгой уурхайн лицензийн талбайд нутаглаж байсан 10 малчин өрхтэй төслийн үйл ажиллагаа, нүүлгэн

шилжүүлэлтийн талаарх хэлэлцүүлгүүдийг хийж, улмаар эдгээр малчдын нүүн шилжихийг зөвшөөрсөн өргөдлийг
үндэслэн Нүүлгэн шилжүүлэх тухай гэрээг байгуулсан. Малчид нүүж очих өвөлжөөний газраа сонгож, сумын
захиргаа өвөлжөөний гэрчилгээ олгосноор баталгаалжуулсан бөгөөд нүүхтэй холбоотой зардал, нөхөн олговрын
багц болон амьжиргааг дэмжих арга хэмжээг эцэслэн тохирсон билээ. Сумын засаг дарга, малчин болон компанийн
Малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай гэрээнд дараах дэмжлэг болон нөхөн олговорыг олгохоор заажээ.
Үүнд:
1. Нүүлгэн шилжүүлэх үеийн тусламж дэмжлэг
Гэр болон бусад эд хогшлыг нүүлгэх
Өвөлжөө, хашаа, саравч барих
Модон пүнз барих
Нэгээс багагүй худаг сэргээн засварлах, барих
Нүүлгэлт хийсэн иргэдэд цалин, хөлс
2. Амьжиргааг нөхөн сэргээхэд үзүүлэх тусламж
Өрх тус бүрд 15 ямаа, 15 хонь, 2 тэмээ
Малын тэжээл
Сургалтын төлбөр, ирж очих унаа, орон байрны зардал зэрэг нүүн шилжиж буй өрх тус бүрд дээд боловсролын
хоёр тэтгэлэг
Сургуулийн сурагч тус бүрд жилд нэг удаа хичээлийн хэрэгсэл
Өрх тус бүрт нэг байнгын ажлын байр
3. Нэмэлт тусламж дэмжлэг
Нүүн суурьшсан өрхөд доорх салбар чиглэлээр сургалт хийх сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх: Англи хэл, мал
эмнэлэг, бэлчээрийн даац, бэлчээр ашиглалт, мал үржүүлэг зэргийн чиглэлийг малчид тодорхойлжээ.
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4. Гүйцэтгэлийн аудит /2004 НШ –ийн хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдэд хамааралтай/
Компанийн зүгээс эдгээр өрхүүдтэй байгуулсан гэрээний биелэлтийн талаар судалгаа тогтмол хийж,
сумын захиргаа, олон улсын байгууллагад мэдээлж ирсний зэрэгцээ 2014 онд Гүйцэтгэлийн аудитыг 2014
хөндлөнгийн шинжээчээр хийлгэсэн болно. Аудитын тайланд гэрээний дагуу хашаа саравч барих, малжуулах,
боловсролыг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэх зэрэг нэг удаагийн нөхөн олговор (эрх эдлэх) болон одоогоор үргэлжлэх
12 зүйл заалтыг тодорхойлсноос аудиторын ажиглалт, нүүн суурьшсан айл өрхтэй хийсэн ярилцлагаас 7 заалт нь
өрх тус бүрээр бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд 3 заалт болох хөдөлмөр эрхлэлт, боловсролын тусламж дэмжлэг одоогоор
үргэлжлэн хэрэгжиж байна.

5.1.2. Малчин өрхийн нөхөн олгвор (2011)
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт нисэх онгоцны буудал, ус татах шугам хоолой, эрчим хүч дамжуулах шугам,
төслийн талбайгаас БНХАУ-ын хил хүрэх авто зам барих зэрэг дэд бүтцийг барих үед тодорхой газар нутагт хүн
нэвтрэх, орох, зорчих, мал нэвтрэх, бэлчээрлэхийг хориглосон буюу хязгаарласан, зорчин өнгөрсөн тээврийн
хэрэгслийн тоо давтамж нэмэгдэж дуу чимээ, утаа тоос ихэссэн, малын бэлчээр шахагдсан зэрэг нь малчин гэр
бүлийн ахуй амьдрал, амьжиргаанд сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Эдгээр эрсдлийг бууруулах зорилгоор компани сумын
Засаг дарга, тухайн малчин өрхтэй Нөхөн олговрын талаарх гэрээг 2011 онд байгуулсан. Уг гэрээг нийт 89 өрхтэй
5 жилийн хугацаатай байгуулсан бөгөөд заалтууд хэрэгжиж дууссан болно. Ханбогд сумын Засаг даргын 2011 оны
4 сарын 14-ны өдрийн 59 тоот захирамжаар байгуулсан “Оюу толгой” төслийн нөлөөнд өртсөн малчин гэр бүлийн
амьжиргааг дэмжин ажиллах Ажлын хэсгийг 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бөгөөд өрх тус бүрийн байршил,
нөлөөллийн төрөл, хил хязгаар, ногдох багц, түүнтэй холбоотой гэрээний заалтуудын хэлэлцэн шийдэвэрлэсэн
болно. Мөн Ажлын хэсгээр нөхөн олговор авах гол нөхцлүүд (өвөлжөөний байршил, эзэмшил, гэр бүлийн бүтэц,
гэх мэт), “Тасалбар огноо” 6-г 2011 оны 3 сарын 18-ны өдрөөр тогтоосон.
Нөхөн олговортой холбоотой асуудал тус бүрийг Ханбогд сумын иргэд, түүний дотор нөлөөнд хамрагдсан
малчидтай 2010-2011 онд сумын удирдлага, олон нийтийг хамарсан, бүлэг тус бүр болон өрх тус бүрээр
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санаа бодлоо харилцан солицож ирсэн билээ. Мөн энэ хугацаанд хөндлөнгийн
хуульч, бизнесийн зөвлөхийг оролцуулснаар малчдад гэрээний заалтыг тайлбарлах, нэмэлт оруулах, бизнесийн
дэмжлэгийн хэрхэн оновчтой ашиглах талаар зөвлөгөө өгч байлаа. Энэ хугацаанд нийтдээ 83 удаагийн уулзалт
хийж байсан.
Ханбогд сумын Засаг дарга, тухайн Малчин өрх, компанийн хооронд байгуулсан гэрээний дагуу компанийн
зүгээс нөхөн олговрын гэрээнд хамрагдсан өрхүүдэд дараах дэмжлэг болон нөхөн олговорыг олгосон.
Үүнд:
o
o
o
o

Бизнес эрхлэж амьжиргаагаа дэмжих боломж олгох
Оюутны сургалтын тэтгэлэг олгох
Сурагчийн хичээлийн хэрэглэл бэлдэх
Бэлчээр, усан хангамжийг дээшлүүлэх
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Оюу Толгой ХХК-д 5 жилийн хугацаанд ажил хөдөлмөр эрхлэх
Бусад төсөл хөтөлбөрт эн тэрүүнд хамруулахаар заасан билээ. Хамтын оролцоотой байгаль орчны
мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн малчид
Нөхөн олговрын хэрэгжилтийн байдал/89 өрхөд/:
o
o

Нөхөн
олговрын багц

Ажлын байр
(өрхийн нэг
гишүүнд)

Амьжиргаа дэмжих
хөтөлбөр

Боловсролын
дэмжлэг /оюутан/

Боловсролын
дэмжлэг /сурагч/

Богино
хугацаатай
сургалтын
төлбөр
Бэлчээрийн
тогтвортой
менежментийг
сайжруулах
төсөл

Өрхийн
Тодорхойлолт
тоо
89
Малчин өрхийн аль нэг гишүүн ... компанитай
байгуулсан гэрээгээр “зам арчилгаа”-ны түр ажлын
байраар хангагдах. Ажил эрхлэлттэй холбоотой
харилцааг Монгол улсын Хөдөлмөрийн хуулиар
зохицуулах

34

20

87

88

бүрэн

74

25

Хэрэгжилт

Их, дээд сургуульд суралцаж буй өрхийн аль нэг
гишүүнд сургалтын тэтгэлэгт 5 сая төгрөгийг
тухайн сургуулийн албан ёсны нэхэмжлэгийг
үндэслэн олгох. Хэрэв их, дээд сургуульд суралцах
насанд хүүхэд нь хүрээгүй бол амьжиргаа дэмжих
хөтөлбөрт
шилжүүлэх
Ном, сургалтын хэрэглэл авахад дунд сургуульд
суралцдаг нэг хүүхдэд 215,000 төгрөг дэмжлэг
олгох. Сургуулийн насны хүүхэдгүй бол амьжиргаа
дэмжих
хөтөлбөрт шилжүүлэх
Нөлөөлөлд өртсөн өрхийн насанд хүрсэн нэг
гишүүнд 45 хүртэл хоногийн сургалтад эх
орондоо хамрагдахад төлбөр болгон 300,000
төгрөг олгох. Тухайн гишүүн ямар сургалтад
хамрагдахыг
урьдчилан мэдэгдэнэ
Малчин өрхийг төлөөлөн компаниас
35,000 төгрөгийг дундын санд оруулж
малчдын оролцоотойгоор бэлчээрийн
тогтвортой
менежментийг сайжруулах төслийг дэмжих

бүрэн

бүрэн

бүрэн

бүэн

Тайлбар
Операторчноор ажиллуулсан 11
Тэтгэвэрт гарсан 6
Буруутай үйлдлээр гэрээ
дуусгавар болгосон 2
Зам арчилгааны ажилчид 69
Ажил аваагүй 1/Оюу толгойн үндсэн
ажилтай/
•
Ихэнх өрхүүд мал худалдан
авах, өрхийн жижиг бизнес эрхлэхэд
зориулсан
8 оюутан тэтгэлэг авсан
17 өрхийн амьжиргаа дэмжих
хөтөлбөрт нэмж олгосон

16 өрх сурагчийн дэмжлэг авсан
18 өрхийнхийг амьжиргаа дэмжих
хөтөлбөрт
шилжүүлж олгосон
13 өрх уг төлбөрийг богино
хугацааны сургалт
(мэргэжлийн сургалт)-ын
төлбөрт авсан
Улаанбаатарт суугаа 1 өрх хасагдсан

 Нөлөөллийн бүсийн ажилгүй иргэдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх:
2011-2017 онд ОТ болон бусад гэрээт компанийн ажлын байр, сургалтын зарыг хүргэж ажилласан ба 2017 оны
эцсийн байдлаар нөлөөллийн бүсийн 89 өрхөөс зөвхөн ОТ төсөлд 52 хүн ажилд орсон байна.
 Жил бүрийн явцын мониторинг:
Нөлөөллийн 89 өрхийн дотоод хяналт үнэлгээг компани жил бүр хийдэг. “Нүүлгэн шилжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө” (НШҮАТ) –ний хэрэгжилтийн хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн судалгааг жил бүр
хэрэгжүүлдэг. Энэ судалгаа нь нөхөн олговорт хамрагдсан өрхөд хандсан амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр болон
бусад тусламжийн үйл ажиллагааны талаарх өрхийн сэтгэл ханамжийн байдлыг тодруулах мөн нөлөөллийн өрхийн
жил бүрийн хяналт шинжилгээний үзүүлэлтийн тоо мэдээллийг цуглуулах үүднээс энэ судалгааг хийлээ.
Судалгааны үр дүн, зөвлөмж, малчдын санал хүсэлтийг хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг сайжруулахад ашиглах
болно.
Судалгааны зорилго:

Хуудас - 138

o Нөхөн олговрын гэрээний хэрэгжилтийн талаар малчдын сэтгэл ханамжийг тодорхойлох
o Нөхөн олговрын гэрээ өрхийн амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлсөн талаархи үнэлгээ авах
o Өрхийн ам бүл, байршил, өрхийн орлого, зарлагын мэдээлэл авах
o Хэлтсийн бусад төсөл хөтөлбөрт оролцож буй өрхийн үр өгөөжийн талаарх ерөнхий үнэлгээ авах
o Бусад санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломж олгох
Арга зүй, хугацаа:
Нөхөн олговорт хамрагдсан өрхүүдээс санал асуулгын хуудас бөглүүлэх замаар анхдагч мэдээлэл цуглуулсан.
Өмнөх оны судалгааны дүнтэй харьцуулах боломж олгох үүднээс 2015 оны санал асуулгын хуудсыг хэрэглэсэн
бөгөөд дараах хоёр өөрчлөлтийг хийсэн. Үүнд:
o Өрхийн амьжиргааны байдлыг тандах үүднээс өрхийн зарлагын мэдээллийг авах асуулт нэмсэн,
o Хамтын ажиллагааны гэрээний тухай мэдээлэл өрхүүдэд хүрсэн учраас энэ тухай асуултыг хассан
Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн ажилтнууд нийт 89 малчидтай биечлэн уулзаж санал асуулгын хуудсаар
мэдээллийг цуглуулсан бөгөөд хэлтсийн хяналт үнэлгээ хариуцсан ажилтан судалгааны мэдээллийг шинжлэн,
тайланг бичлээ. Судалгааны асуулга бөглүүлэх, нэгтгэх, дүгнэх ажлыг жил бүрийн 4-6 сард хийдэг.
Олон нийтэд нүүлгэн шилжүүлэлт, түүний дотор нөхөн олговрын талаарх ойлголт өгөх, “Оюу толгой”
төслөөс баримталж буй үндсэн зарчим, журам, Ажлын хэсгийн шийдвэрийн талаар ил тод болгох зорилгоор Нөхөн
олговрын талаарх хуудсын олон нийтэд тараасан болно.
 Тогтвортой амьжиргааг дэмжих сургалтын хөтөлбөр:
Нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан 69 айл өрхтэй байгуулсан 5 жилийн гэрээний хугацаа дуусгавар болсон ба
тэдгээр өрхүүдийн тогтвортой амьжиргааг хадгалах, бий болгох зорилгоор “Амьжиргааг дэмжих сургалтын
хөтөлбөр”-ийг ОТ компаниас санхүүжүүлэн 1 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр болов. Хөтөлбөрт нүүлгэн
шилжүүлэлтэд хамрагдсан нийт 91 өрхийн 92 суралцагч 1 жилийн хугацаанд сургалтад хамрагдан, тэтгэлэг хүртэж,
цаашид амьжиргаагаа тогтвортой авч явах боломжийг бүрдүүлэхээр ажилласан. “Амьжиргааг дэмжих сургалт
хөтөлбөр”-ийг Дорнод Политехникум мэргэжлийн сургалтын байгууллагатай хамтран 2017 оны 1 сараас зохион
байгуулж эхэлсэн.
Хөтөлбөрийг 12 сарын хугацаатай дараах 5н мэргэжлийн чиглэлээр суралцсан.
1. Мал аж ахуй
2. Газар тариалан
3. Оёдол
4. Бизнес
5. Гагнуур
Сургалтанд хамрагдсан 92 суралцагчдаас 81 суралцагч ур чадварын чадамжийн гэрчилгээ, бүтэн цагаар суралцсан
4 суралцагч мэргэжлийн үнэмлэх гардан авсан.
o Мал аж ахуйн ангийн 14 өрх нэгдэж “Үнээгийн говь” нэртэй хоршоо байгуулан, хагас суурин маллагаанд
шилжих, үхрийн аж ахуйг эхлүүлэх, хашаа хороогоо барих гээд урьдчилсан бэлтгэл ажлаа хийж
гүйцэтгэсэн.
o Мал аж ахуйн ангийн 2 өрх нэгдэж “Галбын тахиа” төсөл хэрэгжүүлэхээр төсөл боловсруулаад байна.
o Газар тариалангийн ангийн 12 малчин өрх нэгдэж, “Ногоон төгөл” хоршоо байгуулан, 1 га талбайд
хүлэмжийн тариалан, 2 га газарт ил ногоо тариалах, 1 га газарт малын тэжээл тариалах, ногооны зоорь,
ногоо нөөшлөх цех шинээр байгуулах зорилго тавин ажиллаж байна. 2018 онд 5*6 хэмжээтэй өвлийн
хүлэмж туршихаар хүлэмжний барилгын ажил хийгдэж байна.
o Оёдлын ангид суралцаж буй эмэгтэйчүүд баг болон нэгдэж шинээр оёдлын цех байгуулан амьжиргаагаа
дээшлүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, нутгийн брэнд бий болгох зорилгоор “Говь Хан Уран” ХХК-ийг 7
гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, МСҮТ-н суралцагчдын хувцасыг оёж массын үйлдвэрлэлээр
ажлын гараагаа эхлээд байгаа бөгөөд ОТ ХХК-ий ханган нийлүүлэгч компани болсон эхний захиалгат
ажлаа гүйцэтгээд эхэлсэн.
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Гагнуурын чиглэлээр 10 өрхийн гишүүд суралцсан ба одоогоор 3 хүн нь мэргэжлийн чиглэлээрээ Оюу
толгой ХХК гэрээт компанид ажилд орсон. Эдгээр суралцсан иргэд маань тодорхой хэмжээний гагнуур
хийх ур чадварыг эзэмшсэн.
Эдгээр бүлэг хоршоо, компаниуд төсөл боловсруулсан ба ОТ-с эхний санхүүжилт олгохоор болсон. Энэ төсөлд
нийтдээ 35 өрх хамрагдаж байгаа.

o

 Нөхөн олговрын гэрээний хөндлөнгийн үр дүнгийн үнэлгээ:
2011 оны эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн 89 өрхийн НО-н гэрээний 10.1 заалтын дагуу үр дүнгийн үнэлгээг
хийлгэсэн. Энэхүү үнэлгээг хийхээр “Интэр сошиал консалтинг” компани тендэрт шалгарсан ба Ажлын даалгавар
дээр Гурван талт зөвлөл ажилласан. Интерсошиал компани нь сумын Засаг даргад үр дүнгийн үнэлгээ хийж
эхлэхийн өмнө 10,1 заалтын дагуу үнэлгээ хийх ажлаа танилцуулсан ба 89 өрх тус бүртээ уулзаж үнэлгээ хийсэн,
Тайлангаа боловсруулалтын шатанд явж байгаа.
 Эмзэг өрхүүдтэй хамтран ажиллах:
Сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс баталсан амьжиргааны түвшин доогуурх өрхүүдтэй жил бүр хамтран
ажиллах төлөвлөгөөг гаргаж Засаг даргаар батлуулан сумын нийгмийн халамж үйлчилгээний мэргэжилтэнтэй
хамтран хэрэгжүүлсэн.
Эдгээр өрхүүдийг дараах байдлаар дэмжин ажилладаг:
o
o
o
o
o
o
o
o

Мэдээллийн баазыг бүрдүүлэх
Чадавхи бүрдүүлэх сургалтад хамруулах ажилд зуучлах
Мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх
Хандив, тусламж үзүүлэх
Нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах
ХБИ-н өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгуулах
ХБ хүүхдүүдэд зориулсан төвийг тохижуулсан
Зорилтот бүлгийн иргэдэд зориулсан нийтийн ахуйн үйлчилгээний төсөл хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлсэн
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6. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
№ Байгаль орчныг хамгаалах Хамрах хүрээ
арга хэмжээ

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Хэрэгжилт

1

Соёлын өвийн зааварчилгаа

ОТ ажилчид

Хамрагдсан
ажилчын тоо

647 ажилчид 25
сургалтаар

Соёлын өвийн зааварчилгааг нийт 33 удаагийн сургалтаар ОТ
компаний 841 ажилчдад өгсөн ба газар хөндөх ажилд оролцсон
ажилчдын 80 хувь нь хамрагдсан

2

Түүх соёлын дурсгалт газруудад
ажиглалт мониторинг хийх

Чогын агуй, Умайн
хад, Уурганы нүх,
Мэлхий
цохио,
Дэмчогийн хийд,

4
удаагийн
хяналт

4

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

Жавхлант хайрхан
3

ОТ-н талбайд шинээр газар хөндөх
ажилд авран хамгаалах арга
хэмжээ зохион байгуулах

Хайгуул
судалгаа
хийгдээгүй талбай

Манахт 6708А,
Шивээ
толгой
MV015226A,
Жавхлант
MV015225A,
Хөх хад 6710А
дугаартай тусгай
зөвшөөрлийн
талбай

1

ОТ-н талбайд шинээр газар хөндөх ажилд ШУА-ийн Түүх,
археологийн хүрээлэнтэй хамтран Манахт 6708А, Шивээ толгой
MV015226A, Жавхлант MV015225A, Хөх хад 6710А дугаартай
тусгай зөвшөөрлийн талбайнуудад хайгуул судалгаа хийж
малчдын өвөлжөө -40
Өвт газар-12 авран хамгаалах арга хэмжээг авсан
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Төлөвлөгөөний биелэлт - Шинээр газар хөндөх талбайд авран хамгаалах арга хэмжээ зохион байгуулсан байдал
Үйл ажиллагаа

Зөвлөмж

Манахт 6708А, Шивээ толгой
MV015226A,
Жавхлант
MV015225A, Хөх хад 6710А
дугаартай тусгай зөвшөөрлийн
талбай

Малчин өрхийн бууц суурингаас хамгийн
багадаа 500м зайд, мөн түүнээс гадна орон
нутгийн иргэдийн тахилга, шүтлэгэт уул
овоодоос хамгийн багадаа 1км зайд уул
уурхайн ямар нэгэн үйл ажиллагаа
явуулахгүй байхад анхааран, уг соёлын
орон зай бүхий талбайд ямар нэг байдлаар
хөрс хуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа
явуулах тохиолдолд эдгээр бүс нутгуудад
амьдарч буй орон нутгийн уугуул иргэд,
малчдад урьдчилан мэдэгдэх, тэдний санал,
дүгнэлтийг авах зэрэг үйл ажиллагаа
явуулах шаардлагатай хэмээн үзэж байна.

Малчдын өвөлжөө -40
Өвт газар-12

Гүйцэтгэл, хэрэгжүүлэлт
•
•
•
•
•
•

Нутгийн иргэдийн тахилга, шүтлэгэт уул овооноос 1км зай
ямар нэгэн газар шорооны ажил гүйцэтгээгүй.
Газар хөндөх ажлыг ойролцоо нутаглаж буй нутгийн 4 малчин
айлуудтай урьдчилан уулзалт зохион байгуулсан
Газар хөндөх цэг хооронд авто машин явах замын маршрутыг
нутгийн малчидтай хамтран гаргасан.
Нутгийн иргэдийн хүсэлтийн дагууд зарим зам уулзварууд
дээр нүүрс тээврийн том машин явуулахгүй байхаар хаалт
хашилт хийж өгсөн
Газар шорооны ажил гүйцэтгэж компаний бүх ажилчдад
Соёлын өв болон Орон нутгийн харилцааны зааварчилгаанд
хамруулсан.
Газар хөндөх талбай ойролцоо нутаглаж буй 10 малчидтай
(давхардсан тоогоор), 5 удаагийн уулзалт зохион байгуулсан.
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Жавхлант MV015225A дугаартай
тусгай зөөвшөөрлийн талбайгаас
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ургамал
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ШУА-ийн
Палеонтологи,
геологийн
хүрээлэнтэй хамтран ажилласан

ШУА-ийн Палеонтологи, геологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний
ажилтан газар дээр ирж тухай илэрч олдсон эртний чулуужсан
ургамлын үлдэгдлийг үзэж судлаж, дээж авч албан ёсны тайлан
гаргуулж авсан.
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7. ХИМИЙН
БОДИСЫН
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

МЕНЕЖМЕНТИЙН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

Химийн бодисын хадгалалт ашиглалтанд Монгол улсын хууль, дүрэм журмууд
болон олон улсын стандартад нийцсэн компанийн дотоод журам, олборлолт-ашиглалтын
үеийн химийн бодисын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу хяналт тавьж байна.
Хүснэгт 35. Химийн бодисын менежментийн үйл ажиллагаанд баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлж
байгаа журмууд

Баримт бичгийн нэр

Шаардлага

Хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, Үндэсний шаардлага
стандартууд
E15: Аюултай материал болон эрдсийн бус Риотинто группийн стандарт
хаягдлын бохирдлыг хянах стандарт
Аюултай материал болон эрдсийн бус Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам
хаягдлын
менежментийн
удирдлагын
төлөвлөгөө
Асгаралтын үед мөрдөх журам

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

Аюултай
материал
болон
түлшний Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам
менежменттэй холбоотой Аюултай
Материалын Удирдлагын Журам
Аюултай
бодисын
зааварчилгаа

зөвшөөрөл

авах Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

Нүүрсуст нэгдлээр бохирдсон хөрсний Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам
удирдлага болон эргэлтийн асуудалтай
холбоотой Ландфарм ажиллуулах Журам,
Тэсрэх дэлбэрэх бодистой харьцах болон Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам
хадгалах асуудалтай холбоотой
Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам.
2018 оны 10 дугаар сар 1-ний өдрийн байдлаар Оюу толгой ХХК-ийн уурхайн
талбайд ашиглах БОАЖ Яамны тусгай зөвшөөрөл бүхий нийт 31 химийн бодис байна.
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Эдгээрээс тайлант хугацаанд 19 нэр төрлийн химийн бодисыг ашигласан байна. Химийн
бодис хадгалж буй талбай тус бүрт хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүнтэй холбоотой
анхааруулах болон дагаж мөрдөх журмуудыг суурилуулж өгсөн. Тос тосолгооны материал,
шатамхай шингэн бодисын агуулах, савыг асгарч гоожих тохиолдолд хөрсөнд нэвчиж
бохирдуулахаас сэргийлэх зорилгоор зузаан шавар давхарга дэвсэж асфальтан хучлагатай
талбай дээр хадгалж байгаа бол тодорхой төрлийн аюултай, ууршимтгай бодисыг тусгайлан
давхар дулаалгаар доторлосон, агааржуулалтын систем суурилуулсан чингэлэгт хадгалдаг.

Зураг 83. Үйлдвэрийн төв агуулахын химийн бодис хадгалах талбай

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байна.
-

Бетон хучилттай задгай талбай (Тос тосолгооны материал болон ISO танктай
бодисууд);

-

Бетон хучилттай битүү агуулах;

-

Тусгайлан давхар дулаалгаар доторлож, агааржуулалтын систем суурилуулсан
чингэлэг (Ууршимтгай);

-

Түрээсийн агуулах (стандарт шаардлага хангасан гэрээт байгууллагын химийн
бодисын агуулах);
Төслийн хэмжээнд ашиглаж буй бүх химийн бодисыг ХАЛМ-тай байхыг шаардаж
байгаа бөгөөд хавсрах зааварчилгаа нь хангалтгүй буюу тавигдаж буй шаардлагад
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үл нийцэж буй ХАЛМ-тай химийн бодисуудыг төслийн талбайд хэрэглэхийг бүрэн
хориглоод байна.

Зураг 84. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн агуулах

Зураг 85. Ил уурхай дахь үйлдвэрлэлийн төв агуулах

Зураг 86. Шатахууны төв агуулах

Үйлдвэрлэлийн төв агуулах нь шатах гал авалцах шинж чанартай химийн
бодисуудыг тус тусад нь агааржуулагчтай химийн бодисын контейнерт хадгалж байна.
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Хамт хадгалахыг хориглосон химийн бодисыг тус тусад нь, химийн хорт болон аюултай
химийн бодисыг зориулалтын агуулахад, хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд
хадгалж байна.

Зураг 87. Үйлдвэрлэлийн төв агуулах дахь химийн бодисын шүүгээ

Уурхайн талбайд MNS 6458:2014 стандарт шаардлагыг хангасан агуулах одоогоор
байхгүй бөгөөд уг стандартад нийцсэн агуулах барих барилгын ажлын зураг төслийг
Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газраар батлуулж барилгын ажлыг эхлүүлэх шатанд
хэрэгжиж байна. Уг агуулахад хадгалах шаардлагатай зарим төрлийн химийн бодисыг
уурхайн талбайн гадна талд байрлах Майнинг технологи энд экуйпмент ХХК-ийн
түрээсийн агуулахад хадгалж байна.
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Зураг 88. Химийн бодисын түрээсийн агуулах

Оюу толгой уурхайн талбайд баригдахаар төлөвлөгдөж буй химийн бодисын
агуулах нь Баяжуулах үйлдвэрийн орчимд 24х36 м хэмжээтэй баригдахаар төлөвлөгдсөн
бөгөөд барилгын өндөр нь захаараа 4.7 м, голдоо 6.5 м өндөртэй байна. 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 химийн бодисын агуулахын MNS 6458:2014 стандартыг бүрэн хангах байгууламж
болох юм.

Зураг 89. Химийн бодисын агуулахын ерөнхий зураг

7.1.Химийн бодисын бүртгэл болон ашиглалтын систем
Оюу Толгой уурхайн талбайд төрөл бүрийн зорилгоор химийн бодисуудыг тогтмол
бүртгэх, аюулгүй ашиглахад шаардлагатай мэдээллээр уурхайн ажилчдыг хангах зорилгоор
Chem Alert бүртгэлийн системийг ашиглаж байна. Уг системд уурхайн талбай дээр ажил
гүйцэтгэж буй хүн бүр хүсэлт гаргах боломжтой байдаг бөгөөд бүх төрлийн химийн
бодисын хор аюулын лавлах мэдээллийг англи монгол хэл дээр авах боломжтой юм.
Тус системд шингэн саван, барилгийн хөөснөөс тосолгооны материал хүртэл нийт бодисийг
бүртгэлжүүлэн зөвшөөрлийг олгоод байна. Тус химийн бодисуудын ихэнхийг Оюу толгой
төслийн гэрээт компаниуд ашиглаж байна.
Давуу талууд:
•

Нэгдсэн химийн бодисуудын мэдээллийн сантай;

•

Ашиглахад хялбар;

•

Хүн бүр хэрэглэж байгаа химийн бодисын мэдээллийг нэг дороос харж, тухайн
бодисын хоруу, аюултай чанарыг тодорхойлох боломж;

•

Англи Монгол хэл дээр харах боломж;
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Зураг 90. Chem alert химийн бодисын бүртгэлийн систем

7.2.Асгаралтын үед авах арга хэмжээ
Оюу толгой ХХК нь аливаа асгаралтын үед хэрэгжүүлэх дотоод журамтай бөгөөд
үүнийг Рио тинтогийн стандарт болон Монгол улсын хууль тогтоомжтой нийцүүлэн
тогтмол шинэчилж байна. 2018 оны гол өөрчлөлт нь “Химийн хорт болон аюултай бодис
хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам”-ын 4.12-т заасан ангилалд хамаарах аюултай
бодис асгарсан үед орон нутгийн онцгой байдлын газарт мэдэгдэх босго хэмжээг Оюу
толгой уурхайн “Асгаралтын үед авах арга хэмжээний журам”-д оруулж өгсөн.
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Хүснэгт 36. Аюултай ачаа, түүний хэмжээ
Аюултай
ачааны
ангилал

Ачааны бүлэг

Хэмжээ

1.1 Хүчтэй, өргөн цар хүрээ хамарсан тэсрэлт үүсгэх аюултай
1.2 Цохилтын хүч үүсгэх аюултай боловч хүчтэй тэсрэлт
үүсгэдэггүй

Тэсрэмтгий
бодис

1.3 Галын аюултай болон бага хэмжээгээр дэлбэрэх, цохилтын
хүч үүсгэдэг эсвэл аль алиныг нь зэрэг үүсгэх аюултай боловч
хүчтэй өргөн хүрээг хамарсан тэсрэлт үүсгэдэггүй

10 кг

1.5 Маш бага мэдрэмтгий боловч хүчтэй өргөн хүрээг хамран
тэсрэх аюултай
1.4 Бага хэмжээний тэсрэх аюултай
1.6 Туйлын бага мэдрэмтгий бөгөөд хүчтэй тэсрэх аюулгүй

Хий

50 кг

2.1 Шатамхай хий (20 0С-ийн температур, 101,3 кПа-ийн ердийн Хүн
амын
эрүүл
даралтанд агаартай харилцан үйлчилснээр гал авалцдаг хий)
мэндэд нөлөөлөхүйц
10
2.2 Шатамхай биш, хортой биш хий (20 0С-ийн температур, 280 хэмжээгээр
их
кПа-аас багагүй даралтанд савласан эсвэл хөлдөөж шингэрүүлсэн минутаас
хий, үүнд амьсгал боогдуулдаг, исэлдүүлдэг болон бусад хий хугацаагаар
алдагдсан бол
орно)
2.3 Хортой хий (аэрозол орохгүй). Хортой бодисын 1, 2, 3, 4 –
зэрэглэл, арьс үрэвсүүлэгч

Шатамхай
шингэн

3 93 0C-аас бага температурт гал авалцдаг (Шатамхай шингэн, 200 л
мэдрэмтгий биш болгосон тэсрэх бодис (тэсрэх чадварыг
бууруулах зорилгоор ус эсвэл өөр шингэнд уусгасан тэсрэх
бодис))
4.1 Шатамхай хатуу бодис, өөрөө урвалд ордог бодис, 25 кг
мэдрэмтгий бус болгосон хатуу тэсрэх бодис

Шатамхай хатуу 4.2 Тээвэрлэлтийн явцад хэвийн нөхцөлд агшин зуур халах эсвэл
агаартай хүрэлцэнгүүт агшин зуур гал авалцах чадвартай
бодис
(пирофор бодис)
4.3 Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис
Исэлдүүлэгч
бодис болон
органик хэт
исэлдүүлэгч

5.1 Исэлдүүлэгч бодис

50 кг эсвэл 50 л

5.2 Органик хэт исэл

1 кг эсвэл 1 л

Хортой бодис 6.1 Хортой бодис

5 кг эсвэл 5 л

Идэмхий бодис 8 Идэмхий бодис

5 кг эсвэл 5 л
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Аюултай
ачааны
ангилал

Ачааны бүлэг

Хэмжээ

Бусад төрлийн 9 Усан орчинд хортой бодис, Шингэн төлөвт 100 0С болон 25 кг эсвэл 25 л
аюул үүсгэх түүнээс дээш температурт, хатуу төлөвт 240 0С болон түүнээс
бодис
дээш температурт тээвэрлэдэг бодис

Зураг 91. Асгаралтын үед хэрэглэх хэрэгслүүд

2018 оны тайлант хугацаанд нийт 33 удаагийн хөрсөн дээрхи асгаралт гарсан бөгөөд
тохиолдол бүрт бохирдлыг арилгах, зайлуулах арга хэмжээг авсан.
7.3.Химийн бодисын хаягдлын дахин ашиглалт ба хадгалалт
Уурхайн талбайн үйлдвэрлэлийн болон барилгын шатны үйл ажиллагааны явцад
химийн бодисын үлдэгдэл, хаягдал материал тодорхой хэмжээнд гарах бөгөөд эдгээрийг
Хаягдлын удирдлагын төвд холбогдох шаардлага, горимын дагуу хадгалж шаардлагатай
тохиолдолд үйлдвэрлэл, барилгын ажилд дахин ашиглаж байна.
7.3.1. Үлдэгдэл будгийн дахин ашиглалт
Уурхайн талбайд удаан хадгалагдаж барилгын үндсэн хийц, бүтээцэд ашиглах
боломжгүй болсон будгуудыг гадна тохижилт буюу барилгын үндсэн хийц, бүтээцээс бусад
зориулалтаар ашиглах зорилгоор будаг, шингэлэгч, хатаагч, эмульс зэрэг нийт 12,6 тн
будагч бодисыг Ханбогд сумын Улаан Загалмай анхан шатны хороогоор дамжуулж орон
нутагт хүлээлгэн өгөв.
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Зураг 92. Үлдэгдэл будгийг дахин ашигласан байдал

7.3.2. Аюултай хаягдлын агуулах
ХУТ-д хуримтлагдсан химийн бодисын үлдэгдлийг хадгалах зориулалтын
байгууламжийг ашиглалтанд оруулав. Уг байгууламж нь сүүдрэвч, асгаралтаас сэргийлсэн
хоёрдогч тосгуур, бетон гадаргуу бүхий агаар сэлгэх боломжтой зэрэг давуу талтай юм.
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Зураг 93. Үлдэгдэл химийн бодисын агуулах

7.3.3. Химийн бодисын дахин ашиглалт
Далд уурхайн түр зогсолтоос хойш хадгалагдаж байсан цементийн нэмэлт
бодисуудыг ангилан ялгаж, замын хаалт хашилт хийх замаар дахин ашиглаж байна.

Зураг 94. Үлдэгдэл нэмэлт бодисын дахин ашиглалт

7.3.4. Аюултай хаягдлыг ангилж цэгцлэх
Уурхайн талбай дээр хадгалагдаж буй химийн бодисын хаягдлын савыг сайтар
шалгах, шаардлагатай тохиолдолд савалгааг солих, үл мэдэгдэх химийн бодисын хаягдлаас
дээж авч найрлагыг тодорхой болгож нэр хаяг, шошго, анхааруулах тэмдэг наах ажлыг
Ханбогд вэйст менежмент ХХК-ийн химич нар гардан гүйцэтгэсэн бөгөөд дараах
төлөвлөгөөний дагуу ажлыг гүйцэтгэсэн болно.
Талбайд ажиллах ажилчдад хувийн хамгаалах хэрэгсэл олгож, маск тааруулах,
тест хийх;
Талбайд ажиллах нийт ажилчдад сургалт зохион байгуулах ;
Химийн бодис хадгалах талбайн үзлэг хийх, хяналтын хуудас бөглөх;
Ажлын талбайг тусгаарлаж хаалт, хашилт байрлуулах;
Хуучин талбайг суллан бетон суурь бүхий талбайн зохион байгуулалт хийх;
Нэр, хаяг тодорхойгүй химийн бодисыг тодорхойлж, зарим дээжийг УБ дахь
лабораторын шинжилгээнд илгээх;
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Хуучирч, чанарын шаардлага хангахгүй болсон химийн бодисын сав баглаа
боодлыг солих;
Химийн бодисын хаягдал хуванцар савны овор хэмжээг багасган тайрч хадгалах
талбайд байрлуулах;
Цэгцэлж, тооллого хийсэн химийн бодисуудыг химийн бодисын шинэ
бетондсон талбай #2-т байрлуулах;

Зураг 95. Химийн бодисын хадгалалт, өмнө нь

Зураг 96. Химийн бодисын хадгалалт, дараа нь
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Хүснэгт 37. Оюу толгой компанид ашиглагдаж буй БОАЖЯамны тусгай зөвшөөрөл бүхий химийн бодисын жагсаалт

#

Нэр

Нэгж

Эхний үлдэгдэл
2017 оны 10 сар

Эцсийн үлдэгдэл
2018 оны 10 сар

12 сарын
хэрэглээ

Зөвшөөрөл авах
шаардлага эсэх

Зөвшөөрлийн огноо,
дугаар

1

Цайр

Ширхэг

8

10

212

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

2

Флотацийн
өтгөрүүлэгч

CN

4

9

35

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

3

Глицин

Ширхэг

6

3

12

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

4

Шохой

Тонн

4331.74

2511.7

32270.4

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

5

Калийн амил
Ксантат

Тонн

27.009

10.958

17.19

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

6

Озон

Хайрцаг

4

0

32

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

7

Азот

Лонх

0

0

354

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

8

Шингэн азот

Лонх

0

0

9

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

9

Гептан

Ширхэг

15

15

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

10

Флотацийн
өтгөрүүлэгч

Тонн

11.139

9.279

тийм

2017/11/11-2020/11/22
№0000856

1.926
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#

Нэр

Нэгж

Эхний үлдэгдэл
2017 оны 10 сар

Эцсийн үлдэгдэл
2018 оны 10 сар

11

Озон

Ширхэг

1

12

Холимог хий
(аргон, метан)

Хайрцаг

13

Флотацийн
хөөсрүүлэгч

14

12 сарын
хэрэглээ

Зөвшөөрөл авах
шаардлага эсэх

Зөвшөөрлийн огноо,
дугаар

1

тийм

2017/11/11-2020/11/22
№0000856

0

0

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

Тонн

57.66

20.771

545.15

тийм

2015/11/13-2018/11/13
№2015/Б-233

Тоос дарагч
бодис

Галлон

17950

2864.088

11819.4

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

15

Флотацийн
хөөсрүүлэгч

Тонн

60.71

56.092

18.304

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

16

Шугам
хоолойн
гоожилтыг
илрүүлэгч

Ширхэг

12

12

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

17

Лабораторид
хэрэглэгддэг
хүчлээр
угаагдсан
шилэн сувс

Ширхэг

34

34

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

18

Гүний ба
технологийн
ус зөөлрүүлэгч

Тонн

63.697

36.947

61.791

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

19

Флотацийн
цуглуулагч

Тонн

101.56

65.956

300.281

тийм

2017/11/22-2020/11/22
№0000856

Хуудас - 155

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

Зураг 97. Тусгай зөвшөөрөл бүхий химийн бодисын жагсаалт
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График 28. Chem Alert бүртгэлийн систем ажиллах схем
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8. ХОГ
ХАЯГДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН
БИЕЛЭЛТИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

“Оюу толгой” ХХК нь дараах эрхзүйн орчны шаардлагыг ханган ажиллахыг зорьж
байна.
•
•
•

Монгол улсын хууль, тогтоомж
Рио тинто компанийн стандарт
Хөрөнгө оруулагчийн шаардлага
Зураг 98. Эрхзүйн шаардлага

Эдгээр эрхзүйн орчны хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Оюу толгой ХХК нь дараах
бодлого, журмуудыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна.
-

Химийн аюултай материал, эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө;
Химийн хортой болон аюултай материал, эрдсийн бус хог хаягдлын хяналтын
стандарт- Рио тинто групп;
Аюултай материалын менежментийн журам;
Асгаралтын үед мөрдөх журам;
Эрдсийн бус хог хаягдлыг ангилах журам;
Хог хаягдлын удирдлагын төвийг ажиллуулах журам;
Эрдсийн бус хог хаягдлыг цуглуулах, зөөх журам;
Химийн хортой болон аюултай бодис, материалын зөвшөөрөл авах заавар зэргийг
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
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“Оюу толгой” ХХК-ийн хог хаягдлыг удирдан зохицуулахад баримтлах үндсэн
зарчмыг доор үзүүлсэн урвуу пирамидаар төлөөлүүлсэн бөгөөд нэн тэргүүнд хамгийн ихээр
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь уурхай талбайд хог хаягдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх
явдал бөгөөд ажилчдын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж хог хаягдлыг ангилан ялгах зан
төлөвийг хэвшүүлэх нь нэн чухал юм. Нэгэнт үүссэн хаягдлыг дахин ашиглах болох дахин
боловсруулах арга замыг хайж орон нутгийн болон үндэсний байгууллагуудтай хамтран
ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн хог хаягдлыг байгальд ээлтэйгээр эрчим хүч гарган авахад
ашиглаж байгаа бөгөөд үүнд уурхайн талбайгаас гарч буй хаягдал модыг орон нутгийн
иргэд түлшинд хэрэглэж байгааг дурдаж болно. Эдгээр арга хэмжээг авсаны эцэст үлдсэн
хаягдлыг уурхайн талбайд инженерийн шийдлээр баригдсан хог хаягдлыг байгальд
халгүйгээр булж устгах байгууламжид устгана. Аюултай хаягдлыг зориулалтын талбайд
аюулгүй хадгалж байна.
Зураг 99. Оюу толгой уурхайн эрдсийн бус хаягдлын менежментPage Break
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Хүснэгт 38. Эрдсийн бус хаягдлын ангилал

Ингэж ангилан ялгахын тулд хог хаягдал гарах эх үүсвэр цэг бүрт тохирох төрлийн
хогийн савнуудыг байрлуулж шинээр ирсэн бүх ажилчдад хог хаягдлыг ангилан ялгах
зааварчилгаа өгдөг. Оюу толгой уурхайн ашиглалтын талбай дээрх эх үүсвэр тус бүр
дээрээс гарч буй хог хаягдлыг хаягдлын удирдлагын төвд хүлээн авах байдлаар нь ерөнхий
4 бүлэг, 30 нэр төрлөөр ангилан цуглуулж байна.
8.1. Эрдсийн бус хаягдлыг дахин ашиглах
“Оюу толгой” ХХК нь эрдсийн бус хог хаягдлыг зохицуулах бодлогын хүрээнд
дахивар нөөцийн дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажилладаг. Энэ хүрээнд
Ханбогд сумын Улаан загалмайн анхан шатны хороотой хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулж орон нутагт дахин ашиглах боломжтой бүхий л дахивар нөөцийг Улаан загалмайн
хороогоор дамжуулан орон нутгийн иргэдэд хүргүүлж байна. 2018 oны байдлаар
дараах дахивар бараа материалыг орон нутгийн иргэдэд үнэ төлбөргүй өгсөн байна.
Хүснэгт 39. Орон нутагт нийлүүлсэн дахивар хаягдлын хэмжээ
#

Дахивар бараа материалын нэр

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

1

Хаягдал дугуй

Тонн

560

2

Мод

Тонн

1566

3

Төмөр хоолой ɸ 40

тэвш

2

4

Хашааны төмөр хоолой /Цагаан/

тэвш

18

5

Хашааны тор

боодол

11

6

Контайнер 20 тн

ширхэг

1

7

Контайнер 40 тн

ширхэг

1

8

Усны танк

ширхэг

18

9

Хаягдал резин

Тонн

65
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10 Төмөр хоолой

ширхэг

13
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8.2. Эрдсийн бус хаягдлыг дахин боловсруулах
Оюу толгой ХХК нь 2018 онд хог хаягдлыг дахин боловсруулах чиглэлээр дараах аж
ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
“Ханбогд вэйст менежмент” ХХК. “Ханбогд вэйст менежмент” ХХК нь 2017 оноос эхлэн
Оюу толгой уурхайн талбай дээр байрлах хаягдлын удирдлагын төвийг ажиллуулах сонгон
шалгаруулалтанд 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. “Ханбогд вэйст менежмент” ХХК болон “Оюу толгой” ХХК
2017 оны 5 сараас эхлэн 3 жилээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.

Зураг 100 .“Ханбогд вэйст менежмент” ХХК-ны үйлдвэрийн байр

“Хангайн Ган Эрдэнэ” ХХК. “Хангайн Ган Эрдэнэ” ХХК нь уурхайн талбар дахь хаягдал
төмөрлөгийг уг үйлдвэрт нийлүүлэх гэрээг 2018 оны 10 сард хийсэн. Тус үйлдвэр нь 2009
онд барилгын ган туйван үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулагдсан бөгөөд Улаанбаатар
хотын Багахангай дүүрэгт байрладаг. Жилд 6000 тн туйван үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.
“Алтан оршихуй” ХХК. Оюу толгой уурхайн талбайгаас гарч буй хаягдал тосыг цуглуулж
Улаанбаатар хотын Багахангай дүүрэгт байрлах “Алтан оршихуй” ХХК-ны Ахуй Мандал
дахивар боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлдэг. Тус үйлдвэр нь 2011 онд ашиглалтанд орсон
бөгөөд өдөрт 10-12 тонн хаягдал тос дахин боловсруулж Евро-4 стандартыг хангасан 7-8
тонн дизель түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. 2017 оны 5 сараас эхлэн “Ханбогд вэйст
менежмент” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. 2018 онд нийт 899.4 тн хаягдал
тос “Оюу толгой” ХХК-иас тус үйлдвэрт нийлүүлсэн байна.
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Зураг 101. Хаягдал тос дахин боловсруулах үйлдвэр

“Сайн цаас” ХХК. Тус компани нь 2014 онд хаягдал бор цаас дахин боловсруулах
чиглэлээр байгууллагдан 2017 оны 6 дугаар сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа жигдрүүлэн
ажиллаж байна. Цаас дахин боловсруулах үйлдвэр нь хоногт 23 тонн хаягдал картонон цаас
дахин боловсруулан 20 тонн бор цаас үйлдвэрлэн үндэсний сав, баглаа боодлын
үйлдвэрүүдийн түүхий эдийг бэлтгэн нийлүүлж байна. 2017 оны 9 сард “Ханбогд вэйст
менежмент” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.

Зураг 102. Цаас дахин боловсруулах үйлдвэр

“Дорнод импекс” ХХК. Тус компани нь 1952 онд байгуулагдсан бөгөөд 2016 оноос эхлэн
MNS 0242:1999 стандартыг хангасан ахуйн саван үйлдвэрлэж эхэлсэн. Саван үйлдвэрлэх
гол түүхий эд нь гал тогооны хаягдал тос бөгөөд “Ханбогд вэйст менежмент” ХХК-тай
хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 2017 онд 128 тн тосыг тус үйлдвэрт нийлүүлсэн байна.
Эцсийн бүтээгдэхүүн нь “Сайн” нэртэй эдийн саван бөгөөд байгалийн гаралтай, химийн
нэмэлт бүтээгдэхүүн агуулаагүй тул төрөх газруудад нярайн даавууны угаалганд эрэлттэй
бүтээгдэхүүн юм. 2018 онд уг үйлдвэрт уурхайн талбайгаас нийт 112 тн гал тогооны
ашигласан тосыг илгээсэн байна.
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Зураг 103. Дорнод импекс дахин боловсруулах үйлдвэрийн эцсийн бүтээгдэхүүн

8.3.Эрдсийн бус хаягдлын удирдлагын төв
Хаягдлын удирдлагын төв. Олон улсын стандартын шаардлага хангасан хог
хаягдлыг технологийн дагуу булшлах төв баригдаж дуусаад 2014 оны 6 дугаар сараас эхлэн
тогтвортой ажиллаж байна. Уг байгууламжийг ажиллуулах компанийг шалгаруулах
нээлттэй тендэр зохион байгуулж “Ханбогд вэйст менежмент” ХХК шалгарснаар 2017 оны
5-р сарын 1-нээс эхлэн үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлсэн байна. ХУТ байгууламж нь
дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
-

Хог булшлах байгууламж;
Ууршуулах цөөрөм;
Дахин ашиглах хаягдал хураах талбай;
Дахин боловсруулах хаягдал хураах талбай;
Том оврын хаягдал дугуй хадгалах талбай;
Шатаах зуух / уураар ариутгах төхөөрөмж;

Хог булшлах байгууламж нь тус бүрдээ 63,000 м3 багтаамж бүхий 3 хаягдал булшлах
үүртэй бөгөөд нийт 21,000м2 талбай, 190,000 м3 эзлэхүүнтэй. Өнөөдрийн байдлаар 1-р үүр
75 орчим хувийн дүүргэлттэй, 2 болон 3 дугаар үүрний барилгын ажил үргэлжилж байна.
Хог булшлах байгууламжийн суурь дараах үе давхрагуудаас бүрдэнэ:
-

Нягтаршуулсан шавар – 600 мм;
1.5 мм зузаантай HDPE геомембран;
Хамгаалагч давхрага – geotextile;
Ялгарах шингэнийг цуглуулах давхрага;
Шингэнийг шүүх хайрган давхрага;

Хог булшлах үед ялгарах шингэн нь тусгай хоолойгоор ууршуулах санд хураагдана.
Ууршуулах сан нь мөн нягтаршуулсан 600 мм шавар болон 1.5 мм зузаантай HDPE
геомембран (үл нэвчүүлэх) давхрагаар тусгаарлагдсан.
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Зураг 104. Хаягдал булшлах нэгдүгээр үүр

Зураг 105. Хаягдал булшлах 2 дугаар үүрний барилгын ажил

Ууршуулах цөөрөм нь борооны болон хог булшилсан талбайгаас шүүрсэн усыг тогтоон
барьж ууршуулах зориулалт бүхий тус бүр нь 3514 м2 талбайтай 3 ширхэг байгууламж юм.
3 дугаар ууршуулах цөөрмийн барилгын ажил үргэлжилж байна. Уг цөөрөмд борооны ус,
бусад байгууламжуудаас ирсэн хаягдал ус болон тосыг нь шүүсэн механик цэвэрлэгээний
усыг хийж байна.
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Зураг 106. Шингэн хаягдал ууршуулах сан

Дахивар нөөцийн талбайд дахин ашиглах болон боловсруулах боломжтой дахивар
хаягдлуудыг ангилан хадгална. Хаягдал төмөр, хуванцар, мод, будаг, зай хураагуур,
техникийн болон гал тогооны тос зэргийг уг талбайд хадгалах бөгөөд дахивар нөөцийн
шинж чанараас хамааран түр хадгалах горимыг баримтлан хадгалж байна. Уг талбайд
буулгасан төмөр, мод, будаг зэрэг орон нутагт дахин ашиглах боломжтой дахивар нөөцийг
Ханбогд сумын Улаан загалмайн хороогоор дамжуулан орон нутгийн иргэдэд хүргүүлж
байна.

Зураг 107. Дахин боловсруулах хаягдлын талбай

Резин хаягдлын талбайг 2017 оны 7 сард ашиглалтанд оруулж бүх төрлийн дугуй болон
резин төрлийн хаягдлуудыг ангилан дахин боловсруулалтанд илгээж байна. Бага болон
дунд оврын дугуйг орон нутгийн иргэд малын хороо барих болон сумын төвийн шугам
сүлжээний худгийн амсарт тээврийн хэрэгсэл мөргөхөөс урьдчилан сэргийлэх хаалт болгон
ашиглаж байна. 2018 оны 9 сарын байдлаар 518.7 тн дугуй, туузан дамжуургын болон бусад
төрлийн 52.2 тн ременийг дахин ашиглах зорилгоор орон нутагт илгээсэн байна. Том оврын
дугуйны хувьд дахин боловсруулах аргачлал тодорхой болох хүртэл тус талбайд
аюулгүйгээр хадгалахаар төлөвлөгдөж байна.
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Зураг 108. Резин хаягдал хадгалах талбай

Шатаах зуух / уураар ариутгах төхөөрөмж
ХУТөвд 2013 онд суурилуулсан шатаах зуух нь өнгөрсөн хугацаанд тогтмол
ажиллаж ирсэн хэдий ч яндангаас ялгарах утаа нь төслийн агаарын чанарын стандартаас
давсан үзүүлэлттэй байсан тул 2017 оны 9 сарын 25-наар тасалбар болгон уг шатаах зуухыг
зогсоож, компанийн дотоод өөрчлөлтийг хийсэн. Эмнэлэгийн хаягдлыг 2017 оны 10 сараас
эхлэн уураар ариутгах төхөөрөмжөөр халдваргүйжүүлсэний дараа хаягдал булшлах
байгууламжинд хийж устгаж байна. Харин тостой даавууг хэрхэн устгах эрхзүйн орчин
тодорхой болох хүртэл хадгалахаар төлөвлөж байна.
Эмнэлэгийн хаягдлыг уураар ариутгах төхөөрөмж буюу автоклав нь цагт 200кг хог
хаягдлыг ариутгах хүчин чадалтай бөгөөд ЭМБ-ын аюултай, эрсдэлтэй хог хаягдал
ариутгах зориулалттай бөгөөд 0.8 м3 эзэлхүүнтэй 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 компютер 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.
ХУТ-д хадгалагдаж буй болон дахин ашиглалт, боловсруулалтанд илгээгдэж буй
хаягдлын хэмжээг дараах хүснэгтээс үзнэ үү.

Зураг 109. Шатаах зуух

Зураг 110. Ариутгах төхөөрөмж
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Хүснэгт 40. Эрдсийн бус хаягдлын хэмжээ
№

Хогны төрөл

Хэмжээ
(2017.9.30–
2018.09.30)

Тайлбар

А. Дахин ашиглагдсан (Reusable waste)
1

Мод

1565.5 тн

Уурхайн талбайгаас гарсан модны хаягдал буюу
дахивар нөөцийг орон нутгийн иргэд түлш болон
барилгын зорилгоор дахин ашигладаг.

2

Дугуй

560.7 тн

Орон нутгийн иргэд малын хашаа хороо барих зэрэгт
ашигладаг.

3

Ремен, резин

65.2 тн

Орон нутгийн иргэд шалавч, явган хүний зам хийх
зэрэгт дахин ашигладаг.

926.5 тн

“Оюу толгой” ХХК-ны гэрээт гүйцэтгэгч “Эко
минерал” ХХК нь хоолны хаягдлыг бордоо болгон
нөхөн сэргээлтэнд ашиглах төслийг 2018 оны 6
сараас эхлэн туршиж байна.

4

Хоолны хаягдал

Б. Дахивар хаягдал (Recyclable waste)
5

Уурхайн
хуримтлагдсан
хаягдал

6

Дахин
боловсруулалтанд
304 тн
ачигдсан хуванцар

7

Уурхайн
талбайд
5012 тн
хуримтлагдсан төмөр

8

Дахин
боловсруулалтанд
5650 тн
ачигдсан төмөр

9

Уурхайн
хуримтлагдсан
тос

10

Дахин
боловсруулалтанд
илгээсэн хаягдал техникийн 899.4 тн
тос

11

Уурхайн
талбайд
98.3 тн
хуримтлагдсан хүнсний тос

12

Дахин
боловсруулалтанд
илгээсэн гал тогооны хаягдал 112 тн
тос

13

Уурхайн
хуримтлагдсан
хураагуур

талбайд
хуванцар 448 тн

талбайд
техникийн 818.7 тн

талбайд
зай 149.1 тн

Дахин
боловсруулалтанд
9.7 тн
илгээсэн зай хураагуур

Хуванцар хаягдлыг “Элемент” ХХК-ны Улаанбаатар
дахь агуулах хашаанд хадгалж дахивар түүхий эдийн
цэгүүдэд нийлүүлж байгаа.

Улаанбаатар хотын Багахангай дүүрэгт орших
“Хангайн Ган Эрдэнэ” ХХК-д гэрээний дагуу
нийлүүлж байгаа.

Аюултай хог хаягдал болох хаягдал тосыг байгаль
орчинд ээлтэй аргаар дахин боловсруулах “Алтан
оршихуй” ХХК-ий Ахуй мандал үйлдвэрт нийлүүлж
шатахуун үйлдвэрлэж байна.

Гал тогооны хаягдал тосыг ашиглан эдийн саван
үйлдвэрлэх түүхий эд болгон “Дорнод импекс” ХХКд нийлүүлж Сайн нэртэй саванг үйлдвэрлэж байна.

“Болор Аграмба” ХХК нь 2006 онд байгуулагдаж
2010 онд хоёрдогч түүхий эд дахин боловсруулах
үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулсан. Ашиглалтаас
гарсан автомашины баттерэйг ялган авч буй хар
тугалга, хүхрийн хүчил болон хуванцарыг байгальд
хоргүйгээр дахин боловсруулж байна.

В. Булшлагдаж байгаа хаягдал
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№

Хогны төрөл

Хэмжээ
(2017.9.30–
2018.09.30)

14

Ерөнхий ахуйн хаягдал

9263 тн

15

Хоолны хаягдал

870 тн

16

Эмнэлэгийн хог хаягдал

3 тн

17

Тостой даавуу болон түлш,
38 тн
тосны шүүлтүүр

Тайлбар
Ахуйн хог хаягдлыг (ерөнхий хаягдал, агаар шүүгч,
хатуу хаягдал болон хоолны хаягдал) хог хаягдлын
нэгдсэн төвийн ландфиллд булж устгадаг. Хоолны
хаягдлаар 2018 оны 6 сараас эхлэн бордоо хийх ажил
эхлэсэн.
Эмнэлэгийн аюултай хаягдлыг уурын өндөр
даралтаар ариутгаж, халдваргүйтгэн энгийн хаягдал
болсоны дараа ландфиллд булшилж байгаа
Тостой даавууг 2018 оны 2 сарыг дуустал
ландфиллд булшилж байсан.

Г. Түр хадгалагдаж буй хаягдал
18

Тостой даавуу болон түлш,
41.3 тн
тосны шүүлтүүр

2018 оны 3 дугаар сараас эхлэн тостой даавууг
цуглуулж байгаа.

19

ХУТ-д хадгалагдаж буй
468 тн
хортой, аюултай хаягдал

2018 оны тайлант хугацаанд 110 тн хортой, аюултай
ангилалд хамаарагдах хаягдал уурхайн талбайгаас
гарсан байна.

8.4.Идэвхгүй хаягдлын цэг
Идэвхигүй хаягдлын талбай нь Ханбогд сумын засаг даргын 2017 оны А62 дугаартай
захирамжаар батлагдсан бөгөөд уг талбайд уурхайн үйл ажиллагаанаас гарч буй үнс, бетон
зуурмагны хаягдал болон бусад барилгын хаягдал зэрэг хими, физик, биологийн нөлөөгөөр
шинж чанар нь өөрчлөгдөхгүй идэвхигүй хаягдлыг ил уурхайн хаягдлын овоолгын
төлөвлөлттэй уялдуулан бий болгосон талбайд булж устгаж байна. 2018 оны 9 сарын 30-ны
байдлаар уг талбайд нийт 7515 м3 идэвхигүй хаягдлыг (үнс 7216 м3, бетон зуурмагны
хаягдал 299 м3) 1.6 га талбайд булж устгаж байна.
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Зураг 111. Идэвхигүй хаягдлын цэгийн байршил
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График 29. Хаягдал үнсний хэмжээ
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8.5.Сургалт, мэдээлэл
Уурхайн талбайд шинээр ирж буй ажилтан нэг бүрт хог хаягдлыг хэрхэн ангилах
тухай мэдээлэл агуулсан байгаль орчны танилцуулга хичээл ордог бөгөөд 2018 онд нийт
ажилчдад зориулсан “Ажилчдын дуу хоолой” видео нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн. Мөн
долдугаар сарыг “Эрдсийн бус хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин боловсруулалт” сэдвээр
мэдээлэл олгох сар болгон тэмдэглэж холбогдох мэдээллийн багцыг эмхэтгэн компанийн
дотоод сүлжээнд байршуулсан байна. Энэ нь бүх ажилчид хүссэн үедээ эдгээр мэдээллийг
давтан үзэх боломжийг хангаж байгаа юм.

Зураг 112. Ажилчдын дуу хоолой цуврал нэвтрүүлэг

8.6.Уурхайн талбайн цэвэрлэгээ
Оюу толгой уурхайн талбайд нь 2018 оны 9 сарын байдлаар 7000 гаруй ажилтан нэг
цаг хугацаанд ажиллаж, амьдарч байгаа бөгөөд барилгын ажил идэвхижиж ажиллах хүчний
тоо нэмэгдэх нь уурхайн талбай дахь хог хаягдлын хэмжээтэй шууд хамааралтай байдаг.
Манай компани уурхайн талбай дахь бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2018 5 дугаар сарын 8-ны
өдөр зохион байгуулсан. Цэвэрлэгээнд нийт 1472 хүн хамрагдаж 1104 уут хогийг түүж
цэвэрлэсэн байна.
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Зураг 113.Бүх нийтийн цэвэрлэгээний талбайн хуваарилалт

Зураг 114. Бүх нийтийн цэвэрлэгээ
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8.7.Сайжруулалтын ажлууд
2018 онд бид хог хаягдлыг бууруулах, сайн туршлага нэвтрүүлэх, хог хаягдлын
менежментийг сайжруулах тал дээр нэлээдгүй сайжруулалтын ажлыг хийгээд байна. Үүнд
хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах сайн туршлага нэвтрүүлэх уралдаан, эрдсийн бус
хог хаягдлын стратеги төлөвлөгөөг гаргах, эрдсийн бус хаягдлын хороог дахин
ажиллагаанд оруулах, нэг удаагийн хуванцар савны хэрэглээг бууруулах гэх мэт ажлууд
орж байна.
8.7.1. Хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах санаачлага
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулахыг дэмжих зорилгоор “Хог хаягдлыг эх
үүсвэр дээр нь бууруулж сайн туршлага нэвтрүүлэх нь” сэдэвт уралдааныг нийт уурхайн
хэмжээнд зохион байгуулсан.

Зураг 115. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж сайн туршлага нэвтрүүлэх уралдаан

Уралдаанд олон хэлтэс нэгжүүд идэвхтэй оролцсон бөгөөд эдгээрээс хаягдлыг хэрхэн
зохицуулах оновчтой шийдлийг үндэс болгон дараах байрыг эзлүүлсэн.
•

Нэгдүгээр байрт:

Механикийн хэлтсийн Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн засварын газрын Генератор
засварын багийн санаачилж хэрэгжүүлсэн “Тостой бээлийн угааж, дахин хэрэглэх” төсөл.
•

Хоёрдугаар байрт:
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Уурхайн Дэд бүтэц үйлчилгээ - Механикийн Хэлтсийн Хөдөлгөөнт Тоног
Төхөөрөмжийн Засварын газрын “Нэг удаагийн аяга, халбагыг солих” төсөл
•

Гуравдугаар байрт:

Саппорт сервис Монголиа ХХК-ийн үйлчилгээний хэлтсийн “Угаалгын хувцасны
гялгар уутыг даавуун уутаар солих” төслүүд тус тус шалгарсан байна.
8.7.2. Эрдсийн бус хог хаягдлын стратеги төлөвлөлт
“Састайнабилити ийст эшиа” ХХК-тай хамтран Оюу толгой уурхайн талбайн
эрдсийн бус хог хаягдлын хэтийн төлөв, цаашид хэрэгжүүлэх урт хугацааны бодлого болон
уурхайгаас гарч болох хог хаягдлын нэр төрлийг хэрхэн зохицуулах шийдэл бүхий баримт
бичгийг боловсруулж хэрэгжүүлэх шатанд ажиллаж байна. Уг баримт бичигт дурдсанаар
уурхайн талбайгаас нийт 68 нэр төрлийн хаягдал гарч байгаагаас 17 нь дахин ашиглах,
дахин боловсруулах боломжтой хаягдлууд байна гэж тодорхойлсон байна.
8.7.3. Эрдсийн бус хаягдлын хороо
Оюу толгой ХХК нь уурхайн талбар дахь асуудлуудыг салбар бүрт хороо байгуулах
зарчмаар ажилчдын оролцоог хангаж ажилладаг бөгөөд “Эрдсийн бус хог хаягдлын
хороо”–г тогтмол хугацаанд хуралдуулж цаг үеийн шийдвэрлэх шаардлагатай ажлуудыг
цаг алдалгүй хамаарах хэлтэс нэгжийн удирдах ажилтнуудтай хэлэлцэж шийдвэрлэн
ажиллаж байна. Уг хорооны ажлын үр дүнд уурхайн талбай дахь гэрэлтүүлгэнд ашиглагдаж
буй сүүн гэрлийг лед гэрлээр солих кампанит ажил өрнүүлж байна. Сүүн гэрэл нь аюултай
хаягдалд хамаардаг тул үйл ажиллагаандаа лед гэрэл ашиглах нь цаашил аюултай хаягдлыг
тогтмол үүсэх асуудлын шийдэл болж байгаа юм. Мөн түүнчлэн худалдан авалтын
хэлтэсээс хуванцар дахин боловсруулагчидтай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд уурхайн
хуванцар хаягдлыг дахин боловсруулж уурхайд ашиглагдах бүтээгдэхүүн нийлүүлэх
тендэрийг зарлаад ажиллаж байна.
8.7.4. Нэг удаагийн хуванцар савны хэрэглээг бууруулах
Оюу толгой уурхай нь Монгол орны хамгийн дулаан бүсэд байрладагийн хувьд
ажилчдын ундны усны хэрэгцээг сайтар хангах нь зайлшгүй хангамжуудын нэг юм. Уурхай
нь ажилчдын ундны усны хэрэгцээг дараах 2 аргаар хангаж байна.
A. Уурхайн талбай дахь ундны ус цэвэршүүлэх үйлдвэрээс 19 л баллонтай усаар,
B. 0.33 литр савлагаа бүхий хуванцар нэг удаагийн савтай усны худалдан авалт,
0.33 л хуванцар савлагаатай усыг ашигласнаар уурхайн хэмжээнд нэг жилд 100 тн хуванцар
хаягдал үүсч байгаа бөгөөд үүнээс зайлсхийхийн тулд уурхай дахь ундны усны
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, нэг удаагийн савлагаатай усны худалдан авалтыг багасгах
зорилт тавин үйлдвэрлэл, эдийн засгийн тооцооллыг хийгээд байна. Энэ ажлын хүрээнд
уурхайн нийт ажилчдын ундны усны хэрэгцээ болон ажиллах цагт үл нөлөөлөх байдлаар
хуванцар савны хаягдлыг 3 дахин багасгаж, ундны усны зардлыг 40 хувиар бууруулах
тооцооллыг хийгээд байна.
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“Хуванцаргүй Долдугаар сар” аян. “Жэкобс” ХХК нь “Оюу толгой” ХХК-ны далд
уурхайн бүтээн байгуулалтын томоохон гэрээт байгууллагуудын нэг бөгөөд уг
байгууллагын Австрали дахь салбар компаниас хэрэгжүүлсэн “Хуванцаргүй долдугаар
сар” аяны сайн туршлагыг Оюу толгой уурхайд нэвтрүүлэн амжилттай хэрэгжүүллээ.
Ажилчид хуванцар савны хэрэглээнээс татгалзсан тоогоороо оноо цуглуулан аяны төгсгөлд
компаниас зарласан урамшууллыг хүртэх зарчмаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд уг аяны хүрээнд
Hydration backpack буюу үүргэвчтэй усны савыг ажилчдад тараасан нь гадаа талбайд
ажилладаг ажилчдын хувьд ажлын цаг хэмнэсэн өндөр бүтээмжтэй, үр ашигтай хэрэглээний
нэг болсон.
Компостын бордоо. Говийн нөхцөлд нөхөн сэргээлт хийхэд хөрсний үржил шимийн
дутагдалтай тулгардаг тул энэ сорилтыг шийдвэрлэх үүднээс “Эко минерал” ХХК-тай
хамтран хоолны хаягдлаар бордоо хийх туршилтыг 2018 оны 6 сараас эхлүүлж байна. Энэ
ажиллагааны дүнд хоолны хаягдлыг 100 хувь, цаас, модны хаягдлын тодорхой хувийг дахин
ашиглах боломж бүрдэж байна.
Гал тогооны хаягдлын судалгаа. “Оюу толгой” ХХК нь Герман Монголын Технологийн
сургуультай хамтран ажилладаг бөгөөд 2018 онд дадлагаар ирсэн оюутнуудтай хамтран
“Гал тогооноос гарч буй хоолны хаягдалын нарийвчилсан судалгаа”-г хийсэн бөгөөд нийт
хоолны хаягдлын 47 хувийг хоол бэлтгэлийн шатанд, 43 хувийг хоолны заалнаас ялгарч
байгааг тодорхойлсон байна. Энэхүү судалгаанд тулгуурлан гал тогооны хүнсний хаягдлыг
хэрхэн бууруулах арга замыг амжилттай тодорхойлох боломж бүрдэж байна.
Ачаа тээврийн хаалга. Уурхайн талбай дахь зүүн хаалга нь ачаа тээврийн үндсэн гарц
бөгөөд уурхайн хашааны гадна орчинд хянах боломжгүйгээр эрдсийн бус хаягдлаар
бохирдож, хариуцах эзэнгүй байсан нь хүндрэлтэй асуудлуудын нэг болсон. Ачаа тээврийн
хаалгаар үйлчлүүлж буй нийт хэлтэс нэгжийг эрэмбэлэн эхний 12 ААН, хэлтэсүүдэд уг
талбайн цэвэрлэгээг хариуцуулах замаар шийдвэрлэсэн нь тодорхой үр дүнгээ өгч байна.
Туршлага судлах аялал. Уул уурхайн байгууллагууд өөр хоорондоо туршлага солилцож,
шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй асуудлуудын талаар харилцан санал бодлоо солилцох нь үр
ашигтай хамтын ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг бөгөөд энэ хүрээнд ОТ ХХК-ийн
ЭМААБО хэлтсийн Байгаль орчны багийн төлөөлөл Эрдэнэт уулын баяжуулах үйлдвэртэй
танилцах, туршлага солилцох уулзалтыг хийсэн. Мөн уулын баяжуулах Эрдэнэт уурхай
болон “Монголын Алт Корпораци” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн хамт олон Оюу
толгой уурхайтай танилцах аялал хийж, харилцан туршлага солилцсон.
Ажлын байрны үзлэг. Уурхайн талбар дахь барилгын болон олборлолтын шатны бүхий л
хэлтэс нэгжийн ажлын талбайд байгаль орчны эрх зүйн шаардлагын хэрэгжилтийг ханган
ажиллаж байгаа эсэх талаар үзлэгийг тогтмолжуулан ажиллаж байна.
Хог хаягдлын ангилал. Хог хаягдлын менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн үндэс нь
эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгалт юм. Ангилан ялгалтын давуу тал нь дахин ялгах
шаардлагагүйгээр шууд дахин боловсруулалтанд илгээх боломжийг бүрдүүлдэгт байгаа

Хуудас - 179

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

юм. Мөн тухайн хаягдал нь дахин боловсруулагдах бол бусад хаягдлаар бохирдож цаашдын
боловсруулах үйл ажиллагааны зардал нь ихсэхээс сэргийлж байгаа юм.
8.8.Бүлгийн дүгнэлт
Уурхайн талбайд ажиллах хүчин нэмэгдэхийн хэрээр хог хаягдлын менежментийг
сайжруулах, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бөгөөд энэ чиглэлд видео
нэвтрүүлэг, хэвлэлийн мэдээ, танхимын сургалт, ажлын байрны үзлэг болон бусад
сайжруулалтуудыг хийж ажилласан байна.
“Оюу толгой” уурхайгаас гарч буй бүхий л дахин ашиглагдах дахивар нөөцийг
Ханбогд сумын Улаан загалмайн анхан шатны хороотой байгуулсан гэрээний дагуу орон
нутгийн иргэдэд хүргэж байгаа нь энэхүү процессыг илүү хүртээмжтэй, цэгцтэй болж
байна. Уурхайн талбайгаас гарч буй мод, дугуйг дахин ашиглаж хуванцар, төмөр,
техникийн хаягдал тос, гал тогооны хаягдал тос болон бор цаасыг дахин боловсруулах
үйлдвэрт илгээж байгаа нь хог хаягдлын байгальд ээлтэй менежментийн нэг төрөл болж
байгаа тул цаашид илүү сайжруулж нимгэн гялгар уут, цагаан цаас зэрэг хаягдлыг дахин
боловсруулах боломжуудыг эрэлхийлэн ажиллах байна.
Уурхайн нийт талбайг тогтмол хариуцах эзэнтэй болгосноор уурхайн талбай дахь
хяналтгүй хийссэн хог хаягдлыг тодорхой хугацаанд үр дүнтэйгээр цэвэрлэх боломж
бүрдсэн бөгөөд уурхайн бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг жил бүр зохион байгуулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.
2018 онд бид хог хаягдлыг бууруулах, сайн туршлага нэвтрүүлэх, хог хаягдлын
менежментийг сайжруулах тал дээр нэлээдгүй сайжруулалтын ажлыг хийгээд байна. Үүнд
хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах сайн туршлага нэвтрүүлэх уралдаан, эрдсийн бус
хог хаягдлын стратеги төлөвлөгөөг гаргах, эрдсийн бус хаягдлын хороог дахин
ажиллагаанд оруулах, нэг удаагийн хуванцар савны хэрэглээг бууруулах гэх мэт ажлууд
орж байна.
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Хүснэгт 41. ХУТ-д хадгалагдаж буй хортой, аюултай хаягдлын жагсаалт
№
1
2
3
4
5
6
7

Ангилал

Химийн бодисын нэр

Хүчил

Шүлт

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Бусад

Лабораторын
хаягдал

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Будаг,
бодис

будагч

Хүхрийн хүчил
Хүхрийн хүчил /хар/
Давсны хүчил
Цууны хүчил
Dragersorb
Натрийн силикат
Натрийн
бикарбонат,
төмрийн
хлоридын
холимог
Калийн карбонат
Манганы ацидодавс
Аммиак
Хаяггүй
органик
уусмал
Хаяггүй химийн бодис
/код 1746858/
Хөөсрөмтгий органик
бодис
Үл мэдэгдэх бодис
Үл мэдэгдэх
Тигль
Хуруу шил
Хаягдал үнс
Хаягдал шаар /шил/
Химийн
бодисын
хуванцар сав
Уусгагч /Rainbow/
Хаягдал будаг

Хүчилтөрөгчийн лаа
Neoblue gel
Толуол
Замын тоос бэхжүүлэгч
Төмрийн хлорид
Бромын ус
Бусад хаягдал Хөнгөнцагааны сульфат
химийн бодис, (hexahydrate
40-50%,
хоосон сав
diethanolamine 3-5%)
Акумлятор, батерей
Принтерийн хор
1 тонны сав
Торх
Хаягдал техникийн тос
Тосны сав

ХУТ-д
хадгалагдаж
байсан /тн/

2018 онд
хүлээн
авсан/тн/

Дахин
ашиглалт
/тн/

Одоо
хадгалаж
байгаа /тн/

0.18
2.48
0.04
0.02
4.2
6

0
0
0.375
0
0.3
0

1.2

0

1.2

1
1.2
0.18

0
0
0

1
1.2
0.18

0

0.08

0.08

0

0.12

0.12

1.32

0

1.32

2.4
0.32
160
81
27
22

0
0
14
17
6
10

2.4
0.32
174
98
33
32

20

0

20

10.26
0.52
0.14
0.052
0
0.175
0.176
0
4
0.4

0
0.2
0.08
0.015
0.48
0
0
2.6
0
0

10.26
0.5
0.18
0.059
0.48
0.175
0.176
2.6
4
0.4

12

0

12

0
0
0
0
0
0

32.109
3.112
4.76
0.15
7
0.423

32.109
3.112
4.76
0.15
7
0.423

0.315

0.22
0.04
0.008

0.18
2.48
0.1
0.02
4.5
6
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№
38

Ангилал

Химийн бодисын нэр
Химийн
бодисын
хоосон канистер
Нийт /тн/

ХУТ-д
хадгалагдаж
байсан /тн/

2018 онд
хүлээн
авсан/тн/

0

11.373

358.263

110.177

Дахин
ашиглалт
/тн/

Одоо
хадгалаж
байгаа /тн/
11.373

0.583

468
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9. УДИРДЛАГА
БИЕЛЭЛТ

ЗОХИОН

БАЙГУУЛАЛТЫН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Галба-Өөш
Долоодын Говийн Сав Газар, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй
ажлын хэсгийн Оюу толгой төслийн 2017 оны Байгаль орчны Менежментийн
төлөвлөгөөний биелэлтэнд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийн дагуу хийгдсэн
ажлуудыг доорх хүснэгтээр харуулав.
№

Зөвлөмж

1

2017 Байгаль орчны
межментийн
төлөвлөгөөний
нөхөн
сэргээлт
хэсэгт
техникийн
нөхөн
сэргээлт хэсэгт 4,72 га
талбайд
хийхээр
төлөвлөснөөс 7,45 га
талбайд хийсэн нь 2,736
га талбайгаар илүү,
биологийн
нөхөн
сэргээлтийг 15,80 га
талбайд
хийнэ
гэж
төлөвлөснөөс 6,07 га
талбайд
илүү,
тодорхойгүй 82,1 га
талбайд шинээр нөхөн
сэргээлт хийсэн гэсэн
байгаа нь нөхөн сэргээлт
хийх талбайгаа бүрэн
тооцоолж тусгаагүй нь
дотоодын хяналт муу,
бүртгэл судалгаа дутуу
хийгддэг гэж дүгнэгдэж
байна.

Зөвлөмжийн дагуу хийхээр
төлөвлөсөн ажлууд
Ирэх 2018 онд техникийн нөхөн
сэргээлтийг өмнө нь хөндөгдсөн
байсан
13,88
га
талбайд,
биологийн нөхөн сэргээлтийг 12,5
га талбайд хийхээр төсөв хөрөнгө,
шаардлагатай
төлөвлөлтийг
хийсэн.
Мөн түүнчлэн хуучин нисэх
онгоцны буудлын 33 га талбайн
хөрсийг (хоолны хаягдлаар хийсэн
бордоогоор)
бордох,
үржил
шимийг сайжруулах ажлыг хийх
бэлтгэл ажлыг хангаж байна.
Эдгээр ажлыг 2018 онд бүрэн хийж
дуусгах болно.
Үүнээс гадна зам барилын үйл
ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа
карьеруудыг ашиглалт дууссан
даруйд нь техникийн нөхөн
сэргээлт хийх болно, гэвч зам
барилгын ажил олон хүчин зүйлээс
хамаарч хойшлох, өөрчлөгдөх
асуудал гардаг. Тийм учраас
баттай хийж дуусгана гэж амлалт
өгөх боломжгүй байдаг.
Зам барилгын ажилд ашиглаж
дууссан карьерийг тэр даруйд нь
нөхөн
сэргээнэ
(Нөхөн
сэргээлтийн
хэсэгт)
гэж
төлөвлөлөө.

2

Техникийн
нөхөн
сэргээлт хийгдсэн гэх
Манлайн зам засварын
ажилд ашигласан карьер,
кемпийн талбайн 10,59
га,
хаягдал
мод
цуглуулах талбайн 1,33
га, Оюу толгой-Гашуун
сухайт чиглэлийн замд

Эдгээр дурьдагдсан бүх талбайд
техникийн нөхөн сэргээлтийг
холбогдох
стандартын
дагуу
гүйцэтгэж Газрын хэвлийн тухай
хуулийн 20.2.4-т заасны дагуу
хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон.
Энэ зөвлөмжийн дагуу биологийн
нөхөн сэргээлтийг хийх асуудлыг

Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилт
Техникийн нөхөн сэргээлт: 2018 онд нийт
13,88 га 2 талбайд техникийн нөхөн сэргээлт
гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс 10 дугаар сарын
байдлаар 1 талбайд буюу 10,08 га Хуучин
нүүрсний замын талбайд техникийн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан. Мөн
замын дагуу 7 жижиг карьерыг нэмж
тодорхойлоод, нөхөн сэргээсэн. Нийт 10.67 га.
Энэ жил үер ус их орсноос шалтгаалан
техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг эхлүүлэх
хугацаа хойшлогдсон. Жилийн төлөвлөгөөнд
тусгасан нөгөө талбай буюу Ажилчдын А
суурингийн талбайд нөхөн сэргээлтийн ажил
эрчимтэй явагдаж байна.
2018 онд нийт 12.5 талбайд биологийн нөхөн
сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн. Үүнд, Зам
барилгын ажилд ашиглаж байсан BP-ML01,
BP-KB02, BP-R14 карьерүүд, Усны эрэл
хайгуулын үед өрөмдсөн цооногууд, ил
уурхайн хаягдлын овоолгын налуугийн
туршилт, барилгын түр талбайн нөхөн
сэргээлтийн ажил болох нийт 12.47 га талбайн
нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг бүрэн дуусаад
байна.
ОТ компани нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүс
нутгийн онцлогоос шалтгаалан хаврын их
салхитай, зуны халуун үеийг өнгөрөөж 8
сараас эхэлдэг бөгөөд энэ жилийн хувьд 7-8
саруудад их хэмжээний хур тунадастай
байснаас үүдэн төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн
ажлыг 9 сараас эхэлсэн. Одоогийн байдлаар
үлдэж буй хаягдал мод цуглуулах талбайн
нөхөн сэргээлтийн ажлууд ид хийгдэж байна.

1.
•
•
2.
3.

Манлайн зам засварын ажилд ашигласан:
Карьерууд: BP-ML01, BP-ML03, BPML04, BP-ML05 карьерууд,
Кемп: 11,37га,
Зам барилгын ажилд ашиглагдаж байсан
карьер: BP-KB01, BP-KB02 4,24га,
Цагаанхаднаас Гашуунсухайтын боомт
хүртэлх замд ашигласан BPR-Och01
карьерын 4,84га,
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төлөвлөсөн ажлууд

Зөвлөмж
ашиглагдаж
байсан
карьеруудын 4,84 га, зам
барилгын
ажилд
ашиглагдаж байсан BRKB02 цэгийн карьерийн
0,62 га, усны эрэл
хайгуулын үед өрөмдсөн
цооногийн
3,50
га
талбайд
тус
тус
биологийн
нөхөн
сэргээлт хийсэн дараа
нөхөн
сэргээлтийн
хүлээн авах тул 2018 оны
Байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусган
хэрэгжүүлэн ажиллах.

дараах байдлаар хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөж байна.
Энэхүү зөвлөмжид дурьдагдсан
талбайнуудаас 4.84 га талбайтай
Оюу
толгой-Гашуун
сухайт
чиглэлийн
замд
ашиглагдаж
байсан карьеруудын биологийн
нөхөн сэргээлтийг 2017 онд хийж
гүйцэтгэсэн. Биологийн нөхөн
сэргээлтийн үр дүнг ирэх 2-4 жилд
харах боломжтой гэж үзэж байна.
Мөн 2018 оны төлөвлөгөөнд
-

Хаягдал
мод
цуглуулах
талбайн 1.33 га,
Зам
барилгын
ажилд
ашиглагдаж байсан BR-KB02
цэгийн карьерийн 0.62 га,
Усны эрэл хайгуулын үед
өрөмдсөн цооногийн 3,50 га

талбайнуудад биологийн нөхөн
сэргээлт хийх бөгөөд үүний бодит
үр дүнг 2-4 жилийн дараа
харагдана гэж найдаж байна.
Мөн Манлайн зам засварын ажилд
ашигласан
карьер,
кемпийн
талбайн
10,59
га
талбайд
биологийн нөхөн сэргээлтийг 2019
оноос хийхээр төлөвлөж байна.
3

2017 Байгаль орчны
межментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдан
хийгдсэн гэх 12,3 га
талбайн
болон
төлөвлөгөөнд
тусгагдаагүй хийгдсэн
гэх 39,53 га талбайн
биологийн
нөхөн
сэргээлтийн
усалгаа
арчилгээг 2018 оны
БОМТөлөвлөгөөнд
тусган хэрэгжүүлж 2018
оны 08 сард нөхөн
сэргээлт хүлээн авах
коммист хүлээлгэн өгч
дүгнэлт гаргуулах.

2018 оны 9-р сарын 16-18 өдрүүдэд
Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин,
аялал
жуулчлалын
газрын
мэргэжилтнүүд, Байгаль орчны
улсын байцаагч, Ханбогд сумын
Байгаль хамгаалагч нараас бүрдсэн
комисс Оюу толгой уурхайн
талбайд
ажиллан
2016-2017
онуудад
хийж
гүйцэтгэсэн
техникийн нөхөн сэргээлт болон
биологийн
нөхөн
сэргээлт
хийгдсэн талбайнуудыг газар дээр
нь үзэж шалган хүлээж авсан.

Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилт
Нийт 20,45га талбайд хийгдсэн техникийн
нөхөн сэргээлтийг Өмнөговь аймгийн Байгаль
орчин, Аялал жуулчлалын газрын нөхөн
сэргээлт хүлээж авах комисст 2018 оны 9
дүгээр сарын 15-18 өдрүүдэд газар дээр нь
үзүүлж шалгуулан амжилттайгаар хүлээлгэж
өгсөн.
Газрын хэвлийн тухай хуулийн 20.2.4-т
заасны дагуу Орон нутгийн захиргаанд
хүлээлгэн өгөхөөр шалгуулсан техникийн
нөхөн сэргээлтийн талбайнуудаас Манлай
замын засварын ажилд ашигласан BP-ML02
(0,25 га) карьерын талбайн нөхөн сэргээлтийг
сайжруулах шаардлага тавьсныг 2019 онд
гүйцэтгэнэ.
Зам барилгын ажилд ашиглаж байсан BPML01, BP-KB02 карьерүүд, Усны эрэл
хайгуулын үед өрөмдсөн цооногууд болон ил
уурхайн хаягдлын овоолгын налуугийн нөхөн
сэргээлтийн ажил болох нийт 10.06 га талбайн
нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг бүрэн дуусаад
байна.
Одоогийн байдлаар үлдэж буй хаягдал мод
цуглуулах талбай болон Гүний Хоолойн зам
барилгын ажлын явцад хайрга, дүүргэгч
материал авч ашигласан карьерын талбайн
нөхөн сэргээлтийн ажлууд ид хийгдэж байна.

Манлайн зам засварын ажилд ашигласан:
•
•

Карьерууд: BP-ML01, BP-ML03, BPML04, BP-ML05 карьерууд,
Кемп: 11,37га,

Зам барилгын ажилд ашиглагдаж байсан
карьер: BP-KB01, BP-KB02 4,24га,
Цагаанхаднаас
Гашуунсухайтын
боомт
хүртэлх замд ашигласан BPR-Och01 карьерын
4,84га,
Нийт 20,45га талбайд хийгдсэн техникийн
нөхөн сэргээлтийг Өмнөговь аймгийн Байгаль
орчин, Аялал жуулчлалын газрын нөхөн
сэргээлт хүлээж авах комисст 2018 оны 9
дүгээр сарын 15-18 өдрүүдэд газар дээр нь
үзүүлж шалгуулан амжилттайгаар хүлээлгэж
өгсөн.
Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн
СТР-1, СРТ-2 станц орчмын заган төгөл болон
Нарийн заган ойг нөхөн сэргээсэн биологийн
нөхөн сэргээлтийг мөн эдгээр өдрүүдэд
ажлын хэсэгт газар дээр нь үзүүлж шалгуулан
амжилттайгаар хүлээлгэж өгсөн.

4

Хуучин хог хаягдлын
цэгт техникийн болон

Хуучин хогийн цэгийн техникийн
нөхөн сэргээлтийг хийсэн. Бид

Хуучин хогийн цэг дээр байсан аюултай
хаягдлыг бүгдийг шинэ хаягдлын удирдлагын
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№

Зөвлөмжийн дагуу хийхээр
төлөвлөсөн ажлууд

Зөвлөмж
биологийн
сэргээлт хийх.

Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилт

нөхөн

одоо хөрс, газрын доорхи усны
мониторингийн
ажлыг
хийж
үнэлгээ хийх ажлыг 2018 онд
хийхээр төлөвлөж байна. Энэ
талбайд
биологийн
нөхөн
сэргээлтийг хийж үр дүнг комисс-т
хүлээлгэн өгөх ажлыг ирэх
жилүүдэд хийх болно. Биологийн
нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүн
гарахад 2-4 жил шаардагдах
магадлалтай.

төврүү зөөж талбайг чөлөөлөн цэвэрлэх
ажлыг хийсэн. Бид одоо хөрс, газрын доорхи
усны мониторингийн ажлыг хийж үнэлгээ
хийх ажлыг 2018 онд хийхээр төлөвлөж
байна. Мониторингийн ажлыг үргэлжлүүлэн
хийж байна.

Биологийн олон янз
байдлыг
дүйцүүлэн
хамгаалах
ажлын
төлөвлөгөөнд тусгагдсан
“Хууль бус антай тэмцэх
төсөл”-ийн
тайланг
Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын
газар,
аймгийн удирдлагуудад
танилцуулж,
цаашдаа
Өмнөговь аймгийн Засаг
даргатай гэрээ байгуулан
хэрэгжүүлэх.

“Хууль бус антай тэмцэх төсөл”ийн тайланг Өмнөговь аймгийн
удирдлага, Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын газар-т хүргүүлнэ,
мөн
танилцуулна.
Өмнөговь
аймгийн Засаг даргатай гэрээний
төслийг бэлтгэсэн бөгөөд энэ
гэрээг байгуулах бүхий л арга
хэмжээг авч ажиллах болно.

2018 оны 4 сарын 22-нд Өмнөговь аймгийн
ЗД-ын орлогчтой хамтын ажиллагааны гэрээ
байгуулан ажиллаж байна.

6

Биологийн олон янз
байдлыг
дүйцүүлэн
хамгаалах
ажлын
төлөвлөгөөнд
зэрлэг
амьтдын амьдрах орчинг
сайжруулах,
биотехникийн
арга
хэмжээ авах, булаг ус
задгайлах,
бут
сөөг
тарих, замын нөлөөллийг
бууруулах
ажлуудыг
төлөвлөн оруулах.

Энэ арга хэмжээг 2018 онд
хэрэгжүүлж тайлагнах болно.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ-ын
2017 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн албан
хүсэлтээр тус нутагт цас бага орсонтой
холбоотой зарим газруудад зэрлэг амьтанд
зориулж цөөрөм байгуулж хөлдөөх, мөс тавьж
өгөх, уст цэг байгуулах хүсэлт ирсний дагуу
10 цэгт зохих биотехникийн арга хэмжээг авч,
тайлан гаргаж явуулсан байгаа.

7

Түгээмэл
тархацтай
ашигт малтмалыг энэ
төрлийн
ашилалтын
тусгай зөвшөөрөлтэй аж
ахуйн нэгжээс авах,
хууль бусаар ашигласан
гэрээт компаниудын үйл
ажиллагааг
таслан
зогсоож эвдэрсэн газарт
техникийн
болон
биологийн
нөхөн
сэргээлт хийж, нөхөн
сэргээлт хүлээн авах
ажлын хэсэгт хүлээлгэн
өгөх.

Түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалыг
бусад
компаниас
худалдан авах тохиолдолд тусгай
зөвшөөрөлтэй эсэхийг нягталж
шалгах болно.

Уурхайн
түгээмэл
тархацтай
ашигт
малтмалын хэрэгцээг ихэхнийг нь уурхайн
талбайгаас авдаг бөгөөд багаахан хэсгийг
тусгай зөвшөөрөл бүхий Уужим-Од ХХК-иас
гэрээ байгуулан худалдан авсан.

Хаягдлын далангаас үүсч
буй
тоосжилтыг
бууруулах арга хэмжээг
авч ажиллах.

Замын усалгаа, хурдны хязгаар,
замын засвар үйлчилгээг тогтмол
хэрэгжүүлж ажиллана.

5

8

Өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж
байгаа түгээмэл тархацтай ашигт
малтмалын цэгүүдийн ашиглалт
дууссан даруйд нөхөн сэргээлт
хийнэ.

ХХБ-ийн зам болон барилгын ажлын
талбайд тогтмол усалгаа хийж байна.
Хуурайшилт ихтэй, салхи шуурга ихтэй
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Зөвлөмж

Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилт

хаврын улиралд услагааны машины тоог
нэмэгдүүлсэн.
9

Аймгийн ИТХ-ын 2015
оны 04 сарын 56 дугаар
тогтоолоор батлаглсан –
Тонн баялаг – Нэг мол
хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний хүрээнд дунд
хугацааны төлөвлөлтийг
гаргах Тухайлбал, мод
тарих,
ойн
зурвас
байгуулах, төв суурин
газрын
ногоон
байгууламжийг
нэмэгдүүлэх газрыг үе
шаттайгаар
төлөвлөн
хэрэгжүүлж эхлэх.

Уурхайн ажилчдын суурингийн
орчимд тохижилт, нутгийн унаган
ургамлыг
ашиглан
ногоон
байгууламж барих урт хугацааны
төлөвлөгөөг боловсруулна. Тус
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг
эхлүүлнэ.
Орон
нутгийн
төв
суурин
газруудад ногоон байгууламж, мод
тарихад дэмжлэг үзүүлэх, үнэгүй
тарьц суулгацаар хангах ажлыг
үргэлжлүүлэн хийнэ.

Уурхайн ажилчдын суурингийн орчимд
тохижилт, нутгийн унаган ургамлыг ашиглан
ногоон байгууламж барих 10 жилийн урт
төлөвлөгөөг боловсруулан, батлуулсан. Энэ
төлөвлөгөөтэй уялдуулан 2018 онд 1.5 га
талбайг
тохижуулахаар
Экоминерал
компанитай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Одоогийн байдлаар говь цөлийн бүс нутагт
ургадаг байгалийн ургамлын 2281 ш тарьц
суулгацыг ашиглан тохижилтын ажлыг 85%гүйцэтгэлтэй хийж байна.
Компанийн зүгээс хөрс зэргэлдээ болон
Өмнөговь аймгийн бусад сумдын иргэн, аж
ахуйн нэгжийн хүсэлтийн дагууд байгалийн
ургамлын тарьц суулгацыг үнэ төлбөргүй
өгдөг ажлыг 2012 оноос эхлүүлсэн бөгөөд
тайлант хугацаанд Даланзадгад, Манлай,
Ханбогд сумын иргэд, аж ахуйн нэгжийн
хүсэлтээр 10449 ш суулгацыг хүлээлгэн өгч,
хамтран ажилласан. Эдгээрээс хаврын
улиралд хүлээлгэн өгсөн тарьц суулгацуудын
амьдралт 79.1%-ийн амжилттай ургаж байна.
Оюу толгой компанийн Худалдан авалтын
газар, Байгаль орчны хэлтэсээс санаачлан
Ханбогд суманд байрлах 13 ханган
нийлүүлэгч компанийн төлөөлөл болох 66
хүний хамтаар 2018 оны 10-р сарын 20-ны
өдөр заг модны суулгац тарих ажлыг зохион
байгууллаа. Тус арга хэмжээний үеэр Оюу
толгой компанийн Гүний хоолойн нөхөн
сэргээлт хийсэн талбайтай танилцах аялал
зохион байгуулж, тус сумаас 25 км-ийн зайд
байрлах Ухаа заг хэмээх газар 1.06 га талбайд
750 ш загийн суулгацыг амжилттай тарилаа.

10

Химийн хорт болон
аюултай
бодисыг
хадгалах
стандартын
шаардлага
хангасан
агуулах барьж, “Химийн
хорт болон аюултай
бодис, бүтээгдэхүүний
агуулах.
Ерөнхий
шаардлага
MNS6458:2014”
стандартыг
хангаж
ажиллах.

Химийн
бодисын
агуулах
барилгын
зураг
төслийг
боловсруулж батлуулна. Барилгын
ажил 2018 онд эхэлнэ, 2019 онд
бүрэн ашиглалтанд орно.

Химийн бодисын агуулах барилгын зураг
төслийг боловсруулж Өмнөговь аймгийн
Онцгой
байдлын
газраар
батлуулсан.
Барилгын ажил 2019 онд эхэлнэ.

11

Баяжуулах үйлдвэрийн
хүдрийн
агуулахын
тоосжилтыг бууруулах
арга хэмжээг төлөвлөн
хэрэгжүүлэх.

Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн
агуулахын тоосжилтыг бууруулах
дараах арга хэмжээнүүд 2018 онд
төлөвлөж байна. Үүнд:

2017 онд явуулсан шинээр дөрвөн туршсан ба
эдгээрээс F13S нэртэй бодис хамгийн үр
ашигтай байсан. Одоо F13S-н тоос бууруулах
хамгийн үр ашиг бүхий тунг тодорхойлох
ажил хийгдэж байна. F13S нь Chem-Loc-той

-

Тоос дарах шинэ бодисыг
хэрэглэж эхэлнэ,
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№

Зөвлөмжийн дагуу хийхээр
төлөвлөсөн ажлууд

Зөвлөмж
-

Байгууламжийн зүүн, урд,
баруун хэсгүүдийг битүүлнэ,
Ойр орчмын талбайн усална,
сул тоос, шороог цэвэрлэнэ,
Тоосны
мониторингийн
ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

харьцуулахад 6-25 дахин бага тоосжилт
үүсгэж буй нь туршилтаар нотлогдоод байна.

Оюу
толгой
ХХК-ний
ландфиллийн
байгууламж
нь
Европын холбооны стандарт болон
Монгол Улсын стандартыг бүрэн
хангасан байгууламж юм. Энэ
байгууламжид тослох материал
бүхий хог хаягдал хаях асуудлыг
тодорхой
болгох
асуудлаар
хамтран ажиллана.

Оюу толгойн уурхайд 2019 онд аюултай хог
хаягдлын Ландфилл барихаар төлөвлөлтийн
шатандаа явж байна.

-
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Ахуйн
хог
хаягдал
булшлах ландфиллийн
цэгт
шатах
тослох
материалаар бохирдсон
хаягдал хаяхыг таслан
зогсоох

Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилт

Өмнө
нь
шатах
тослох
материалтай хог хаягдлыг шатаах
зууханд шатаадаг байсан, гэхдээ
энэ нь байгаль орчинд хорт хий
ялгаруулдаг учраас олон улсын
аудитын
баг,
холбогдох
мэргэжилтнүүдийн
дүгнэлтээр
шатаах зуухны үйл ажиллагааг
зогсоосон. Олон улсын зөвлөхүүд
ландфиллд булшлах аргыг санал
болгож байна.

Хүдрийн агуулахын баруун, урд, зүүн
талуудыг салхины хүч бууруулах чадвар
бүхий синтетик материалаар хаах ажлыг
хийсэн боловчиг материалын сонголтыг
дахин хийхээр болсон.

Мөн тос тосолгооны материалаар бохирдсон
алчуур материалаас дээж авч, мэргэжлийн
байгууллагын лабораторийн шинжилгээнд
хамруулж, энгийн эсвэл аюултай аль
ангиалалд хамааралтай хог хаягдал болохыг
тодорхойлуулж, ямар арга замаар байгаль
орчинд аюулгүй байдлаар устгах мэргэжлийн
зөвлөгөө авахаар ажиллаж байна.

13

Дарж
булах
хог
хаягдлын
хэмжээг
бууруулах
зорилгоор
хоолны
үлдэгдэл
хаягдлыг дахин ашиглах.
/Шүдний чигжлүүрийг
хоолны заалнаас гадна
ашиглуулж,
хаягдлыг
гахайн аж ахуйд өгөх
боломжийг
судлан
хэрэгжүүлэх/

Хоолны хог хаягдлаар бордоо
үйлдвэрлэх, дахин ашиглах ажлыг
2018 онд эхлүүлнэ. Орон нутгийн
аж
ахуйд
дахин
ашиглах
боломжийг судална.

Хоолны хог хаягдлаар бордоо үйлдвэрлэх,
дахин ашиглах ажлыг 2018 онд амжилттай
эхлүүлсэн бөгөөд хоолны хаягдлаас бордоо
бий болох процесс нь нилээд цаг хугацаа
шаарддаг процесс юм.

14

Уурхайн
үйл
ажиллагаанд
ашиглагдаж байгаа том
оврын машин, техникээс
гарсан дугуйн хаягдлыг
хоосон
чулуулгийн
овоолгод дарж булж
устгахгүй байх, дарж
булсан хаягдал дугуйны
бүртгэл тооцоо байрлыг
гаргах, цаашид бүртгэл
тайлан мэдээг гаргаж
байх.

Уурхайн үйл ажиллагаанаас гарч
байгаа том оврын машин техникээс
гарсан дугуйг хаягдал чулуулагийн
овоолгод дарж булшлах үйл
ажиллагааг
албан
зөвшөөрөлгүйгээр
эхлүүлэхгүй.
Хаягдал
дугуйны
тооцоо
бүртгэлийг тайлагнана.

Хаягдал дугуйг бүртгэж уурхайн талбайд
тусгайлан зассан талбайд хадгалж байна.

Цаашид том оврын машин
механизмын хаягдал дугуйг урт
хугацаанд хэрхэн шийдвэрлэх
талаар
холбогдох
байгууллагуудтай
хамтран
ажиллана.
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№
15

Зөвлөмж
Хөрсний
эвдрэл,
тоосжилтын
хэмжээг
бууруулах
ажлын
хүрээнд
ОюутолгойХанбогд, Цагаанхад –
Боомт хүртэлх шороон
замыг хатуу хучилттай
болгох.

Зөвлөмжийн дагуу хийхээр
төлөвлөсөн ажлууд

Төлөвлөсөн ажлуудын хэрэгжилт

Оюутолгой-Ханбогд
чиглэлийн
засмал замын барилгын ажил 2018
онд
үргэлжлэн
явагдана.
Төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны
сүүлээр барилгын ажил дуусах
төлөвлөгөөтэй. Гэхдээ энэ зам
барилгын ажилтай холбоотой
нөхөн сэргээх ажлууд 2018 онд
амжиж хийгдэхгүй байх төлөвтэй
байна.

Оюутолгой-Ханбогд чиглэлийн засмал замын
барилгын ажил 50%-тай явагдаж байна. 2018
онд багтаан дуусах төлөвлөгөөтэй байна.
Цагаанхад – Боомт чиглэлийн засмал замын
ажил 2018 онд хийгдээгүй.

Цагаанхад – Боомт чиглэлийн
засмал замын ажил 2018 онд
хийгдэхгүй
байх
төлөвлөгөө
гарсан.
16

ОХШХөтөлбөрийн
дагуу хийгдсэн болон
бусад байгаль хамгаалах
ажлын мэдээллийг олон
нийтэд мэдээллэх ажлыг
Байгаль
орчны
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусган
хэрэгжүүлэх, мэдээллийг
иргэдэд
хүртээмжтэй
хүргэх
арга
замыг
тодорхойлох.

Энэ зөвлөмжийн дагуу олон
нийтэд танилцуулах мэдээлэх 4
ажлыг 2018 онд хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөөд байна. Энэ талаар
“ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ
ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ” хэсгээс (хуудас 102оос харна уу)

Энэ зөвлөмжийн дагуу нилээд олон ажлыг
2018 онд хэрэгжүүлсэн ба энэ талаархи
дэлгэрэнгүйг
“ОЛОН
НИЙТЭД
ТАЙЛАГНАХ
ХУВААРЬ,
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ” хэсгээс (59р хуудаснаас харна уу)
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Өгсөн үүрэг даалгаврыг
2018 оны БОМТ-ний
Удирдлага
зохион
байгуулалтын
хэсэгт
төлөвлөн хэрэгжүүлэх.

Өмнөговь аймгийн Байгаль Орчин,
Аялал
Жуулчлалын
газраас
ирүүлсэн 2018 оны Байгаль орчны
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тусгах санал, цаашид анхаарах
асуудлуудын дагуу хэрэгжүүлэх
ажлуудын
төлөвлөгөөг
энэ
хүснэгт-д орууллаа.

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын захмрамжаар
томилогдсон ажлын хэсгийн 2017 оны
тайланд өгсөн зөвлөмжүүдийг 2018 оны
төлөвлөгөөндөө тусгасан. Хэргэжилтийг энэ
хүснэгт болон бусад тайлангийн хэсгиүүдээс
дэлгэрэнгүй мэдээллийг харж болно.

Байгаль орчны үнэлгээ:
№

БОНБНҮ тайлан

Гүйцэтгэсэн компани

Батлагдсан огноо

1

Ундайн сайрнаас элс олборлох төслийн
БОНБНҮ

Эс И Си ХХК

2018/02/25

2

“Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг
Оюу толгой төсөлд ашиглах” төслийн
БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол

Эс И Си ХХК

Тайлан
боловсруулах
шатандаа явж байна

3

Ханбогд-Оюу толгой уурхай чиглэлийн хатуу
хучилттай авто барих төслийн БОНБНҮ-ний
нэмэлт тодотгол

Эс И Си ХХК

Тайлан
боловсруулах
шатандаа явж байна

4

Ханбумбат онгоцны буудлыг 35кВ-ын өндөр
хүчдэлтэй холбох төслийн БОНБНҮ-ний
нэмэлт тодотгол

Эко трейд ХХК

2018/09/24
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5

ОТ ордоос зэс, алт олборлох төслийн
БОНБНҮ-ний нэмэлт, Химийн бодисын
эрсдлийн үнэлгээ

Эко трейд ХХК

Тендерийн
процесс
дуусаад гэрээ байгуулах
шатандаа явж байна.

Аудит/Үзлэг шалгалт:
“Оюу толгой” ХХК нь Байгаль орчны гүйцэтгэлдээ гадаад болон дотоодын олон
аудит/үзлэг шалгалт хийлгэдэг бөгөөд энэ нь байгаль орчны чиглэлээр явуулж байгаа төсөл,
хөтөлбөрүүдээ шинэчлэх, сайжруулахад тус дэм болдог төдийгүй нэр төрийн баталгаа
болдог ач холбогдолтой юм. Дараах хүснэгтэнд 2018 онд байгаль орчны чиглэлээр хийгдсэн
аудит, үзлэг шалгалтуудыг харуулав.
Гүйцэтгэсэн
байгууллага

№

Үзлэг, шалгалт/аудитын нэр

МХЕГ

1

МХЕГ-ын Өмнөговь аймгийн МХГ-ын нэгдсэн шалгалт
(Байгаль орчин, Геологи уул уурхайн хяналт зэрэг 11
чиглэлээр мэргэжлийн хяналтын төлөвлөгөөт нэгдсэн
үзлэг шалгалт хийсэн)

2018/03/192018/03/26

2

Монгол Улсын Засгийн Газар болон Рио Тинто компанийн
хооронд байгуулсан “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”-ний
хэрэгжилтэнд УИХ-аас томилогдсон ажлын хэсгийн
хийсэн үзлэг шалгалт

УИХ-аас томилогдсон
ажлын хэсэг

2018/04/012018/05/31

3

“ISO 14001-Байгаль орчны Удирдлагын тогтолцоо” болон
“ISO 18001- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн
Удирдлагын тогтолцоо“ стандартуудын хэрэгжилтийн
аудит (ISO 14001, ISO 18001-ийн бичиг баримтжуулалт,
газар дээрхи хэрэгжилтийг шалгадаг)

Bureau Veritas (ISO
аудитын эрх бүхий
ОУ-ын компани)

2018/06/282018/07/05

4

Бизнесийн Нийцлийн Аудит (Байгаль орчин, Аюулгүй
ажиллагааны Удирдлагын Тогтолцооны хэрэгжилтийг
шалгадаг)

Рио Тинто групп

2018/07/232018/08/01

6

Төслийн Санхүүжүүлэгч байгууллагуудын аудит -1
(Төслийн Байгаль орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн
Үнэлгээний биелэлтийн аудит)

IFC

2018/04/162018/04/24

7

Төслийн Санхүүжүүлэгч байгууллагуудын аудит -2
(Төслийн Байгаль орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн
Үнэлгээний биелэлтийн аудит)

IFC

2018/09/102018/09/14

8

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101.1 заалтын
дагуу Байгаль орчны аудитыг 2014, 2016 онд хийлгэж
байсан. 2018 онд дахин хийлгэж байна.

БОАД ХХК

2018/10/152018/11/15

9

Хайгуулын цооногуудыг битүүмжлэн орон нутгийн
захиргаанд хүлээлгэн өгөх ажилд төрийн хяналт, шалгалт
хийх

Галба-Өөш Долоодын
Говийн Сав Газрын
Захиргаа

Огноо

Уурхайн талбайд хүлээж авсан зочид/төлөөлөгчид:
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“Оюу толгой” ХХК нь Монгол Улсын Засгийн Газар, хэрэгжүүлэгч агентлаг, бусад уул
уурхайн компанийн элч, төлөөлөгчдийг уурхайн талбайдаа хүлээн авч байгаль орчны
чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, харилцан
туршлага солилцох зэргээр хамтран ажиллаж байна. 2018 онд уурхайн талбайд хүлээж авч,
байгаль орчны чиглэлээр танилцуулга хийсэн байгууллага, зочдын мэдээллийг дараахи
хүснэгтээр харуулав.
№

Зочид/төлөөлөгчдийн байгууллагын нэр

Огноо

1

Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс

2

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх, бусад албаны хүмүүстэй

3

УИХ-ын даргын зөвлөх, бусад албаны хүмүүстэй
2018 оны 9-р сарын 9-нд

4

21 аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын
мэргэжилтнүүдийн 250 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг уурхайн
талбайд хүлээн авч, төслийн Байгаль орчныг хамгаалах
чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, санал санаачилга,
төсөл хөтөлбөрүүдийн танилцуулга хийсэн.

2018 оны 10-р сарын

5

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Оюу толгой” ХХК – Монгол улсын
уул уурхайн салбарын эрүүл мэнд, аюулгүй байдла, байгаль
орчин, орон нутгийн хамтын ажиллагааны стандартыг
боловсронгуй болгох сайжруулах тухай Харилцан ойлголцлын
санамж бичиг (ХОСБ) байгуулсан бөгөөд энэхүү ХОСБ-ийн
хүрээнд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн
ажилтнуудыг уурхайн талбайдаа хүлээн авч, бхйгаль орчны
чиглэлээр
хэрэгжүүлж
байгаа
төсөл,
хөтөлбөрүүдээ
танилцуулсан

6

Монголын Алт Корпораци (МАК) компанийн Байгаль орчны
хэлтсийн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг

2018оны 10-р сарыгн 9-10

7

Ус Сувгийн Удирдах Газрын баг

2018 оын 09-р сарын 10

8

Рио тинто-ийн Байгаль орчны мэргэжилтнүүд (Рич Бордон, Тэри
Отт)

2018 оны 10-р сарын 15-25
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10. ОЛОН НИЙТЭД
БИЕЛЭЛТ

ТАЙЛАГНАХ

ХУВААРЬ,

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ

№

Тайлагнах хуваарь

2018 оны 6 сарын 27

1

Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Н. Наранбаатар, Аймгийн уул уурхай, байгаль
орчин, дэд бүтэц хариуцсан Засаг дарыгн орлогч С. Мөнхбаяр, Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн Б. Оргилмаа зэрэг албаны хүмүүсийг
хүлээн авч байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр хэрэгжүүлж
байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдээ газар дээр нь үзүүлж, танилцуулсан.

2018 оны 4-р сарын 24

2

Оюу толгой ХХК-ийн “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад
суманд зохион байгуулагдсан бөгөөд “Нээлттэй өдөрлөг”-өөр Байгаль орчныг
хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүдийн
танилцуулга хийсэн.

3

“Өмнийнговийн биологийн олон янз байдлын судалгаа-хамгаалал” сэдэвт эрдэм
шинжилгээний бага хурлыг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд зохион
байгуулсан

2018 оны 5-р сарын 24

2018 оны 8-р сарын 7-8

4

Оюу толгой ХХК-ийн “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг Өмнөговь аймгийн Ханбогд
суманд зохион байгуулагдсан бөгөөд “Нээлттэй өдөрлөг”-өөр Байгаль орчныг
хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүдийн
танилцуулга хийсэн.
Байгаль орчны менежментийн тайланг орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл болох
Гурван Талт Зөвлөлд танилцуулах

Улирал тутамд

5

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн хорооны хуралд тогтмол оролцож,
Байгаль орчны чиглэлээр мэдлээлэл өгдөг

Улирал тутамд

6

“Говийн Оюу Хөгжлийг Дэмжих Сан”-ийн Байгаль орчны чиглэлийн дэдхорооны хуралд тогтмол оролцож, Байгаль орчны чиглэлээр мэдээлэл өгдөг

Улирал тутамд

7

Орон нутгийн сонинд сар бүрийн Агаарын чанар, тоосжилтын мэдээ, улирал
бүрийн Ус ашиглалтын мэдээ гаргаж танилцуулдаг

Сар тутамд

Оюу толгой төслийн хэрэгжүүлж байгаа томоохон төсөл болох:

2018 оны 9-р сарын 4-5

1.
2.
8

Хугацаа

Цахилгаан станц барих төсөл,
Ханбумбат онгоцны буудлыг 35кВ-ын өндөр хүчдэлтэй холбох төслийн
БОНБНҮ-г олон нийтэд танилцуулж, санал авсан байгаа

Цахилгаан станц барьснаар цахилгааны найдвартай эх үүсвэртэй холбох, зардал
хэмнэх зэрэг ач холбогдолтой.
Онгоцны буудлын цахилгаан хангамжийг генератораас хангаж байсан ба үүнийг
найдвартай, байгальд ээлтэй аргаар шийдвэрлэсэн.

9

2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг газар дээр нь
үзэж шалгах ажлын хэсгийн үзлэг шалгалт

2018 оны 11-р сар 25-27

10

2018 оны Байгаль орчны менежментийн тайланг орон нутгийн захиргаанд
хүргүүлэх, танилцуулах

Батлагдсан даруй

Хуудас - 191

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

11.

ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

11.1.

Усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

11.1.1. Усны эрүүл ахуй, чанар
11.1.1.1.
Ус цэвэрлэн савлах үйлдвэрт шүүн, цэвэршүүлсэн унд болон ахуйн
усны чанар
Оюу толгой уурхайн талбарт Урвуу Осмосын (Reverse Osmosis) мембран шүүлтүүрээр
тоноглогдсон Ус Цэвэрлэн Савлах Үйлдвэрт (УЦСҮ) Гүний Хоолойгоос татсан эрдэсжилт
өндөр усыг шүүн цэвэршүүлж ундны усны зорилгоор хэрэглэж байна. Харин зэсийн
баяжмалыг үйлдвэрлэн гаргахдаа тус эрдэсжилт өндөртэй түүхий усыг шууд хэрэглэж
байна. УЦСҮйлдвэрт гүний хоолойгоос татсан түүхий усыг урвуу осмосын нано
шүүлтүүрээр шүүн, озоноор ариутгаж 18.9 литрийн багтаамжтай баллонд савлан кемпийн
дотоод ундны усны хэрэглээнд ашиглаж байна (115-р зураг). Хөндлөнгийн хяналтын
хүрээнд, гүний хоолойн түүхий ус болон ундны уснаас дээж авч сард нэг удаа химийн
шинжилгээ болон бичил амь судлалын шинжилгээнд хамруулж байна.

A

Б

B

Зураг 116. А. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүр, Б. УЦСҮ-ийн цэвэрлэх хэсэг, В. 18,9 литр савласан ус

Химийн шинжилгээг Улаанбаатар хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжлүүлж,
шинжилгээний хариуг Монгол улсын ундны усны стандартад заасан үзүүлэлтүүдтэй
харьцуулан 42-р хүснэгтэнд үзүүлэв. Шинжилгээний хариунаас үзэхэд нано шүүлтүүрээр
шүүсэн усны чанар нь “MNS 900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй
байдлын үнэлгээ” стандарттай нийцэж байна.
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Хүснэгт 42. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны шинжилгээ
Д ээж авсан цэг

Ахуйн ус

Түүхий ус

Огноо

9/2/2018

9/2/2018

MNS 900-2010 Савласан Мазаалай Манлай
ус
гал т огоо гал т огоо
Унд ны усны
ст анд арт
9/2/2018
9/2/2018
7/3/2018

pH

8.39

8.15

6.5 – 8.5

6.56

8.47

6.8

Эрд эсж илт (мг/л)

2962

3070

1,000

180

290

96
0.138

Цахилгаан д амж уулалт (s/cm)

3.99

4.05

0.319

0.417

Кальци (мг/л)

182.69

186.12

100

1.38

3.62

0.57

Магни (мг/л)

30.59

31.2

30

0.3

0.4

0.06

Нат ри (мг/л)

793.89

803.48

200

67.6

100.33

32.59

3.07

3.16

0.31

0.95

0.16

Төмөр (мг/л)

<0.03

<0.03

0.3

<0.03

<0.03

<0.03

Хлорид (мг/л)

980.1

939.3

350

95.29

142.9

47.65

Сульфат (мг/л)

835.35

860.04

500

9.05

22.22

<5.0

Нит рат , (мг/л)

<0.01

<0.01

50

<0.01

<0.01

0.18

Нит рит , (мг/л)

0.07

<0.05

1

<0.05

<0.05

<0.05

134.23

131.18

3.05

12.2

9.15
<1.5

Кали (мг/л)

Бикарбонат (мг/л)
Карбонат (мг/л)

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

Аммони (мг/л)

<0.1

<0.1

1.5

<0.1

<0.1

0.26

Хат уулаг (мг.экв/л)

11.63

11.85

7

0.09

0.21

<0.05

Умбуур (мг/л)

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Ион баланс (хувь)

-1.1

0.3

1.1

-1.5

-6.2

Гүний хоолойгоос татсан түүхий ус, ахуйн ус болон урвуу осмосоор шүүн цэвэршүүлсэн
ундны усны орчин (PH) болон эрдэсжилтийн сар тутмын лабораторийн шинжилгээний
дүнгээс үзэхэд ундны усны орчин, эрдэсжилт харьцангуй тогтмол байсан бөгөөд урвуу
осмосын шүүлтүүр солих, бусад засвар үйлчилгээ хийх зэргээс шалтгаалан бага зэрэг
хэлбэлзэж байсан. Савласан ус ба Манлай гал тогооны ундны усны орчин болон эрдэсжилт
нь ундны усны шаардлагыг бүрэн хангахуйц байгаа нь 30 болон 31-р график-д харагдаж
байна.
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Түүхий, ахуйн болон ундны усны орчин

14
12

pH

10
8
6

Ахуйн ус
Түүхий ус

4

Савласан ус
Мазаалай гал тогоо

2

Манлай гал тогоо
0
1/1/2018 2/5/2018 2/28/2018 4/8/2018 5/1/2018 6/13/2018 7/20/2018 8/1/2018 9/2/2018

График 30. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий болон ундны шүүсэн усны орчин (PH)

Түүхий, ахуйн болон ундны усны эрдэсжилт (мг/л)
4000

Эрдэсжилт (мг/л)

3500
3000
2500

Ахуйн ус

2000

Түүхий ус
Савласан ус

1500

Мазаалай гал тогоо
1000

Манлай гал тогоо

500
0
1/1/2018

2/5/2018

2/28/2018

4/8/2018

5/1/2018

6/13/2018

7/3/2018

8/1/2018

9/2/2018

График 31. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий, ахуйн болон ундны шүүсэн усны эрдэсжилт (мг/л)

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сар тутмын шинжилгээнээс үзэхэд түүхий усны дундаж
эрдэсжилт 2917 мг/л, савласан усны эрдэсжилт 176 мг/литр ба Манлай гал тогооны ундны
усны эрдэсжилт 175 мг/л байна. Энэ нь УСЦҮ болон Манлай гал тогооны урвуу осмосын
шүүлтүүр 94% давсжилтийг түүхий уснаас шүүж байна.
11.1.2. Усны түвшний хяналт шинжилгээ
Оюу Толгойн компанийн усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зорилго нь усны
байгалийн горимын ерөнхий зүй тогтол, түүнийг бүрдүүлэгч гол хүчин зүйлс болон түүнд
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төслийн ус ашиглалт, уурхайн үйл ажиллагаанаас үүссэн болон үүсч болзошгүй нөлөөлөл,
техноген горимыг судлахад оршино. Энэ ажлын хүрээнд Оюу Толгой, Гүний хоолой,
Галбын говь-Гашуун Сухайтын зам, Ундайн сайр гэсэн хэсгүүдэд орших усны хяналтын
цоонoгууд, малчдын гар худгууд болон булгуудын усны түвшний хэлбэлзэл, химийн
найрлагын өөрчлөлтөд ажиглалт хийж мэдээллийн сан бүрдүүлэн тодорхой дүгнэлт гаргах,
цаашид газар доорх усны ордын ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулах, газар доорх усны
нөөц, чанар, байгалийн горимд төслийн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээг
тогтоох, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх юм.
Оюу толгойн усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг газар доорх усны ерөнхий горим,
мөн түүнчлэн төслөөс үзүүлж байгаа нөлөөллийг үнэлсний үндсэн дээр өөр өөр зорилго,
аргачлал, давтамжтайгаар төлөвлөн хэрэгжүүлж байна.
Оюу толгой компанийн газрын доорх усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 292 цооног, 86
гар худаг болон 11 булаг шанд буюу нийт 389 уст цэгүүдийг хамруулан газар доорх болон
гадаргын усны хяналт шинжилгээг зохион байгуулан хийж байна (43-р хүснэгт).
Хүснэгт 43. Усны хяналт шинжилгээний цэгийн тоо

Талбай
Оюу толгой- Ундайн сайр
Гүний хоолой- Ханбогд
Галбын говь-Гашуун сухайтын зам
Нийт

Цооног
169
117
6
292

2018
Гар худаг
25
54
7
86
389

Булаг
7
4
11

11.1.3. Оюу толгой yyрхайн талбай орчмын усны хяналт шинжилгээ
Оюу толгойн ордын лицензийн талбайн хүрээнд Ил уурхай, Хаягдлын далан, Ундайн сайр
гэсэн үндсэн 3-н талбайн хэсэгт нийт 127 уст цэгт усны мониторингийн судалгааг 2018 оны
байдлаар хийж байна. Оюу толгойн орд орчмын газар 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, төслийн
талбайд байрладаг худгуудын ус ашиглалт болон уурхайн үйл ажиллагааны
нөлөөллүүдийг хянах,
Хаягдлын далангийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл, ус нэвчилт, шүүрлийг судлах
тус тус хамаарна.

11.1.3.1.

Ил уурхай

Өнгөрсөн 2018 онд ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолтын ажил идэвхтэй явагдаж
уурхайн талбай болон гүн нэмэгдэж байна. 2018 оны 9-р сарын байдлаар ил уурхайгаас
нийт 29,184 м3 ус шавхан зайлуулсан бөгөөд энэ усыг тоосжилт бууруулах зорилгоор зам
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усалгаанд ашигласан. Энэхүү ус шавхан зайлуулах үйл ажиллагаатай холбогдон ил уурхай
орчимд газар доорх усны бууралт ажиглагдаж байгаа бөгөөд уурхайн баруун, баруун-хойд
хананаас хэд хэдэн цэгт ус тогтмол шүүрч байгаа байдал ажиглагдаж байгаа юм.
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 хэсгээр байрлах цооногуудад ил уурхай
ашиглалт эхэлснээс хойш ГДУ-ны түвшний буурч байгаа нь ажиглагдаж байгаа. 2018 онд
олон жилийн дунджаас 2 дахин их хур тундас орсон бөгөөд ил уурхайн баруун талд байрлах
OTMB11-46/47 хоёр цооногийн мэдээнээс харахад усны түвшин тогтмол буурч байсан бол
энэ оны долоо дугаар сараас усны түвшин 4 м орчим нэмэгдэн эргэн буурч байна. Энэ
түвшний өсөлт нь олон хоног дарааллан орсон бороо болон үерээс хамааралтай гэж үзэж
байна (32-р график).

OTMB11-46: шүүрийн хэсэг 20-28м (өгөршлийн бүс)
OTMB11-47: шүүрийн хэсэг 45-150м (ан цавжсан үндсэн чулуу)

График 32. 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 2132 м гүнд тогтсон байна. Энэ хэсэгт уурхайн ус зайлуулалтаас үүсэх түвшний бууралт ил
уурхайн зүүн хойно ойр байрлах цооногуудад ажиглагдаж байгаа бол ил уурхайн
төлөвлөгөөт талбайгаас хойших цооногуудад бууралт байхгүй байна.
11.1.3.2.

Ундайн сайр

Ундайн сайрын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд
далангийн барилгын үед болон тус ажил дууссаны дараа уг далангийн хаалт амжилттай
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болсон эсэх, мөн түүнчлэн цаашид Ундайн сайрын газар доорх урсац хэрхэн өөрчлөгдөж
байгааг судлах зорилгоор тодорхой цэгүүдийг сонгон авч нарийвчилсан мониторингийг
2013 оноос хойш хийж гүйцэтгэж байна. 2018 оны 9-р сарын байдлаар Оюу толгой цаг
уурын станцын мэдээгээр нийт 216,5 мм хур тунадас орсон бөгөөд энэ олон жилийн
дунджаас даруй 2 дахин их байгаа юм. Хур тунадасны жилийн хуваарилалтыг харахад
жилийн эхний хагаст хур тунадас маш бага унаж олон жилийн дунджаас бага байсан. Харин
6-8-р сарын хооронд нийт 203,4 мм хур тунадас орсон нь олон жилийн дунджаас их байна
(33-р график).

График 33. Оюу толгой цаг уурын станцын хур тунадасны мэдээ

Өнгөрсөн 2018 оны 9 дүгээр сарын байдлаар маш олон удаагийн их бага хэмжээний үер
тэмдэглэгдсэн. Үерийн үргэлжилсэн хугацааны олон хоног ойр орхон орсон борооноос
хамаарч 8 дугаар сарын турш Ундайн сайр үертэй байсан. Үерийн ус голдрил өөрчлөх
сувгаар амжилттай өнгөрч уурхайн талбайг нэвтрэн гарсан байна. Үерийн дараагаар
Ундайн сайрын дагуух мониторингийн цэгүүдийн усны түвшин огцом дээшилсэн байдал
ажиглагдаж байна.

Хуудас - 197

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

Зураг 117. Ундайн сайрын үерийн зураг

Ундайн сайрын мониторингийн цооногууд сайрын дагуу болон голдирол өөрчлөгдсөн
хэсгийн урсгалын дээд, доод талуудыг хамран байрладаг. Усны мониторингийн URD-11
цооног хойд далангийн урсгалын дээд хэсэгт 100 орчим метр зайд байрладаг бөгөөд усны
түвшин нь 2013 онд барилгын шатны шавхалтын үед ~ 1.5 м ГГДо (газрын гадаргаас доош)
байсан боловч сэргэлт нь харьцангуй хурдан байсан. Ерөнхийдөө хойд далангийн урсгалын
дээр байрласан цооногуудын усны түвшин (URD-11) 2013 оны 6, 7 сард бороо орж Ундайн
сайр урссанаар усны түвшин нэмэгдсэн боловч үүнээс хойш аажим буурч байгаа байдал
ажиглагдаж байсан. Энэ нь 2014 оны зуны бороо хангалттай хэмжээнд ороогүйн улмаас нь
Ундайн сайр үерлээгүй бөгөөд газар доорх усанд тэжээгдэл болж чадаагүй байна. Харин
2015 болон 2016 онуудад бороо орж Ундайн сайр үерлэснээр хойд далангийн сайрын усны
түвшин огцом сэргэж ирсэн байдаг. Мөн 2018 оны 8-р сард их хүчтэй үер урсаж далангийн
хойд хэсэгт ус тогтсоноор усны түвшин огцом дээшилсэн байдал ажиглагдаж байгаа бөгөөд
өмнөх онуудтай харьцуулахад илүү их дээшилсэн байгаа нь үерийн хэмжээ их байсантай
холбоотой (34-р график).
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График 34. Хойт далангийн урсгалын дээд болон доод талын мониторингийн цооногийн усны түвшин

Харин мониторингийн URD-12 цооног бол хойд далангийн урд урсгалын доод хэсэгт
байрладаг бөгөөд барилгын үеийн ус зайлуулах хугацаанд URD-12 цооногийн усны түвшин
~3м (ГГДо) орчим байсан бол далангийн барилгын ажил дууссаны дараа ч усны түвшний
сэргэлт маш бага байсан. Энэ нь Хойд далан газар доорх усны урсгалыг хааж чадсаныг
илтгэж байгаа юм. Мөн URD-12 цооногт энэ зуны бороотой холбоотой усны түвшин бага
зэрэг дээшилсэн байдал ажиглагдаж байгаа ч далангийн хойд талын цооногууд шиг огцом
дээшлээгүй байгаа нь энэ цооногт өнгөн хөрсний усны тэжээгдэл байхгүй байгааг харуулж
байна (35-р график).
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OTMB11-50: шүүрийн хэсэг 15-26м (өгөршлийн бүс)
OTMB11-51: шүүрийн хэсэг 36-51м (ан цавжсан үндсэн чулуу)

График 35 Хойд далангийн урсгалын доод талын мониторингийн цооногийн усны түвшин

Мөн хойд далангийн урсгалын доод талд байрладаг автомат түвшин хэмжигч суулгасан
OTMB11-50/51 цооногт URD-12-той мөн адил түвшний хэлбэлзэл ажиглагдаж байна.
Эдгээр цооногууд цаашид хэмжих боломжгүй болж байгаа бөгөөд Ундайн сарын ил
уурхайн үйл ажиллагаанд өртөж байгаа хэсэгт орж байгаа юм (35-р график).
Харин Шинэ Бор Овоогийн задгайн доод хэсэгт 400 м зайд сайранд байрлах мониторингийн
OTMB11-52/53 цооногийн хэмжилтийн үр дүнгээс харахад цооногуудын усны түвшин
хавар 3-р сарын сүүлээр богино хугацаанд бараг 40 см нэмэгдсэн байгаа нь жил бүрийн өвөл
хуримтлагдсан шинэ Бор Овоогийн мөсөн толио хайлах үйл явцтай холбоотой.

OTMB11-52: шүүрийн хэсэг 11-24м (өгөршлийн бүс)
OTMB11-53: шүүрийн хэсэг 31-150м (ан цавжсан үндсэн чулуу)
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График 36. Өмнөд далангийн доод хэсэг болон голд буцаан нилүүлснээс доош хэсгийн усны түвшин

OTMB11-52/53 цооногуудын усны түвшин нь Шинэ Бор Овоогийн улирлын хэлбэлзлээс
хамааралтай байна. Энэ нь Ундайн сайрын голдиролд тохируулга хийснээр голын үндсэн
горимд нөлөөлөөгүй байгааг харуулж байна. Мөн сүүлийн жилүүдийн хэмжилтийн дүнг
харахад усны түвшин тогтмол өсөж байгаа нь харагдаж байна (График 36).
Ундайн сайрын голдмролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх барилгын ажил 2013 оны 9 дүгээр
сар гэхэд бүрэн дуусч, газар доорх урсацыг шугам хоолойгоор дамжуулан урд далангийн
доод талд буюу Ундайн сайрын үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ задгай булгийг үүсгээд
байгаа билээ (118-р зураг).
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Зураг 118. Ундайн сар дээр гарч буй шинэ задгай ус – Шинэ Бор Овоо

Бид Шинэ Бор Овоогийн задгайн ундаргыг халиагуурын аргаар болон урсаж буй талбайн
хэмжээг гар GPS ашиглан сар болгон хэмжиж байгаа бөгөөд Шинэ бор овоо булаг нь өвлийн
улиралд мөсөн бүрхүүл үүсгэж, талбайн хэмжээ их болдог бол дулааны улиралд харьцангуй
багасах байдал ажиглагдаж байна.

График 37. Шинэ Бор овоон задгайн усны талбайн хэмжээ

Булгийн эх ундаргын хувьд өнгөрсөн жилүүдийн өвлийн улиралд хөлдөөгүй. Харин хавар
3 сараас мөс хайлж эхэлснээр хуримтлагдсан мөсний талбай огцом буурч, хайлсан мөсний
усны нөлөөгөөр шинэ Бор Овоогийн задгайгаас доош байрлах цооногуудад усны түвшний
мэдэгдэхүйц дээшлэлт ажиглагдсан байна (37 болон 38-р график).
2018 оны 2-р сард булгийн мөсөн талбайн хэмжээ нь 37878 м2 д хүрсэн нь 2017 оны хур
тунадасны хэмжээ их мөн үер тохиосон зэрэг нь сайрын сэвсргэр хурдсанд маш сайн
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тэжээгдэл болсоныг харуулж байна. Мөн энэ оны 7-р сарын хэмжилт 13656м2 байсан нь
ажиглалт эхэлснээс хойш хамгийн их талбайг хамарсан гадаргын урсац үүсгэсэн бөгөөд 7сарын дунд үеэс эхэлсэн хур тунадасаас хамааралтай нь харагдаж байна.
Газар доорх усны голдирол өөрчлөх шугам хоолойгоор ирж байгаа ус нь цооногоор сайранд
нийлүүлэгдэж байгаа бөгөөд голын сэвсгэр хурдас усаар ханасан тул цооногийн хажуугаар
ус ундран гарч задгай булгийг үүсгэж байгаа (119-р зураг). 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 1.10
л/сек орчим байна (37-р график).

Зураг 119. Шинэ Бор Овоон эх дээр халиагуур (V-Notch weir) суулган хэмжилт хийж байна

Шинэ бор овоон задгай 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 овоон булгийн хувьд байгалийн
булагтай адил улирлын цаг уурын хүчин зүйлүүдээс хамаарч булгийн ундарга өөрчлөгдөж
байна. Булгийн хувьд хур тунадаснаас хамаарсан ерөнхий байгалийн горимын зүй тогтол
ажиглагдаж байгаа бөгөөд өвөл хаврын тэжээмж бага үед булгийн ундарга багасаж, зуны
намрын хур тунадас элбэгтэй саруудад ундарга сэргэж байгаа байдал ажиглагдаж байна
2018 онд ундарга хамгийн их буюу 2.6 л/с хүрсэн байна (38-р график).
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График 38. Шинэ Бор Овоон задгайн ундарга

Шинэ Бор-Овоо булгаас сар тутам дээж аван итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээн
шинжлүүлсэн. Мөн талбар дээр нь PH болон эрдэсжилтийг хэмжиж байсан. Итгэмжлэгдсэн
лабораторид шинжлүүлсэн ерөнхий болон дэлгэрэнгүй шинжилгээний хариуг ундны усны
стандарт MNS 900-2010-д заасан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан 44-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд Шинэ Бор-Овоо булгийн ус Монгол улсад хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөх ундны усны стандарт MNS 900-2010-д заасан химийн үндсэн болон ул
мөрийн төдий металлын үзүүлэлтүүдтэй тохирч байна.
Хүснэгт 44. Шинэ Бор-Овоо булгийн усны ерөнхий шинжилгээний хариу

Огноо

MNS 900-2010.
Ундны усны
стандарт

1/1/2018

6.5-8.5

7.55

8.31

8.48

8.55

8.35

8.29

8.23

8.51

8.7

1000

254

228

0.228

238

236

254

242

476

318
0.477

pH
Эрд эсж илт (гр/л)

Кальци, Ca (мг/л)

5/3/2018 6/13/2018 7/3/2018

8/1/2018

9/2/2018

0.418

0.326

415

352

0.359

0.42

0.409

0.753

7

1.94

2.08

1.81

2

1.73

2.05

2.18

3.54

2.5

100

32.48

35.41

29.57

33.01

28.41

33.75

36.12

58.41

41.5

Цахилгаан д амж уулалт (s/cm)
Хат уулаг (мг.экв/л)

2/5/2018 2/28/2018 4/8/2018

Магни, Mg (мг/л)

30

3.92

3.79

4.02

4.27

3.85

4.43

4.63

7.64

5.22

Төмөр (Нийт ), Fe (мг/л)

0.3

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

128.13

128.13

149.5

143.4

141.87

146.45

149.5

131.15

140.3

7.5

3

<1.5

<1.5

<1.5

1.53

<1.5

6.2

3

200

52.22

39.75

48.8

47.22

45.3

50.54

45

91.04

64.3

1.26

1.05

1.17

1.14

1.22

1.37

1.58

2.03

1.94

Хлорид , Cl (мг/л)

350

37.43

28.36

27.23

34.03

32.33

31.91

23.82

61.25

40.84

Сульфат , SO4 (мг/л)

500

39.5

37.04

36.22

34.57

37.87

44.45

44.45

170

81.18

Нит рат , (мг/л)

50

0.12

1.26

0.29

0.71

1.1

0.13

0.31

0.06

0.24

Нит рит , (мг/л)

1

<0.05

0.07

<0.05

0.05

<0.05

0.06

0.09

0.05

<0.05

0.21

0.61

-0.85

-0.11

-4.55

0.04

0.95

-0.46

0.96

Бикарбонат , HCO3 (мг/л)
Карбонат , CO3 (мг/л)
Нат ри, Na (мг/л)
Кали, K (мг/л)

Ион баланс (хувь)
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График 39. Шинэ Бор-Овоо булгийн усны шинжилгээний Дюровын диаграм

Дюровын диаграмаас 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.
Булгийн усны PH

Булгийн усны эрдэсжилт (мг/л)

14

1000
900

12

800

Эрдэсжилт (мг/л)

10

PH

8
6
4

2014/1

600
500
400
300
200

2
0

700

100
2015/1

2016/1

2017/1

2018/1

0

2014/1

2015/1

2016/1

2017/1

2018/1

График 40. Шинэ Бор-Овоо булгийн усанд талбар дээр нь хэмжсэн PH/Эрдэсжилт.
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Шинэ задгай булгийн усанд газар дээр нь PH болон эрдэсжилтийг хэмжиж байсан бөгөөд
40-р графикт хэмжилтийн үр дүнг харуулав. Булгийн усанд талбар дээр хийсэн хэмжилтийн
PH-ийн дундаж 8.3 ба эрдэсжилтийн дундаж үзүүлэлт 260 мг/литр байна. Энэ нь үзүүлсэн
итгэмжлэгдсэн лабораторийн үзүүлэлттэй тохирч байна.
11.1.3.3.

Хаягдлын далан

Хаягдлын далан нь төслийн талбайн зүүн хэсэгт буюу Гурван Модны Халивийн голын сайр
болон Дугатын сайр орчмын талбайг хамран байрладаг. Хаягдал хадгалах байгууламжийн
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 эхлэн хаягдал
хадгалах байгууламжийн нэгдүгээр санг ашиглаж байгаа бөгөөд 2 км харьцах нь 2 км
хэмжээтэй бөгөөд баяжуулах үйлдвэрээс ирж буй ойролцоогоор 64%-ийн хатуулагтай
өтгөрүүлсэн хаягдлыг чиглүүлэх далангуудаар тусгаарлагдсан 4 хэсгүүдэд хуваан
хуримтлуулж байна (120-р зураг).

Зураг 120. Хиймэл дагуулын зурагаас устай хэсгийн талбай харагдаж байгаа байдал

Ингэснээр ХХБ-д их хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх гол нөхцөлийг
бүрдүүлж байгаа бөгөөд эргүүлэн татах понд-ний орчимд нийт ХХБ-н талбайн
ойролцоогоор 15 орчим хувьд усан гадаргуу үүсэж байна. Мөн ХХБ-аас нийт 11,036,284
шоо метр усыг 9-р сарын байдлаар эргүүлэн татаж үйлдвэрлэлийн прецессийн усанд
ашигласан байна.
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Энэ талбайд нийт 37 цооногт усны түвшний хэмжилт хийж байгаа бөгөөд түвшний
хэлбэлзэл харьцангуй бага ажиглагдаж байна. 2018 оны туршид хаягдлын далангийн
нэгдүгээр хэсгийн даланг өндөрлөх, барьж байгуулах ажил эрчимтэй үргэлжилсэн.
Хаягдлын далан нь Сан-1, Сан-2 (Cell#1, Cell#2) гэсэн хоёр хэсэгтэй ба 2018 оны байдлаар
сан-1-д баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал чулуулгийн хүлээн авч байгаа бол сан-2-ийн
барилга-газар шорооны ажил эхлэлийн үе шатандаа байна.

Сан-1 орчмын цооногууд

Сан-2 орчмын цооногууд

График 41. Хаягдлын далангийн талбайн мониторингийн цооногуудын усны түвшин

Хаягдлын далангийн байгууламж нь цэрдийн шаварлаг хурдсаар хучигдсан талбайд
байрладаг учир тус талбайн газрын доорх ус хур тунадасны уснаас шууд хамаарах хамаарал
бага байна. Мөн түүнчлэн, хаягдлын далангийн талбайн баруун болон өмнөд хэсгийн сан1-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 боломжтой. Харин төв болон хойд хэсэгт сан-2-ийн талбайд байгаа ажиглалтын
цооногуудын хувьд усны түвшин хэлбэлзэл бага байгаа ч усны түвшин аажим дээшилж
байгаа байдал ажиглагдаж байна (41-р график).
Мөн ХХБ нь шүүрлийн усыг цуглуулан эргүүлэн үйлдвэрлэлийн процессын усанд оруулж
байхаар төлөвлөгдсөн бөгөөд шүүрлийн ус цуглуулах хэсэгт 2014 оны сүүлийн улирлаас
шүүрлийн ус ажиглагдаж эхэлсэн бөгөөд шүүрлийн усанд тогтмол мониторинг хийж байна.
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Зураг 121. Ус шүүрч буй газруудын ерөнхий байдлыг харуулсан зураг

Шүүрэл нь ХХБ-ийн 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.
ХХБ нь шүүрлийн усыг гадагш урсахаас хамгаалсан шүүрэл цуглуулах далантай бөгөөд
далан нь газар доорх болон гадаргын урсцыг хаахаар төлөвлөгдөн баригдсан. Усны
мониторингийн хүрээнд ХХБ-аас доош далангаас урсгалын доош хэсэгт усны
мониторингийн цооногууд хяналт шинжилгээг хийж байгаа бөгөөд эдгээр цооонгуудад
шүүрлийн устай холбоотой гэж үзэхээр өөрчлөлт ажиглагдаагүй байна. Харин хур
тунадаснаас хамаарсан түвшний хэлбэлзэл ажиглдагдаж байгаа нь ХХБ-аас доош хэсэгт
уурхайгаас үзүүлэх нөлөө алга гэж үзэж болохоор байна.

Зураг 122. ХХБ-ийн зүүн өмнөд хэсэг, шүүрэл цуглуулах далан
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График 42. ХХБ-аас доош орших усны хяналтын цооногын усны түвшин

•

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын хяналт шинжилгээ

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 хувьд нийлмэл нөхцөлтэй, ховдол хэлбэрийн үндсэн структурыг дүүргэсэн
эртний Цэрдийн тунамал хурдасны ай савд байгаа орд юм. Ордын хүрээнд 2 үндсэн уст
давхаргыг ялгаж байгаа бөгөөд хуурай сайруудын гольдрол дагасан урсацын идэвхитэй 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. 2018 оны байдлаар Гүний хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн
мужийн хүрээнд одоогоор 117 цооног, 54 гар худаг, 4 булаг мониторингийн судалгаанд
хамрагдаж байгаа. Энэ оны байдлаар ордын зүүн хэсгээс (1, 2 болон 3-р цуглуулах)
ашигласан усны хэмжээ нь баруун хэсгийнхээс их байгаа бөгөөд 2018 оны ус ашиглалт
өнгөрсөн оны мөн үеийн ус ашиглалтын хэмжээтэй ойролцоо байна (43-р график).
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График 43. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос ашигласан усны хэмжээ

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.
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График 44. 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.
11.1.3.4.

Ашиглалтын худгуудын усны чанар

Оюу Толгой төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Гүний хоолойн усны ордод орших 28
худгуудаас ус татан хэрэглэдэг. Эдгээр 28 худаг тус бүрээс усны дээж авч Улаанбаатар
хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лаборатори уруу илгээж усны химийн үндсэн үзүүлэлт болон
ул мөрийн төдий элементийн шинжилгээ хийлгэсэн.
Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг 44-р хүснэгтэнд, ул мөрийн төдий элементийн
агууламжийг 45-р хүснэгтэнд хүснэгтээр үзүүлэв. Тус хүснэгтүүдэд усны чанарыг Монгол
улсад мөрдөгдөж буй “MNS 900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй
байдлын үнэлгээ” ундны усны стандартанд заасан үзүүлэлттэй харьцуулав.
Химийн шинжилгээний үр дүнг үнэн зөв эсэхийг баталгаажуулахын тулд ион тэнцэлийн
арга ашигладаг. Онолын үүднээс үзэхэд 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-аас бага байгаа нь тус шинжилгээний хариуг үнэн зөв болохыг баталгаажуулж
байна. Ундны усны стандарт MNS 900-2010-д зааснаар эрдэсжилт зөвшөөрөгдөх дээд
хэмжээ 1000 мг/л байдаг. Гүний хоолойн гүний усны ордод суурилуулсан цооногуудын
усны эрдэсжилт тус зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 1.6–3.8 дахин өндөр байна. Иймээс тус
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эрдэсжилт өндөртэй гүний усыг ундны усны зорилгоор ашиглахдаа шүүж хэрэглэх ба
үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахад илүү тохиромжтой байна.
Гүний хоолойн GH01 ба GH02-р багцуудад (дундажаар 2919 мг/л) харьцангуй өндөр
эрдэсжилт, гүний хоолойн GH04 ба GH05-р багцын худгуудад харьцангуй бага эрдэсжилт
ажиглагдсан (дундажаар 2320 мг/л). Өөрөөр хэлбэл гүний хоолойн усны ордын баруун урд
хэсэг эрдэсжилт бага, зүүн хойд хэсэгтээ эрдэсжилт өндөртэй байна. Мөн түүнчлэн 1-р
багцын 2-р худаг буюу GH01-PB02 худгийн эрдэсжилт хамгийн өндөр (3752 мг/л)
ажиглагдсан байна.
44-р хүснэгтэнд үзүүлсэн худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг ундны цэнгэг устай
харьцуулахад натрийн катионий дундаж (694 мг/л) 3.5 дахин өндөр, кальцийн катионий
дундаж (152 мг/л) үзүүлэлт 1,5 дахин өндөр байна. Хлоридийн анионы дундаж (814 мг/л)
нь энгийн ундны усны химийн үзүүлэлтээс 2,3 дахин харин сульфатын анионы дундаж (762
мг/л) 1.5 дахин өндөр байна.
Итгэмжлэгдсэн лабораториудад шинжилгээ хийж тодорхойлсон худгуудын усны ул мөрийн
төдий элементийн агууламжийн үр дүнг 45-р хүснэгтэнд үзүүлэв. Ундны усны үзүүлэлтэнд
үл тохирох ул мөрийн төдий элемент нь бор (B) ба стронци (Sr) байна. Борын дундаж
агууламж 1.85 мг/л байгаа нь ундны цэнгэг уснаас 3.7 дахин өндөр байна. Харин стронцийн
дундаж агууламж 4.7 мг/л байгаа нь 2.7 мг/л-ээр 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 45. Гүний хоолойн 28 худгийн усны үндсэн элементүүд
Цооногийн
дугаар

Дээж
авсан
огноо

Ундны усны стандарт MNS
900:2010

pH

ЦДЧ
Эрдэсжил Хатуулаг
(mS/cm)
т (мг/л)
(мг*экв/л)

6.5-8.5

Сульфат
(мг/л)

Фторид
(мг/л)

Хлорид
(мг/л)

1000

3.5

500

0.7-1.5

350

Карбонат
(мг/л)

Гидрокарбонат
(мг/л)

Натри
(мг/л)

Кали
(мг/л)

200

Кальци
(мг/л)

Магни
(мг/л)

Нитрат
(мг/л)

Нитрит
(мг/л)

100

30

50

1

Хатуулаг
Посоховын
ангилал

Ион
баланс
(хувь)

1

GH01-PB02

5/26/2018

7.90

4.85

3752.00

16.98

1154.10

1.69

1212.40

<1.5

61.00

964.30

4.04

299.37

24.77

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-0.20

2

GH01-PB03

5/26/2018

7.96

3.74

2670.00

8.91

811.70

1.82

808.30

2.33

99.13

726.00

2.55

136.55

25.43

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-1.03

3

GH01-PB04

5/26/2018

7.99

4.09

3020.00

11.29

802.60

1.74

953.60

3.88

112.85

819.70

3.38

171.91

32.92

<0.05

<0.01

Маш хатуу

1.57

4

GH01-PB05

5/26/2018

8.00

3.87

2716.00

7.30

796.90

1.94

811.80

3.10

175.38

758.80

2.17

97.99

29.35

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-2.53
-0.38

5

GH01-PB06

5/26/2018

8.12

4.01

2994.00

8.17

807.60

1.83

921.70

3.88

175.38

855.80

2.68

109.18

33.06

<0.05

<0.01

Маш хатуу

6

GH01-PB07

5/26/2018

7.72

4.56

3320.00

13.93

1007.60

0.59

1082.90

1.55

62.53

862.00

3.70

210.10

41.85

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-1.03

7

GH02-PB01 11/12/2017

7.31

4.73

3006.00

14.17

741.15

2.76

1091.00

<1.5

112.88

743.06

2.81

237.45

28.20

<0.05

0.10

Маш хатуу

-1.61

8

GH02-PB02 11/12/2017

7.16

4.79

2914.00

11.60

681.40

2.48

1078.80

<1.5

228.81

811.29

2.28

173.29

35.93

<0.05

0.31

Маш хатуу

-1.52

9

GH02-PB03 11/12/2017

7.02

4.34

2841.00

12.20

851.80

2.69

888.20

<1.5

118.97

740.02

3.17

212.22

19.63

<0.05

0.13

Маш хатуу

-0.34

10 GH02-PB04

11/12/2017

6.79

4.69

3008.00

12.41

827.11

2.83

1085.60

<1.5

137.28

781.22

2.46

210.92

22.88

<0.05

0.09

Маш хатуу

-3.81

11 GH02-PB06

5/26/2018

7.65

3.69

2768.00

9.82

742.50

1.33

927.00

<1.5

76.25

750.90

2.67

148.75

29.15

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-0.40

12 GH02-PB07

5/26/2018

7.98

3.03

2028.00

6.92

602.60

0.93

636.30

2.33

76.25

550.00

3.11

94.62

26.75

<0.05

<0.01

Хатуу

-1.42

13 GH03-PB01

5/26/2018

7.90

3.56

2720.00

9.83

940.10

0.85

749.80

<1.5

50.33

691.80

3.80

158.66

23.23

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-1.93

14 GH03-PB02

5/26/2018

7.94

3.67

2802.00

11.59

939.30

1.73

778.10

2.33

71.68

677.00

3.61

210.00

13.52

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-1.93

15 GH03-PB03

11/12/2017

7.28

3.64

2216.00

7.76

385.16

2.28

857.60

<1.5

131.18

677.11

3.32

116.54

23.62

<0.05

0.15

Маш хатуу

4.05

16 GH03-PB04

5/26/2018

7.99

2.68

1854.00

6.21

601.80

0.26

538.80

2.33

47.28

481.80

3.17

93.45

18.85

<0.05

<0.01

Хатуу

-2.37

17 GH03-PB05

11/12/2017

7.30

3.45

2385.00

7.40

765.39

2.30

694.30

<1.5

122.03

637.94

3.26

112.55

21.68

<0.05

0.13

Маш хатуу

-3.21

18 GH03-PB06

5/26/2018

8.02

2.98

2158.00

6.69

676.70

1.06

611.50

2.33

59.48

601.80

3.45

92.55

25.17

<0.05

<0.01

Хатуу

0.87

19 GH04-PB01

11/12/2017

7.09

3.35

2322.00

8.09

757.90

2.20

677.20

<1.5

109.83

629.58

3.05

128.50

20.44

<0.05

0.09

Маш хатуу

-1.62

20 GH04-PB04

11/12/2017

7.21

2.56

1609.00

7.50

478.18

1.78

490.00

<1.5

122.03

416.45

1.83

113.47

22.30

<0.05

0.10

Маш хатуу

-0.32

21 GH04-PB05

5/26/2018

7.94

2.78

2018.00

7.76

613.30

1.72

583.20

<1.5

85.40

519.30

3.47

124.10

19.02

<0.05

<0.01

Маш хатуу

-0.38

22 GH04-PB06

11/12/2017

7.42

3.75

2306.00

6.89

711.07

2.20

680.60

<1.5

109.83

633.38

3.11

104.92

20.16

<0.05

0.08

Хатуу

-1.88

23 GH05-PB01

11/12/2017

6.72

4.91

12.63

1216.40

2.41

1089.00

<1.5

57.96

1039.38

5.03

221.49

19.18

<0.05

0.04

Маш хатуу

0.81

24 GH05-PB02

11/12/2017

6.83

3.16

2294.00

8.48

715.19

1.69

692.50

<1.5

88.47

594.64

3.33

127.78

25.55

<0.05

0.27

Маш хатуу

-2.10

25 GH05-PB03

11/12/2017

6.98

3.48

2318.00

8.81

716.83

2.41

711.30

<1.5

109.83

622.46

3.51

145.71

18.72

<0.05

0.06

Маш хатуу

-1.18

26 GH05-PB05

11/12/2017

7.12

3.12

2006.00

7.84

594.21

2.36

633.00

<1.5

125.08

544.86

2.84

124.46

19.87

<0.05

0.09

Маш хатуу

-1.10

27 GH05-PB06

11/12/2017

7.14

3.37

2200.00

8.32

627.95

2.34

680.60

<1.5

112.88

613.33

3.10

132.90

20.49

<0.05

0.09

Маш хатуу

1.31
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Цооногийн дугаар

Дээж
авсан
огноо

Ундны усны стандарт MNS
900:2010

Бари
(мг/л)

Берилли Стронци
(мг/л)
(мг/л)

Мөнгө
(мг/л)

Кадми
(мг/л)

Кобальт
(мг/л)

Хром
(мг/л)

Зэс (мг/л)

Төмөр
(мг/л)

Манган Молибд Никель
(мг/л) ен (мг/л) (мг/л)

Цайр
(мг/л)

0.05

1

0.3

0.1

0.07

0.02

5

Титан
(мг/л)

Мөнгөн
ус (мг/л)

Хөнгөнц
Хар
агаан
тугалга
(мг/л)
(мг/л)

Бор
(мг/л)

Сурьма Хүнцэл
(мг/л)
(мг/л)

Селен
(мг/л)

0.7

0.0002

2

0.1

0.003

5/26/2018

<0.01

<0.001

7.39

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.04

<0.005

<0.01

5/26/2018

<0.01

<0.001

3.78

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.03

<0.005

<0.01

5/26/2018

<0.01

<0.001

4.83

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.03

<0.005

GH01-PB05

5/26/2018

<0.01

<0.001

2.94

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.03

5

GH01-PB06

5/26/2018

<0.01

<0.001

3.33

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

6

GH01-PB07

5/26/2018

<0.01

<0.001

5.76

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

7

GH02-PB01

11/12/2017

<0.01

<0.001

6.26

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

8

GH02-PB02

11/12/2017

0.01

<0.001

5.23

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

9

GH02-PB03

11/12/2017

<0.01

<0.001

5.18

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

10

GH02-PB04

11/12/2017

0.01

<0.001

5.36

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

0.01

11

GH02-PB06

5/26/2018

<0.01

<0.001

4.10

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.025

<0.03

<0.01

12

GH02-PB07

5/26/2018

<0.01

<0.001

2.83

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.04

<0.005

0.40

0.01

<0.005

<0.025

13

GH03-PB01

5/26/2018

<0.01

<0.001

4.52

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.06

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

14

GH03-PB02

5/26/2018

<0.01

<0.001

4.88

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.05

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

0.01

1.94

<0.01

<0.01

<0.01

15

GH03-PB03

11/12/2017

<0.01

<0.001

5.21

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.08

<0.005

<0.01

0.01

<0.005

<0.025

<0.01

1.73

<0.01

<0.01

<0.01

16

GH03-PB04

5/26/2018

<0.01

<0.001

3.28

<0.01

<0.005

<0.001

0.01

<0.02

<0.03

<0.01

0.05

<0.005

<0.01

0.01

<0.005

<0.025

<0.01

1.66

<0.01

<0.01

<0.01

17

GH03-PB05

11/12/2017

<0.01

<0.001

4.26

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.08

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.69

<0.01

<0.01

<0.01
<0.01

1

GH01-PB02

2

GH01-PB03

3

GH01-PB04

4

0.001

0.5

0.01

0.5

0.02

0.01

0.01

0.03

<0.005

<0.025

<0.01

1.88

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.94

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.75

<0.01

<0.01

<0.01

<0.005

<0.01

0.01

<0.005

<0.025

<0.01

2.23

<0.01

<0.01

<0.01

0.04

<0.005

<0.01

0.01

<0.005

<0.025

<0.01

2.10

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.02

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.77

<0.01

<0.01

<0.01

<0.03

<0.01

0.03

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

2.33

<0.01

<0.01

<0.01

<0.02

0.18

<0.01

0.03

0.05

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

0.01

2.16

<0.01

0.01

<0.01

<0.02

<0.03

<0.01

0.05

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.75

<0.01

0.01

<0.01

0.04

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.75

<0.01

<0.01

<0.01

0.03

<0.005

0.19

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.88

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

1.61

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

1.82

0.01

<0.01

<0.01

18

GH03-PB06

5/26/2018

<0.01

<0.001

2.80

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.06

<0.005

<0.01

0.01

<0.005

<0.025

<0.01

1.77

<0.01

<0.01

19

GH04-PB01

11/12/2017

0.01

<0.001

5.38

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.06

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.62

<0.01

<0.01

<0.01

20

GH04-PB04

11/12/2017

0.02

<0.001

3.22

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.05

<0.005

<0.01

0.01

<0.005

<0.025

<0.01

0.94

<0.01

<0.01

<0.01

21

GH04-PB05

5/26/2018

0.01

<0.001

5.29

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.05

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.61

<0.01

<0.01

<0.01

22

GH04-PB06

11/12/2017

<0.01

<0.001

4.16

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.06

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.69

<0.01

<0.01

<0.01

23

GH05-PB01

11/12/2017

<0.01

<0.001

8.24

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

0.03

0.02

0.10

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

3.08

<0.01

<0.01

<0.01

24

GH05-PB02

11/12/2017

<0.01

<0.001

4.56

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

0.42

0.06

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

2.09

<0.01

<0.01

<0.01

25

GH05-PB03

11/12/2017

0.01

<0.001

5.67

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.06

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.92

<0.01

<0.01

<0.01

26

GH05-PB05

11/12/2017

0.01

<0.001

4.85

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.05

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.55

<0.01

<0.01

<0.01

27

GH05-PB06

11/12/2017

<0.01

<0.001

5.20

<0.01

<0.005

<0.001

<0.005

<0.02

<0.03

<0.01

0.07

<0.005

<0.01

0.02

<0.005

<0.025

<0.01

1.72

<0.01

<0.01

<0.01
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Байгалийн усыг химийн найрлагаар нь системчлэн ангилах, дүгнэх олон янзын арга
байдаг. Гүний хоолойн усны ордын худгуудыг усны чанараар ангилахдаа Посохов болон
Алекиний ангилалыг ашиглав. Усны хатуулаг нь усны нэгэн чухал үзүүлэлт ба энэ нь 1
литр усанд агуулагдах кальцийн болон магнийн катионийн миллиграм-эквивалентийн
нийлбэрээр илэрхийлэгдэнэ. Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны хатуулагыг
тооцохдоо усны хатуулагыг ангилах Е. В. Посоховын ангилалаар (47-р хүснэгт) авч үзэв.
Хүснэгт 47. Усны хатуулагын Алекины ангилал
Хатуулаг (мг*экв/л)
<1.5
1.6-3.0
3.1-6.0
6.1-7
7.1 ≤

Ангилал
Маш зөөлөн
Зөөлөн
Бага зэрэг хатуу
Хатуу
Маш хатуу

Усны хатуулагын Посоховын ангилалаар авч үзэхэд нийт 28 худгуудын ус 24 нь бүгд
маш хатуу 4 нь хатуу ангилалд багтаж байна. Гүний хоолойн багцуудын дундаж
хатуулагын утгаар ихээс бага уруу жагсаавал: GH02 > GH01> GH05 > GH03 > GH04
байна. GH02 багц худгууд нь хамгийн өндөр дундаж хатуулагтай (11,2 мг*экв/л) ба
GH04 багц худгууд нь хамгийн бага дундаж хатуулагтай (7,6 мг*экв/л ) байна. Байгалийн
усыг чанараар нь ангилахад Алекины ангилалыг өргөн ашигладаг бөгөөд энэ нь усны
найрлагад зонхилох катион ба анионы мг*экв/л-ээр илэрхийлсэн гол ионуудыг сонгон
авч ангилдаг (123-р зураг).
Байгалийн ус
Анги

Гидрокарбонатын

Хлоридын

Сульфатын

Бүлэг
Ca

Mg

Na

Ca

Mg

Na

Ca

Mg

Na

Төрөл
I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Зураг 123. Байгалийн усыг Алекины ангилалаар ангилах бүдүүвч

Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны чанарыг Алекины ангилалаар авч үзэхэд 28
худаг бүгд нь хлоридын ангийн ус байна. Хлорид ангийн усанд эрдэсжилттэй нуур, эх
газрын нуур цөөрөм, цөл, хагас цөлийн болон марз хужиртай нутаг орны газрын доорхи
ус хамаарагддаг. Хлорид ангийн ангилалд багтсан бүх 28 худгуудыг зонхилох катионоор
ангилахад 28 худгийн ус натрийн бүлэгт (Na) найрлагаараа багтаж байна. Хүснэгт 48-д
худгуудын Алекины ангилалаар ангилсан хүснэгтээр үзүүүлэв.
Хүснэгт 48. Гүний хоолойн худгуудын Алекины ангилал
АНГИ

БҮЛЭГ

Хлорид (28)

Натри (28)

ТӨРӨЛ
II

28

Нийт 28 худгуудын усны чанарыг төрлөөр нь харахад нийт худгийн ус II төрлийн усанд
багтаж байна. II төрлийн усны зонхилогч нэгдлүүд HCO3- <HCO3- +SO4-2 < Ca + Mg гэсэн
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харьцаатай байдаг. Зонхилон тунамал болон сэвсгэр хурдасын өгөршилтэй
холбоотойгоор дунд зэргийн эрдэсжилтэй уснууд энэхүү төрөлд багтдаг ордог байна.
Ордын баруун хэсэг нь зүүн талтайгаа харьцуулахад усжилт багатай, ашиглалтаас
хамаарсан түвшний хэлбэлзэл их бөгөөд баруун хэсгийн төвд байрлах ажиглалтын
цооногуудын мэдээнээс харахад 5 болон 4 дүгээр цуглуулах багцын худгуудын
ашиглалтаас шууд хамаарч байна. 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 (45-р график).

График 45. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын Баруун хэсгийн төвийн цооногуудын усны түвшин.

График 45-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.
Энэ 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 (46-р
график).
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График 46. 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 голдрил (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. Ихэнхи гар худгууд нь ордын
баруун урд хэсгээр дайрч гардаг Халивын сайр болон түүний цутгал салаа сайрууд дээр
гаргасан худгууд байдаг.

График 47. Халивын сайрын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин

Энэ жилийн эхний хагаст бага бороо орсонтой холбоотой ихэнх гар худгуудын усны
түвшний 6-р сарыг дуустал буурсан байдал ажиглагдаж байсан бол 7-р сараас усны
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түвшин сэргэсэн байна. Энэ 6 сарын сүүл болон 7, 8-р саруудад орсон бороотой шууд
хамааралтай юм (48-р график).
Мөн 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 гүний усны ашиглалттай холбоотой огцом бууралт ажиглагдахгүй бусад гар
худгуудын адил 7-р сараас усны түвшин нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байна (48-р
график).

График 48. Халивын сайрын дунд хэсэг, Гүний хоолойн ордын Баруун хэсгийн худгуудын усны түвшин

Харин бусад мониторингийн худгуудад хур тунадас болон малчдын хэрэглээний
байдлаас хамаарсан бага зэргийн хэлбэлзлээс өөр их хэмжээгээр буурсан түвшний
өөрчлөлт бага байгааг доорх графикаас харж болно (49-р график).
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График 49. Халивын сайрын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин

11.1.3.5.

Ундайн сайрын дагуух усны хяналт шинжилгээ

Ундайн сайрын сайрын дагуух уст цэгүүдийн мониторингийн судалгааны зорилго нь тус
голын урсцыг хамгаалах, голдрилд 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 ордыг ашиглах ил уурхайн гүн рүү алдагдах аюулаас урьдчилан
сэргийлэхээр хийгдсэн бөгөөд тус голын голдрилд 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.
Энэ оны байдлаар Ундайн сайрын эхэн хэсгийн худгуудын хувьд 7-р сараас усны
түвшин огцом нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байгаа. Энэ нь Ундайн сайр хэд хэдэн
удаагийн хүчтэй үер урссантай холбоотой. Мөн энэ хэмжээний түвшний хэлбэлзэл
сүүлийн жилүүдэд тохиогоогүй байсан (50-р график).

Хуудас - 219

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

График 50. Ундайн сайрын эхэн хэсгийн гар худгуудын усны түвшин

Мөн 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 51. Ундайн сайрын дунд хэсэгт байрладаг мониторингийн цооногуудын усны түвшин

Дээрх графикаас өнгөрсөн 7 жилийн газар доорх усны тэжээмж авсан байдал харагдаж
байгаа ба 2012 оны зун орсон борооны үеэр Ундайн сайр их хэмжээгээр үерлэсэн нь
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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 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 (51-р график).
Мөн OTMB11-22 цооног нь төслийн талбайгаас урагш 4.5 км зайд Ундайн сайрын
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 харицуулахад усны
түвшин хур тунадас багатайгаас буурах хандлагатай байсан. Харин 8 сард үерийн үеэр
усны түвшин огцом сэргэсэн байдал ажиглагдаж байна. Энэ нь сүүлийн 7 жилд
тохиогоогүй усны түвший сэргэлт болж байна (52-р график).

График 52. Ундайн сайрын дунд хэсэг Оюу Толгой төслийн талбайгаас урагш байрладаг мониторингийн
цооногийн усны түвшин

Ундайн сайрын адаг буюу өмнөд хэсэгт байрлах 11 гар худаг 4 булаг задгайнууд
мониторингийн хэмжилтэнд хамрагдаж байна. Эдгээр гар худгуудад 7 дугаар сар хүртэл
усны түвшин бага байсан бол 8 дугаар сараас усны түвшин дээшлэн сэргэсэн байдал
харагдаж байна (53-р график).
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График 53. Ундайн сайрын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин.

Энэ хэлбэлзэл нь өмнөх жилүүдийн хэмжилтээс ч харагдаж байгаа бөгөөд голын дагуух
хөрсний усны ерөнхий горимыг харуулахын зэрэгцээ голын эхэн хэсгийн худгуудын
горим адаг хэсгийнхтэй адил байгаа нь харагдаж байна. Үүнээс харахад голын дунд
хэсэгтэй ойролцоо орших ил уурхайн ус шавхалт, зайлуулалтын үйл ажиллагаа тус
голын адаг хэсэгт төдийлөн нөлөөлөөгүй нь тодорхой байна (График 53).
Энэ онд Ундайн сайрын булгуудын хувьд жилийн эхний улиралд ус багатай байсан
бөгөөд жилийн 7, 8-р сараас хур тунадас орсны дараа ихэнх булагууд устай болсон.
Өмнөх жилийн устай сарын тоотой харицуулахад энэ жил ойролцоо байна. Энэ нь энэ
жилд орсон хур тунадасны хэмжээ болон Ундайн сайр үерлэсэнтэй шууд хамааралтай
бөгөөд голын дагуух булгуудад устай болсон байна (54-р график,124-р зураг).

Хуудас - 222

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

График 54. Булгуудын устай сарын тоо
7-р сар

9-р сар

Зураг 124. Мааньтийн булаг

Өмнөх жилийн хувьд ихэнхи саруудад ил устай, чийгтэй байсан бол энэ жил мөн адил
энэхүү байдал ажиглагдаж байсан юм. Хөх хад задгайн хувьд ил устай ажиглалтын тоо
өссөн хандлагатай байв. Энэ оны олон удаагын 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.
7-р сар
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10-р сар

Зураг 125. Буурлын булаг
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11.1.3.6.

Бүлгийн дүгнэлт

Усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь Оюу Толгой, Гүний хоолой, Галбын говьГашуун сухайтын зам, Ундайн сайр гэсэн хэсгүүдийг хамруулан нийт 389 уст цэгт
ажиглалт хийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн цаашид газар доорх усны ордын ашиглалтыг
оновчтой зохион байгуулах болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх
зорилготойгоор хийж байна.
Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт ерөнхийдөө тогтвортой болсонтой уялдан үндсэн уст
давхаргад өрөмдсөн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин ашиглалт эхэлж байх үетэй
харьцуулахад тогтвортой болсон байна. Оюу Толгой ХХК нь 2018 оны эхний 11 сарын
байдлаар нийт 13,575,432 шоо куб метр усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл
болон барилгын ажлын хэрэгцээнд ашигласан байна. Усны нөөцийг хамгаалах талаар
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг уурхайн барилгын болон ашиглалтын үе шатанд байнга
хэрэгжүүлдэг бөгөөд усыг хамгийн өндөр үр дүнтэй эргүүлэн ашиглахыг эрмэлзэж 2018
оны 11 сарын байдлаар ГДУ-ны ордын нөөцөөс ашигласан усны 87.56 %-ийг дахин
ашигласан байна.
Унд ахуйн усны бичил амь судлалын дээжийг цэвэр усны эх үүсвэрүүд болон
хэрэглэгчийн цэгүүдээс сар тутам авч нийт 2018 оны 9 сарын байдлаар нийт 266 цэвэр
болон саарал усны дээжийг мэргэжлийн итгэмжлэгдсэн лабораториор шинжлүүлсэн.
Шинжилгээний дүнгээр 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 900:2010 Ундны ус, эрүүл
ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” стандартын шаардлагад нийцэж
байна.
Жилийн эхний хагаст олон жилийн дунджаас бага бороо орсонтой холбоотой ихэнх гар
худгуудын усны түвшин 6-р сарыг дуустал буурсан байдал ажиглагдаж байсан бол 7-р
сараас усны түвшин сэргэсэн байна. Энэ нь 6-р сарын сүүлч болон 7, 8-р сарыг дамнан
ихээр орсон бороотой шууд хамааралтай нь харагдаж байна. Энэ жил олон жилийн
дунджаас хоёр дахин их бороо орсонтой холбоотой ихэнх гар худгуудын усны түвшин
нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байна.
11.2.

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дэлгэрэнгүй мэдээ

11.2.1. Уур амьсгалын мэдээ
Оюу толгой уурхайн талбай нь Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар Гандуу
дулаан зунтай бүсийн (V), хүйтэн өвөлтэй (4) мужид байрладаг 7. Агаарын температурын
жилийн хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр (>700С) бөгөөд өвлийн хамгийн бага
агаарын температур (ХБАТ) -31.10С, зуны хамгийн их агаарын температур (ХИАТ)
7

Монгол Орны Үндэсний Атлас. 2009. (Редактор Д.Доржготов).110-р хуудас, Зураг 94.
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42.20С хүрдэг байна. Жилийн дундаж агаарын температур олон жилийн дундаж 8 (ОЖД)аар 7.30С орчим байдаг. Жилд орох хур тунадасны нийлбэр ОЖД-аар 97мм байдаг.
Цаг уурын мэдээг уурхайн талбайн хойд талд, 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 станцын 2017 оны 10 сарын 1нээс 2018 оны 9-р сарын 30 дуусталх бүтэн нэг жилийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж,
товч тайлбарлан бичив. График 55-д тайлант хугацаанд хамаарагдах уур амьсгалын
климадиаграммыг олон жилийн дундаж (ОЖД)-тай харьцуулан үзүүлэв. Энэ арга нь
тухайн жилийн уур амьсгалын ерөнхий “төрх байдал”-ыг тодорхойлдог нийтлэг арга
юм.
Ерөнхий утгаар нь климадиаграммыг харвал энэ нутаг хуурай дулаан зунтай,
хүйтэн өвөлтэй болох нь тодорхой байна. Тайлант хугацааны жилийн дундаж агаарын
температур 7.230С буюу ОЖД-тай ижил, харин хур тунадасны нийлбэр 218.11мм байсан
нь ОЖД-аас даруй 121.11 мм-ээр ахуй буюу 2.2 дахин их хур тунадас орсоныг илтгэнэ.
Тайлант хугацааны эхний хагаст дөнгөж 2.4мм хур тунадас буусан байна. ОЖД-аар
жилийн нийт 32 хоногт хур тунадастай байдаг бол энэ жил нийт 42 хоногт хур
тунадастай байв. Сарын мэдээгээр агаарын температур (СДАТ)-ын хувьд ОЖДСДАТтай төстэй байгаа ч хур тунадасны тархалтын хувьд ОЖД-аас харьцангуй өөр “дүр
төрх”-тэй байв. Ерөнхийдөө ОЖД-аар жилийн бүх саруудад хур тунадас их бага
хэмжээгээр ордог хэдий ч, өвөл хаврын улиралд хургүй байх тохиолдол нийтлэг билээ.
Жилийн нийлбэр хур тунадасны 80 ба түүнээс дээш хувийг бүрдүүлдэг VI-IX хүртэлх
хугацаанд орох хур тунадас тухайн жилийн уур амьсгал, цаашдаад ургамалжилтын
төлөв байдлыг тодорхойлох гол нөхцөл болдог. 2017 оны XI сар, XII сар, 2018 оны I cap,
II саруудад огт хур тунадас буугаагүй бол VII сард 114.2мм, VIII сард 80.3мм хур тунадас
буусан нь ОЖД-аас даруй 3-4 дахин ахиу байв. Бусад саруудад ОЖД-тай харьцангуй
ойролцоо хэмжээний хур тунадас буусан байна. Климадиаграммын зурганд хур
тунадасны хэмжээ агаарын температураас давсан байвал тухайн үеийг уур амьсгалын
хувьд “таатай нөхцөл”-тэй байсан гэж тайлж уншдаг. Үүгээр аваад үзвэл өнгөрөгч онд
ийм нөхцөл зөвхөн VII болон VIII саруудад тохиолдсон байна. Сарын хамгийн их
агаарын температур (СХИАТ) болон сарын хамгийн бага агаарын температур (СХБАТ)ыг ОЖД-тай нь буюу сүүлийн 40 жилийн түүхэн хамгийн их болон хамгийн бага
агаарын температуртай нь харьцуулан үзвэл СХИАТ 2017 оны XI сард болон 2018 оны
V сард тус бүр ОЖДХИАТ –ын хэмжээнд хүрч халсан тохиолдол бүртгэгдсэн байна.

8
Олон жилийн дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2014 оныг хүртэлх 38 жилийн болон
2002-2017 хүртэлх 15 жилтийн цаг уурын дундаж үзүүлэлтээр тооцов.
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Бусад саруудад тухайн сард бүртгэгдсэн түүхэн ХИАТ хүрч халаагүй. СХБАТ –ийн
түүхэн ХБАТ-д хүрч хүйтрээгүй байна.

График 55. Оюу толгой орчмын уур амьсгалын климадиаграмм – 2017 оны Х сараас 2018 оны IX сар

Дэлхийн уур амьсгалын дулаарлын чиг хандлага говь нутагт мөн ажиглагдаж
байна. Тухайлбал агаарын температур болон хур тунадасны горимд гарч буй
өөрчлөлтийг доор товч хэлэлцүүлэв. График 56-д үзүүлсэнээр сүүлийн 40 гаруй жилийн
хугацаанд жилийн дундаж агаар температур ойролцоогоор 10С-ээр нэмэгдсэн
хандлагатай байна.

График 56. Жилийн дундаж агаарын температурын чиг хандлага – Шугаман регрессийн аргаар тооцов

Хуудас - 227

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

Хугацааг арван жилээр хэсэгчлэн дундаж температурын утгуудыг харьцуулбал
1976-1985 оны хооронд 6.750С, 1986-1995 оны хооронд 7.370С, 1996-2005 оны хооронд
7.890С, 2006-2015 оны хооронд 7.90С хүрч нэмэгдсээр байна. Мөн түүнчлэн хамгийн их
жилийн дундаж агаарын температур 2007 болон 2014 онуудад буюу сүүлийн жилүүдэд
тохиолдсоныг дурьдах нь зүйтэй. Энэхүү агаарын температурын өсөх чиг хандлага хавар
(III-V cap), зун (VI-VIII cap), намар (IX-XI cap)-ын улиралд агаарын температур өсч
буйгаар тодорхойлогдож байгаа бол өвөл (XII-II сар)-ийн улирлын агаарын температурт
өөрчлөлтийн хандлага огтхон ч ажиглагдахгүй байна.
Хур тунадасны жилийн нийлбэр хэмжээ дулаарлын чиг хандлагын эсрэг буурах
бус харин ч нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь ихээхэн сонирхол татаж байна (57-р
график).
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График 57. Жилийн нийлбэр хур тунадасны хэмжээнд гарч буй өөрчлөлтийн чиг хандлага

Хэмжилт хийсэн хугацааны дундаж утгыг арван жилээр авч хооронд нь
харьцуулбал 1976-1985 оны дундаж 86.64мм, 1986-1995 оны дундаж 92.57мм, 1996-2005
оны дундаж 99.23мм, 2006 оноос 2015 оны дундаж 110.03мм хүрч ойролцоогоор 25мм
орчим хэмжээгээр нэмэгдсэн дүр зурагтай байна. Хамгийн хур багатай жилүүд
хугацааны эхний арван жилд, харин хамгийн их хур тунадастай жилүүд сүүлийн арван
таван жилийн дотор тохиолдсон байгаа нь энэхүү хандлагыг улам хүчтэй болгож байна.
Мөн түүнчлэн 2018 он гарснаас IX сарын 30 хүртэлх хугацаанд орсон нийлбэр хур
тунадасны хэмжээ цаг уурын хэмжилт хийгдэж эхэлсэнээс хойшхи нийт 42 жилийн
түүхэнд байгаагүй хамгийн их хур тунадасны хэмжээ юм. Хур тунадасны нийлбэрийн
энэхүү чиг хандлага хавар (III-V cap), зун (VI-VIII cap), намар (IX-XI cap)-ын
улирлуудад ажиглагдаж байгаа бол өвөл (XII-II cap)-ийн улиралд өөрчлөлтгүй байна.
Оюу толгой орчимд салхины дундаж хурд ОЖД-аар 5.4 м/с байх ба хамгийн
хүчтэй салхи 33.0м/с хурдтайгаар бүртгэгдсэн байдаг. Энэ жилийн хувьд салхины
жилийн дундаж хурд 5.3м/с, хамгийн хүчтэй салхины хурд 2017 оны III сарын 27-ны
өдөр 26.95 м/с- д хүрсэн байна. Салхи баруун урд, баруун баруун хойноос хойд зүүн
хойд зүг хүртэлх чиглэлээс зонхилсон байна. Нийт хэмжигдсэн салхийг хурдаар нь олон
улсад түгээмэл ашиглагддаг ангиллаар ангилан үзвэл 2 хувь нь 0-1м/с буюу зөөлөн салхи
(N), 62 хувь нь 1-5.99 м/с буюу тогтуун салхи (L), 34 хувь нь 6-11.99 м/с буюу хүчтэйвтэр
салхи (M), 2 хувь нь 12-19.99 м/с буюу хүчтэй салхи (GM)-нд тус тус хамаарагдаж байсан
бол 20-27.99м/с хурдтай ширүүн салхи (S) жилийн 24 хоногт түр зуур (нэг цагаас удаан
хугацаанд үргэлжлээгүй) тохиолдсон. Харин 28 м/с дээш хурдтай догшин салхи (H)
тохиолдоогүй (59-р график).
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График 58. Салхины чиглэл болон хурдны ангилал

График 59. Оюу толгой орчмын салхины хэлбэлзэл

Хоногийн дундаж салхины хурд (ДСХ) 2-14 м/с байв. Дээр дурьдсанчлан
салхины жилийн дундаж хурд цаг уурын хэллэгээр ОЖД-н орчим байсан бол сарын
дундаж (СДСХ)-аар авч үзвэл мөн адил ОЖД-н орчимд байв. Зөвхөн VIII сард л СДСХ
3.8м/с байсан нь ОЖДСХ хурд (4.9м/с)-аас бага тогтуун байсан байна. Графикаас
хамгийн их салхины хурд (ХИСХ)-ны тахирмагийг харвал хаврын болон зуны эхэн
саруудад салхины хурд өндөр, үүнээс улбаалан бусад улиралтай харьцуулахад шороон
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шуурга илүү олон тохиолдсон болох нь илэрхий байна. Олон жилийн мэдээнд дүн
шинжилгээ хийхэд салхины горимд өөрчлөлт ажиглагдахгүй байна. Иймээс тусд нь
графикаар үзүүлээгүй болно.
Цаг уурын чухал хүчин зүйлийн хувьд агаарын харьцангуй чийгшлийн талаар энд
товчхон дурьдахад жилийн дунджаар 37.7 хувь байв. Улирлын дунджаар авч үзвэл хавар
зуны улиралд ялангуяа III -VII сарын хооронд агаарын чийгшил 20 орчим хувь бүр
түүнээс ч бага хувьд хүрч хэт хуурай байсан бол бусад улиралд 40 орчим хувьтай байв.
Хур бороо элбэгтэй VII, VIII саруудад агаарын дундаж чийгшил 60-80 хувьд хүрч
нэмэгдсэн. Олон улсад агаарын чийгшил 30 хувиас бага бол хэт хуурай гэж үздэг бол
тайлант хугацаанд хамаарагдах хэмжилтийн ойролцоогоор 35 хувь нь хэт хуурай
ангилалд хамаарагдаж байна.
Дүгнэлт
•

•

Олон жилийн хандлагаар жилийн дундаж агаарын температурын утга ойролцоогоор
10С-аар, хур тунадасны жилийн нийлбэр утга ойролцоогоор 25 мм орчмоор
нэмэгдсэн хандлага ажиглагдаж байна. Энэхүү хандлага нь өвлийн улиралд
ажиглагдахгүй харин бусад улирлуудад гарч буй өөрчлөлтөөр нөхцөлдөж байна.
Уур амьсгалын нөхцлийг жилийн тайлант хугацааны утгуудаар авч үзвэл агаарын
температур (7.230С) болон салхины хурд (5.27 м/с) зэрэг голлох үзүүлэлтүүд ОЖДийн орчим буюу түүнтэй ижил утгатай байна. Харин жилийн нийлбэр хур тунадас
тайлант хугацааны нийлбэрээр 218.11мм, 2018 оны эхний 9 сарын байдлаар
216.33мм-д хүрсэн нь ОЖД-аас ойролцоогоор 2.2 дахин ахуй байхын сацуу жилд
орсон хур тунадасны нийлбэрээр хамгийн их хэмжээ болж тэмдэглэгдэж байна.

11.2.2. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанар
Оюу толгой уурхайн талбай, түүний дэд бүтцийн шугамын дагууд агаарын
чанарыг хянах зорилгоор агаар дахь тоосны болон зарим бохирдуулагч хийн
агууламжид хяналт шинжилгээ явуулж байна.
Уурхайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний Орчны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд агаарын чанарын хяналт шинжилгээг сайжруулах
зорилгоор уурхайн талбайд агаарын чанарын суурин станцууд дөрвөн ширхэгийг
суурилуулсан. Тус станцууд нь Шинэ Зеланд улсад үйлдвэрлэгдсэн AQM65 загварын
станцууд бөгөөд 1-р станц (AQM6511112016-561) буюу хяналтын станц нь зонхилох
салхины дээд талд буюу уурхайн талбайн баруун хойд буланд, 2-р станц
(AQM6511112016-562) нь уурхайн ажилчдын Манлай суурингийн дотор, 3-р станц
(AQM6511112016-563) нь Ил уурхай, Хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн талд, 4-р
станц (AQM6511112016-564) Хаягдал боловсруулах төвийн зүүн талд тус тус байршина.
Станцуудын байршлыг хавсралт 1 зургаас үзнэ үү. 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), азотын ислүүд (NOx), озон (O3), дэгдэмхий органик
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нэгдлүүд (PID/VOC), хүхрийн давхар исэл (SO2) зэрэг цаг уур, тоос, агаарын түрээмэл
бохирдуулагч хийнүүд болон дуу шуугиан (Leq)-ны хэмжилтийг минут тутамд
тасралтгүй хэмжидэг (Зураг 126).

Зураг 126. Оюу толгой уурхайн талбайд суурилуулсан агаарын чанарын суурин станцууд. 1-р станц
(зүүн дээд), 2-р станц (баруун дээд), 3-р станц (зүүн доод), 4-р станц (баруунд доод)

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний ажлын хамрах хүрээ, үр дүнг энэ бүлгийн дэд
хэсгүүдэд тус бүрээр нь дэлгэрүүлэн хэлэлцүүлсэн болно.
11.2.3. Агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээ
Оюу толгой уурхайд агаар дахь тоосны хэмжилтийг агаарын чанарын суурин
станцаар байнгын хэмжилт хийх, мөн явуулын багажаар зарим байршлуудад түр зуурын
хэмжилт хийх зэргээр явуулж байна. Хэмжилтийн үр дүнг агаарын чанарын тухай
Монгол Улсын Стандарт MNS 4585:2016 9-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй
харьцуулдаг. Агаарын чанарын суурин станцуудын тасралтгүй хэмжсэн нарийн (PM2.5)
болон бүдүүн (PM10) ширхэглэгт тоосны мэдээг График 60 болон График 61–д үзүүлэв.

9
Монгол улсын стандарт MNS4585:2016. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улаанбаатар.
Хуудасны тоо 4.
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График 60. Агаарын чанарын суурин станцуудын тасралтгүй хэмжсэн нарийн ширхэглэгт
тоосны хэмжилтийн үр дүн- 24 цагийн дунджийг стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсан
байдал

Нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн хоногийн дундаж мэдээгээр 2017 оны Х
сарын 1-ны өдрөөс эхлэн 5 сар гаруйн хугацаанд 0.010мг/м3 орчим агууламжтай
хэлбэлзэж байсан бол III сарын дундаас эхлэн VI сарын дунд хүртэлх 3 сарын хугацаанд
дундаж агууламж 0.020мг/м3 орчимд хүрч нэмэгдээд, түүнээс хойш эргэн 0.005мг/м3
хүртэл буурсан ерөнхий улирлын шинж чанартай өөрчлөлтийг үзүүлж байв. Жилийн
нийт 365 хоногын 14-т нь стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан нарийн
ширхэглэгт тоосжилттой байсан бол эдгээрийн дөрөвт нь 1-р (хяналтын) станцад мөн
адил зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тоосжилттой байв. Бусад арван хоногт хэдийгээр
хяналтын станцын хэмжилтээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даваагүй ч дундаж утга нь
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд ойр буюу 0.034-0.048мг/м3 агууламжтай байжээ. Өөрөөр хэлбэл
эдгээр тохиолдлууд нь нийт нутгийг хамарсан шороон шуургатай өдрүүдэд тохиолдсон
байна. Тухайлбал эдгээр өдрүүдэд салхины дундаж хурд 7-12м/с, хамгийн хүчтэй нь
18м/с –ээс дээш хурдтай шороон шуургатай өдрүүд байв. Эдгээр өдрүүдэд бүх
станцуудад стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тоосжилттой байгаагүйг
анхаарах нь зүйтэй. Тодруулбал, 2-р станцад нийт 14 хоногт, 3-р станцад 12 хоногт, 4-р
станцад 7 хоногт л зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан нарийн ширхэглэгт тоосжилттой
байв. Нарийн ширхэглэгт тоосны жилийн дундаж агууламж хяналтын буюу 1-р станцын
мэдээгээр 0.008±0.010мг/м3, 2-р станцад 0.014±0.014мг/м3, 3-р станцад
0.011±0.015мг/м3, 4-р станцад 0.009±0.014мг/м3 байгаа нь стандартад заасан жилийн
дундаж агууламж болох 0.025мг/м3 хэмжээнээс ойролцоогоор 2-3 дахин бага байгааг
харуулж байна.
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График 61. Агаарын чанарын суурин станцуудын тасралтгүй хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны
хэмжилтийн үр дүн- 24 цагийн дунджийг стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсан байдал

Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агаар дахь агууламжийн өөрчлөлт нарийн ширхэглэгт
тоосны агууламжийн өөрчлөлтийн хэлбэлзэлтэй ижилхэн, улирлын шинж чанартай
өөрчлөгдөж байв. Гэвч хоногын дундаж утга нь стандартад заасан зөвшөөрөгдөх
хэмжээтэй харьцуулахад хэтэрсэн тохиолдол харьцангуй цөөн буюу нийт таван удаа л
тохиолдов. Энэ үед хяналтын станцад тоосны дундаж агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнд
хүрээгүй ч түүнд ойрхон буюу хоногийн дундаж агууламж нь 0.057-0.096мг/м3
агууламжтай байв. Эдгээр таван хоногт 2-р станцад таван удаад нь стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тоосжилттой байсан бол 3-р станцад гурван хоногт, 4р станцад нэг л удаа зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан бүдүүн ширхэглэгт тоос
хэмжигджээ. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны жилийн дундаж агууламж хяналтын буюу 1-р
станцын мэдээгээр 0.010±0.012мг/м3, 2-р станцад 0.020±0.020мг/м3, 3-р станцад
0.016±0.021мг/м3, 4-р станцад 0.011±0.018мг/м3 байгаа нь стандартад заасан жилийн
дундаж агууламж болох 0.050мг/м3 хэмжээнээс ойролцоогоор 2-5 дахин бага
агууламжтай байгааг илтгэж байна.
Уурхайн талбай дахь баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах (COS) орчимд
жилийн ихэнх хугацаанд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тоосжилттой байдгийг
өмнөх жилүүдийн тайлангуудад дурьдаж байсан билээ. Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн
агуулахын үйл ажиллагаанаас тоос үүсэж буй шалтгааныг тодруулах судалгаа 10-г 2013,
2014 онд явуулсан. Судалгааны үр дүнгээр тоос үүсгэж буй хэд хэдэн шалтгааныг
тодорхойлсоноос хамгийн чухал анхаарал татаж буй нь анхдагч бутлуурын үйл
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Report for the dust study at the Coarse ore storage. 2013, 2014. Oyu Tolgoi (Дотоодын тайлан)
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ажиллагаа ба хүдрийн агуулахад хүдэр хүлээж авах үеийн нөхцөл байдал юм.
Уурхайгаас хүдрийг (зарим тохиолдолд норгож авчирдаг) анхдагч бутлуурт буулгах үед
бутлуурын аман дээр суурьлуулсан усалгааны систем ажиллаж хүдэрт чийг өгдөг.
Энэхүү системийн үр ашиг төдийлөн сайн биш буюу бутлуур дахь тоосжилт буурахгүй
хэвээр байсан тул анхдагч бутлуурд хөөсөөр тоос дарах нэмэлт систем (Foam dust
suppressant system)-ийг 2014 онд суурилуулж, 2015 оны III сард бүрэн ашиглалтанд
оруулсан. Chem-Loc нэртэй тоос дарагч бодисыг тус системт хэрэглэсэн. Хөөсөөр тоос
дарах системийг ажиллуулахаас өмнөх болон ажиллуулсаны дараах үед үүсэж буй
тоосны нөхцөл байдлыг фото зургаар баталгаажуулсаныг доор 127-р зурагт үзүүлэв.
Хүдэр буух үеийн нөхцөл байдал илэрхий сайжирсаныг хоёр зургийг хоорондох
ялгаагаас харагдана.

Зураг 127. Хөөсөөр тоос дараах систем ажиллуулахаас өмнөх болон дараах үед хүдрийн агуулахад
хүдэр буух үеийн нөхцөл байдал

2016 онд тус системийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд нэгж хүдэрт ноогдох
тоос дарагч бодисын (хөөсний) хамгийн үр ашигтай тун хэмжээг тодорхойлох
зорилготой судалгаа хийсэн ба тус туршилтын үр дүнд тоос дарагч бодисын тунг
өсгөхөд хүдрийн агуулах орчимд үүсэх тоос шууд хамааралтайгаар буурч байв (р<0.05).
Тоос дарагч бодисын тун 4гр/т ба түүнээс дээш хэмжээтэй тунгаар хүдэрт цацвал
хөөсөөр тоос дарах системийн үр ашиг хамгийн өндөр байх бөгөөд тус системийг
ажиллуулаагүй байх үед үүсэх тоосны хэмжээнээс даруй 10-20 дахин бага тоосжилт үүсч
байв. Тус тоос дарагч бодисын нөөц дуусч буйтай холбоотойгоор дараагийн тоос дарагч
бодисыг худалдаж авахдаа бусад өөр төрлийн бодисуудтай харьцуулах туршилтыг 2017
онд явуулсан бөгөөд тус туршилтанд өмнөх бодисыг оролцуулан нийт дөрвөн бодисыг
хамруулсан. Энэхүү туршилтаар F13S нэртэй бодис хамгийн үр ашигтай болох нь
тогтоогдсон бөгөөд туршилтын үр дүнг өмнөх жилийн тайланд дурьдсан тул энд дахин
оруулаагүй болно. F13S бодисын тоос бууруулах хамгийн үр ашиг бүхий тунг
тодорхойлох туршилтыг 2018 оны VIII сарын 29-өөс эхлүүлсэн бөгөөд туршилт
үргэлжилсээр байна. Шинэ бодис (F13S)-ын тоос дарах хамгийн үр ашигтай тунг
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тодорхойлох туршилтын одоог (2018.10.06) хүртэлх цугларсан хэмжилтийн үр дүнг
хуучин бодистой (Chem-Loc) харьцуулсаныг 62-р графикт үзүүлэв.

График 62. Хөөсөөр тоос дарагч бодисуудын ашиглах үед үүсч буй тоосны харьцуулалт

Хэмжилтийг Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын хойно (COS01) болон
(COS02) урд талд сонгосон цэгүүд хийсэн. Зонхилох салхины чиглэл баруун хойд, хойд
зүгээс ирдэг тул хүдрийн агуулахад үүссэн тоос ихэвчлэн урд болон зүүн урд тал руугаа
чиглэн гардаг. Хэмжилтийн үр дүн ч үүнийг батлан харуулдаг. Тодруулбал, хүдрийн
агуулахын хойд талд байрлах COS01 цэг дээр хэмжигдсэн тоос урд талд хэмжигдсэн
тоосноос хэдэн арав дахин бага байдгийн сацуу хуучин болон шинэ урвалжийн ялгаа энэ
цэг дээр маш бага илэрдэг. Харин хүдрийн агуулахын урд, салхины доод талд нь байрлах
COS02 цэг дээр тоосны агууламж нэг тонн хүдэрт ноогдох тоос дарагч бодисын тунг
нэмэгдүүлэхэд илэрхий буурч байв (p<0.05). Энэ бууралт хуучин болон шинэ урвалжид
аль алинд ажиглагдаж буй ч ижил тун дахь тоос дарсан байдал хоорондоо эрс ялгааг
үүсгэж байв. Өөрөөр хэлбэл F13S бодис хэрэглэх үед үүсч буй тоосжилт Chem-Loc бодис
хэрэглэсэн үеийнхээс тун тус бүрдээ 6-25 дахин бага тоосжилт үүсгэж буй нь
туршилтаар нотлогдоод байна.
Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах дээр тоос
дарах зорилгоор хэрэгжүүлж буй нэгэн чухал нэмэлт арга хэмжээ нь хүдрийн агуулахыг
хэсэгчлэн битүүлэх төсөл юм. Тус төслийн хүрээнд хүдрийн агуулахын баруун, урд,
зүүн талуудыг салхины хүч бууруулах чадвар бүхий синтетик материалаар хаах бөгөөд
тус төсөл хэрэгжсэнээр тоосжилт одоо байгаа төвшинөөс ойролцоогоор 90 хувиар
буурна гэсэн хүлээлтэй байна. Барилгын ажил эхэлсэн болно (128-р зураг).
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Зураг 128. Хүдрийн агуулахыг хэсэгчлэн битүүлэх төслийн ерөнхийн план зураг (зүүн). Барилгын ажил
явагдаж буй нь (баруун).

Суурин станцууд ажиллаж эхлээд жил гаруйн хугацаа өнгөрч буй тул
тоосжилтын олон жилийн хандлага үзүүлэх боломжгүй байна. Тиймээс олон жилийн
туршид хэмжилт хийгдсэн уурхайн талбай орчмын таван цэг (DMP-LA(01-05))-ийн
хугацааны хувьд тасалданги бүдүүн ширхэглэгт тоосны мэдээг (Dusttrak багажаар сар
болон улирлын давтамжтай хэмжсэн хэмжилтийн мэдээ) График 63-д үзүүлэв.
Цэгүүдийн байршлыг товч сийрүүлбэл DMP-LA01 цэг нь Оюу толгойн уурхайн хашаан
дотор баруун хойд талд, DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04 цэгүүд ОТ-н 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.
Олон жилийн хандлагыг харахад бүдүүн ширхэглэгт 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. Ерөнхий утгаар нь авч
үзвэл тоосжилт нэмэгдсэн эсвэл буурсан гэх хандлагын аль аль нь ажиглагдахгүй байна.
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График 63. Оюу толгой уурхай орчмын цэгүүдийн бүдүүн ширхэглэгт тоосны сүүлийн таван жилийн
хяналт шинжилгээний үр дүн – 24 цагийн дундаж утга

Дэд бүтцийн шугамуудын дагууд хэмжигдсэн тоосны хэмжилтийн үр дүнг дор өгүүлэв.
Оюу толгой - Гашуун сухайт (ОТ-ГС) чиглэлийн замын дагууд хатуу хучилтгүй хэсгийн
дагууд байрлах Цагаан хад (DMP-TsKh), Гашуун сухайтын (DMP-GaSu) цэгүүдэд
улиралд улирал тутамд, Оюу толгой – Ханбогд чиглэлийн замын дагууд зам барилгын
ажлын талбайн хажууд (OTKBR01), карьерийн дэргэд (OTKBR02) жилд 2 удаа нарийн
болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийг хийв. Үр дүнг График 64 болон 65-д тус
тус үзүүлэв.

График 64. Дэд бүтцийн шугмуудын дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны үр дүн
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ОТ-ГС замын дагууд нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүнгээр 2017
оны Х сар болон энэ оны I сарын хэмжилтийн үр дүнгээс харахад дундаж агууламж нь
0.080-1.990мг/м3 хүрч зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн агууламжтай байсан ч
сүүлийн хоёр улирлын мэдээгээр 0.030-0.048 мг/м3 –д хүрч бууран стандартад нийцсэн
байна. ОТ-ХБ замын дагууд нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж 0.020-0.045мг/м3
агууламжтай байсан нь стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж байв.
Оюу толгой – Ханбогд чиглэлийн замын дагууд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээр
нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж 0.008-0.023 мг/м3 байсан нь стандартад нийцэж
байна.

График 65. Дэд бүтцийн шугамуудын дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны үр дүн

Бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж ОТ-ГС замын дагууд эхний хоёр
улирлын байдлаар 0.113-0.240мг/м3 хүрч зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ойролцоогоор 0.12.5 дахин хэтэрсэн агууламжтай байсан ч сүүлийн хоёр улирлын мэдээгээр 0.042-0.090
мг/м3 –д хүрч бууран стандартад нийцсэн байна. ОТ-ХБ замын дагууд бүдүүн
ширхэглэгт тоосны агууламж 0.023-0.088мг/м3 агууламжтай байсан нь стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж байв.
Оюу толгой уурхайд тоосжилтийг бууруулах зорилгоор зам болон ажлын талбайн
усалгааг тогтмол хийж гүйцэтгэж байна. Уурхайн талбайгаас гадуурх буюу нисэх
буудал, Ханбогд сум, Оюу толгой - гашуун сухайтын замын хатуу хучилтгүй хэсэг болох
Цагаан хаднаас Гашуун сухайт хүртэлх замын засвар арчилгаа, усалгааг гэрээт компани
сонгон шалгаруулж байнгын засвар үйлчилгээг хийлгэж байна.
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11.2.3.1.

Агаар дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээ

Агаарын чанарын суурин сүлжээ станцуудын хийн хэмжилтийн үр дүнгүүдийг
доорхи графикуудад тус бүрээр үзүүллээ.

График 66. Агаарын чанарын суурин станцуудын хэмжсэн нүүрсхүчлийн дан ислийн хэлбэлзэл, 8 цагийн
дундаж

Агаар дахь нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)-ийн 8 цагийн дундаж агууламж
10мг/м -ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн нийт станцуудын
хэмжилтийн мэдээг үзвэл 1-р станц 0.246±0.256мг/м3, 2-р станц 0.023±0.054мг/м3, 3-р
станц 0.033±0.095мг/м3, 4-р станц 0.083±0.251мг/м3 агууламжтай буюу зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс ямагт бага агууламжтай байв. Ноднин жилийн дундаж (0.716±1.166мг/м3)тай харьцуулахад 4-р станцын хувьд нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн 8 цагийн дундаж
агууламж ойролцоогоор ес дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ нь Хаягдал
боловсруулах төвд шатаах зуухыг 2017 оны IX сар хүртэл ажиллуулж байсантай
холбоотой. Нийт утгаараа аль станцын мэдээгээр агаар дахь нүүрстөрөгчийн дутуу
ислийн агууламж MNS 4585:2016 стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт
бага байв.
3
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График 67. Агаарын чанарын суурин станцуудын хүхрийн давхар ислийн агууламжийн стандарттай
харьцуулсан байдал, 24 цагийн дундаж

График 67-аас харахад хүхрийн давхар исэл (SO2) 1-р станц, 2-р станц, 3-р
станцуудад стандартад заасан хоногийн дундаж зөвшөөрөгдөх агууламж (0.05мг/м3)–аас
даваагүй байна буюу хоногийн дундаж нь 0.000-0.033мг/м3 хооронд хэлбэлзэж байв.
Харин 4-р станцад эхний зургаан сарын байдлаар харьцангуй тогтвортой 0.008мг/м3
орчимд хэлбэлзэж байсан ч IV сарын дундаас эхлэх VIII сарын эхэн хүртэлх хугацаанд
хоногын дундаж агууламж ойролцоогоор 0.010мг/м3 хэмжээгээр өсч зарим тохиолдолд
стандартад заасан хоногийн дундаж агууламжаас давжээ. Тус станц дээр хоногын
дундаж агууламж нийт таван удаа зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байна. Эдгээр
өдрүүдэд хаягдлын удирдлагын төвд хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байсан байна. Станц
тус бүрээр жилийн дунджийг харьцуулвал хяналтын станц буюу 1-р станцад
0.004±0.002мг/м3, 2-р станцад 0.007±0.007мг/м3, 3-р станцад 0.008±0.005мг/м3, 4-р
станцад 0.009±0.014мг/м3 байсан нь агаар дахь хүхрийн давхар ислийн дундаж агууламж
стандартад заасан жилийн дундаж болох 0.020мг/м3 зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 2
дахин бага утга юм.
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График 68. Агаарын чанарын суурин станцуудын азотын давхар ислийн агууламжийн
стандарттай харьцуулсан байдал, 24 цагийн дундаж

Азотын давхар исэл (NO2)-ийн хоногын дундаж агууламж станцуудад 0.0000.025мг/м3 хооронд хэлбэлзэж байв. Нийт хугацааны туршид стандартад заасан
хоногийн дундаж зөвшөөрөгдөх хэмжээ (0.050мг/м3)-нээс ямагт бага байв. Жилийн
дундаж агууламж 1-р станцад 0.002-±0.004мг/м3, 2-р станцад 0.003±0.004мг/м3, 3-р
станцад 0.005±0.004мг/м3, 4-р станцад 0.001±0.002мг/м3 байсан нь стандартад заасан
жилийн дундаж зөвшөөрөгдөх агууламж (0.040мг/м3)-аас даруй 8-10 дахин бага байв.
11.2.3.2.

Яндангийн утааны хийн хэмжилт

Уурхайн Төв дулааны станц, Ханбумбат нисэх буудлын уурын зууханд
яндангийн утааны хийн хэмжилтийг Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн
Эрчим Хүчний сургуулийн харъяа Уурын зуухны туршилт судалгааны төвөөр хийж
гүйцэтгүүлж байна. Тайлант хугацаанд хамаарагдах хэмжилтийн үр дүнг холбогдох
стандартууд 11,12-тай харьцуулсныг Хүснэгт 49, Хүснэгт 50-д тус тус үзүүлэв.
Ханбумбат нисэх буудлын халаалтын зуухыг хүйтний улиралд нисэх буудалд
дулаан өгөх зорилгоор өмнөх оны X сарын сүүлээс эхлэн дараа оны IV сар хүртэл
хүйтний улиралд ажиллуулдаг, харин жилийн бусад үед нь ажиллуулдаггүй. Өнгөрсөн

11

MNS 5043:2016 4.2МВт хүртэл чадалтай ус халаах зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага

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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2017 оны Х сараас 2018 оны IV сарын хүртэлх хугацаанд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнг
Хүснэгт 49-д харуулав.
Хүснэгт 49. Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуухны яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн
(Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг шаргал өнгөөр тодруулав)
Зуухнууд

Ханбумбат уурын
зуух

Үзүүлэлт
(мг/нм )
3

2017
X cap

2018

XII cap

I cap

II cap

III cap

IV cap

CO

2987.5

296.9

5420.2

4884.9

1962.7

2323.6

NOx

1404.8

1253.7

1376.3

1368.3

1127.4

1340.5

SO2

498.2

904.0

770.5

329.9

294.2

172.3

Үнс

112.1

249.7

313.6

10610.0

457.3

323.4

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл нь нүүрсний дутуу шаталтын үед илүүтэй үүсдэг.
Стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээ (5000мг/нм3)тэй харьцуулахад нэг удаа л үл ялиг
хэтэрсэн бөгөөд бусад үед стандартад нийцсэн ч харьцангуй өндөр байв. Үүнтэй
холбоотойгоор температур болон агаарын их солилцооны нөлөөгөөр азотын давхар
ислийн агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээ (450мг/нм3)-нээс ямагт өндөр байв. Хаягдал
утаан дахь хүхрийн давхар ислийн агууламжийг бууруулахын тулд шатааж буй
нүүрсэнд 6-15 хувиар шохойн чулуу хольж шатааж буй нь үр дүнгээ өгч нийт зургаан
хэмжилтийн зөвхөн 1-т нь л зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байна. Хэдийгээр
нүүрсэнд шохойн чулууг зохих хувиар нь нэмдэг ч хэрэв нүүрс шохойны холилдолтыг
сайтар гүйцэтгээгүйн улмаас хэмжилт хийх үед шохойн чулууны агууламж багатай
нүүрс зууханд шатсанаар ялгарах хүхрийн давхар ислийн агууламж нэмэгддэг. Өөрөөр
хэлбэл 2017 оны ХII сард зөвшөөрөгдөх хэмжээ (800мг/нм3)-нээс давсан хүхрийн давхар
ислийн хэмжилтийн үр дүнг дээрх шалтгаанаар тайлбарлаж байна. Тус зууханд хэт
нунтагласан нүүрс шатаахгүй байх зөвлөмжийг байгаль орчны хэлтсийн зүгээс байнга
тавьдаг. Ингэснээр ялгарах үнсний агууламжийг бууруулах боломжийг бүрдүүлдэг.
Хэрэгжилт харьцангуй сайн буй нь нийт хэмжилтийн зөвхөн нэг нь л стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээ (600мг/нм3)-ээс давсан байна. Нунтаг нүүрс шатаах нь мөн нэгж
хугацаанд шатаах нүүрсний зарцуулалтыг ихэсгэдэг талтай. Ханбумбат нисэх буудлыг
байнгын найдвартай цахилгааны эх үүсвэрт холбохоор цахилгааны шугам татах ажил
энэ онд хийгдэж байгаа бөгөөд тус шугам ашиглалтанд орох хүртэл дизель генетороос
тэжээл авч нисэх буудлыг дулаанаар хангаж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ оны Х сард уурын
зуухыг ажиллуулаагүй. Байнгийн цахилгааны эх үүсвэртэй холбогдсон тохиолдолд тус
нисэх буудлын уурын зуухны үйл ажиллагааг бүрэн зогсоох юм. Төв дулааны станц нийт
72МВт-ийн хүчин чадалтай бөгөөд SHFX7-2.0/130/70-M загварын 7МВт –н хоёр зуух,
DHFX29-20/130/70-M загварын 29МВт-н хоёр зуухнаас бүрдэх ба гадаа орчны агаарын
температураас буюу улирлын байдлаас хамаарч ээлжлэн ажиллуулдаг. Тайлант
хугацаанд хийгдсэн хэмжилтэнд тус дөрвөн зуухнууд бүгд хамрагдсан байна.
Хэмжилтийн үр дүнг стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсаныг
Хүснэгт 38-д үзүүлэв. Тус харьцуулалтыг хийхдээ MNS 6298: 2011-д заасан зуухны
дундаж ачаалал зөвхөн 70 хувиас дээш байх үеийн үр дүнг зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй нь
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харьцуулсан болно. Үүгээр авч үзвэл 2017 оны X сараас 2018 оны III сар хүртэлх
хугацаанд хийгдсэн хийгдсэн хэмжилтийн үр дүнгүүд стандартын харьцуулагдах
шаардлагыг хангаж байв. IV, V саруудад хийгдсэн хэмжилт нь орчны агаар дулаан үед
хийгдсэн тулд Төв дулааны станцын ачаалал 70 хувьд хүрэхгүй байсан. Зуны VI-IX
саруудад зуухны ачаалал далан хувьд хүрээгүй тул хэмжилт хийгдээгүй болно.
Хүснэгт 50. Төв дулааны станц яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн (Стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг шаргал өнгөөр тодруулав)
Зуухнууд

Үзүүлэлт
(мг/нм3)

Зуухны ачаалал, хувь
1-р зуух (7 мВт)

2-р зуух (7 мВт)

3-р зуух (29 мВт)

4-р зуух (29 мВт)

2017

2018

X cap

XII cap

I cap

II cap

III cap

IV cap

V cap

76

75

93

74

70

53

46

Үнс

7.5

-

-

-

-

-

25.1

NOx

1982.0

-

-

-

-

-

3016.4

SO2

631.0

-

-

-

-

-

931.0

Үнс

-

-

-

-

-

7.1

-

NOx

-

-

-

-

-

2691.4

-

SO2

-

-

-

-

-

1005.2

-

Үнс

-

-

-

-

46.5

-

-

NOx

-

-

-

-

41.0

-

-

SO2

-

-

-

-

13.0

-

-

Үнс

-

231.0

168.6

432.5

-

-

-

NOx

-

26.0

949.5

60.8

-

-

-

SO2

-

119.4

383.4

95.0

-

-

-

Төв дулааны станцын 1-р зуух, 2-р зуух, 3-р зуухны утаан дахь үнсний агууламж
7.5-46.5мг/м3 орчимд буюу ямагт стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (50мг/м3)-нд
байв. Харин 4-р зуухны үнсний агууламж 168.6-432.5мг/м3 буюу зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс ойролцоогоор 4-8 дахин өндөр агууламжтай байв. Эдгээр дөрвөн зуух нь тус
бүр үнс баригчтай бөгөөд шүүлтүүрийг үзлэг шалгалт болон хэмжилтийн үр дүнд
үндэслэн хоёроос гурван жил тутамд сольдог. 4-р зууханд үнсний агууламж өндөр
байсан шалтгаан нь тус зуухны үнс баригчын үйл ажиллагааны доголдолтой холбоотой
байсан тул 2018 оын III сард сольж шинэчлэсэн. Бусад зуухнууд буюу 1, 2-р зуухны үнс
баригч шүүлтүүрүүдийг 2016 оны VII болон IX саруудад, 3-р зуухны үнс баригчыг 2017
оны VI сард тус тус сольж тавьсан болно. Зуухны ачаалал болон температураас хамааран
утаанд агуулагдах азотын ислүүдийн хэмжээ өөрчлөгдөж байв. Ачаалал 70 хувиас өндөр
үед азотын ислүүд ихэвчлэн стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (450мг/м3)-нд
байсан бол зарим тохиолдолд зохицуулах боломжгүй хэт өндөр температурын үүссэн
үед утаанд азотын ислүүд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр үүсч байв. Азотын ислийг
бууруулах гол арга зам нь үүссэн өндөр температурыг бууруулж зохицуулдаг
төхөөрөмжөөр тоноглох юм. Дулааны станцыг 130МВт болгох өргөтгөлийн ажлын
хүрээнд зууханд экономайзер суулгах төслийг эхлүүлсэн бөгөөд одоогоор тус төслийн
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барилгын ажил явагдсаар байна. Утаанд агуулагдах үхрийн давхар ислийг бууруулахын
тулд нүүрсэнд шохойн чулууг 6-15 хувийн харьцаатайгаар байнга хольж шатаадаг.
Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ 400мг/м3 бөгөөд зуухны ачаалал 70 хувиас
өндөр үед ихэнх тохиолдолд зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв. 2017 оны X сарын
хэмжилтээр утаанд агуулагдах хүхрийн давхар ислийн агууламж зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс давсаныг тухайн үед нүүрс болон шохойн чулууны холилтын гүйцэтгэл муу
байсантай холбоотой.
Дүгнэлт
•
•

•

11.3.

Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын үзүүлэлтүүд жилийн дунджаар ямагт
холбогдох стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж байна.
Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахаас үүсч буй тоосжилтийг бууруулах үйл
ажиллагаанд хамгийн үр ашигтай тоос дарах бодис F13S-г харьцуулсан
судалгааны үр дүнд сонгож ашигласнаар өмнөх оны үр дүнтэй харьцуулахад
тоосны төвшинг 6-25 дахин бууруулж байна. Үргэлжлүүлэн тус бодисын хамгийн
үр ашигтай тунг тодорхойлох туршилт хийж байгаа бөгөөд туршилтын үр
дүнгээр хамгийн бага тоосжилт үүсгэж буй тун хэмжээг тодорхойлж цаашид үйл
ажиллгаандаа баримтлан ажиллах юм. Мөнтүүнчлэн хүдрийн агуулахыг
хэсэгчлэн битүүлэх төслийн барилгын ажил хийгдэж байгаа бөгөөд тус төсөл
хэрэгжисэнээр одоо байгаа тоосны төвшинг даруй 90 хувиар бууруулах
хүлээлттэй байна.
Хог хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зуухны үйл ажиллагааг зогсоосон нь
агаарын бохирдлын эх үүсвэрийг арилгасан хамгийн зөв шийдэл болсон нь агаар
дахь СО-н төвшины бууралтаар батлагдаж байна. Цаашлаад Ханбумбатын нисэх
буудлыг байнгын цахилгааны найдвартай эх үүсвэрт холбож улмаар халаалтыг
цахилгаанаар шийдсэнээр уурын зуухны үйл ажиллааг зогсоох боломжтой болох
юм. Энэ ажил одоогоор барилгын шатанд хэрэгжиж байна.
Дуу шуугиан

Дуу шуугиан гэдэг нь орчинд тархаж байгаа механик хэлбэлзэх хөдөлгөөн бөгөөд
түүний давтамжийг герц (Гц)-ээр, үзүүлэх хүчний төвшинг нь децибиль (дБ)-ээр
хэмждэг. Хүний чих 15-20000 Гц-ийн хоорондох дууг сонсож чаддаг. Хүрээлэн буй
орчинд үүсч буй дуу шуугианы төвшин тодорхой хэмжээнээс давсан тохиолдолд хүний
эрүүл мэндэд болон зэрлэг амьтдад сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тул үүнтэй
холбогдуулан 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 2238 медиатор зөөврийн
багажаар хэмжилт хийн явуулж байна. Дуу шуугианы хэмжилтийг хийж байх хугацаанд
хэмжилтэнд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй бусад хүчин зүйлүүдийг тэмдэглэж, бүртгэл
хөтөлдөг. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний хэмжилтийг дөрвөн суурин станцууд,
уурхайн эргэн тойронд дөрвөн цэгт, Ханбумбат нисэх буудлын эргэн тойронд дөрвөн
цэгт, Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын төгсгөлийн барилгын талбайд 3 цэгт, Оюу
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толгой-Ханбогд сумын замын дагууд хоёр цэгт нийт 17 байршилд байна. Суурин
станцуудын өдрийн хэмжилтийн үр дүнг График 73-д үзүүлэв.

График 69. Уурхайн агаарын чанарын суурин станцуудын хэмжисэн дуу шуугианы төвшин

Өдрийн дуу шуугианы төвшин ямагт стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээ (60дБ)-нд
байв. Хяналтын 1-р станцад дуу шуугиан дундаж төвшин 48.9±2.9дБ, хамгийн их
төвшин 58.9дБ, хамгийн бага төвшин 42.7дБ, манлай ажилчдын суурин дахь 2-р станцад
дундаж төвшин 51.1±1.0дБ, хамгийн их төвшин 54.0дБ, хамгийн бага төвшин 49.0дБ,
Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламжийн зүүн талд байрлах 3-р станцад
дундаж төвшин 43.5±2.6дБ, хамгийн их төвшин 56.0дБ, хамгийн бага төвшин 37.8дБ,
Хог хаягдлын удирдлагын төвийн зүүн талд байрлах 4-р станцад дундаж төвшин
44.9±3.7дБ, хамгийн их төвшин 58.6дБ, хамгийн бага төвшин 38.2дБ тус тус байв.
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График 70. Уурхайн эргэн тойронд, нисэх буудал болон Оюу толгой – Гашуун сухайтын дагууд өдрийн
дуу шуугианы төвшин

Өдрийн дуу шуугианы төвшин уурхайн эргэн тойронд 30.7-44.5дБ, Ханбумбат нисэх
буудлын эргэн тойронд 26.1-50.4дБ, Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагууд 36.556.2дБ, Оюу толгой – Ханбогд сум чиглэлийн замын дагууд 38.6-51.4дБ байсан нь ямагт
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгааг харуулж байв.

График 71. Уурхайн эргэн тойронд болон уурхайн ажилчдын суурингийн орчимын шөнийн дуу шуугианы
төвшин
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Уурхайн талбайн эргэн тойронд шөнийн цагаар дуу шуугианы төвшин 30.2-43.8дБ буюу
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв.
Оюу толгой уурхайд доргио чичиргээний судалгааг Шинжлэх ухааны академийн харъяа
Одон орон, Геофизикийн судалгааны хүрээлэн 2010-2016 оны хооронд жил бүр хийж
гүйцэтгэсэн. Монгол улсад чичиргээтэй холбоотой стандарт байхгүй тул тэсэлгээнээс
үүссэн хөрсний чичирхийллийн оргил утгуудыг Австрали болон Шинэ Зеландын
зааварчилгааны шинэ уурхайн эталон утгатай харьцуулсаныг 72-р графикт үзүүлэв.

График 72. Тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний чичирхийллийн хурдны оргил утгууд (2010-2016 оны үр дүнг
нэгтгэсэн байдлаар үзүүлэв)

Тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний чичирхийллийн оргил утга нь стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 20-100 дахин байв. Хөрсний чичирхийллийн оргил утга
нь тэсэлгээ хийгдсэн байршлаас хэмжилтийн станц хүртэлх зайнаас шууд
хамааралтайгаар буурч байсаныг энд дурьдах нь зүйтэй. Үүссэн чичирхийлэл
зөвшөөрөгдөх утгаас хэдэн арав дахин бага байсан тул судалгааны давтамжийг
холдуулж 3 жилд 1 удаа хийхээр төлөвлөсөн. Хамгийн сүүлд 2016 онд тус судалгааг
хийсэн тул дараагийн судалгаа 2019 онд хийгдэнэ.
Дүгнэлт
Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсч буй дуу шуугианы төвшин шөнийн болон
өдрийн цагаар Монгол улсын үндэсний стандарт MNS4585:2016 -д бүрэн нийцэж байна.
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11.4.

Хөрсний чанар

Оюу толгой компанийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн
хүрээнд хөрсний хими, физикийн шинж чанар, хүнд металлийн хяналт шинжилгээг
уурхайн талбай ба түүний ойр орчимд, Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд
болон Оюу толгой-Ханбогдын сум чиглэлийн зам барилгын ажлын талбайгаас нийт 22
цэгт хийж гүйцэтгэв.
11.4.1. Хөрсний хими, физик шинж чанарын хяналт шинжилгээний дэлгэрэнгүй
мэдээ
Энэхүү хяналт шинжилгээг явуулахдаа хөрсний малталт, зүсэлт тавих, түүндээ
морфологи бичиглэл хийхээс гадна, тухайн цэгүүдээс дээж авч холбогдох
лабораториудад шинжлүүлж байна. Хөрсний хими, физикийн шинж чанарын дээжийг
Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүй, Гео-Экологийн хүрээлэнгийн
Хөрс судлалын лабораторит, хүнд металлын дээжийг Геологийн төв лабораторит тус тус
шинжлүүлж байна. Нийт хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хийсэн хөрсний
зүсэлт болон морфологи бичиглэлийг 2012 оны тайлан 13-д тодорхойлон бичсэн бий.
Харин энэ жил эдгээр цэгүүдэд дахин зүсэлт хийгээгүй бөгөөд 20см гүнтэй малталт
хийж дээж авсан.
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. Хөрсний ерөнхий хими, физикийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг
Хүснэгт 51 хүснэгтэнд тус тус үзүүлэв.
Хүснэгт 51. Хөрсний химийн үндсэн шинж

Байршил

ХШ-ний
цэгийн нэр

рНH2O
(1:2.5)

CaСО3
%

Ялзмаг
%

N-NO3
мг/кг

Хөдөлгөөнт,
мг/100г

Шингээгдсэн,
мг-экв/100г

P2O5

Ca2+

K2O

Mg2+

Давсны хуурай
үлдэгдэл %

13
“Оюу Толгой ордод 6709А тоот тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө,
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт”-ийн тайлан, 2012 он
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Оюу толгой
уурхайн талбай

ОТ- ГС замын
Цагаан хаднаас
Гашуун сухайт
хүртэлх хэсэг
Оюу толгой
Ханбогдын зам
барилгын
талбай

SMP-La01

7.39

3.64

1.298

3.16

1.00

18.9

32.4

2.94

1.070

SMP-La02

7.94

1.82

0.459

2.77

1.08

22.5

10.44

4.59

0.176

SMP-La03

8.31

1.45

0.664

3.29

0.82

27.7

9.24

1.89

0.147

SMP-La04

8.34

2.54

0.815

2.10

1.04

40.1

13.32

3.87

0.217

SMP-CHP

8.06

2.18

0.440

4.96

1.08

36.6

9.42

5.67

0.152

SMP-OP01

8.53

3.27

0.965

4.16

1.18

26.0

17.82

3.51

0.347

SMP-TSF01

8.75

10.18

0.533

3.04

1.22

10.1

12.06

4.41

0.327

SMP-TSF02

8.55

3.64

0.426

1.49

1.47

20.7

7.02

5.00

0.137

SMP-TSF03

8.63

1.45

0.863

3.69

1.83

31.3

10.98

3.20

0.148

SMP-TSF04

7.74

1.82

0.874

2.11

0.72

36.6

11.40

3.87

0.654

SMP-FS01

8.63

3.27

0.322

1.64

0.46

20.7

8.16

6.21

0.210

SMP-WMC

8.34

2.54

0.572

2.84

0.90

20.7

10.68

2.84

0.274

SMP-TsKh

7.93

2.18

0.419

1.09

0.64

18.9

14.64

4.19

0.817

SMP-GaSu01

8.18

4.00

0.271

1.74

0.39

40.1

10.08

7.11

0.136

SMPOTKBR01

8.29

2.54

0.877

4.10

0.97

41.8

10.92

4.37

0.185

SMPOTKBR02

8.10

2.91

0.498

5.64

0.61

22.5

11.88

2.88

0.274

Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй нутгийн өнгөн хөрсний 0-20 см
дахь үржил шимт ялзмагийн агууламж энэ оны байдлаар 1.3%-аас ямагт бага, азот 1.85.6 мг/кг, хөдөлгөөнт фосфор 0.4-1.8 мг/100гр, хөдөлгөөнт кали 10.1-41.8 мг/100гр
агууламжтай. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж давамгайлагч кальци
болон магнийн ионуудын хувьд 12-35 мг-экв/100гр байв. Хөрсний урвалын орчин рН
7.61-8.6 саармагаас сул шүлтлэг орчинтой. Мөн энэ нутгийн хөрсний бүх үе давхаргад
карбонат тодорхой хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд өнгөн хөрсөнд 1.5-10.2 хувь хүртэл
хэмжээтэй байв. Хөрсөн дэх давсжилтын нийт хуурай үлдэгдэл 0.1 хувиас ямагт их
бөгөөд зарим тохиолдолд 2.3 хүртэлх агууламжтай байх нь бий. Ер нь говийн хөрс
давсархаг байх нь нийтлэг тохиолдол юм.
Хөрсний бүрэлдэхүүнд молекулын хэмжээтэй нарийн шавар (<0.002мм), тоос
(0.002-0.05мм), элс (0.05-2мм), чулуу (>2мм) гэх мэт олон янзын ширхэгүүд багтана.
Хөрсний хатуу хэсгийг бүрдүүлж байгаа шавар, тоос, элсний агууламжийг хувиар
илэрхийлснийг механик бүрэлдэхүүн гэнэ. Бид Баруун европ болон Америкт
баримталдаг, манай оронд түгээмэл хэрэглэгдэх болсон Тэнцүү талт гурвалжны аргыг
ашиглан хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тодорхойлдог. Хөрсний энэ ангилалд
механик бүрэлдэхүүнийг 13 хэв шинжид хуваадаг ба Оюу толгой уурхайн талбай ба
түүний дэд бүтцийн шугамын дагуух нутгийн хөрсний механик бүрэлдхүүнийг тус
аргаар тодорхойлоход элс ихтэй шавар (As), элс ихтэй хүнд шавар (La-s), элс ихтэй
шавранцар (Ls), шавранцар (L), тоос ихтэй шавранцар (Lf), шавар ихтэй элс (Sl) гэсэн 6
хэв шинж тодорхойлогдоод байна. Хөрсөнд агуулагдах чулууны хэмжээ ойролцоогоор
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20-50 хувьтай байдаг. Хөрсний физик шинж чанарын гол үзүүлэлт болох механик
бүрэлдхүүний үр дүнг 48-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
Хүснэгт 52. Хөрсний механик бүрэлдэхүүн
Ширхэгийн хэмжээ, % ( ммээр)
Байршил

Оюу толгой уурхайн талбай

ОТ- ГС замын Цагаан хаднаас Гашуун
сухайт хүртэлх хэсэг
Оюу толгой Ханбогдын зам барилгын
талбай

ХШ-ний цэгийн нэр

Элс
(20.05мм)

Тоос
(0.050.002мм)

Шавар
(<
0.002мм)

SMP-La01

54.1

27.8

18.1

SMP-La02

74.6

14.6

10.8

SMP-La03

70.2

17.6

12.2

SMP-La04

62.9

24.9

12.2

SMP-CHP

58.5

30.7

10.8

SMP-OP01

76.0

14.6

9.3

SMP-TSF01

70.2

19.0

10.8

SMP-TSF02

62.9

29.3

7.9

SMP-TSF03

54.1

29.3

16.6

SMP-TSF04

57.0

27.8

15.2

SMP-FS01

59.9

29.3

10.8

SMP-WMC

62.9

27.8

9.3

SMP-TsKh

65.8

26.3

7.9

SMP-GaSu01

57.0

29.3

13.7

SMP-OTKBR01

68.7

22.0

9.3

SMP-OTKBR02

70.2

22.0

7.9

Сүүлийн найман жилийн хөрсний хяналт шинжилгээний үр дүнг нэгтгэж үзвэл
хөрсний химийн болон физикийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдэд өөрчлөлтийн ерөнхий
чиг хандлага ажиглагдахгүй байгаа бөгөөд тодорхой вариацын хүрээнд жил жилийн үр
дүн бага зэргээр өөрчлөгдөн хэлбэлзэж байв. Өөрөөр хэлбэл хөрс элсжих, давсжих,
ялзмагын агууламж буурах зэрэг хандлага илрээгүй.
Хөрсний хүнд металлийн 2018 онд хийгдсэн лабораторийн шинжилгээний үр
дүнг стандарттай харьцуулсаныг 53-р хүснэгтэнд үзүүлэв.
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Хүснэгт 53. Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж. Стандартын холбогдох агууламжуудаас давсан
тохиолдлыг өнгөөр тодруулав. Тухайлбал үзүүлэлт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдолд шар
өнгөөр, хортой агууламжийг давсан тохиолдолд шаргал өнгөөр, аюултай агууламжийг давсан
тохиолдолд улаан өнгөөр тус тус тодруулсан.

Элемент
Байршил

Оюу толгой
уурхайн
талбай

ОТ- ГС
замын
Цагаан
хаднаас
Гашуун
сухайт
хүртэлх
хэсэг

MNS 5850:2008

Оюу толгой
Ханбогдын
зам
барилгын
талбай

ХШ-ний
цэгийн нэр

As,
мг/кг

Co, Cr,
Cu,
Mo, Ni,
Pb,
Sn,
Sr,
мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг

V,
мг/кг

Zn,
F, %
мг/кг

SMP-La01

23

18

58

25

<5

22

12

<30

293

82

61

<0.05

SMP-La02

14

19

62

40

5

30

17

<30

300

99

62

<0.05

SMP-La03

42

12

62

31

<5

24

21

<30

250

84

83

<0.05

SMP-La04

27

16

60

64

<5

27

19

<30

282

101

62

<0.05

SMP-CHP

16

17

68

73

5

27

17

<30

286

113

83

<0.05

SMP-OP01

12

17

82

65

5

48

16

<30

306

105

64

<0.05

SMP-TSF01

33

14

44

48

5

13

13

<30

277

76

55

<0.05

SMP-TSF02

14

15

70

66

5

20

18

<30

277

90

58

<0.05

SMP-TSF03

17

18

81

64

<5

29

14

<30

269

95

59

<0.05

SMP-TSF04

33

15

55

29

<5

17

23

<30

245

71

101

<0.05

SMP-FS01

17

18

58

62

7

18

8

<30

354

111

61

<0.05

SMP-WMC

14

16

53

36

<5

18

15

<30

269

95

65

<0.05

SMPWWTP

20

18

57

14

5

23

7

<30

424

131

60

<0.05

SMP-TsKh

24

18

568

21

<5

160

13

<30

200

43

47

<0.05

SMPGaSu01

16

18

86

28

<5

30

15

<30

187

67

45

<0.05

SMPGaSu02

22

19

73

33

<5

31

13

<30

200

72

55

<0.05

SMPGaSu03

29

18

174

22

<5

112

15

<30

197

69

62

<0.05

SMPGaSu04

22

16

83

38

5

35

17

<30

212

74

54

<0.05

SMPOTKBR01

10

7

48

15

<5

34

11

<30

214

55

56

<0.05

SMPOTKBR02

13

16

94

26

<5

133

14

<30

258

94

66

<0.05

Зөвшөөрөгдөх
агууламж

6

50

150

100

5

150

100

50

800

150

300

200

Хортой
агууламж

30

500

400

500

20

1000

500

300

3000

600

600

800

Аюултай
агууламж

50

1000

1500

1000

50

1800

1200

500

6000

1000

1000

1200
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Хөрсний хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдэд хүнцлийн (As) агууламж
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт өндөр байв. Бусад хүнд металлуудын хувьд стандартад
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв. Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын төгсгөлийн
Цагаан хаднаас гашуун сухайтын боомт хүртэлх 20 орчим км замын дагууд хөрсөн дэх
зарим хүнд металлууд агууламж ерөнхийдөө өндөр байх хандлагатай байна. Тухайлбал
Цагаан хадны суурингийн ойролцоо хром (Cr)-н агууламж стандартад заасан хортой
агууламжаас өндөр, никель(Ni)-ийн агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байв.
Цагаан хаднаас эхлэн Гашуун сухайт хүртэл тус замын хэсэг нь нүүрсний компаниудын
замуудтай параллел байрлалтай бөгөөд нүүрсний тоос тус замын дагууд нилэнхүйдээ
буусан байдаг нь хөрсөнд хүнд металлийн бохирдлыг үүсгэсэн байж болох юм.
Говийн бүс нутагт хөрсөн дэх хүнцлийн агууламж байгалиасаа өндөр
агууламжтай байдаг. Хөрсний хяналт шинжилгээний хүрээнд 2010 оноос хойш нийт 83
байршлаас цуглуулсан 400 орчим шинжилгээний үр дүнг боловсруулж хөрсөн дэх
хүнцлийн агууламжийн тархалтыг тооцооллыг хийснийг 129-р зурагт үзүүлэв.
Зураг 129. Хөрсөн дэх хүнцлийн агууламж – Кригингийн аргаар хөрсөн хүнцэлийн агууламжийг
тооцоолов. (2010 оноос хойшхи хяналт шинжилгээгээр цугларсан хүнцлийн мэдээллийг ашигласан)

Ерөнхий утгаараа Гүний хоолой орчимд болон Ханбогд уулын ар, зүүн талаар
хөрсөн дэх хүнцэлийн агууламж хамгийн бага буюу 9.2-11.9мг/кг агууламжтай байгаа
бол Оюу толгой уурхай болон Ханбогд уулын өвөр хэсгээр бага зэрэг нэмэгдэж 11.9-
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14.5мг/кг агууламжтай байна. Галбын говьд хүнцлийн агууламж дээр дурьдсан
байршлуудаас илүү, ялангуяа Цагаан хад орчимд хамгийн өндөр 30мг/кг ба түүнээс илүү
агууламжтай байна.
Дүгнэлт
1. Оюу Толгой уурхайн талбай, түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд говийн бор
болон цөлий цайвар бор хэв шинжийн элцэнцэр, шаваранцар механик
бүрэлдүүнтэй хөрс зонхилон тохиолдолдоно. Хөрсний гадарга 70 хүртэлх хувийн
чулуун хучаастай, 0-5см хүртэлх гүнтэй сийрэг, ялтсан бүтэц бүхий өнгөр (Q)
бүрхүүлтэй. Ялзмагын агууламж ядмаг 1 хувь орчим, бүх үе давхаргад карбонат
агуулдаг, давсны агууламж 0.1 хувиас ямагт их буюу давсжилт ихтэй, суурьт
кальци болон магнийн ионууд давамгайлсөн хөрс зонхилон тохиолдоно. Ерөнхий
утгаараа хөрсний химийн болон физикийн шинж чанарын үзүүлэлтэнд
өөрчлөлтийн хандлага ажиглагдахгүй байгаа бөгөөд үзүүлэлтүүд тодорхой
вариацын хооронд хэлбэлзэж байна.
2. Хөрсөнд агуулагдах хүнд металлын агууламж хяналт шинжилгээний цэгүүдэд
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа боловч хүнцлийн агууламж байгалиасаа өндөр
агууламжтай тул зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт өндөр агууламжтай байна.
Цөөн цэгүүдэд хортой хэмжээнд хүрсэн агууламжтай байгаа боловч аюултай
хэмжээнээс ямагт бага байна.
11.5.

Ургамлын аймаг, ургамалжилтын суурь судалгаа

11.5.1. Ховор ургамлын мониторинг судалгаа
Биологийн олон янз байдлын мониторинг төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд
суманд хамгааллын ач холбогдолтой дараах тэргүүлэх 8 зүйл ховор ургамлын
мониторингийн судалгааг 2 дахь жилдээ хийгээд байна. Үүнд:
•
•
•
•
•
•
•
•

Amygdalus mongolica (Монгол Бүйлэс)
Cistanche deserticola (Цөлийн Аргамжинцэцэг, Цагаан Гоёо)
Cistanche feddeana (Феддийн Аргамжинцэцэг)
Cynomorium songaricum (Зүүнгарын Улаан Гоёо)
Incarvillea potaninii (Потанины Улаантулам)
Lycium truncatum (Чонон Хармаг)
Spongiocarpella grubovii (Грубовын Хөөндий)
Zygophyllum potaninii (Потанины Хотир, Хулангийн Ундаа) гэсэн зүйлүүд орно.

Судалгааны зорилго, зорилт
Тэргүүлэх ховор ургамлын мониторингийн судалгааны зорилго нь эдгээр 8 зүйл
ургамлын тархалт, популяцийн хэмжээг тодорхойлох, ургах орчныг зураглаж,
загварчлахад оршино.
Үүний зэрэгцээ энэхүү судалгааны хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Үүнд:
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•
•
•

•

Хэвлэгдсэн шинжлэх ухааны бүтээлээс тухайн ургамлын ургах орчны
тодорхойлолтыг шүүх,
Дээрхи тодорхойлолтын дагуу ургах орчны нөхцөлийг ГМС-ийн эх
сурвалжуудаас түүвэрлэн авч, таамагласан тархацын зураг бэлдэх,
Бэлдсэн таамагласан зургийн дагуу газар дээр нь баталгаажуулах цэгэн
мэдээллийг цуглуулах, цэг бүрт тохиолдсон тэргүүлэх ач холбогдол бүхий ховор
ургамлын бодгалийн тоог тодорхойлж, ургах орчны тодорхойлолтыг
нарийвчланн гаргах, мөн
Газар дээр нь баталгаажуулж цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн тухайн ургамал
бүрийн сумын нийт нутаг дэвсгэр дэхь популяцийн хэмжээ болон ургах орчныг
зураглаж, загварчлах.

Судалгаа хийсэн газар нутаг, хугацаа
Хээрийн судалгааг Өмнөговь аймгийн 15150 км2 талбай бүхий Ханбогд сумын нутаг
дэвсгэрийг хамруулан 2018 оны 5-р сарын 25-наас 6-р сарын 10, 8-р сарын 2-25 ны
хооронд тус тус хийж гүйцэтгэв.
Судалгааны материал, арга зүй, дүн шинжилгээ
Эдгээр тэргүүлэх ховор зүйл ургамлуудын урьдчилан таамагласан ургах орчныг тухайн
судалгааны газраас дээж авах замаар баталгаажуулсан. ГМС-д суурилсан зүйлийн
тархацын таамаглал болон ажиглалт дээр үндэслэсэн загваруудыг боловсруулахад өмнө
хийгдсэн тархац нутгийн зураг, шинжлэх ухааны бүтээл, эх сурвалжид дурдагдсан ургах
орчны тодорхойлолт, экологийн нөхцөл, мөн судалгааны ажлын хүрээнд цуглуулсан
ажиглалтын мэдээлэл зэргийг ашигласан.
Нийт 8-10 мэргэжлийн судлаачдын бүрэлдэхүүнтэй 2 баг таамагласан тархацын зургийн
дагуу тухайн ургамлын боломжит ургах орчны дагуу хайгуул хийсэн. Эдгээр цэгүүд нь
Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг нийтэд нь хамарсан бөгөөд цэг болгон дээр хайгуул
хийсэн талбайн хэмжээг нарийн тодорхойлж, түүнд харгалзах зүйл тус бүрийн
бодгалийг тоолсон. Цэг бүрт таарсан тухайн ургамлын ургах орчны тодорхойлолт,
түүний тайлбарыг нарийвчлан тодорхойлсон.
Ховор ургамал бүрийн популяцийн хэмжээг дараах томьёогоор тооцоолсон.
Нийт популяци = Ургах боломжит нийт талбайн хэмжээ /
Хайлт хийсэн талбайн хэмжээ x Тоологдсон бодгалийн тоо
Судалгааны урьдчилсан үр дүн
Хээрийн ажлын явцад 2821.1 га талбайд нийт 380 цэгт хайгуул хийсэн бөгөөд талбайн
32 хувьд эдгээр ургамал тохиолдоогүй бол үлдсэн 68 хувьд нь тодорхой хэмжээгээр
тоологдсон байна (Хүснэгт 54).
Хүснэгт 54. Хээрийн судалгаагаар ховор ургамал бүртгэсэн талбайн мэдээлэл
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#

Зүйлийн нэр

Тааралдсан
талбайн тоо

Тааралдсан
талбайн хэмжээ, га

Хайлт хийсэн
талбайн эзлэх хувь, %

1

Amygdalus mongolica

123

824.8

29

2

Cistanche deserticola

2

26.8

1

3

Cistanche feddeana

18

275.6

10

4

Cynomorium soongaricum

20

277.6

10

5

Lycium truncathum

10

137.45

5

6

Spongiocarpella grubovii

13

252

9

7

Zygophyllum potaninii

9

121.9

4

8

Incarvilla potaninii

0

0

0

9

Эдгээр ургамал таараагүй

185

904.9

32

Эдгээрээс хамгийн элбэг тархалттай нь Amygdalus mongolica, Cistanche feddeana болон
Cynomorium soongaricum байсан бол Incarvilla potaninii тааралдаагүй.
11.5.2. Хуурай сайрын дагуух хайлаасны мониторинг судалгаа
Өмнийн говьд тархах сибирь хайлаас болон тоорой модод гүний усны эх
үүсвэрээс хамааралтай гэж үздэг бөгөөд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны улмаас
Ундай голын газрын доорх уснаас хамааралтай экосистемд сөрөг нөлөө илэрч байгаа
эсэхийг хянах зорилгоор хайлаасны мониторинг судалгааг хийж байна. Ингэхдээ Ундай
голын хайлаасны популяцийг бусад сайруудад ургасан хайлаасны популяцитай
харьцуулах замаар хайлаасны мониторингийг явуулдаг.
Судалгаанд хамрагдах газар нутаг
2013 оноос эхэлсэн модны титмийн ногоон хэсгийн хэмжээг тухайн бодгалийн
эрүүл байдлын илэрхийлэл болгон мониторингийг нүдэн баримжаагаар илэрхийлдэг
байсан бол 2015 оноос ногоон титмийн хэмжээг фото зураг дээр өнгөний анализ хийх
байдлаар судалж эхэлсэн. 2016, 2017 онд Ханбогд орчмын хайлаасны популяцийн
хэмжээ ба өөрчлөлтийг хянах үүднээс Ундай гол болон түүнтэй ижил төстэй Хөөвөр,
Бага Сухайт Гашуун Сухайт сайруудад байнгын судалгааны мониторинг талбайг
байгуулж насны ангиллаар хайлаасны нягтшилыг хянах болсон. 2018 оноос уг голын
хөндийн экосистемийн нөхцөл байдлыг хянах, мөн хайлаасны популяцид мал хэрхэн
нөлөөлж буйг тодруулах үүднээс мониторингийн хашаа барих ажлыг эхлүүлсэн ба
экосистемийн нөхцөл байдлын бичиглэл хийсэн.
Хайлаасны мониторингийн талбай нь Ханбогд болон Хатанбулаг сумдын 7 голын
хөндийг хамарч байна (130-р зураг).
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Зураг 130. Хайлаасны мониторингийн талбайн зураг

Судалгааны арга зүй
Титмийн ногоон хэсгийг тодорхойлох: Бие гүйцсэн моддын титмийн анализийг дараах
2 өөр загвараар хийж байна.
5. Ундай голын дагуу байрлах дөрвөн талбайн (туршилтын талбай, Зураг 6.1 дээрх
1,2,3,8-р цэг), мөн Ханбогд сумын нутагт Ундай голоос гадна байрлах 5 талбайн
(хяналтын талбай, Зураг 6.1 дээрх 4,5,6,7,9-р цэг) модод, болон
6. Хөөвөр (8 талбай), Бага Сухайт (8 талбай), Гашуун Сухайт (6 талбай) болон Ундайн
(24 талбай) сайрын дагуу шугаман трансектийн дагуу 2,5 км бүрд байрлах талбайд
тааралдах 15 модод. Хөөвөр, Бага Сухайт болон Гашуун Сухайт голын дагуу байрлах
талбай нь хяналтын талбай бөгөөд Ундайн сайрын дагуу байрлах талбай нь хяналтын
талбай юм.
2018 онд мод бүрийн зургийг 2 давталттай авсан. Титмийн зургийг нь дангаар салгаж
болох бие гүйцсэн моддын зурган дээр анализ хийсэн бөгөөд эдгээр моддын өндөр
цээжний өндрийн диаметрийг хэмжсэн.
Нягтшил болон бодгалийн хэмжээ: Хөөвөр, Бага Сухайт, Гашуун Сухайт, Ундай
голын дагуух шугаман трансектийн дагуу 2,5 км бүрд 10 ширхэг 0,1 га-гийн талбайг
байгуулж талбай дотор тохиолдох нийт моддын тоог 3 насны ангиллаар ялгаж хэмжсэн.
50 см-ээс доош өндөр болон титмийн хэмжээтэй моддыг нялх мод, 50-250 см өндөртэй
моддыг залуу модод, 250 см-ээс дээш өндөртэй моддыг бие гүйцсэн модод гэж ангилан
хэмжилт тооллогыг хийсэн. Бие гүйцсэн моддын гол иш 10-ээс өргөн диаметртэй байвал
титмийн өндөр болон цээжний өндрийн диаметрийг 1,2 метрийн өндөрт хэмжсэн. Бие
гүйцсэн 15 модод тархах хамгийн бага талбайг ArcMap 10.3.1 ашиглан тооцсон. Энэ
Хуудас - 257

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

тархалтын хамгийн бага зайн хэмжээг ашиглан бие гүйцсэн моддын популяцийн нөхцөл
байдлыг харьцуулах боломжтой.
Анализ: Тэгш өнцөгт талбайн моддын ногоон титмийн хэмжээг тооцсоны дараа жилийн
хоорондын хувьсал болон талбай хоорондын хувьсалыг тодорхойлох үүднээс
статистикийн анализ хийсэн.
Судалгааны үр дүн
Титмийн нөхцөл: Титмийн нөхцөл байдлыг тэгш өнцөгт хэлбэртэй 9 талбайн 404
моддын 2 давталттай зургийг ашиглан тооцлоо. Эдгээрээс 1,2,3,8-р талбай Ундай голын
дагуу байрлах ба 4,5,6,7,9-р талбай Ундай голоос гадуур байрлаж байна. Эдгээр
талбайгаас мэдээг 4 жилийн турш мэдээ цуглуулсан. Үүнээс гадна сонгогдсон хуурай
сайрын шугаман трансектийн дагуух талбайн 15 модноос цуглуулсан 509 моддын 2
давталттай зургийг ашиглан анализ хийж титмийн ногоон хэсгийн дүгнэлтийг гаргалаа.
Титмийн ногоон хэсгийн 4 жилийн динамик: Дөрвөн жилийн мэдээнд анализ хийж
үзэхэд жил хоорондын хувьсал нь хяналтын/туршилтын талбайн хоорондын хувьсалаас
илүү байгаа (Хүснэгт 6.1) нь хур тунадас болон температураас хамаарсан нөлөө титмийн
ногоон хэсгийн хувьсалыг тайлбарлахад илүү нөлөөтэй болохыг харуулж байна.
2018 онд туршилтын талбай буюу Ундай гол дагуух талбайн титмийн ногоон хэсгийн
хэмжээ хяналтын талбай буюу Улаан Тойром, Гашуун Сухайт, Зургаан мод, Бага мод
зэрэг хуурай сайруудад байрлах талбайнхаас их байсан (F=25.376, P<0.0001; Хүснэгт 6.2,
Зураг 6.2).
Туршилтын буюу Ундай голын дагуух талбай
Туршилтын буюу Ундай голын дагуух талбайд 2018 онд титмийн ногоон хэсгийн
хэмжээ 35±14% байлаа. Энэ нь 2017 (32±11%) оны мэдээтэй харьцуулахад 3% илүү (t=3.4, P<0.001) 2015 оныхтой харьцуулахад 8% илүү байна (27±17%; t=-6,186, P<0.0001).
Хяналтын талбай
Хяналтын талбайн хайлаасны ногоон титмийн хэмжээ 2018 онд 28±12% байсан. Энэ нь
2017 болон 2015 онуудтай харьцуулахад 13% бага байсан (2017 он - 41±11%; t=16.381,
P<0.0001; 2015 он - 41±14%; t=12.106, P<0.0001).
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2015
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График 73. Тэгш өнцөгт талбайн титмийн ногоон хэсгийн хэмжээ: 2015, 2016, 2017, 2018

Сайруудын ногоон титмийн хэмжээ (шугаман трансект): 2018 онд дөрвөн сайрын
хайлаасны титмийн ногоон хэсэг 27-35% (73-р график, 55-р хүснэгт) байсан ба
хоорондоо илэрхий ялгаатай байсан (F=14,069 P<0.0001).
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График 74. Шугаман трансектийн дагуух хайлаасны титмийн ногоон хэсгийн хэмжээ, 2017-2018

Хүснэгт 55. Шугаман трансектийн дагуух хайлаасны титмийн ногоон хэсгийн хэмжээ, 2017-2018
Дундаж

Стандарт
хазайлт

Дээжний
тоо

Хөөвөр

35.7547

13.27741

97

Бага Сухайт

40.2791

15.96268

94

Гашуун Сухайт

49.7839

10.21795

49

Ундай

44.5949

12.50874

234

Хөөвөр

32.5872

14.60071

97

Бага Сухайт

29.4765

13.79409

94

Гашуун Сухайт

26.5959

14.86061

49

Ундай

35.3576

14.33573

234

Сайрын нэр

2017
оны
ногоон
титмийн
хэмжээ

2018
оны
ногоон
титмийн
хэмжээ

Дүгнэлт
2018 оны хувьд авч үзэхэд хайлаасны титмийн ногоон хэсгийн хэмжээ Ундайн сайранд
хяналтын бусад талбайтай харьцуулахад өндөр байна.
Өмнөх онуудтай харьцуулахад энэ жилийн ногоон титмийн хэмжээ зөвхөн Ундайн сайр
дээр ойролцоогоор 1-5%-р нэмэгдсэн харагдаж байхад (Хүснэгт 6.1) бусад талбайн мэдээ
бүгд буурсан харагдаж байна.
Хайлаасны мониторингийн явцад хашаа барих талбайн урьдчилсан тооллого бичиглэл,
мөн экосистемийн нөхцөл байдлын үнэлгээний мэдээ зэргийг цуглуулсан бөгөөд уг
мэдээний, мөн бусад анализийн үр дүнг жилийн эцсийн нэгдсэн тайланд оруулах болно.
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11.5.3. Бэлчээрийн мониторинг судалгаа
Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг нь бэлчээрийн судалгааны ажлын
хүрээнд 2017 оноос Өмнөд говийн бэлчээрийг үнэлэх тоон загвар боловсруулахаар
төлөвлөөд байна. Энэхүү загварыг ашиглан гаргах үнэлгээг говийн бэлчээрийн
менежментийн арга хэмжээг нарийвчлан төлөвлөх, үнэлэхэд ашиглахаар зорьж байгаа
билээ. Бэлчээрийн шимт чанарыг үнэлэх урт хугацааны мониторинг судалгааг эхлүүлж,
түүнд тохирсон ургамалжлын суурь мэдээлэл цуглуулах нь цаашдын төслийн үндсэн
зорилгод чухал ач холбогдолтой юм. 2018 оны хээрийн судалгааг 8-р сарын 2-25-ны
хооронд Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн хүрээлэн, МУИС, Гео-Экологийн
хүрээлэн, ХААИС, ГБДЦГ болон БЗАХН-ийн судлаачдын хамтарсан баг хийж
гүйцэтгэв.
Судалгааны зорилго
•
•
•

Жил бүрийн бэлчээрийн суурь мэдээллийг цуглуулах, тухайн жилийн
ургамалжлын нөхцөл байдлыг тодорхойлох,
Бэлчээрийн олон жилийн өөрчлөлтөнд хяналт тавих,
Бэлчээрийн шимт чанарыг үнэлэх суурь мэдээллийг цуглуулах.

Судалгааны хамрах нутаг, арга зүй
Судалгааны талбай нь өмнийн говийн 100000 км2 талбай бүхий Оюу Толгойн уурхайн
дүйцүүлэн хамгаалах газар нутаг юм. Энд жинхэнэ цөл, заримдаг цөл, цөлөрхөг хээр гэх
мэт экосистемийн олон янз хэлбэрүүд бий. Дүйцүүлэн хамгаалах бүс нутгийн ихэнхи
хэсэг нь дээрхи гурван экосистемийн хэлбэрт хамрагдах бөгөөд нийт 230 гаруй цэгүүд
тухайн экосистемийг төлөөлж чадах зонхилогч ургамалжлын хэв шинжүүдэд сонгосон
(131-р зураг).
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Зураг 131. Бэлчээрийн мониторингийн цэгүүдийн байршил

Цэг бүрт 30х30 м хэмжээтэй байнгын талбай тогтоож, хэмжилтийг шугаман
цэгийн болон квадратын аргыг хослуулан ургамалжлын үндсэн мэдээлэл болох зүйлийн
бүрдэл, зүйл тус бүрийн бүрхэцийн мэдээллийг цуглуулж, фото зургаар баримтжуулж
байна. Мөн 2015 оноос дээрхи ялгаатай экосистем болгонд тус бүр 2 ширхэг ижил
хэмжээтэй хяналтын хашааг малчдын худгаас 100м болон 1000м зайд барьсан. Талбай
бүр туршилтын болон хяналтын хэсгүүдтэй бөгөөд хэмжилтийг жилд нэг удаа 8-р сард
гүйцэтгэв. Эндээс бид тухайн жилийн ургамалжлын нөхцөл байдал, түүний өөрчлөлт,
малын бэлчээрт үзүүлж буй нөлөө зэргийг тодохойлж болно.
Эрдэмтэдийн санал зөвлөмж дээр тулгуурлан бэлчээрийн чанарын судалгаанд
бэлчээр үнэлгээний хамгийн чухал үзүүлэлтээр дараах үзүүлэлтүүдийг тодорхойлов.
Үүнд:
1. Нийт ургамлын бүрхэц
2. Тухайн экосистемийн гол түлхүүр зүйл (жнь: Заган ойн хувьд загийн бүрхэц,
нягтшил г.м)
3. Нийт бутлаг ургамлын бүрхэц
4. Нийт шүүслэг ургамлын бүрхэц
5. Олон наст үет ургамлын болон улалжын бүрхэц
6. Бутлаг ургамлын зүйлийн тоо
7. Олон наст үет ургамлын болон улалжын зүйлийн тоо
8. Алаг өвс болон жижиг бутлаг ургамлын зүйлийн тоо
9. Ил гарсан үндэс буюу дэгнүүлийн үнэмлэхүй өндөр
10. Хагдийн бүрхэц
Судалгааны үр дүн
Судалгааны нийт талбайн 27% нь жинхэнэ цөл, 36% нь заримдаг цөлд, үлдсэн
37% нь цөлөрхөг хээрийн ургамалжлыг төлөөлнө.
2018 оны хувьд судалгааны нийт нутгаар хур тунадас хангалттай сайн байсан.
Бэлчээрийн чанарыг илтгэгч гол үзүүлэлтүүдийн дундаж бүрхцийг ялгаатай экосистемд
харьцуулан үзэхэд нийт ургамлын бүрхэц, олон наст үет болон алаг өвсний бүрхэц
хамгийн их хувьтай тохиолдож байна. Харин нүцгэн хөрсний эзлэх хувь цөлөрхөг
хээрийн экосистемд харьцангуй бага байлаа. Тухайн экосистемүүдийн онцлогоос
шалтгаалан олон наст үет болон алаг өвсний хувьд экосистемүүд ялгаатай байлаа.
Бэлчээрийн нөхцлийг илтгэгч үзүүлэлтүүд жинхэнэ цөлд 33±8.6%, хээржүү цөлд
53.5±7.5% харин цөлжүү хээрт 59±3.4% байна. Хур тунадастай холбоотойгоор нэг наст
үет болон алаг өвсний бүрхэц бусад үзүүлэлтүүдтэй харьцуулахад харьцангуй их
байлаа.
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Хүснэгт 56. Ялгаатай экосистем дэхь бэлчээрийн чанарын гол үзүүлэлтүүдийн дундаж бүрхэц, %
Жинхэнэ цөл n=31
Хувьсагч
Нийт ургамлын бүрхэц
Сөөг

Бүрхэц(%)

Зүйлийн
баялаг

Mean

StDev

Min

Max

45.8

17.1

22.1

88.1

7.9

5.7

0.2

21.0

Суккулент сөөг

14.5

12.0

1.9

54.4

Буурцагт сөөг

0.5

1.3

0.0

5.0

Шарилж

0.1

0.2

0.0

0.8

Олон наст үетэн, улалж

4.6

4.6

0.0

15.2

Ганц наст үетэн, улалж

14.2

10.2

0.2

34.7

Олон наст алаг өвс

7.3

5.7

0.4

21.3

Ганц наст алаг өвс

9.8

12.7

0.6

55.0

Хагд

2.3

4.1

0.0

12.9

Сөөг

3.4

1.9

1.0

7.0

Үетэн, улалж

3.9

1.6

1.0

8.0

Алаг өвс

6.4

2.5

2.0

10.0

Mean

StDev

Min

Max

56.4

14.4

33.1

87.7

Хээржүү цөл n=59
Хувьсагч
Нийт ургамлын бүрхэц
Сөөг

Бүрхэц(%)

Зүйлийн
баялаг

7.2

4.9

0.4

14.8

Суккулент сөөг

14.0

8.8

2.1

31.0

Буурцагт сөөг

0.1

0.2

0.0

0.6

Шарилж

0.7

2.2

0.0

7.3

Олон наст үетэн, улалж

17.1

20.0

0.4

72.1

Ганц наст үетэн, улалж

13.8

13.8

0.2

42.5

Олон наст алаг өвс

8.2

7.5

0.4

21.5

Ганц наст алаг өвс

10.1

9.9

1.0

29.2

Хагд

3.0

4.8

0.0

12.3

Сөөг

3.2

1.2

2.0

5.0

Үетэн, улалж

4.7

1.7

2.0

8.0

Алаг өвс

6.8

2.1

4.0

10.0

Mean

StDev

Min

Max

35.6

24.3

14.0

76.5

Сөөг

8.5

5.1

0.0

15.7

Суккулент сөөг

5.9

5.7

0.8

17.5

Буурцагт сөөг

0.1

0.1

0.0

0.3

Шарилж

0.2

0.3

0.0

1.0

Олон наст үетэн, улалж

0.1

0.3

0.0

0.8

Ганц наст үетэн, улалж

22.8

22.9

0.3

61.5

Цөлжүү хээр n=46
Хувьсагч
Нийт ургамлын бүрхэц

Бүрхэц(%)

Зүйлийн
баялаг

Олон наст алаг өвс

0.4

0.6

0.0

1.7

Ганц наст алаг өвс

3.8

4.3

0.0

12.3

Хагд

0.0

0.0

0.0

0.0

Сөөг

3.8

2.5

0.0

7.0

Үетэн, улалж

3.2

1.5

2.0

6.0

Алаг өвс

3.6

1.9

0.0

7.0
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11.5.4. Нөхөн сэргээлтийн хяналт шинжилгээ, суурь судалгаа
Ховор ургамлыг эдийн өсгөврийн аргаар үржүүлэх судалгаа
Ургамлын эдийн өсгөврийн аргыг уламжлалт аргаар үржүүлэхэд хүндрэлтэй,
байгалийн жамаар ховор устаж байгаа зүйл ургамлуудын генофондыг хамгаалах
зорилгоор дэлхийн олон улс орнууд амжилттай хэрэглэсээр байгаа билээ. Сүүлийн
жилүүдэд говь цөлийн экосистемийн хөрс, ургамлан бүрхэвчнь зам тээвэр, уул уурхайн
нөлөөнд их хэмжээгээр өртөх болсон. Уул уурхай нь байгалийн нөөцийн унаган байдлыг
алдагдуулж, хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулж, ургамал байгалийн жамаараа нөхөн
сэргэх процессийг бууруулах зэрэг сөрөг нөлөө ихтэй. Эдгээр шалтгааны улмаас
Оюутолгой ХХК-ий уурхайн ашиглалтын талбайд ургадаг цөлийн унаган ургамлууд
болох Spongiocarpella grubovii Ulzij, Potaninia mongolica Maxim and Zygophyllum
potaninii Maxim. зэргийг хөндөгдсөн талбайг нөхөн сэргээхдээ зүйлийн баялгийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор эдийн өсгөврийн аргаар ургуулах шаардлагатай байгаа билээ.
Судалгааны зорилго
Өмнөговь аймгийн ховор ургамлын төлөөлөгчид болох Spongiocarpella grubovii
Ulzij, (Грубовийн хөөндий), Potaninia mongolica Maxim (Монгол Хотир), Zygophyllum
potaninii Maxim.(Хулангийн ундаа) зэрэг зүйл ургамлуудыг эдийн өсгөврийн
(биотехнологийн) аргаар үржүүлэх боломжийг тодорхойлоход энэхүү судалгааны
ажлын зорилго оршино. Судалгааг гүйцэтгэснээр зүйл тус бүрийн in vitro нөхцөлд
өсгөвөрлөх арга зүй, протокол боловсруулах, арга зүйн дагуу ургамлыг олшруулж
Байгалийн ургамлын үржүүлгийн төвд шилжүүлж, ашиглалтын талбайн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг эрчимжүүлнэ.
Туршилтын явц
Zygophillum potaninii Maxim: Ховд аймгийн нутгаас 2016 онд цуглуулсан Хулангийн
ундаа (Zygophillum potaninii Maxim.) ургамлын үрийг судалгааны эх материал болгон
ашигласан.
Z.potaninii-ийн хувьд үрийн ариутгалын горимыг тодорхойлж, ус төрөгчийн хэт
исэлийн (H2O2)-ийн уусмалаар ялгаатай хугацаанд үйлчилж соёололтын эрчимийг
нэмэгдүүлэх туршилтыг гүйцэтгэсэн. Каллусаар дамжуулан биеийн эсийн үр хөврөл
үүсгэх, хөврөлийг соёолуулах мөн эпикотилийг эксплантаар авч нахиа үүсгэх
туршилтыг гүйцэтгэв. Ауксин болон цитокининий төрлийн гормоныг хоршуулан
нэмсэн аль ч хувилбар бүхий тэжээлийн орчинд каллус идэвхитэй үүсч байв. Биеийн
эсийн үр хөврөл үүсгэхэд үрийн тал болон гипокотилиэс үүсгэсэн 2 төрлийн
каллусыг ашиглан AБХ (Абсцизийн хүчил)-г ялгаатай концентрациар нэмсэн МС
(Мурасиге-Скуге,1962) үндсэн тэжээлийн орчинд өсгөвөрлөхөд 1.0 мг/л AБХ бүхий
тэжээлийн орчинд үрийн талаас үүссэн каллусаас үр хөврөлийн бүтэц үүсэх нь илүү
байлаа. Эпикотилийн эксплантаас нахиа үүсгэх зорилгоор ТДЗ (тидиозурон)
ялгаатай хувилбараар нэмсэн тэжээлийн орчинд өсгөвөрлөхөд бага концентрациар
хэрэглэхэд нахиа үүсч, их концентрацитай үед каллус үүсгэж байв.
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Зураг 132. Үрийн тал, гипокотиль, үндэсний эксплантаас каллус үүсгэхэд гормоны нөлөө. Каллус
үүсгэхэд ашигласан эксплантын эх үүсвэр (A), 7 хоногийн дараа каллус үүсч эхэлсэн нь (B), каллуснаас
үндэс үүссэн нь (C), 4 долоо хоногийн дараа каллус үүссэн байдал (D), үндэснээс үүссэн шаргал каллус
(E), гипокотилийн эксплантаас үүссэн каллус (F)

Spongiocarpella grubovii (N.Ulziykhutag)-ийн эдийн өсгөврийн судалгааг эхлүүлэх
судалгааны эх материалаар Оюу Толгой ХХК-ийн Байгалийн ургамлын үржүүлгийн
талбайгаас тус хүрээлэнгийн туршилтын талбайд шилжүүлэн тарьсан ургамлыг
хэрэглэсэн. Энэхүү дээж эх материалын оройн нахиаг эксплантаар ашигласан.
S.grubovii-ын хувьд in vitro нөхцөлд өсгөвөрлөхөд бохирдлын хувь өндөр байсан
бөгөөд энгийн ариутгалын протоколууд үр дүнгүй байв. Харин ариутгал хийсний
дараа PPM (Plant preservative mixture) нэмсэн шингэн орчинд сэгсэрч, өсгөврийн
тэжээлийн орчинд PPM-ийг нэмэхэд эксплантын бохирдол 60% хүртэл буурсан.
Харин БАП, НЦХ-г хоршуулан нэмсэн ялгаатай хувилбаруудад нахиа үүсгэх
зорилгоор туршилтыг гүйцэтгэхэд 2.0мг/л БАП болон 0.5мг/л НЦХ нэмсэн
тэжээлийн орчинд O.grubovii-ийн нахиа сайн олширч эксплант бүрээс 4.8 нахиа
үүсч байв. Үндэс үүсгэхэд одоогоор ауксины төрлийн гормон болон Индол
бутирын хүчил (ИБХ), Нафтил цууны хүчил (НЦХ) зэргийг ялгаатай хувилбараар
туршиж үндэсний үүсэлтэд нөлөөгүй болохыг тодорхойлоод байна.

Хуудас - 265

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

Зураг 133. Spongiocarpella grubovii-ийн туршилтын явц. Туршилтын талбайд нөхөн сэргэж ургаж буй S.
grubovii (A), оройн нахианы хэсэг (B), ариутгалын дараах эксплант (C), 7 хоногийн дараа бохирдол
илэрсэн байдал (D), тохиромжтой тэжээлийн орчинд үүссэн нахиа (E-F)

Potaninii Mongolica Maxim.: Хулан хойрго (Potaninii Mongolica Maxim.)-н эдийн
өсгөврийн судалгааг эхлүүлэхэд Оюу Толгой ХХК-ийн Байгалийн ургамлын
үржүүлгийн талбайгаас авчирсан ургамлын үе зайдмын хэсгийг эксплантаар хэрэглэсэн.
Potaninii mongolica Maxim.-ын хувьд in vitro нөхцөлд өсгөвөрлөхөд бохирдлын
хувь мөн өндөр байсан бөгөөд энгийн ариутгалын протоколууд үр дүнгүй байв.
Харин ариутгал хийсний дараа PPM (Plant preservative mixture) нэмсэн шингэн
орчинд сэгсэрч, өсгөврийн тэжээлийн орчинд PPM-ийг нэмэхэд 100% хүртэл
буурсан. P.mongolica зүйлийн судалгаанд ашиглаж байгаа эх ургамлын дасан
зохицох чадваргүй байдалтай холбоотой хараахан амжилттай үр дүнд хүрээгүй
байна.
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Зураг 134. Potaninii mongolica Maxim.-ийн судалгаанд ашигласан эксплант болон бохирдол. Хүлэмжинд
шилжүүлэн суулгасан байдал (A), ариутгалд ашигласан эксплант (B), ариутгасны дараах эксплант (C),
өсгөвөрлөснөөс 7 хоногийн дараа бохирдол илэрсэн нь (D)

11.5.5. Компост бордоо үйлдвэрлэн нөхөн сэргээлт хийж буй талбайн хөрсний
үржил шимийг сайжруулах туршилт
Үндэслэл: 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.
Гал тогооноос гарч буй био хог хаягдал, малын бууц, сүрэл, хонь ямааны хоргол, тахиа
гахайн аж ахуйн хаягдал, үхрийн баас, түүхий мяндас, олсны ургамал, модны үртэс,
будаа болон улаан буудайн хальс, ургамлын иш, сүү цагаан идээний хаягдал, мал
нядалгааны газрын хаягдал, төмс, лууван, хүнсний ногооны ялзарсан үлдэгдэл, хоолны
шавхруу, яс, төрөл бүрийн шаар, нийтийн хоолны газрын хаягдал, цэцэрлэгжүүлэлтийн
үлдэгдэл (хугарсан мөчир, хатсан навч, холтос), хог ургамал гэх мэт органик гаралтай
бүхий л түүхий эдийг ашиглан компост бордоог хийж болно.
Гадаад улс орнуудад компост xийx үйл ажиллагаа аль xэдийн xэвшил болж, стандарт
нормуудыг ч аль хэдийн гаргасан байдаг байна. Европ тивд энэ xөдөлгөөн нэлээд xүчтэй
өрнөж ба одоогийн байдлаар олон орнууд xог xаягдлаа салган ангилж, био xаягдлаараа
бордоо, газ xийдэг болоод байна (135-р зураг).
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Зураг 135. АНУ болон Eвропийн улс орнууд дахь компост даx компост үйлдвэрлэлийн xэмжээ

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.
2014-2017 он хүртлэх мэдээнээс харахад хоолны хаягдал нь нийт хаягдлын 9 орчим
хувийг эзлэж (136-р зураг) байсан бөгөөд сүүлийн жилүүдэд уурхайн үйл ажиллагаа
ихсэхийн зэрэгцээгээр ажилчдын тоо нэмэгдэж, тэр хэмжээгээр гал тогооноос гарч
байгаа хоол болон бусад био хаягдлын хэмжээ нэмэгдсээр ирсэн байна (136-р зураг).
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Зураг 136. 2014-2017 онд бүртгэгдсэн хог хаягдлын төрөл болон хэмжээ, сараар
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Зураг 137. 2014-2017 онд бүртгэгдсэн хоолны хаягдлын хэмжээ, сараар

Туршилтын ажлын бэлтгэл болон сайжруулалтын арга хэмжээнүүд:
Хаягдал модыг жижиглэж бэлтгэж, бүтэц үүсгэх материал болгон хоолны хаягдалтай
холин, нуруу бэлдэж агааржуулах, эргүүлж арчлах аргаар ил задгай талбайд бордоо
үйлдвэрлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүний тулд газрын зөвшөөрөл авах, талбайг
бэлтгэх, явцын дунд сайжруулах зэрэг ажлуудад цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр нэлээд
зарцуулсан.
1. Хаягдал усны цөөрмийн 3 дугаар талбайг нөөц байдлаар хадгалдаг байсан ба
тус талбайг компост бордоо бэлтгэх талбай болгон ашиглахаар шийдвэрлэсэн
юм. Уг талбай нь нийт 2.47 га бөгөөд 1.3 талбайд хайрга чулуу дэвсэх ажлыг
гүйцэтгэсний дараагаар 2018 оны 5 сарын 17-оос эхлэн гал тогооноос гарч
байгаа хоолны хаягдлыг талбай дээр хүлээн авч эхэлсэн (137-р зураг). Он
гарсаар 539 тон хоолны хоолны хаягдлыг ланфилдд булж, үлдэх 1737.5 тон
хоолны хаягдлыг 133.5 тон хаягдал модны хамтаар компост бордооны талбайд
хүлээн авсан.
2. Хоолны хаягдлыг компостын талбайд хүлээж авах эхний үед зөөж буй сав болгон
дотроо гялгар уутай байснаас үүдэн талбай дээр маш их хэмжээний гялгар уут
бүхий хаягдал цугларч эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан SSM компанийн бүх
ажилчдад гал тогооноос гарч байгаа хаягдлыг хэрхэн ангилан ялгах, хоолны
хаягдлыг эргүүлэн хэрхэн ашиглах гэж байгаа төлөвлөгөө, танилцуулгыг
хийснээр хог хаягдлыг эх үүсвэр дээрээ ангилан ялгах ажлууд явцын дунд эрс
сайжирч эхэлсэн. Үр дүнд нь 7-12 сарын хугацаанд ашиглах байсан 13500 ш
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гялгар уут, түүнийг худалдан авах 5 сая төгрөгийг хэмнэхээс гадна хамгийн гол
нь хөрсөнд гялгар уутыг булшлах асуудлыг бууруулж өгсөн (138-141-р зураг).

Зураг 138. Компост бордоо
бэлтгэх талбайн байршил
болон зохион байгуулалт
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Зураг 139. Хоолны хаягдлыг компост бордоо бэлтгэх талбай дээр хүлээж авч эхлэх үеийн төрх байдал
(2018.06.03)

Зураг 140. Хаягдал модыг компост бордоо үйлдвэрлэхэд ашиглахаар цуглуулсан байдал

Зураг 141. Хоолны хаягдлыг компост бордоо бэлтгэх талбай дээр хүлээж авч байгаа байдал
(2018.08.11)
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Зураг 142. Компост бордооны нуруунуудыг бэлтгэсэн байдал (2018.10.25)

3. Мөн SSM компанийн зүгээс ажилчдын хоолны ширээн дээр хаягдлаа хэрхэн
ялгах, ялгасан хаягдлыг хэрхэн ашиглах талаарх мэдээллийг бэлтгэснээр эх
үүсвэр дээр нь хог хаягдлыг ангилан ялгах үйл ажиллагаанд ажилчид ч идэвхитэй
оролцож эхэллээ.
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Зураг 143. Ажилчдын хоолны заалны ширээнд зориулан бэлтгэсэн мэдээлэл

Туршилтын ажлын үр дүнгээс:
Олон улсын туршлагаас харахад компост бордоог xамгийн иx ялзмагийн агууламжтай,
үржил шимтэй бордоо болгоxод ойролцоогоор ил талбайд 6 сарын турш байлгаж
арчилдаг. Бид 6 сарын сүүлээр био xаягдлаа xольж анxны xольц нурууг нуруулдсан ба 5
сарын турш ийнxүү Оюутолгой сайт дээр бэлтгэсэн бордооны 2 дугаар нуруунаас 3
удаагийн давталттайгаар лабораторийн дээжийг авч, Инженер-Геодези компанийн
лабораторид шинжлүүллээ.
Шинжилгээний үр дүнгээс харахад органик бодисын хэмжээ дунджаар 53.5%, ялзмагийн
хэмжээ 27.7%, эрдэс элементүүдийн хэмжээ 67.1% байна (57-р хүснэгт).
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Хүснэгт 57. Компост бордооны 2 дугаар нуруунаас авсан дээжний шинжилгээний хариу
Органик
Эрдэс
Дээжний
Ялзмаг, % үлдэгдэл, элементүүд,
дугаар
%
%

pH

P 2O 5

K 2O

Ca+Mg

Ca

Mg

NO3

NH4

W2_S1

29.5

59.3

40.6

6.2

4.9

34

40.6

30.6

10

15.4

8.94

W2_S2

24.1

52.2

47.7

7.6

5.4

38

60.4

41.6

18.8

19.9

10.2

W2_S3

29.5

49

50.9

7.5

6.8

22

100.4

67.4

33

17.1

9.36

Дундаж

27.7

53.5

46.4

7.1

5.7

31.3

67.1

46.5

20.6

17.5

9.5

Компост бордооны чанарт тавих шаардлагад дараагийн чухал үзүүлэлт бол хүнд
металын агууламж юм. Компост үйлдвэрлэх явцад эх материалд буй хүнд металуудын
нийт 14 агууламжийг сайтар тогтоож хүлцэх хэмжээнд буй эсэхийг тогтмол шалгаж
байснаар үйлдвэрлэж буй бүтээгдхүүн чанартай байх боломж бүрдэнэ. Одоогоор
Монгол улсад компост бордооны тухай хууль, стандарт байхгүй тул Австри улсын
компост бордооны хуульд заасан үзүүлэлттэй харьцуулан судаллаа. Австри улсын
компостны тухай хуулиар эцсийн бүтээгдэхүүний чанарыг үнэлж А+, А болон Б зэрэглэл
тогтоох ба тус бүрт нь хүнд металлын агууламжийн хэмжээг зааж өгсөн байдаг. Эдгээр
үзүүлэлтийг өөрсдийн бэлтгэсэн бордооны шинжилгээний үр дүнтэй харьцуулсан
байдлаар доор үзүүлэв.
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График 75. Компост бордооны найрлага дахь хүнд металлын агууламжийг Австри улсын хуулинд
заасан А+ зэрэглэлийн бордооны үзүүлэлттэй харьцуулсан байдал

14
- Хүнд металуудын нийт агууламж нь тухайн бордоо Хаан Дарсны уусмалд (шаардлагатай тохиолдолд фторын хүчил нэмэн) бүрэн
уусгагдсаны дараа хэмжилт хийх арга зүйгээр тодорхойлогдоно.
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Дүгнэлт:
Уурхай дахь гал тогооноос гарч байгаа хоол, хүнсний хаягдлаар бордоо бэлтгэх ажлыг
анх удаа туршиж үзсэн ажлыг дараах байдлаар дүгнэж болхоор байна.
•

2018 он гарсаар 539 тон хоолны хоолны хаягдлыг ланфилдд булж, үлдэх 1737.5
тон хоолны хаягдал, 133.5 тон хаягдал модны хамтаар компост бордооны
талбайд хүлээн авч бордоо болгох ажлуудыг эхлүүлэв.

•

Хоолны хаягдлыг компост бордоо бэлтгэх талбайд хүлээж авдаг болсноор 7-12
сарын хугацаанд ашиглах байсан 13500 ш гялгар уут, түүнийг худалдан авах 5
сая төгрөгийг хэмнэхээс гадна хамгийн гол нь хөрсөнд гялгар уутыг булшлах
асуудлыг бууруулж өгсөн.

•

Хог xаягдлыг ашиглан компост бордоог говийн нөxцөлд xийx боломжтой гэж
дүгнэж үзэж болхоор байна. Энэхүү дүгнэлтийг лабораторийн шинжилгээний үр
дүнгээр баталгаажуулж байгаа бөгөөд А+ зэрэглэлийн бордоо бэлтгэх
боломжтой байна.
Компост бордоон дахь органик бодисын хэмжээ дунджаар 53.5%, ялзмагийн
хэмжээ 27.7%, эрдэс элементүүдийн хэмжээ 67.1% байна. Ялзмагийн хэмжээ 28
хувь байгаа нь компост бордооны хамгийн чухал шалгуур үзүүлэлт юм. Чанар
сайтай сайн компост бордоо үйлдвэрлэх хамгийн гол зорилт бол ялзмагийн
агууламж өндөр байхад орших ба бидний энэ туршилтаар ялзмагжих процесс
амжилттай явагдаж байна гэж дүгнэж болхоор байна.

•

Цаашид анхаарах, сайжруулахад анхаарах зүйлс:
Компост бордоо үйлдвэрлэx талбайд жилийн 4 улиралд био xог xаягдлыг хүлээн авч,
бордоо үйлдвэрлэx бололцоотой. Хөрсөнд байгалийн жамаараа 1 мм органик бодис
үүсэх процесс 100 жил ч үргэлжилдэг гэдгийг санавал энэ ажлын ач холбогдлыг сайтар
ойлгож, цааш үргэлжүүлэн хийхэд сайжруулах ажлууд нэлээд байна. Үүнд,
•

•

Чийг: Хур тунадас багатай зуны халуунд нурууг сийрүүлэхгүйгээр 2 хоноход
гаднаасаа 25-40 см, намрын хуурай салхинд 20-35 см хатаж байна. Хоолны
хаягдал ирсэн эхний өдрүүдэд шингэн хоол ихтэй тул асгаралт багагүй
ажиглагдсан. Иймд компост бордоо бэлтгэх талбайг 7%-ийн налуу бүхий
зориулалтын цементен гадаргатай болгож, усалгаанаас илүү гарч байгаа хэсэг нь
урсаж орох усны танкийг газар доор байршуулан, эргүүлэн усалгаандаа
ашигладаг болгох хэрэгтэй байна. Бордоо цацах машиныг бордоог услахад ч
хэрэглэж болдог байна ().
Агааржуулалт: 2-3 хоног тутамд гаднаасаа хатсан хэсгийг нуруун доор нь
оруулах маягаар хутгах, мөн бороо орох, усалгаа хийсний дараагаар чийгээс нь
хамааруулан хутгаж агааржуулах ажлыг тогтмолжуулах, ашиглаж байгаа техник
тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг цаашид анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна.
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•

•

Үүнээс гадна, хэрэв талбайг цементлэн бэлтгэх бол доороос нь агааржуулах
зориулалтын талбай болгож өгснөөр уурхайн ашиглалтын урт хугацаанд
амжилттай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.
Температур: Хоолны хаягдлыг нуруулдан анаэробик орчин үүсгэснээр
температур эрчимтэй нэмэгдэнэ. Чийг ихтэй үед халалт ажиглагдаж чийг багатай
үед температур нь нэмэгдэхгүй байсан. Иймд чийг, температурыг хэмжих
зориулалтын багажаар тогтмол хэмжилт хийж эхлэх шаардлагатай.
Бүтэц, хэлбэршилт: Хоолны хаягдал бууснаас хойш бүтцийн материалтай холих
хугацаа 10-аас дээш хоновол бүхэллэг барьцалдсан, боловсрох муутай, C:N
харьцаа багадаж өтөх болон жингийн алдагдал их болж байна. Мөн ирж буй
хоолны хаягдал дахь том ширхэгтэй хэсгүүд задралд орох нь удаан байгаа тул
бүхлээрээ байгаа том жимс зэрэг зүйлсийг бутлаж оруулах нь илүү дээр байна.

Зураг 144. Зориулалтын цементэн талбай бэлтгэх ажил

Зураг 145. Компостны нурууг эргүүлж агааржуулах болон бордоо цацах машин
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11.6.Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ
11.6.1. Мөлхөгчид
Мөлхөгчдийн мониторинг, судалгааг 2012-2018 оны зун ОТ 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, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 болон 2018 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
Мониторинг судалгааны өгөгдлийг Distance 6.2 програм хангамж ашиглан
боловсруулж мөлхөгч амьтдын 1га дахь нягтшилыг үнэлсэн (Thomas нар, 2010) 15.
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.
Судалгааны үр дүн
Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг 2012-2018 оны хооронд нийт 88 удаа ОТ
орчим болон Гүний хоолойн 8 дээж талбай дээр хийж гүйцэтгэсэн. Нийт гүйцэтгэсэн
мониторинг судалгааны (n=88) дундаж нягтшил 117.8 бодгаль/га байсан. FMP-03 дээж
талбайд мөлхөгч амьтдын дундаж нягтшил 200.7 бодгаль/га, FMP-04 дээж талбайд 61.9
бодгаль/га, FMP-05 дээж талбайд 79 бодгаль/га, FMP-07 дээж талбайд 97.5 бодгаль/га,
FMP-08 дээж талбайд 63,6 бодгаль/га байв. Харин FMP-01, FMP-02 болон FMP-06
талбай дээр цөөнцөөн тоогоор бүртгэгдсэн хэдий ч тоо толгой, нягтшилыг үнэлэхэд
хангалтгүй байлаа.

15
Thomas нар. Distance software: design and analysis of distance sampling surveys for estimating population
size. Journal of Applied Ecology. 5-14
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График 76. 2012-2018 оны ОТ болон ГХ-н мөлхөгч амьтдын дундаж нягтшил. 8 дээж талбай дээр зуны
улиралд гүйцэтгэсэн мониторинг судалгаан дээр тулгуурлан нягтшилыг үнэлсэн бөгөөд зайнаас
дээжлэх аргыг ашиглан тооцоолсон (Buckland нар, 2001 16).

Хэсгийн дүгнэлт
Энэ жил хяналт шинжилгээний талбай дээрх мөлхөгчдийн нягтшил 2017 оны үр
дүнтэй харьцуулахад бага зэрэг өссөн үзүүлэлттэй байсан ч 2012-2016 оны үр дүнгээс
бага байлаа. Энэ нь мөлхөгч амьтдын элбэгшил нь хоногийн идэвхжил, жилийн хур
тунадасны нийлбэр болон ургамлан бүрхэвчийн ногоон масстай урвуу хамааралтай байх
хандлагыг илтгэж байна. Оюу Толгой 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 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) 17. 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.

16

Buckland нар. Introduction to Distance Sampling, Oxford University Press, Oxford

17

Stephen нар. Sampling methods for terrestrial amphibians and reptiles
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11.6.2. Шувууд
Судалгааны талбай, арга зүй
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, 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 зүйл шувуу шинээр тэмдэглэсэн ба одоогоор Оюу
Толгой орчимд нийт 17 баг, 44 овог, 128 төрөлд хамаарах 234 зүйлийн шувууд
бүртгэгдээд байна. Эдгээр зүйлийг хамаарах багаар нь
1600
ангилж үзэхэд Боршувуутаны багийн шувууд хамгийн
их буюу 43.1% (n=101), Хиазтан 15.52% (n=37),
1400
Шонхортон 11.63% (n=27), Галуутан 10.34% (n=24),
1200
Өрөвтастан 4.74% (n=11), Тогоруутан 3.01% (n=7),
1000
Тагтаатан 2.15% (n=5), Шунгууртан 1.72% (n=4),
800
Уультан болон Тахиатан тус бүр 1.29% (n=3),
1425
1170
Ураацайтан,
Хотонтон,
Тоншуултан,
Зүсэгтэн,
1076
600
Эргүүбортон тус бүр 0.86% (n=2), Өвөөлжтөн, Хөхөөтөн
400
багын шувууд тус бүр 0.43% (n=1) –ийг эзэлж байна.
Шувуудын
талаар
явуулж
буй
хяналт
шинжилгээний ажлаар 2018 онд энэ бүс нутгаар
нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг, тохиолдлын ховор
тааралддаг, өвөлждөг болон суурин 10 баг, 26 овог, 39
төрөлд хамаарах 71 зүйлийн 1425 бодгаль шувуу
тэмдэглэгдэв (График 47). Шувуудын нүүдлийн оргил үе
болох 10 дүгээр сард хамгийн олон буюу 5 зүйлийн 1008
бодгаль бүртгэгдсэн байна (График 50).
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График 77. 2016, 2017, 2018 онд
ажиглагдсан шувуудын зүйлийн
баялаг, тоо толгойн харьцуулалт
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Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны гаргасан шалгуураар (IUCN, 2018) 18шувуудын
олон улс болон бүс нутаг дахь хамгааллын статус, ховордлын зэргийг нь үнэлэн
ангилсны дагуу Оюу Толгой орчмын шувуудын статусыг тодорхойлсон (58-р хүснэгт).
Хүснэгт 58. Оюу Толгой орчимд 2018 онд ажиглагдсан ховор шувууд
Зүйлийн нэр

ШУ-ны нэршил

Бүс нутгийн
үнэлгээ
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Товчилсон үгийн тайлбар: УБ-устаж болзошгүй, Э-эмзэг, АӨ-анхааралд өртөхөөргүй;
ӨЗ-өндөглөн зусдаг, С-Суурин
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График 78. 2018 онд ажиглагдсан шувуудын тоо, зүйлийн баялаг

Оршин амьдрах хэлбэрээр нь ангилан үзэхэд өндөглөн зусдаг 12 (16.9%),
нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг 36 (50.7%), суурин 16 (22.5%), зусдаг 1 (0.01%), эрмэл
1 (0.01%) зүйл байна.
Энэ жил Оюу Толгой орчмын усан сан, хайлааст сайранд өмнө нь тэмдэглэгдэж
байгаагүй Гацууран солбинхушуут Loxia curvirostra (АӨ) Ханбогд сумын Баян багийн
нутагт байрлах Алагбаян хайрханы хайлааст аманд 5 сарын 26 өдөр ажиглагдсан (123-р
зураг).

18

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2.
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Зураг 146. Их булагийн аманд ажиглагдсан Үүрэн сүүлтзана (Uragus sibiricus)

Манай орны ховор зүйл шувуудын нэг могойч бүргэд (Circaetus gallicus)- ийн үүрлэлт,
үржлийн амжилтыг илрүүлэн судлах ажлыг 2018 оны 5 сарын 26-28 хооронд өмнө нь
бүртгэгдсэн 7 (CG1-CG7) үүрэн дээр дахин хийж гүйцэтгэлээ. Энэ жил дээр дурьдсан
үүрнүүд дээр шувуу үүрлэсэн шинж тэмдэг ажиглагдсангүй.
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2018 оны өвөл болон хаврын улиралд говийн бүс нутгаар хур тунадас бага орсны улмаас
ургамлын гарц муу байлаа. Үүнийг дагаад махчин шувуудын идэш тэжээл хомс болж

Хуудас - 281

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2018 он

могойч бүргэд нутгийн хойд хэсэгрүү шилжин үүрэлсэн байж магадгүй юм (Аман
мэдээ).

Зураг 147. Могойч бүргэдийн үүрний байршил (CG1-CG7)

Хэсгийн дүгнэлт
Оюу толгой орчмын нутаг дэвсгэр нь манай орны зарим ховор зүйл шувуудын
өндөглөн зусдаг 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 нүүдлийн том замууд дайран өнгөрдөг зэрэгтэй
холбоотой байж болох юм. Ажиглалт судалгааг тогтмол хийснээр цааш цаашдаа
шувуудын зүйлийн олон янз байдал нэмэгдэх боломжтой.
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.
11.6.3. Жижигхөхтөн амьтдын судалгаа
Судалгааны талбай, хугацаа
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
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6 дээж талбайд (FMP01, FMP03, FMP05, FMP06, FMP07 болон FMP08) 4 удаагийн
давталттайгаар 2018 оны хээрийн судалгааны ажлыг VI сарын 14-нөөс VII сарын 08-ны
хооронд хийж гүйцэтгэсэн.

Зураг 148. Жижиг мэрэгч амьтдын мониторинг судалгааны талбайн бүдүүвч зураг.

Судалгааны үр дүн
Оюу Толгой уурхайн талбай орчим болон дэд бүтцийн дагуух судалгааны 6 дээж талбайд
хийж буй жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2018 оны үр дүнг нэгтгэн
үзвэл, нийтдээ 7 төрөлд хамаарах 10 зүйлийн 86 бодгаль жижиг хөхтөн амьтан шинээр
тэмдэглэсэн бол 62 бодгаль амьтан дахин барьжээ (Хүснэгт 59).
Хүснэгт 59. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2018 он)
Талбайн
нэр
FMP01

Зүйлийн нэр

Шинээр
тэмдэглэсэн

Давтан
барилт

1 га дахь
элбэгшлий
н үнэлгээ

Монгол чичүүл

Meriones unguiculatus

2

-

-

Шар чичүүл

Meriones meridianus

4

6

4

Сибирь алагдаага

Allactaga sibirica

3

3

3

Говийн алагдаага

Allactaga bullata

3

2

3±0.8

Өмнөговийн алагдаага

Allactaga balikunica

4

-

-

Монгол нэр
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FMP03

FMP05

FMP06

FMP07
FMP08

Монгол чичүүл

Meriones unguiculatus

1

-

-

Шар чичүүл

Meriones meridianus

2

-

-

Цомч шишүүхэй

Allocricetulus curtatus

1

-

-

Шар чичүүл

Meriones meridianus

2

3

2±0.2

Сибирь алагдаага

Allactaga sibirica

4

1

5±1.7

Говийн алагдаага

Allactaga bullata

1

1

-

Өмнөговийн алагдаага

Allactaga balikunica

1

-

-

Элсч савагдаахай

Dipus sagitta

8

8

10±3.4

Таван-хуруут атигдаахай

Cardiocranius
paradoxus

1

1

-

Элсний зусаг

Phodopus roborovskii

1

-

-

Монгол чичүүл

Meriones unguiculatus

6

11

6±0.2

Шар чичүүл

Meriones meridianus

4

6

4

Сибирь алагдаага

Allactaga sibirica

1

-

-

Говийн алагдаага

Allactaga bullata

5

2

6±2.4

Өмнөговийн алагдаага

Allactaga balikunica

1

2

-

Монгол даахай

Stylodipus andrewsi

1

-

-

Шар чичүүл

Meriones meridianus

1

2

-

Элсний зусаг

Phodopus roborovskii

4

6

4±0.3

Монгол чичүүл

Meriones unguiculatus

1

-

-

Шар чичүүл

Meriones meridianus

7

4

8±1.9

Элсний зусаг

Phodopus roborovskii

12

2

31±17

Сибирь алагдаага

Allactaga sibirica

3

-

-

Өмнөговийн алагдаага

Allactaga balikunica

2

1

-

Элсч савагдаахай

Dipus sagitta

1

-

-

Судалгааны дээж талбайн (FMP01-FMP08) хэмжээнд 2018 оны байдлаар зонхилогч
зүйлүүд нь монгол чичүүл Meriones unguiculatus болон шар чичүүл Meriones meridianus
байв (Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; ALSI- Allactaga sibirica; ALBU- Allactaga
bullata; STAN- Stylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; MEUN- Meriones
unguiculatus PHRO-Phodopus roborovskii; DISA-Dipus sagitta; CAPA- Cardiocranius
paradoxus; ALCU - Allocricetulus curtatus
Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; ALSI- Allactaga sibirica; ALBU- Allactaga bullata;
STAN- Stylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; MEUN- Meriones unguiculatus
PHRO-Phodopus roborovskii; DISA-Dipus sagitta; CAPA- Cardiocranius paradoxus; ALCU
- Allocricetulus curtatus
). 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 7 зүйлтэй байсан (FMP06) бол зарим талбайд 2-3 зүйл
мэрэгч тэмдэглэгдсэн (FMP-03 болон FMP07) байна.
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График 79. Судалгааны дээж талбай бүр дэх жижиг хөхтөн амьтдын зүйлийн баялаг, тоо толгойн
харьцуулалт (2016-2018 он)

Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; ALSI- Allactaga sibirica; ALBU- Allactaga bullata;
STAN- Stylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; MEUN- Meriones unguiculatus
PHRO-Phodopus roborovskii; DISA-Dipus sagitta; CAPA- Cardiocranius paradoxus; ALCU
- Allocricetulus curtatus
Хэсгийн дүгнэлт
Амьдрах орчны олон янз байдал мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал ихсэх нөхцлийг
бүрдүүлж байна (MacArthur нар, 1961) 19.
Бид мониторингийн дээж талбай бүр дээрх мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал,
элбэгшлийг өмнөх жилүүдийн мониторингийн үр дүнтэй харьцуулан үзсэн.
Мониторингийн үр дүнгээс харахад шар чичүүл ОТ уурхайтай ойр байрлах дээж талбайд
тоо толгойн хувьд өмнөх онуудтай харьцуулахад ихсэж буй хандлага ажиглагдаж байна.
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) 20. Гэсэн ч мониторингийн талбай бүр дэх бусад
19

MacArthur нар. On Bird Species Diversity, Ecology, 42, 594-598

20
Kuznetsov нар. Effect of Habitat Type and Population Density on the Stress Level of Midday Gerbils in FreeLiving Populations, Biology Bulletin, Vol 31, No 6, pp 749-754
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зүйл мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой харьцангуй тогтвортой байлаа.
Мөн энэ жил дээж талбайнуудад өмнө нь баригдаж байгаагүй цомч шишүүхэй
баригдсан. Мэрэгчдийн мониторинг хийж байх үед хур тунадас ороогүйгээс шалтгаалан
говийн бүс нутгаар хуурай, гандуу байсан нь уулархаг, хадархаг газар шүтэж амьдардаг
цомч шишүүхэйг тэгш хөндийд бууж ирэн хоол тэжээл хайхад хүргэсэн байх
магадлалтай гэж үзэж байна (Батсайхан нар, 2014). 21
11.6.4. Төслийн талбай дахь зэрлэг 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 2018 онд нийт 88 сүрэгт хамаарах 337 бодгаль хар сүүлт
бүртгэгдсэн бол хулангийн хоёр бодгаль энэ жилийн турш уурхайн хашаан дотор
идээшлэн байршив (80-р график). Хар сүүлтийн 1 сүрэгт байх бодгалийн тоо хамгийн
багадаа 1, ихдээ 22, дунджаар 3.82±0.43 байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн
85.2 хувийг 1-5 бодгальтай сүрэг, 9 хувийг 6-10 бодгальтай сүрэг, үлдсэн хувийг 11-22
бодгаль бүхий сүрэг эзэлж байв (81-р график).

21

Батсайхан нар. Монгол орны хөхтөн амьтан
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График 81. Харсүүлтийн сүргийн дундаж тоо
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Сар бүр ажиглагдсан хар сүүлтийн тоо толгой болон хур тунадасны нийлбэр хооронд
урвуу корреляци хамаарал ажиглагдаж байлаа (R= - 40.1).
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График 82. Уурхайн хашаан доторх хар сүүлтийн тоо толгой /2015-2018 он/

Энэ 2018 онд уурхайн хашаан доторх хар сүүлт зээрийн нягтшил 1 км2 талбайд I
сард 1.38 бодгаль, II сард 0.64 бодгаль, III сард 1.87 бодгаль, IV сард сард 0.55 бодгаль,
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V сард 0.3 бодгаль, VI сард 0.13 бодгаль, VII сард 0.07 бодгаль, VIII сард 0 бодгаль ба XI
сард 0.18 бодгаль нягтшилтай үнэлэгдэв.

Зураг 149. Уурхайн хашаан доторх хулан, хар сүүлтийн байршил /2018 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.
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11.6.5. Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны хяналт шинжилгээ
Судалгааны үр дүн
Оюу толгой компанийн Биологийн олон янз байдлын судалгааны багийн зүгээс
2017 онд төслийн дэд бүтцийн дагуу сар бүр явуулж буй хяналт шинжилгээгээр 48
сүргийн 205 бодгаль хар сүүлтий, 34 сүрэгт хамаарах 259 бодгаль хулан адуу бүртгэсэн
байна. Хулан адуу 1-64 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж байсан бол хар сүүлтийн хувьд 133 хүртэлх тоогоор сүрэглэж байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 60.4 хувийг
1-3 бодгальтай сүрэг, 27 хувийг 4-5 бодгальтай сүрэг, 4.1 хувийг 6-10 бодгаль бүхий
сүрэг үлдсэн хувийг 11-33 бодгальтай сүрэг эзэлж байсан бол ажиглагдсан хулангийн
сүргийн 64.7 хувийг 1-5 бодгаль бүхий сүрэг, 20.5 хувийг 6-10 бодгальтай сүрэг, 14.7
хувийг 11-ээс их бодгаль бүхий сүрэг эзэлж байв.
Оюу толгой уурхайн талбай болон дэд бүтцийн шугам дагуу хар сүүлт зээр болон
хулангийн тоо толгойн элбэгшил 2018 оны өвлийн улиралд өндөр байсан бол зуны
саруудад тоо толгойн элбэгшил буурсан хандлага ажиглагдаж байна (83-р график).
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График 83. Дэд бүтцийн шугамын дагууд тохиолдох хулан, хар сүүлтийн тоо толгой /сараар/
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Зураг 150. Хар сүүлт зээр, Хулангийн байршил, тоо толгой

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 150).
Бидний явуулж буй хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд 2018 оны байдлаар
хулан адуу нь 220 кв-ын өндөр хүчдэлийн шугам болон хатуу хучилттай замаас хамгийн
ойрдоо 15 метр, холдоо 1000 метр, дунджаар 322.5±63.6 метр зайд, хар сүүлт зээр
хамгийн ойрдоо 20 метр, холдоо 847 метр, дунджаар 256.6±44 метр зайд байршиж байв.
Бидний цуглуулсан хар сүүлт, хулангийн дэд бүтцийн шугам, тээврийн хэрэгслээс
зайлсхийх зай бусад зүйл зэрлэг амьтад дээр хийсэн судалгааны үр дүнтэй ойролцоо
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байлаа (wild yak 999±304 метр, kiang 568±83 метр, tibetan antelope 286±27, tibetan gazelle
177±14) (Lian нар, 2012) 22.
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График 84. Хулан, хар сүүлтийн хүн болон тээврийн хэрэгслээс дайжих зай (2015-2018)

2018 оны зун говийн бүс нутгаар олон жилийн дунджаас их 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.
11.6.6. Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны осол эндэгдэл
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,

22
Lian нар. Avoidance distance of four ungulates from roads in Kekexili and related protection suggestions.
Shengtaixue Zazhi 31 (1): 81-86
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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 2018 оны X сарын
дунд хүртэл хугацаанд 22 зүйл шувуу, 6 зүйл хөхтөн амьтны 88 осол, эндэгдэл
бүртгэгдсэн, үүний дийлэнх буюу 65.9%-ийг (n=58) шувуу, үлдэх 34.1% нь (n=30)
хөхтөн амьтад эзэлж байсан ба өвөл I, III, V, болон IX сард харьцангуй олон осол,
эндэгдэл тохиолджээ (85-р график).
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График 85. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдэл (жил болон сараар)

Эдгээр осол, эндэгдлийн шалтгааныг ангилан үзвэл барилга байгууламж, цонх,
хашаа зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол хамгийн их 18 удаа буюу 20%-ийг, цахилгааны
утас мөргөж эндэх тохиолдол 15 буюу 17%, цахилгаанд цохиулж эндэх тохиолдол 15
буюу 17%, тээврийн хэрэгсэлд дайруулах эндэгдэл 5 удаа буюу 5.6%-ийг, усан санд
живэх болон махчин амьтдад бариулсан тохиолдол 8 удаа буюу 9%-ийг, тодорхойгүй 27
буюу 30.6%-ийг тус тус эзэлж байна (86-р график).
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График 86. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн шалтгаан
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Нийт эндсэн амьтдын 26.14%-ийг хар сүүлт зээр, 12.5%-ийг хон хэрээ, 7.95%-ийг
ногтруу үлдсэн хувийг бусад зүйл хөхтөн амьтад болон шувууд эзэлж байна.
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График 87. Осол, эндэгдэлд өртсөн амьтны тоо
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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 1981 23, Гомбобаатар 2006 24).
Өнгөрсөн өвөл говийн бүс нутгаар хүйтэн, идэш тэжээл хомс, цас бага орсонтой
холбоотойгоор зэрлэг амьтад ялангуяа хар сүүлт зээрийн хувьд өвөлжилт хүнд
болов. Уурхайн орчимд өлдсөн, нохойнд бариулсан зэргээр эндсэн хар сүүлт зээр
нилээд бүртгэгдсэн. Тиймээс бид зэрлэг амьтдад зориулан ус хийх, мөс тавих
ажлыг Оюу Толгой, Гүний хоолой, болон Гашуун сухайтын замын орчим нийт 11
цэг дээр хийж гүйцэтгэсэн.
Оюу Толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад
үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсээр
байгаа билээ. Ирэх 2019 онд дүйцүүлэн хамгааллын төслийн хүрээнд шувууд
цахилгаанд цохиулж эндэх эрсдэл бүхий шонгуудад тусгаарлагч суурилуулах
ажлыг үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөж байна.

11.6.7. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хяналт
Оюу Толгой уурхайн талбайгаас Гашуун сухайтын хилийн боомт хүртэл хатуу
хучилттай замыг 2014 онд барьж ашиглалтанд оруулсан. Энэ замаар зорчих тээврийн
хэрэгслээс зэрлэг амьтанд үзүүлж болох нөлөөллийг тогтоох, хянах зорилгоор тээврийн
хэрэгслийн тоо, хурд, замын эрчмийг үнэлэх ажлыг 2014 оны XII сараас эхлүүлэн
хэрэгжүүлж байна. Бид Марксман M680 загварын байнгын ажиллагаатай автомат
тоологч багажийг суурилуулан ашиглаж замын хөдөлгөөний хяналтыг явуулж байгаа ба
эндээс:
•
•
•
•

23

Тээврийн хэрэгслийн зорчиж буй хугацаа
Тээврийн хэрэгслийн тоо, хурд
Зорчиж буй чиглэл болон эгнээ
Тээврийн хэрэгслийн урт, хүндийн хэмжээ зэрэг мэдээллийг хүлээн авдаг.

Benson. Large Raptor Electrocution and Power Pole Utilization: A study in Six Western States

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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График 88. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн дундаж тоо (жилээр)

Замын хөдөлгөөний хяналтын дүнгээс үзэхэд 2018 онд Оюу толгой - Гашуун сухайтын
замаар хоногт хамгийн багадаа 37, хамгийн ихдээ 613, дунджаар 361,6 тээврийн хэрэгсэл
зорчиж байв (График 88). Y = 57.49X + 134.5 шугаман тэгшитгэлээс харахад тээврийн
хэрэгслийн тоо (y) жил (x) бүр 57.49-ээр нэмэгдэх хандлагатай байна.
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График 89. ОТ-Гашуун сухайтын замын хөдөлгөөний хоногийн эрчим
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ОТ-ГС чиглэлийн хатуу хучилттай замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн өглөө 6 цагаас
эхлэн эрчимжээд 9-10 цагийн үед хамгийн их хэмжээнд хүрээд өдрийн 15-16 цагийн үед
бага зэрэг буураад дахин 17-19 цагийн хооронд ихсээд оройн 20 цагаас эхлэн үүрийн 5
цаг хүртэл буурч буй дүр зураг ажиглагдаж байна (График 89).
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График 90. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчсон тээврийн хэрэгслийн хурд

Хяналт эхэлсэн 2018 оны 1 сараас 10 сарын хооронд 88,822 тээврийн хэрэгсэл
бүртгэгдсэн ба эдгээрийн 60,870 (68.5%) нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний тухай
хууль, дүрмийн дагуу орон нутгийн замд мөрддөг хурдны хязгаар болох 80 км\цаг
хүртэл хурдтай зорчсон бол 27,952 (31.5%) тээврийн хэрэгсэл ямар нэг хэмжээгээр хурд
хэтрүүлэн зорчжээ (График 90). Оюу толгой компанийн эзэмшилд буй бүх тээврийн
хэрэгслүүдэд хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмж буюу GPS суурилагдсан, байнгын
хяналтад байдаг. Эдгээр хурд хэтрүүлсэн 27,952 тээврийн хэрэгслүүдээс зөвхөн 34
(0.001%) нь Оюу толгой болон гэрээт ажил гүйцэтгэгч компанид хамаарах тээврийн
хэрэгслүүд байв.
Хэсгийн дүгнэлт
Хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд цаашдаа тээврийн хэрэгслийн эрчим (204 – 361
машин/хоног) жил бүр тогтмол өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Хоногт зорчих
тээврийн хэрэгслийн тоо 400 байх нь аливаа зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөнд саад
учруулна, харин 1000 хүрвэл амьдрах орчны хувьд бүрэн тусгаарлалт болох нөлөөлөл
болно гэж үздэг (Kaczensky 2011b) 25. Мөн 2030 онд ОТ-ГС замаар нэг өдөрт зорчих

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)
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тээврийн хэрэгслийн тоо >1600 их байх төлөвтэй хэмээн дурьдсан байна (TBC ба FFI,
2011) 26. 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, шөнийн цагаар тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсоох, баяжмалын цувааг бөөнөөр нь өдөрт нэг удаа гаргах,
хурдны дээд хязгаарыг бууруулах зэрэг арга хэмжээг тогтмол авч хэрэгжүүлэх нь
зүйтэй.
11.6.8. Монгол Хулан (Equus hemionus) – ийн хууль бус агнуурын төлөв байдлын
судалгаа
Энэхүү судалгааны үндсэн зорилго нь Монгол дахь хулангийн тархац, тоо
толгойн цөм хэсгийг агуулах Дорнод болон Галбын говийн нутаг дахь хулангийн хууль
бус агнуурын төлөв байдлыг тогтооход чиглэдэг. Хулангийн сэг зэмийг илрүүлж,
нягтшилыг үнэлэхийн тулд хээрийн судалгааг өмнө тохиролцсон “Зайн дээжийн арга”
ашиглан урьдчилан сонгосон судалгааны трансектийн дагуу 2018 оны 6 сарын 27-оос 7
сарын 3-ны хооронд WCS байгууллагын судлаач Б.Бүүвэйбаатар, С.Стриндберг, МУИСийн багш, судлаач Н.Батсайхан нар гүйцэтгэлээ (Зураг 151).

Зураг 151. Хулангийн сэг зэм элбэг тааралддаг талбайгаар сэг зэм хайсан ажлын замнал (улаан
шугамаар тэмдэглэсэн) ба бүртгэгдсэн сэг зэмүүд (хөх цэгээр тэмдэглэсэн)
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11.6.9. Байгаль хамгаалагчдад явуулсан сургалт
2018 оны хээрийн судалгааны ажил Говийн бага дархан цаазат газрын байгаль
хамгаалагч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан хулангийн сэг зэмийг зөв таних сургалтаар
эхэлсэн ба уг сургалтын явцад хээрийн нөхцөлд сэг зэмийг таних дадлага ажлыг мөн
зохион байгуулсан. Хээрийн дадлага ажлын явцад дархан цаазат газрын байгаль
хамгаалагчид болон албан хаагчид хулангийн зэмийн мэдээг тус тусдаа цуглуулж авсан.
Ингэснээр уг мэдээг ашиглан байгаль хамгаалагч бүрийн сэг зэмийг таних чадварыг
харьцуулах боломжтой. Дадлага ажлын дараа хулангийн сэг зэм ихээр илэрдэг дээр
дурдсан газруудад сэг зэм хайх ажлыг хамт гүйцэтгэсэн.
Судалгааны үр дүн
Энэхүү хээрийн ажиглалтын үед нийт 80 хулангийн сэг зэм бүртгэсэн бөгөөд
эдгээрээс 9 нь сүүлийн нэг жилд үхсэн хулангийн зэм байсан. Эдгээр шинэ сэг зэмийн
мэдээнээс үзэхэд байгалын жамаар үхсэн хулангийн харьцаа өмнөх шугаман
трансектийн мэдээтэй харьцуулахад арай өндөр байсан буюу байгалын жамаар үхсэн 5,
хулгайн анд өртсөн 4 зэм байв.
11.6.10.
Монгол Хулан (Equus hemionus)- ийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөний
судалгаа
Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөний мониторингийн хүрээнд Өмнийн
говийн хулангийн шилжилт хөдөлгөөний хэв маягийг тодорхойлох, хулангийн шилжилт
хөдөлгөөнд нөлөөлж буй байгалийн болон хүний хүчин хүчин зүйлс (ялангуяа уул
уурхай, автозам)-ийг тогтоох зорилготой.
Хулан адуу (Equus hemionus)-д хиймэл дагуулын дамжуулагч бүхий хүзүүвч зүүх
ажлыг 2018 оны 9-р сарын 16-24-ний хооронд Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах
нийгэмлэг болон Австрийн Венийн Их Сургууль, Норвегийн Байгаль хамгааллын
хүрээлэнгийн эрдэмтэд хамтран хийж гүйцэтгэв.
Судалгааны үр дүн
Хээрийн судалгаагаар Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Ханбогд болон Дорноговь
аймгийн Хатанбулаг, Улаанбадрах сумдын нутгаас нийт 30 хулан (12 азарга, 18 гүү) адуу
барьж Vectronic Aerospace 27 загварын хүзүүвч зүүсэн (Зураг 7).
Эдгээр хүзүүвчнүүд дээд тал нь 2 жил 6 сар хүртэл хугацаанд ажиллах хүчин чадал
бүхий батерейтай бөгөөд ажиллах хугацаандаа тухайн амьтны байршлын мэдээг цаг
тутамд өгч байхаар тохиргоо хийгдсэн. Нийт 30 хүзүүвчнээс 6 нь фото зураг авах, видео
бичлэг хийх горимтой ба 1 жил хүртэл хугацаанд ажиллах батерейтэй. Хуланд зүүсэн
бүх хүзүүвч ажиллаж дууссаны дараа өөрөө салж унах горимтой бөгөөд тухайн
амьтандаа ямар нэг сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй.
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Хүзүүвч зүүсэн хулан тус бүрээс генетик, физиологи болон өвчний судалгаанд
зориулж цус, хамрын арчдас, үс, эдийн дээж тус тус цуглуулсан. 2018 оны 10 сар хүртэл
хугацаанд бичигдсэн мэдээг боловсруулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд үр дүнг жилийн
эцсийн тайланд тусган оруулахаар төлөвлөж байна.
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
автозамын үзүүлэх нөлөөг тодорхойлон, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн
хамгааллын арга хэмжээг боловсруулна.

Зураг 152. 2018 оны 9-р 16-24-ний хооронд хүзүүвч зүүсэн хулангийн байршил

11.6.11.

Хулангийн унаганы мэнд үлдэлтийн судалгаа

Хулангийн унаганы мэнд үлдэлтийг тогтоох судалгааны ажлыг Өмнөговь болон
Дорноговь аймгуудын өмнөд хэсгээр 2018 оны 4 сарын 26-аас 5 сарын 5 хүртэлх
хугацаанд хийсэн. Энэхүү судалгааны ажлын үндсэн зорилго нь хээрийн ажиглалтын
явцад бүртгэгдсэн хулангийн сүрэгт эзлэх унаганы тоог 2017 оны судалгааны үр дүнтэй
харьцуулах замаар унаганы мэнд үлдэлтийг тогтооход оршино.
Хээрийн судалгааг 2017 оны замналын дагуу автомашинаар явж гүйцэтгэсэн. Хулангийн
сүрэг тааралдсан тохиолдолд сүргийн бүтцийг (унага, бие гүйцсэн бодгаль) дуран болон
телескоп ашиглан тодорхойлсон.
Судалгааны үр дүн
2018 оны судалгааны явцад 103 сүргийн 1507 бодгаль бүртгэж, тэдгээрийн сүргийн
бүтцийг тодорхойлсон (130-р зураг). Эдгээр бүртгэсэн нийт бодгалийн 237 нь унага,
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1170 нь бие гүйцсэн амьтад (2 буюу түүнээс дээш насны) байна. Хулангийн томоохон
сүргүүд гол төлөв Эргэлийн Зоо БНГ орчмын ургамлын гарц сайтай нутагт бүртгэгдсэн.
2018 оны 5-р сарын судалгаагаар тоологдсон хулангийн нийт сүрэгт эзлэх
унаганы хувь (15.7%)-ийг 2017 оны 7 сарын судалгааны үр дүн (18.9%)-тэй харьцуулан
тооцож үзэхэд унаганы мэнд үлдэлт 82.3% байна.

Зураг 153. 2018 оны 4 сарын 26-аас 5 сарын 5 хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэсэн судалгааны замнал ба
судалгааны үеэр тэмдэглэгдсэн хулангийн байршил

11.6.12.
Хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa)- ийн шилжилт хөдөлгөөний
судалгаа
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.
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Хар сүүлтийг уул уурхай, автозам орчмын нутгууд, мөн хүний нөлөөнөөс алс зайтай
газруудаас барьж хүзүүвчилнэ. Судалгаанд Sirtrack Pinnacle ProS загварын28
хүзүүвчнүүдийг ашиглах бөгөөд эдгээр нь 1 цаг тутамд тухайн амьтдын орон зайн
байршлын мэдээг дамжуулж, цуглуулахаар тохируулга хийгдсэн (131-р зураг). 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 (132-р зураг). 2014 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажилд
мөн энэхүү арга зүйг ашиглан нийт 10 хар сүүлтийг амжилттай барьж, шилжилт
хөдөлгөөний судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.

Зураг 154. Хар сүүлт зээрэнд
зүүх

Зураг 155. Хар сүүлт зээр барих тор

Судалгааны үр дүн
2018 оны судалгааны ажлын хүрээнд нийт 20 хар сүүлт барьж хүзүүвчлэх ажлыг 10-р
сарын 10-26 хооронд гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.
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