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1.

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Оюу толгойн уурхайн үйл ажиллагаа нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын
Жавхлант багийн нутагт Улаанбаатар хотоос урагш 640 км, Даланзадгад хотоос зүүн тийш
210 км, Ханбогд сумаас баруун тийш 45 км зайд байрладаг Оюу толгой гэдэг газарт
явагдаж байна (Зураг 1).

Зураг 1. Оюу Толгой уурхайн байршил

1.1.Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг орд
Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний сайдын 2007 оны 07 дугаар сарын 10ны өдрийн 167 тоот тушаалаар Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудыг Монгол улсын
ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд анх бүртгэн авсан. Оюу Толгойн зэсалтны орд нь дараахи гурван үндсэн хэсгээс бүрдэж байна. Үүнд:
1. Оюутын бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос),
2. Хюго Дамметын бүлэг орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго) болон
3. Херуга орд (Зураг 2).
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,
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120г/тн-ын дундаж агуулгатай молибденийг 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 ЭБМЗ
хүлээн авсан ба энэхүү нөөцөнд орсон өөрчлөлтийн дагуу техник-эдийн засгийн
үндэслэлд нэмэлт тодотгол хийсэн.

Зураг 2. Оюу Толгой зэс-алтны бүлэг ордын тойм зураг

1.2.Хайгуулын ажил
“Оюу Толгой” ХХК нөөц ашиглалт, цаашдын хайгуулын ажилд дэмжлэг болох
зорилгоор 2017 онд Онтрэ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээтэй Жавхлантын (MV-015225)
тусгай зөвшөөрлийн 0.5 га талбайд геофизикийн судалгаа, 0.5 га талбайд хөрсний
дээжлэлт хийж, нийт 1 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн. Шивээ толгойн (MV015226) талбайд 2016 онд өрөмдсөн 6 цооногоос 100 ширхэг чөмгөн дээжлэлт хийж,
20 дээжинд геохимийн, 10 дээжинд геохронологийн шинжилгээ тус тус хийлгэсэн.
Мөн “Оюу Толгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Хөх Хад (MV-006710), Манахтын (MV-006708)
талбайнуудад нарийвчилсан геологийн зураглал болон нийт 85 дээжинд чулуулгийн нас
тодорхойлох, геохимийн шинжилгээ хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.
Эдгээр судалгааны ажлуудын мэдээллийг 2017 оны хайгуулын ажлын тайланд тусгах
болно.
1.3.Ил уурхайн ашиглалт, баяжуулах үйл явц
2017 оны 3-р улирлын байдлаар Ил уурхайгаас олборлосон нийт хүдрийн хэмжээ
27,466 мян.тонн, Баяжуулах үйлдвэрт баяжуулсан нийт хүдрийн хэмжээ 10.615 мян.тонн,
нийт үйлдвэрлэсэн баяжмалын хэмжээ 170.0 мян.тонн, нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь
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зэсийн дундаж агуулга нь 21.7 хувь байна. Баяжмал дахь металын агуулгын хувьд зэс 36.9
мян.тонн, алт 31 мян.тонн, мөнгө 239 мян.унци байсан байна.
1.4.Дэд бүтэц, зам харилцаа
Оюу толгойн уурхай нь БНХАУ-ын хилээс 80 км, түүний төмөр замын сүлжээнээс
хамгийн дөт чиглэлээр 300 км-ын зайтай оршдог. Тус бүс нутаг нь орон нутгийн замын
сүлжээгээр бусад сум болон аймгийн төвүүдтэй холбогддог.
2017 онд Оюу Толгой–Гашуун сухайтын автозамын Цагаанхаднаас Гашуунсухайтын
хилийн боомт хүртэлх 18км замыг барих төсөл явагдаагүй, 2018 онд хийгдэхээр
хойшлогдсон. Харин Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумаас Оюу толгой уурхайн талбай
хүртэлх 35.1 км хатуу хучилттай авто зам барих ажил явагдаж байгаа.
1.5.Байгаль орчны менежментийн зорилтууд
Манай Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (БОУТ) нь байгаль орчны эрсдлийг
дэс дараалалтай, цогц аргаар таних, үнэлэх бөгөөд уг эрсдлээс гарч болзошгүй үр
дагаварыг бууруулах ба хянахад чиглэсэн үйл ажиллагааны тогтолцоо юм. БОУТ нь
Төлөвлөх, Хэрэгжих, Шалгах, Дүн шинжилгээ өгөх дөрвөн үе шаттай хэрэгжих бөгөөд
байгаль орчны үзүүлэлтийг тасралтгүй сайжруулах боломжийг бий болгоно. Үүнд:
•

Төлөвлөлт

БОУТ-ны хүрээнд бид ISO 14001, “Рио тинто” ХХК-ийн шаардлага хангасан Эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлого боловсруулж, хууль эрхзүйн болон бусад
шаардлагыг тогтоож, түүнийг мөрдөх журам боловсруулсан. Компанийн үйл
ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэн
түүнийг бууруулах арга замыг тодорхойлсон болно. Тухайлбал, байгаль орчны эрсдлийг
бууруулах бодит зорилго, зорилтыг тодорхойлон тухайн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд
оруулж явдаг юм.
•

Хэрэгжилт, гүйцэтгэл

Байгаль орчны зорилго зорилтод хүрэх үүрэг хариуцлагын зохион байгуулалт, хүрэх арга
зам, хугацаа нь тодорхой байх шаардлагатай ба хэрэгжилтийн үе шатанд хүний нөөц,
мэргэшсэн, ур чадвар бүхий боловсон хүчин, орчин үеийн дэвшилтэт технологи,
санхүүгийн эх үүсвэрүүд зэрэг шаардлагатай нөөцөөр компанийн удирдлага хангах
үүрэгтэй. Гэрээлэгч, ханган нийлүүлэгчийн менежментийг уг удирдлагын тогтолцоотой
уялдуулан өөрсдийн тогтолцоог нэврүүлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.
•

Шалгалт
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Төлөвлөсөн үр дүнд хүрч, үйл ажиллагааг тогтмол сайжруулан улмаар түүний нийцтэй
байдлыг үнэлж, үл тохирох, засч залруулах арга хэмжээг авах талаар заасан журам
боловсруулж нэвтрүүлдэг. Эцэст нь БОУТ-ны хэрэгжилтийг хянах зорилгоор дотоод
аудит зохион байгуулагддаг ба аудитын тайланг байгууллагын дээд удирдлагад
танилцуулах ажил багтана.
•

Дүн шинжилгээ

Бид БОУТ-ны удирдлагын дүн шинжилгээг жил бүр хийж, тогтолцоог сайжруулахад
нээгдсэн шинэ боломжуудыг үнэлж, орсон өөрчлөлтийг үйл ажиллагаанд тусгадаг.
Ингэснээр БОУТ нь дахин төлөвлөлтийн үе шатанд орж, байгаль орчныг хамгаалах үйл
ажиллагааг тогтмол сайжруулах боломжтой болж байгаа юм.
Дээрхи бодлогыг цогц дараалалтай авч хэрэгжүүлсний үр дүнд олон улсад зөвшөөрөгдсөн
менежментийг хэрэгжүүлж буйг батлах батламж болох ISO 14001 сертификатыг 2013 оны
1 сард DNV байгууллагаас “Оюу толгой” ХХК-д олгосон болно (Зураг 3).

Зураг 3. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны бүдүүвч болон ISO14001 баталгаажуулалтын гэрчилгээ
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2.

ТӨСЛИЙН ГОЛ БА БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ

Оюу Толгой уурхайн зэс болон алт олборлох төслийн БОНБНҮ-ээр төслийн гол
болон болзошгүй нөлөөллийг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг (Хүснэгт 1).

Гадаргын усны урсац өөрчлөгдөх

х

х

х

х

Ургамлан нөмрөг өөрчлөгдөх

х

х

х

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл ихсэх

х

х

Геологийн тогтоц өөрчлөгдөх

х

х

Шууд бус

Шууд

Бага

х

Дунд

Хүчтэй

х

Буцаж нөлөөлөх

х

Урт хугацаанд

х

Байгаль орчны үзүүлэлтүүд

Дунд хугацаанд

Газрын дорхи усны урсац өөрчлөгдөх

Нөлөөлөл

Богино хугацаанд

Буцалтгүй нөлөөлөх

Өөрөө зохицуулагдах

Хүснэгт 1. БОНБНҮ1-ээр тогтоосон төслийн гол ба болзошгүй нөлөөлөл

1. Байгаль орчин, экосистемийн өөрчлөлт

Зэрлэг ан амьтдын байршилт, тархалт
өөрчлөгдөх

х

Уур амьсгал (бичил)-ын өөрчлөлт

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

2. Байгалийн нөөцийн ашиглалт
Зэс, алтны нөөц хомсдох

х

х

х

х

Эрдэс түүхий эдийн нөөц хомсдох

х

х

х

х

Бэлчээрийн талбай хомсдох

х

Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласнаас
усны нөөц хомсдох

х

х

х

Ахуйн зориулалтаар ашигласнаас усны
нөөц хомсдох

х

х

х

Эрчим
хүчний
хэрэглээ
/үйлдвэрийн хэрэгцээнд/

х

х

х

х

х

х

Эрчим хүчний
хэрэгцээнд/

нэмэгдэх

хэрэглээ нэмэгдэх /ахуйн

х

х

х
х
х
х
х

“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл
шинэчлэлийн нэгдсэн төсөл”
1
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3. Байгаль орчны чанарын өөрчлөлт
Газрын доорхи усны чанар өөрчлөгдөх

х

Гадаргын усны чанар өөрчлөгдөх

х

х

х

х

х

х

Агаарын бохирдол үүсэх

х

х

х

х

Хөрсний бохирдол үүсэх

х

х

х

х

Дуу чимээ, доргио чичиргээний нөлөөлөл

х

х

х

х

х

4. Байгалийн өнгө төрх, түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтологийн олдвор
Байгалийн унаган төрх болон ландшафтын
хэлбэр төрх өөрчлөгдөх
Тусгай
хамгаалалттай
нөлөөлөх

газар

х

нутагт

х
х

х

х

х
х

Түүх, соёлын дурсгалт зүйлд нөлөөлөх

х

х

х

Археологи,
нөлөөлөх

х

х

х

палеонтологийн

олдворт

5. Эдийн засаг, нийгмийн асуудал
Улсын төсвийн орлого нэмэгдэх

+

+

+

+

Орон нутгийн төсвийн орлого нэмэгдэх

+

+

+

+

Ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх

+

+

+

+

Шинээр ажлын байр нэмэгдэх

+

+

+

+

Ажиллагсдын эрүүл мэндэд нөлөөлөх

х

Тухайн орчинд оршин суугаа хүн амын
эрүүл мэндэд нөлөөлөх

х

Хүн амын шилжилт, хөдөлгөөн ихсэх

х

х

х
х
х

х
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6. Бусад нөлөөлөл
Хаягдлын сангаас үүсэх нөлөөлөл

х

Химийн бодисын нөлөөлөл

х

Зам
харилцаа,
машин
хөдөлгөөнөөс хөрс эвдрэх

механизмын

х

х

х

х

Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус,
нефтийн бүтээгдэхүүн хөрсөнд нэвчиж ус,
хөрс бохирдуулах

х

х

Ахуйн бохир усны цооног, бие засах газар,
хогийн цэгийн ариутгал муугаас эвгүй үнэр
гарах, ялаа батгана, шавж үржих

х

Хүчтэй салхи шуурга, түймэр, газар
хөдлөлт, аянга зэрэг байгалийн гамшгаас
үүдэн аюул осол гарах
Дүн

х
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х
х

х

х

х

х

5

9/4

х
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х

х

х
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СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

3.

3.1.Биологийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээний биелэлт
3.1.1. Оюу Толгой ХХК-ний үндсэн болон гэрээт ажилчдад байгаль орчин,
биологийн олон янз байдлын талаар мэдлэг олгох сургалт, хяналт
“Оюу Толгой” ХХК-ийн үндсэн болон гэрээт ажил гүйцэтгэгч компанийн ажилчид
нь Байгаль орчны мэдлэг олгох сургалтанд зайлшгүй хамрагддаг. Мөн ОТ уурхайн
ерөнхий сургалтад 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 нөлөөллөөс хэрхэн сэргийлэх (замгүй газраар тээврийн
хэрэгслээр зорчихгүй байх, хурдны хязгаарыг барих гэх мэт) талаар тусгагдсан байдаг.
Сургалтын материал нь Монгол, Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн.
2017 оны байдлаар дээрх сургалтуудад суусан ажилчдын тоог График 1-т харуулав.
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График 1. Сургалтанд хамрагдсан ажилчдын тоо.

2017 оны байдлаар ОТ-н харьяа Газар Зүйн Мэдээллийн Систем (GPS) суурьлуулсан 675
тээврийн хэрэгсэл байдаг бөгөөд эдгээрээс 2017 оны 1-12 сарын хугацаанд Оюу Толгой –
Гашуун Сухайт авто замын дагуу түр зогсолт хийсэн тээврийн хэрэгслийн тоог График 2-т
харуулав.
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График 2. Оюу Толгой – Гашуун Сухайт авто замын дагуу зогсолт хийсэн тээврийн хэрэгслийн тоо (20162017 оны 1-12 сар)

3.1.2. Хууль бусаар амьтан агнах, ургамал түүх, тэдгээрийн гаралтай түүхий
эдийг тээвэрлэх, ашиглахыг хориглох тухай журмыг хэрэгжүүлж, нэвтрэх
хаалгууд, онгоцны буудал дээр хяналт шалгалт явуулах
2014 онд ОТ-ийн Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын хэлтсээс “Зэрлэг
амьтан, ургамал болон тэдгээрийн гаралтай түүхий эдтэй холбоотой хууль бус үйлдлийн
талаар мөрдөх журам”-ыг боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангах үүднээс уурхайн талбайд ирж буцаж буй ажилчид,
зочдын тээш, тээврийн хэрэгслүүдэд тогтмол үзлэг шалгалтыг явуулж байна. 2017 оны 9-р
сар хүртлэх хугацаанд явуулсан үзлэг, шалгалтаар ямар нэг зөрчил илрээгүй.
3.1.3. Хоолны үлдэгдлийн хаях, булшлах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ил
задгай хаяхаас сэргийлж, элдэв идэшт шувуудын тоо толгойг үнэлэх
Төслийн талбайд 2013 онд шинээр олон улсын болон үндэсний стандартын
шаардлагад нийцсэн, хог хаягдлыг технологийн дагуу булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг
ууршуулах сан болон аюултай хог хаягдлыг шатаах зуух бүхий “Хог хаягдлын
менежментийн төв” (ХХМТ) барьж байгуулан ашиглаж байгаа. Энэхүү төвд хоолны
хаягдлыг булшлах үйл ажиллагаа тогтоосон журмын дагуу тогтмол хийгдэж байгаа ч
элдэв идэшт шувуудын хоол тэжээлийн нэг эх үүсвэр болсоор байна. Тиймээс энэ үйл
ажиллагааны хяналтын нэг арга зам нь шувуудын тоо толгойг тогтмол үнэлж байх явдал
юм. Түүнчлэн элдэв идэшт шувуудын тоо толгойн хэт олшрол, бөөгнөрөл нь тэдний идэш
бологч бусад биологийн төрөл зүйлүүдийн (мэрэгч амьтад) популяцийн хэмжээг
бууруулах, тэдгээртэй идэш тэжээлийн хувьд өрсөлдөгч болдог ховор зүйл шувууд
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тухайлбал идлэг шонхор (Falco cherrug), зээрд шонхорын (Falco naumanni) үржлийн
амжилтанд шууд болон (өндөг, ангаахайг идэх) дам байдлаар (идэш тэжээлийн өрсөлдөөн)
нөлөө үзүүлж болзошгүй.
2017 онд ХХМТ орчимд явуулж буй элдэв идэшт шувуудын тооллогын нийлбэр
дүнгээр 6 төрөлд хамаарах 8 зүйлийн 915 бодгаль шувуу бүртгэгдсэнээс хон хэрээ 779,
сохор элээ 81, хөхвөр тагтаа 31, алагтуу хэрээ 9, алаг шаазгай 14, хөх цэгцгий 1 байжээ.
Дээр дурьдагдсан 6 зүйл шувуудаас сохор элээ нүүдлийн ба зундаа өндөглөн зусдаг,
алагтуу хэрээ нь нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг, бусад 4 зүйл нь суурин шувууд юм
(График 3).
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График 3. Хог хаягдлын менежментийн төв дээрх элдэв идэшт шувуудын тоо /сараар/

ХХМТ орчмын хон хэрээний 2015-2017 оны тоо толгойн хөдлөл зүйг График 3-аас
харахад өвлийн улиралд өсөж, хавар зундаа харьцангуй буурсан дүр зураг ажиглагдаж
байлаа. Элдэв идэшт шувуудын хавар, зуны тоо толгойн бууралт нь хоолны үлдэгдэл,
хаягдлыг булшлах үйл ажиллагаанд тавьж буй хяналтын ажлын үр дүнг илтгэж болох
үзүүлэлт юм. Эсрэгээр өвлийн улирлын тоо толгойн өсөлт нь ОТ-ийн уурхайн талбайд
шувуудын хувьд орогнох, хоноглоход тааламжтай орчин их байгаатай холбоотой учир
цаашид уурхайн барилга, байгууламж дотор хэрээний овгийн шувууд үүрлэх боломжийг
хязгаарлахад анхаарч ажиллах нь чухал байна.
Оюу Толгой ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас хөрс, ургамлан бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулахын тулд Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө болон түүнийг дагалдах журмуудыг хариуцлагатайгаар
хэрэгжүүлж байна. Эдгээр журмуудын нэг болох Ховор ургамлыг хамгаалах журмыг 2016
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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 хэмжээнийнүүдийн тухай
дэлгэрүүлэн оруулж байна. Оюу Толгойн газар ашиглалт, нөхөн сэргээлтийн 2017 оны
явцын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3.3 болон 4-р бүлгээс тус тус үзэх боломжтой.
3.1.4. Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохоос өмнөх ургамлын бүрхэвчийн судалгаа
Компаний 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.
2017 онд ГХЗ олгосон талбайн ургамалжилтын судалгаанаас харахад 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 гадна Potaninia mongolica, Caragana brachypoda,
Lycium truncatum, Asterothamnus centraliasiatica, Oxytropis aciphylla, Spongiocarpilla
grubovii зэрэг ховор ургамлууд болон тэдгээрийн амьдрах орчин өртсөн.
3.1.5. Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээ
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 2017 онд:
•

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын тоног төхөөрөмж хадгалах түр талбайн 4.57 га
газарт ГХЗ хүссэний дагууд хийсэн ургамалжилтын судалгаагаар хөндөхөөс
зайлсхийх зөвлөмжинд орсон нэн ховор ургамал болох Spongiocarpilla grubovii –
Грубовын ортууз ургаж буй талбай хамрагдсан байсан. Иймд ховор ургамлыг
хөндөхөөс зайлсхийхийн тулд тус талбайд ажил эхлүүлэхээс татгалзан, өөр талбай
руу шилжүүлэх санал хүргүүлсэн.
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Зураг 4. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтанд ашиглах бараа материал хадгалах түр талбайн төлөвлөлт
болон SPOGRU-ийн тархалтын давхцал

•

Баяжуулах үйлдвэрийн зүүн талын өндөр хүчдэлээс Маршал Яард төслийн
талбайруу 35 квт шугам татах төслийн хүрээнд 1 га талбайг ашиглах ГХЗ олгох
хүсэлтийн дагуу шон буух хэсэг болон машин техник явах газарт ургамалжилтын
судалгааг хийхэд хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авах шаардлагатай Грубовын
ортууз ургаж буй талбай байсан. Төсөл хэрэгжүүлж буй багтай зөвшилцсөний
үндсэн дээр:
o тухайн ургамлын нягтшил ихтэй талбайг тойруулах,
o хөндөгдөх талбайн хэмжээг 0.5 га болгон багасгах,
o мөн машин техник явах, зогсоолын талбайг өмнө нь хөндөгдсөн байсан
талбайг ашиглах,
o шинээр төлөвлөсөн талбайд Грубовын ортууз нь нягшил багатай боловч
тухайн ургамлуудыг хөндөхгүй байхын тулд хамгаалалын зурвас татах зэрэг
зохицуулалтыг хамтран шийдвэрлэсэн.
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Зураг 5. Spongiocarpella grubovii –г хамгаалах арга хэмжээ авсан байдал – анхны төлөвлөлтийн талбайг
өөрчилж, үлдэх ургамлыг хамгаалах хаалт хашилт хийлгэсэн

3.1.6. Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээ
Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нэг болох
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 2017 оны хувьд ГХЗ хүссэн 30 талбайгаас 7 зүйлийн 6297 ш
бодгалийг Ханбогд суман дахь Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт шилжүүлэн
тарьсан (Зураг 6). Мөн өмнө нь ГХЗ авсан байсан Халивын элсний ордын талбайгаас 2
зүйлийн 1165 бодгалийг уг элсний ордын техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай руу
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэв.

Зураг 6. Ховор ургамал нүүлгэн шилжүүлж, БУҮГ-т ургаж буй байдал

2017 онд нүүлгэн шилжүүлсэн эдгээр ховор ургамлын нийт амьдралтын хувь нь дунджаар
46.0% байсан ба нэн ховор зүйл болох Spongiocarpella grubovii-Грубовын ортууз, Lycium
truncatum-Чонон махирс, ховор ургамал болох Oxytropis aciphylla-Өргөст ортууз гэсэн 3
зүйлийн ургамлыг нүүлгэн шилжүүлсэн хэдий ч шилжүүлэлт даагаагүй байна. Бусад 4
зүйл ургамал болох Potaninia mongolica, Salsola laricifolia, Caragana brachypoda,
Asterothamnus central-asiaticus –ийн хувьд вегетацийн бус үед нүүлгэн шилжүүлэх нь үр
дүнтэй байгааг доорх графикаас харж болно.
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Нүүлгэн шилжүүлсэн ургамлын амьдралтын үр дүнг зүйл тус бүрээр нь гаргасан (График
4) ба энэхүү ажлын үр дүн нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаарч байгааг дараах байдлаар
дүгнэх боломжтой юм. Үүнд,
•
•
•

тухайн ургамлын өөрийн шинж чанар
нүүлгэн шилжүүлэлтийг хийж буй тоног төхөөрөмж
нүүлгэн шилжүүлэлт хийж буй цаг хугацаа, улирал
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График 4. Ховор ургамалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээний үр дүнг ургамлын зүйл болон
улирлаар тус бүрээр нь харьцуулсан байдал

3.2.Усны нөөц, чанарын асуудал
3.2.1. Усны хэрэглээ
Оюу толгой уурхайн хэрэгцээнд 2017 онд нийт 34 худгийг унд ахуй, баяжуулах
үйлдвэр, Оюу толгой-Гашуун Сухайт болон Оюу Толгой-Ханбогд сумын замын барилгын
ажил, мод үржүүлгийн газар, Оюу толгойн уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглахаар
2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр 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
хугацаатай байгуулсан.
Оюу Толгойн баяжуулах үйлдвэр болон уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд нийт 30 худаг,
Оюу толгой - Гашуун Сухайт болон Оюу Толгой – Ханбогд сумын хооронд баригдаж буй
авто замын барилгын ажилд 3, Ханбогд суман дахь байгалийн ургамалын үржүүлгийн
газар 1 худгуудаас ус ашиглахаар тус тус гэрээ байгуулсан. Гүний хоолойн газрын доорх
усны ордын ус ашиглалт 2011 оны 8 дугаар сараас хэсэгчлэн эхэлсэн бөгөөд одоогийн
байдлаар нийт 5 цуглуулах багцын 28 худгаас Оюу Толгой уурхайн ус цэвэршүүлэх ба
савлах үйлдвэр, ус хуримтлуулах цөөрөм болон баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээнд
ашиглаж байна. Баяжуулах үйлдвэрийн үйл явц идэвхжин бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж
эхэлсэнтэй холбоотойгоор усны хэрэглээ 2017 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт
16,488,129 шоо.м усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл, барилгын ажлын
хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорх усны орд болон ашиглалтын бусад худгуудаас
нөхөн сэлбэлтээр авч ашигласан байна (
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Хүснэгт 2, График 5).
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Хүснэгт 2. Оюу толгой уурхайн ашигласан усны хэмжээ 2017 оны 9 дугаар сарын 30-ний байдлаар
Ашигласан
усны хэмжээ м3

Зориулалт

1

Баяжуулах үйлдвэрлэл

Унд ахуй
2

14,537,443

427,047

Тайлбар
Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ
буюу ус хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн усны
нийт хэмжээ.
Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны хэмжээг Оюу
Толгой төслийн Ус савлах болон цэвэршүүлэх
үйлдвэрийн мэдээг үндэслэн тооцсон.

УЦСҮ-ийн
савалсан
усны нийт хэмжээ.

2,490

3

Авто Зам

16,304

Авто замын хэрэгцээнд ашиглаж
баталгаат тоолуурын заалтаар

4

Мод
усалгаа

9,072

Мод үржүүлгийн төвийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа
худгийн баталгаат тоолуурын заалтаар

5

Ил уурхайгаас шавхсан
ус

8,297

Ил уурхайн шүүрлийн усыг зайлуулах төхөөрөмжинд
суурилуулсан баталгаат тоолуурын заалтаар

6

Дулааны
станц,
халаалтын системийн
хөргөлтөд ашигласан ус

113

Дулааны станцын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгийн
баталгаат тоолуурын заалтаар

7

Бусад

1,487,363

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

үржүүлгийн

Нийт усны хэрэглээ

байгаа

худгийн

16,488,129
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График 5. Оюу толгой уурхайн ашигласан усны хэмжээг жилээр нь харуулсан график.

Компаний усны менежмент, бодлогын хүрээнд Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усыг
хамгийн үр ашигтайгаар дахин ашиглах, үр өгөөжийг өндөр түвшинд байлгах нь Оюу
Толгой төслийн усны менежментийн үндсэн зорилго юм. Усны хамгийн гол хэрэглэгч
баяжуулах үйлдвэрт (2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар) нийт 113,827,897 куб
метр технологийн ус хэрэглэсэн бөгөөд үүнээс 99,290,454 куб метр буюу нийт эргэлтийн
усны 87.23 хувийг Хаягдал өтгөрүүлэгч төхөөрөмж болон хаягдлын далангаас эргүүлэн
татаж дахин ашигласан байна (Хүснэгт 3).
Хүснэгт 3. Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт (2017 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)
#

Үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

1

Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ буюу ус
хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн усны нийт хэмжээ

м3

14537443

2

Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны нийт эргэлт

м3

113827897

3

Баяжуулах үйлдвэр лүү өтгөрүүлэгчээс эргүүлэн татсан усны нийт
хэмжээ.

м3

85439701

4

Баяжуулах үйлдвэр лүү ХХБ-аас эргүүлэн татсан усны нийт хэмжээ.

м3

13850753

Бодит хэмжээ
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5

Баяжуулах үйлдвэр лүү эргүүлэн татаж, дахин ашигласан нийт ус

м3

99290454

Баяжуулах үйлдвэрийн эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ

%

87.23

Хүснэгт 4. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нийт хэрэглээний усанд дахин ашигласан усны эзлэх хувь
хэмжээ. (2017 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар)

#

1
2
3
4
5
6
7

Зориулалт

Усны хэрэглээ (м3)

Эргүүлэн
ашигласан
хэмжээ (м3)

Баяжуулах үйлдвэрлэлд

84,426,240

74,235,544

87.93%

Унд ахуй + савалсан усны нийт
хэмжээ

317,878

299,713

94.29%

ОТ-ГС авто зам

10,109

-

0%

Мод үржүүлгийн усалгаа

7,009

-

0%

Ил уурхайгаас шавхсан ус

7,272

-

0%

Дулааны
станц,
халаалтын
системийн хөргөлтөд ашигласан ус

113

-

0%

Бусад

1,487,363

47,650

3.2%

115,778,583

99,748,276

86.15%

Нийлбэр

усны

Эргүүлэн
ашигласан
хэмжээ (%)

усны

Оюу толгой төслийн хэмжээнд ерөнхий дүнгээр авч үзвэл (2017 оны 12 дугаар сарын 31ний байдлаар) нийт ашигласан усны 86.15 хувийг дахин ашигласан ус эзэлж байна
(
#

Үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

1

Баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэлбэсэн усны хэмжээ буюу ус
хуримтлуулах цөөрмөөс нөхөн сэлбэсэн усны нийт хэмжээ

м3

14537443

2

Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны нийт эргэлт

м3

113827897

3

Баяжуулах үйлдвэр лүү өтгөрүүлэгчээс эргүүлэн татсан усны нийт
хэмжээ.

м3

85439701

4

Баяжуулах үйлдвэр лүү ХХБ-аас эргүүлэн татсан усны нийт хэмжээ.

м3

13850753

Бодит хэмжээ
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5

Баяжуулах үйлдвэр лүү эргүүлэн татаж, дахин ашигласан нийт ус

м3

99290454

Баяжуулах үйлдвэрийн эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ

%

87.23

Хүснэгт 4).
3.2.2. Ус ашиглах гэрээ, төлбөр
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 Галба-Өөш
Долоодын говийн сав газрын захиргаатай ус ашиглах гэрээг 2016 оны 06 дугаар сарын 07ний өдрөөс эхлэн 2040 оны 06 дугаар сарын 07-ний өдөр хүртэл 25 жилийн хугацаатай
байгуулсан. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 5-д үзүүлэв.
Хүснэгт 5. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Гэрээний
дугаар

Хугацаа

25 жил

Эхлэх

2016/06/07

Дуусах

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.

“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 (

Хуудас - 29

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2017

Хүснэгт 6).
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Хүснэгт 6. Ус ашиглах зориулалт, усны төлбөрийн хувь хэмжээ

Төлбөр ноогдох ус

Төлбөрийн хувь
хэмжээ (экологи
эдийн засгийн
үнэлгээний хувиар)

Ашиглалтын
зориулалтыг
тооцох итгэлцүүр

Ноогдох усны
төлбөр
(м3/₮)

20

1,2

959,04

-

0,25

-

1

Ашигт малтмал олборлох, баяжуулах

2

Хүн амын унд ахуй

3

Авто Зам, засварт ашигласан ус

20

0,25

199,8

4

Мод үржүүлгийн усалгаа

10

0,18

71,928

5

Ил уурхайгаас шавхсан ус

15

1,2

719,28

6

Эрчим
хүчний
ашигласан ус

15

0,1

59,94

зориулалтаар

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 (Хавсралт 2).
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. Хайгуулын өрөмдлөг, баяжуулах үйлдвэр болон замын тоосжилтыг бууруулах
зорилгоор замын усалгаанд бохир ус цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэгдэн гарсан усыг
дахин ашиглаж байна. 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
Оюу толгой төслийн хэмжээнд ус ашигласны төлбөр нийт 15,382,375,290 (Арван таван тэр
бум гурван зуун наян хоёр сая гурван зуун далан таван мянга хоёр зуун ерэн) төгрөгийг
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын төсөвт төлөөд байна (Хүснэгт 7, График 6).
Хүснэгт 7. Оюу толгой ХХК-ийн 2017 оны ус ашиглалтын төлбөрийн гүйцэтгэл ( 20176.09.30 байдлаар)
2017 оны сар

Төлбөрийн нэхэмжлэл
(₮)

Төлбөрийн
(₮)

гүйцэтгэл

1 дүгээр сар

1810018969

1810018969

Дансаар төлсөн

2 дугаар сар

1025847302

1025847302

Дансаар төлсөн

3 дугаар сар

948626839.6

948626839.6

Дансаар төлсөн

4 дүгээр сар

1089816288

1089816288

Дансаар төлсөн

5 дугаар сар

954633902.2

954633902.2

Дансаар төлсөн

6 дугаар сар

1264067665

1264067665

Дансаар төлсөн

7 дугаар сар

1491643879

1491643879

Дансаар төлсөн

8 дугаар сар

1233113766

1233113766

Дансаар төлсөн

Тайлбар
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9 дүгээр сар

1314744635

1314744635

Дансаар төлсөн

10 дугаар сар

1477453380

1477453380

Дансаар төлсөн

11 дүгээр сар

1445421020

1445421020

Дансаар төлсөн

12 дугаар сар

1326987644

1326987644

Дансаар төлсөн

Нийт

15,382,375,290

15,382,375,290

График 6. Оюу Толгой төслийн ашигласан усны төлбөрийн хэмжээ

Оюу Толгой компаний 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 7-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 (Хавсралт 3). Усны тоолуурын баталгаажуулалт хийсэн талаар
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 8-д үзүүлэв.
Хүснэгт 8. Усны тоолуурын баталгаажуулалт хийсэн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Тоолуурын
байршил

марк, серийн
дугаар

Диаметр

Тоолуурын
үйлдвэрлэгч, нэр

Баталгаажуулалт
хийсэн огноо

Дуусах
хугацаа

Ашиглалтын
зорилго
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Тоолуурын
байршил

марк, серийн
дугаар

Диаметр

Тоолуурын
үйлдвэрлэгч, нэр

Баталгаажуулалт
хийсэн огноо

Дуусах
хугацаа

Ашиглалтын
зорилго

GH01-PB02

3K6720122002
87

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн
тооцоо

GH01-PB03

3K6720122002
81

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн
тооцоо

GH01-PB04

3K6720122002
82

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн
тооцоо

GH01-PB05

3K6720122002
83

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн
тооцоо

GH01-PB06

3K6720122002
86

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн
тооцоо

GH01-PB07

3K6720122002
88

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн
тооцоо

GH02-PB01

6711070996

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.07.28

2018.07.28

мөнгөн
тооцоо

GH02-PB02

6711070997

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.16

2018.08.16

мөнгөн
тооцоо

GH02-PB03

6711070998

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.07.28

2018.07.28

мөнгөн
тооцоо

GH02-PB04

6711070994

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.07.28

2018.07.28

мөнгөн
тооцоо

GH02-PB06

6711110665

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.07.06

мөнгөн
тооцоо

GH02-PB07

3K6720122002
89

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.07.28

2018.07.28

мөнгөн
тооцоо

GH03-PB01

6711110664

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.16

2018.08.16

мөнгөн
тооцоо

GH03-PB02

6711071003

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.16

2018.08.16

мөнгөн
тооцоо

GH03-PB03

6711071000

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.16

2018.08.16

мөнгөн
тооцоо
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Тоолуурын
байршил

марк, серийн
дугаар

Диаметр

Тоолуурын
үйлдвэрлэгч, нэр

Баталгаажуулалт
хийсэн огноо

Дуусах
хугацаа

Ашиглалтын
зорилго

GH03-PB04

6711071002

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.16

2018.08.16

мөнгөн
тооцоо

GH03-PB05

3K6720124100
86

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.26

2018.08.26

мөнгөн
тооцоо

GH03-PB06

3K6720122002
90

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.16

2018.08.16

мөнгөн
тооцоо

GH04-PB01

6711110657

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.26

2018.08.26

мөнгөн
тооцоо

GH04-PB03

6711110660

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.24

2018.08.24

мөнгөн
тооцоо

GH04-PB04

6711110658

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.26

2018.08.26

мөнгөн
тооцоо

GH04-PB05

3k67201220028
4

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.26

2018.08.26

мөнгөн
тооцоо

GH04-PB06

6711110667

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.09.06

мөнгөн
тооцоо

GH05-PB01

6711121179

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.09.06

мөнгөн
тооцоо

GH05-PB02

6711121180

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.09.06

мөнгөн
тооцоо

GH05-PB03

6711121181

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.09.06

мөнгөн
тооцоо

GH05-PB05

6711110663

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.09.06

мөнгөн
тооцоо

GH05-PB06

6711121183

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.09.06

2018.09.06

мөнгөн
тооцоо

MR-HB-08

1606000009

50 мм

Zenner

2016.07.07

2018.07.07

мөнгөн
тооцоо

GGW32

1606000022

50 мм

DH

2016.07.07

2018.07.07

мөнгөн
тооцоо
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Тоолуурын
байршил

марк, серийн
дугаар

Диаметр

Тоолуурын
үйлдвэрлэгч, нэр

Баталгаажуулалт
хийсэн огноо

Дуусах
хугацаа

Ашиглалтын
зорилго

OTRC-1135

3141012

50 мм

Minol

2015.02.25

2017.02.25

мөнгөн
тооцоо

OTRC-1395

06030824

50 мм

DN

2016.10.25

2018.10.25

мөнгөн
тооцоо

Ил уурхай
шүүрлийн
ус-1

1208003131

DN

2016.10.25

2018.10.25

мөнгөн
тооцоо

Ил уурхай
шүүрлийн
ус-2

1208003130

DN

2016.06.15

2018.06.16

мөнгөн
тооцоо

150 мм

150 мм

3.2.3. Хайгуулын цооногуудыг хааж битүүмжлэх ажил
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.
Өнгөрсөн онуудад нийт 9 цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн.
•
•
•

2014 онд (GHW5x1, GHW6x1, GHEB-02) нийт 3 цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт
хүлээлгэн өгсөн.
2016 онд (GHEB-01, GHEB-08, GHW14x1, GHW4x6, GGW6, GGW19) нийт 6
цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн.
2016 онд Галбын говьд артезийн даралттай уст үед өрөмдсөн GGW47, GGW20
дугаартай цооногуудыг мал услах зориулалтаар тоноглон орон нутагт актаар
хүлээлгэн өгсөн.

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
үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, гурван талт зөвлөлтэй хамтрах хуучин
хайгуулын 12 цооногийг сонгон авч битүүмжлэх ажлыг тус оны 8 сард захиалагч Оюу
Толгой ХХК болон гүйцэтгэгч Эрдэнэдрийлинг ХХК-ний хамтран боловсруулсан ажлын
төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэн Галба-Өөш Долоодын говийн сав газрын захиргаа
болон Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан ёсоор актаар хүлээлгэн өгөөд байна.
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Зураг 7. 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 (Error! Reference source not found.).

Зураг 8. Цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж буй зураг
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3.2.4. Төслийн 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 4 жилийн байдлаар усны дахин ашиглалт зорилтод
түвшнээс дээгүүр байж тогтмол нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2017 оны 12-р сарын байдлаар
86.15% дахин ашиглалттай байна (Зураг 9).
а).

б).

Зураг 9. a-Усны дахин ашиглалтын хялбаршуулсан диаграмм. б-Уурхайн сүүлийн 4 жилийн ус дахин
ашиглалтын хувь

Мөн төслийн зүгээс усны нөөц болон чанарыг хамгаалах зөв зохистой ашиглах үүднээс
дараах арга хэмжээнүүдийг авч хамтран ажиллаж байна. Үүнд:
•

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.
•

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
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Гүний хоолой, Ундайн гол болон Гашуун Сухайтын зам дагуух малчидтай хамтран
хэрэгжүүлж байна.
•

Сав газрын захиргааны хяналтын цооногууд

2015 оны 5-р сард доорх ОТ мониторингийн доорх 9 цооногт Галба-Өөш Долоод (ГӨД)ын говийн сав газрын захиргаанаас газрын доорх усны түвшин хэмжигч автомат багаж
суурилуулан хөндлөнгийн хяналтын хэрэгжүүлж байна (Зураг 10)

Зураг 10. Сав газрын захиргаатай мониторингийн цооногууд

•

Усны зохистой ашиглалтын талаар мэдлэг олгох сургалтыг нийт ажилчидад зохион
байгуулан тогтмол орж байна.

Оюу толгой төсөл 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 сургалтад усны менежментийн
ерөнхий танилцуулга, усны зөв зохистой хэрэглээ, усны ашиглалт болон хамгааллыг
оновчтой байлгахын тулд юу хийх ёстойг тусган нийт ажилчдад хүргэдэг (Зураг 11).

Зураг 11. Сургалтанд хэрэглэгддэг

•

Уст цэг-булаг шандны эхийг цэвэрлэх үйл ажиллагаа жилд 2 удаа зохион байгуулж

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
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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
(Зураг 12).

Зураг 12. Ханбогд сум Их булгийн ам

•

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан арга хэмжээ

Оюу толгой төсөл 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. 2017 онд нийт ажилчдад усны
бодлого түүний хүрээнд хийгдэж буй ажлуудыг тусгасан богино хэмжээний видеог хийж
ажилчдын дуу хоолой цувралаар нийт ажилчдад хүргэсэн. Мөн Оюу толгой уурхайн бүх
ажилчдад зориулсан усаа хайрлан хамгаалахад чиглэсэн ухуулга сурталчилгааны ажлыг
зохион байгуулж илтгэл мэдээлэл хүргүүлсэн.
3.2.5. 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,
RioTinto-гийн 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
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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 багуудаар тогтмол шалгуулж биелэлтийн ханган ажиллаж
байна. Мөн мэргэжлийн багуудын зөвлөмжийн дагуу менежментийн төлөвлөг сайжруулан
ажилладаг.
3.2.6. Ил уурхайн 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. 2017 оны байдлаар ил уурхайгаас нийт 7,272 м3 ус шавхан зайлуулсан
бөгөөд энэ усыг тоосжилт бууруулах зорилгоор зам усалгаанд ашигласан. Энэ оны хувьд
өнгөрсөн онтой харьцуулахад бага хэмжээний ус шавхан зайлуулсан бөгөөд энэ ил
уурхайн нэвтрэлтийн үе шатуудтай шууд хамааралтай юм. 2017 онд ил уурхай 4 болон 6-р
үе шатуудын хөрс хуулалтын ажил түлхүү явагдсан бөгөөд энэ нь ил уурхайн гүн хэсэгт
бага үл ажиллагаа явж ус шавхан зайлуулах ажил бага явагдсан байна (Зураг 13).

Зураг 13. Ил уурхайн ус шүүрч байгаа хэсэг болон зумпийн зураг

3.2.7. Үйлдвэрийн ус дамжуулах
ашиглалт ба хяналт

шугам

сүлжээ,

тоног

төхөөрөмжийн

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 14), 88 км
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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 зайтай VonRoll –
ийн нийт 126ш шугамын алдагдал мэдээлэл цуглуулагч logger суурилуулсан ба 7 хоног
тутамд шугамын алдагдлын мэдээллийг тус багажаас авдаг бөгөөд 2017 оны 9-р сарын
байдлаар ямар нэг алдагдал гараагүй байгаа.

Зураг 14. Ус хуримтлуулах цөөрөм (тус бүр 200,000 шоо.м ус хадгалах багтаамжтай, 2 ширхэг)

3.2.8. Хаягдал ус болон цэвэрлэх байгууламжийн лагийн менежмент
Оюу толгойн уурхайн барилгын төв суурингийн бохир ус цэвэрлэх байгууламж
өдөрт 600 м3 (4000 хүн/өдөр) бохир ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай. Төслийн талбайд
2017 онд нийт дөрвөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг ашиглаж байгаа (төв суурингийн
БУЦБ-ийг оруулаад) бөгөөд үүнээс 2 нь Манлай кемпийн ажилчдын сууринд байрлах ба
нийт хүчин чадал нь 600м3 (4000 хүн/өдөр), 1 нь Эрчим кемпийн ажилчдын сууринд
байрлах ба хүчин чадал нь 250м3 (2000 хүн/өдөр) (Зураг 15). 2017 оны 9 дүгээр сарын 30ний байдлаар эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нийт 330157 шоо метр бохир усыг
цэвэрлэсэн байна.Мөн бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин
дунджаар 94.29 хувь байна
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 4 шатлал бүхий механик, биологийн
аргаар цэвэрлэдэг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь цэвэршүүлсэн ус болон тунаж үлдэх лаг
байдаг. Илүүдэл лагийг нэг удаагийн цэвэрлэх мөчлөг бүрт реактороос автоматаар
зориулалтын цистернд түр хадгалахаар шахаж зайлуулдаг. Илүүдэл лагийн хос цистернээс
лагийг бохир усны тэргээр соруулж аван лаг зайлуулах тусгай цэгт хаяж байна. 2017 оны 9
дүгээр сарын 30-ний байдлаар нийт 3358 шоо метр лагийг лаг зайлуулах талбайд
тээвэрлэж хаясан.
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
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90% багасгадаг бөгөөд ашиглаж эхэлснээс хойш сард 180 м3 шингэн лагыг нягтаршуулсан
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 (Зураг 16).

БУЦБ-1 Төв кемп

БУЦБ-2Манлай кемп

БУЦБ-3 Манлай кемп

БУЦБ-4 Эрчим кемп
Зураг 15. Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжууд

A

Б

Г

Д

Зураг 16. А. Лаг нягтаршуулах төхөөрөмж; Б. Лаг нягтаршуулж буй үйл явц; Г. Урвалж хадгалах сав; Д.
Нягтаршуулсан лаг

3.2.9. Хаягдал хадгалах байгууламжид их хэмжээний талбайг хамарсан усан
толио үүсгэхгүй байхад анхаарч ажиллах
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
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эхэлн 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 (Зураг 17).

Зураг 17. Хиймэл дагуулын зурагаас устай хэсгийн талбай харагдаж байгаа байдал

Ингэснээр ХХБ-д их хэмжээний талбайг хамарсан усан толио үүсгэхгүй байх гол
нөхцлийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд эргүүлэн татах понд-ны орчимд нийт ХХБ-н талбайн
ойролцоогоор 15 орчим хувьд усан гадаргуу үүсэж байна. Мөн ХХБ-аас нийт 10,756,700
шоо метр усыг 9-р сарын байдлаар эргүүлэн татаж үйлдвэрлэлийн прецессийн усанд
ашигласан байгаа бөгөөд энэ нь нийт баяжуулах үйлдвэрт дахин ашигласан усны 14.4
хувийг эзэлж байна.
3.2.10. Ундайн сайрын голдрил өөрчлөх төсөл болон Шинэ Бор Овоо булгийн
усны мониторинг
Ундай сайр 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 голдрилын хөрсний ус нь нутгийн ард иргэд болон зэрлэг ан амьтдын ундны усны
хэрэгцээнд чухал ач холбогдол бүхий гол юм. Ундай голын үндсэн голдрил нь уурхайн
ажлын төлөвлөгөөний дагуу ил уурхай болон хаягдал чулуулгийн овоолго байгуулах
талбайн баруун хэсгээр дайран өнгөрч байгаа бөгөөд ил уурхайн олборлолт эхэлснээр
Ундай голын голдрилын аллювийн хурдсан дахь хөрсний ус болон гадаргын урсац ил
уурхай руу шүүрэн алдагдах эрсдэлтэй тул голын голдрилыг өөрчилж уурхайн гүн рүү ус
Хуудас - 43

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2017

алдагдахаас бүрэн сэргийлэхээс гадна Ундай голын голдрилын доод хэсгийг аливаа
нөлөөлөлд өртүүлэхгүй байх ач холбогдолтой юм. Мөн тус төслийн хүрээнд шинэ Бор
Овоогийн задгайг урд далангийн өмнө талд амжилттай байгуулсан (Зураг 18).
Ундай сайрын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл нь үерийн болон өнгөн хөрсний
урсацыг ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлж тохируулга хийсэн ажил бөгөөд бид жил
бүр үерийн урсац голдрил өөрчлөх сувгаар саадгүй нэвтэр гарч байгаад хяналт тавин
ажиллаж байна. 2017 онд 8-р сард их хэмжээний үер болсон бөгөөд үерийн ус сувгаар
чөлөөтэй нэвтрэн Цанхын сайранд нийлж урхайн талбайг гарч Ундайн голын үндсэн
сайрандаа нийлсэн байна (Зураг 19). Мөн бид Ундай сайрын дагуу тогтмол усны хяналт
шинжилгээг хийж байгаа бөгөөд 12.1. Усны хяналт шинжилгээ бүлгээс дэлгэрүүлэн үзнэ
үү.

Зураг 18. Шинэ Бор Овоо булгийн зураг
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Зураг 19. Үерийн ус урхайн талбайн хойд хэсэг болон голрил өөрчлөх сувгаар дайран гарч буй зураг

3.2.11. 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 (SOLINST 101 Water level meter) ашиглан хэмжиж
байна. Худгуудыг тогтмол ажиллуулдаггүй сэлгэн ажиллуулдаг тул сул зогсолтын үед
усны түвшин буцаж сэргэдэг. Цооногийн усны түвшний бууралтын зөвшөөрөгдөх хязгаар
гэдэг нь гидрогеологийн шавхалт туршилтын ажлын үр дүнд үндэслэн тухайн цооногоос
тогтвортой ус ашиглаж болох хамгийн дээд хэмжээ буюу хязгаарыг тогтоож өгсөн гүнийг
хэлнэ.
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
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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. 2016 онд Гүний хоолойн ордын ус ашиглалтын дундаж хэмжээ 507,5 л/с буюу
43849,8 м3/хоног байсан бөгөөд нийт батлагдсан ашиглалтын (918 л/с 79315 м3/хоног)
нөөцийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага ус ашиглалт явагдсаныг харуулж байна.
Хүснэгт 9. Оюу толгой төслийн хэмжээнд унд ахуй болон баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг хангаж
байгаа худгуудын усны түвшний мэдээлэл (Ашиглалтын үе дэх усны түвшний мэдээллийг хоёр долоо
хоногт 1 удаа хэмжсэн гар түвшин хэмжигчийн хэмжилтийн дундаж утгаар тооцсон.)

Усны тогтонги
түвшин,
м
(газрын
гадаргаас доош)

Ашиглалтын үе
дэх усны дундаж
хөдөлгөөнт
түвшин,
м
(газрын гадаргаас
доош)

Дундаж
түрэлтийн
өндрөөр
тооцсон
Зөвшөөрөгдөх
түвшний бууралт, м
2014 оны нөөцийн
тайлан
(газрын
гадаргаас доош)

№

Цооногийн
дугаар

Солбицол

1

GH01_PB02

697370

4812090

30.08

47.39

152.45

2

GH01_PB03

699500

4812000

23.92

40.29

146.19

3

GH01_PB04

699500

4810000

45.1

62.36

167.53

4

GH01_PB05

695500

4812000

36.99

62.78

159.58

5

GH01_PB06

696007

4813515

38.21

70.62

160.75

6

GH01_PB07

700750

4810708

33.35

56.10

155.82

7

GH02_PB01

691391

4810202

62.9

76.15

185.48

8

GH02_PB02

693658

4811345

54.75

64.67

177.03

9

GH02_PB03

693474

4808009

65.08

80.46

187.35

10

GH02_PB04

695085

4809210

51.4

68.53

173.47
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11

GH02_PB06

697500

4810000

46.2

64.45

168.48

12

GH02_PB07

697436

4808530

41.98

57.77

163.96

13

GH03_PB01

689500

4806000

89.35

108.33

211.92

14

GH03_PB02

691500

4806000

66.96

87.95

188.76

15

GH03_PB03

691110

4805555

86.85

104.04

209.09

16

GH03_PB04

689500

4804000

101.05

120.91

210.74

17

GH03_PB05

692367

4805108

80.6

96.15

202.47

18

GH03_PB06

693500

4806300

67.58

77.25

189.73

19

GH04_PB01

681400

4801010

88.8

104.57

236.98

20

GH04_PB03

681347

4802834

98.37

119.07

243.9

21

GH04_PB04

682387

4798516

64.98

68.06

211.6

22

GH04_PB05

684500

4802000

82.2

88.83

232.31

23

GH04_PB06

685000

4804500

94.79

113.69

244.22

24

GH05_PB01

673500

4797000

90.67

110.46

236.91

25

GH05_PB02

676418

4798865

77.13

96.20

228.5

26

GH05_PB03

675490

4796630

68.51

91.92

222.51

27

GH05_PB05

678161

4797735

61.73

82.50

215.73

28

GH05_PB06

679000

4800000

73.23

94.03

227.23
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График 7. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин

График 8. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин
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График 9. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин

График 10. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин
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График 11. Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дүгээр цуглуулах багцын нийт ашиглалт болон
худгуудын усны түвшин.

Гүний хоолойн ашиглалтын худгуудын усны чанар. Оюу Толгой уурхайн 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.
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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 (Error! Reference source
not found.) авч үзэв.
Хүснэгт 10. Усны хатуулагийн Алекины ангилал

Хатуулаг (мг*экв/л)

Ангилал

<1.5

Маш зөөлөн

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 (Зураг 20).
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Зураг 20. 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. Хүснэгт 11.
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 ус нь энэхүү төрөлд багтдаг ордог.
-д худгуудын Алекины ангиллаар ангилсан хүснэгтээр үзүүлэв.
Хүснэгт 11. 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 ус нь энэхүү төрөлд багтдаг ордог.
3.2.12. БУЦБ-д орж буй болон цэвэрлэгдээд гарч буй бохир усанд байнгын хяналт
шинжилгээ хийж байна
Оюу толгой уурхайн хүрээнд ажиллаж, амьдарч буй ажилчдын ахуйн бохир усыг
биологийн 4 ширхэг Бохир Ус Цэвэршүүлэх Байгууламжид (БУЦБ) 24 цагийн турш
тогтмол цэвэршүүлдэг. Эдгээр БУЦБ-ууд ОТ кемпийн дотор байрлах бөгөөд цэвэршүүлэн
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гарсан усыг замын усалгаанд, баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэх усанд нийлүүлэх зэргээр 100%
эргүүлэн ашигладаг.

Зураг 21. 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) идэвхт бичил биетнээр
үйлчилдэг. Ийнхүү тодорхой хугацааны турш үйлчилсний дараа усыг хэт ягаан туяагаар
шарж, элсэн шүүлтүүрээр шүүгээд хлоржуулан ариутгаж бохир усны цэвэршүүлэлтийг
гүйцэтгэдэг.
Бохир усны цэвэршүүлэлтийн түвшинг шалгаж хөндлөнгийн хяналт хийн, сар тутам
химийн болон бичил амь судлалын дээж авч итгэмжлэгдсэн лабораториуд уруу илгээж
шинжилгээ хийлгэсэн. Цэвэршүүлсэн бохир усны чанарыг үнэлэхдээ “MNS 4943-2011
Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” стандартад
заасан үзүүлэлтүүдийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 2016 онд авсан бичил амь
судлалын нийт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэршүүлсэн бохир усанд гэдэсний
бүлгийн эмгэг төрөгч нян илрээгүй байна. Зураг 22-т 2017 оны 9-р сард авсан
цэвэршүүлсэн бохир усны бичил амь судлалын шинжилгээний албан ёсны дүнг жишээ
болгон үзүүлэв.
Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд нийт БУЦБ-аас авсан цэвэршүүлсэн бохир усны
шинжилгээний хариу “MNS 4943-2011 Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн
бохир ус нь стандарт шаардлагад нийцэж байсан бөгөөд стандарт үзүүлэлтээс хэтэрсэн
тохиолдол гарвал БУЦБ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах арга хэмжээ авна.
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Зураг 22. Цэвэршүүлсэн бохир усны итгэмжлэгдсэн лабораторийн бичил амь судлалын шинжилгээний
хариу.
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3.2.13. Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) усны чанарын хяналт
Усны менежмент болон усны мониторингийн төлөвлөгөөний хүрээнд ХХБ-ийн
усны чанар найрлагыг тодорхойлох зорилгоор Оюутолгой төслийн мониторингийн
судалгааны хүрээнд ус цуглуулах цөөрмөөс сар тутам усны дээж авч итгэмжлэгдсэн
лабораторид илгээж шинжлүүлсэн. ХХБ-ийн усны чанарын мэдээллийг Оюу төслийн
хүрээнд ашиглах шугамын цэвэр усны шинжилгээний дундаж үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан
Хүснэгт 12 ба Хүснэгт 13 -д үзүүлэв.
Хүснэгт 12. ХХБ-ын усны химийн шинжилгээний дүн
Огноо

Шугамын
ХХБ-ын усны химийн шинжилгээний дүн
усны дундаж 10/8/2016 11/5/2016 12/11/2016 1/5/2017 2/2/2017 3/6/2017 4/3/2017 5/9/2017 6/3/2017

pH

8.12

7.8

7.5

10.03

10.75

10.5

9.26

7.42

7.85

6.64

Эрдэсжилт (мг/л)

2900

6060

6758

6252

5502

4930

4962

6624

7826

ЦДЧ (ms/cm)

3.7

8.13

8.42

6696
8.2

8.34

2.03

7.3

7.05

10.89

8740

Натри (мг/л)

787

1707

1737

1772

1675

1308.2

1182

1180.5

1615

2113.2

Кали (мг/л)

2.30

59.97

95.17

79.95

69.91

77.23

67.82

68.58

93.7

114.12

Кальци (мг/л)

176.0

313.3

463.1

516.1

470.3

466.5

408.8

389.07

458.3

500.07

Магни (мг/л)

28

7.16

7.49

7.78

4.01

6

4.12

3.72

5.16

7.47

Төмөр (мг/л)

0.02

0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

Карбонат (мг/л)

2.5

<1.5

<1.5

13.77

23

<1.5

6.89

<1.5

1.5

<1.5

123.00

30.51

48.81

16.78

45.8

88.5

36.6

30.5

70.17

45.76

Сульфат (мг/л)

824

2046

2319

2246

2075

1826.3

1667

1685.09

2162

2598.2

Хлорид (мг/л)

935

1906

2025

1838

1790

1681.2

1467

1502.5

1930

2365.2

Нитрат (мг/л)

0.08

0.15

0.02

0.16

3

0.06

0.1

<0.01
0.06

<0.01
<0.05

<0.01
<0.05

0.39

0.03

<0.01
0.04

0.22

Нитрит (мг/л)

0.14

0.1

0.05

<0.05

0.28

0.2

0.19

0.23

0.193

0.29

0.29

Бикарбонат (мг/л)

Нийт фосфор (мг/л)
Фторид (мг/л)

1.97

7.2

5.85

5.58

4.92

5.9

6.01

4.2

5.72

5.79

Хатуулаг (мг/экв*л)

11.01

16.22

23.72

26.39

23.8

23.77

20.74

19.72

23.29

25.57

-2.59

-2.18

3.02

1.70

-2.50

-2.00

-3.43

-2.39

-0.49

Ион баланс (хувь)

ХХБ-ын эргэлтийн усны эрдэсжилт дулаан улиралд өсөж хүйтэн сэрүүн улиралд багасдаг
хандлагатай байна (График 12). 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.
10-6 саруудын саруудын дундаж дундаж эрдэсжилт нь 6179 мг/л болж байна. Энэхүү
дундаж хэмжээ нь шугамын усны дундаж эрдэсжилтээс 2,1 дахин өндөр их байх ба
дундажаар 3279 мг бодис литр ус тутамд баяжуулах үйл ажиллагаанаас үүдэн ашиглалтын
ХХБ-ын усанд уусан орсон байна.
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TDS (mg/L)

pH
14

20000

13

18000

12

11.68

11

16000

10

14000

9
12000

7

9256

10000

6.64

6
5

8452
7826

6652

8000

5.88

4

6000

3

4000

5422

4930

4680

2
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1
0
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Oct-17
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Jan-17
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Jan-16
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Oct-15

Apr-15

Jan-15
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Oct-14

Jan-14

May-14
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May-13

Nov-12

Jul-17

Oct-17

Jan-17

Apr-17

Jul-16

Oct-16

Jan-16

Apr-16

Jul-15

Oct-15

Jan-15

Apr-15

Jul-14

Oct-14

Jan-14

May-14

Nov-13

Aug-13

Feb-13

May-13

Nov-12

0

Apr-16

pH

8

Time

График 12. ХХБ-ийн эргэлтийн усны орчин ба эрдэсжилт
Хүснэгт 13. ХХБ-ийн усны хүнд металлын шинжилгээний дүн
Огноо

Шугамын
ХХБ-ын усны химийн шинжилгээний дүн
усны дундаж 10/8/2016 11/5/2016 12/11/2016 1/5/2017 2/2/2017 3/6/2017 4/3/2017 5/9/2017 6/3/2017

Сурьма (мг/л)

<0.01

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.01

Хөнгөнцагаан (мг/л)

0.017

0.025

0.032

0.112

0.242

0.181

0.122

0.078

0.034

<0.025

Бари (мг/л)

0.007

0.03

0.02

0.01

0.03

0.03

0.02

0.026

0.03

0.03

Бериллий (мг/л)

0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Бор (мг/л)

1.76

1.23

0.98

0.61

0.91

0.85

0.72

0.59

0.69

0.81

Кадми (мг/л)

0.01

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.001

Кобальт (мг/л)

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

0.04

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

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

Мөнгө (мг/л)

0.007

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.11

0.11

0.12

0.12

0.14

0.143

0.19

0.23

1.097

1.247

1.208

1.126

1.597

2.21

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.03

0.13

Селени (мг/л)

0.007

0.09

Молибдени (мг/л)

0.036

0.717

1.042

1.15

Манганий (мг/л)

0.009

0.12

0.08

<0.01

Стронций (мг/л)

4.55

9.22

9.82

8.16

10.92

9.36

8.69

8.29

8.55

10.04

Никель (мг/л)

0.003

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

Хар тугалга (мг/л)

0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Цайр (мг/л)

0.02

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

ХХБ-ийн эргэлтийн усны дээжинд хүнд металлын агууламжийг ICP-OES багажаар
итгэмжлэгдсэн лабораторид тодорхойлсон бөгөөд шинжилгээний дэлгэрэнгүй үр дүнг
Хүснэгт 13-т үзүүлэв. ХХБ-ын усанд Оюу Толгойн хүдэрт агуулагдах үндсэн металлууд
болон бусад дагалдах металлуудын агууламж өндөр илэрцтэй байна.

3.2.14. Ундны усны чанарын хяналт
Оюу Толгой төслийн 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 2017 онд Оюу
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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. Шинжилгээний хариуг
График 13 ба График 14-т дэлгэрэнгүй үзүүлэв.
Унд ахуйн усны бичил амь судлалын дээжлэлтийг цэвэр усны эх үүсвэрийн болон
хэрэглэгчийн цэгүүдэд сар тутамд хийж 2017 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт 246 цэвэр
болон бохир 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. Итгэмжлэгдсэн лабораториос илгээсэн
шинжилгээний хариуг Datasight программын усны дотоод мэдээллийн сан уруу оруулж,
мөн тус программыг ашиглан анализ хийн график байгуулав.
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 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. 1
мл усан дахь нийт бичил биетний тоог График 13 ба График 14-т үзүүлэв. 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.
2017 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.
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Зураг 23. А. Цэвэр усны бичил амь судлалын дээж илгээх мөс бүхий хөргөгч сав, Б. Усны дээж авах
ариутгасан, зориулалтын Whirl-Pak гялгар уут. B. Datasightмэдээллийн сангийн програм- график байгуулалт

График 13. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ
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График 14. 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
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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.
3.3. Газар ашиглалтын зохистой менежмент
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 бөгөөд 2017 онд газрын менежментийн хүрээнд
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн талаар тайлагнаж байна.
3.3.1. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилтүүд
Оюу Толгой компанийн үйл ажиллагаанаас газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулахын тулд 2016 онд шинээр батлагдсан Газар хөндөлтийн хяналт,
нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох шинэчлэгдсэн журмуудыг
хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байна.
3.3.2. Газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт
Оюу Толгой компанийн 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.
2017 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн шинэчилсэн журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
Энэхүү журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх талбайд ховор
ургамлын судалгааг гүйцэтгэж, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай ховор ургамлын
зүйл илэрсэн тохиолдолд өөр талбайд төслийг төлөвлүүлэх зөвлөмж өгөх ёстой. Ийнхүү
ховор ургамлыг хамгаалах шаардлагыг биелүүлсэн талбайд ажил эхлүүлэхээс өмнө Газар
хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрлөөр төлөвлөсөн
ажлыг зөвшөөрөгдсөн талбайд гүйцэтгэхийг хянахаас гадна шимт хөрсийг хамгаалах,
тоосжилтыг багасгах, эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх, усны эх үүсвэрүүдийг бохирдлоос
хамгаалах, соёлын өвийг хамгаалах, ажилчид болон орон нутгийн иргэд, мал амьтны
аюулгүй байдлыг хангах зэрэг байгаль орчин, нийгмийн олон асуудлыг хянаж зохицуулна.
Газар хөндөх үйл ажиллагаа төлөвлөсөн талбайд ховор ургамлыг хамгаалах талаар
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн дэлгэрэнгүйг энэхүү тайлангийн ХХХ хэсгээс үзнэ үү.
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3.3.2.1.Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох, бүртгэх
2017 онд нийт 75 газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авч, дотоод журмын
дагуу Байгаль орчин, хууль эрх зүй, соёлын өв, орон нутгийн харилцааны шалгалт,
дүгнэлтүүдийг гүйцэтгэж 50 зөвшөөрлийг баталсны зэрэгцээ өмнөх онд хүлээн авсан 4
хүсэлтэнд зөвшөөрөл олгож, нийт 54 газар хөндөх зөвшөөрлийг баталсан байна. Нийт
хүлээн авсан хүсэлтүүдээс одоогоор 10 хүсэлтийг батлах процесс явагдаж байгаа, 11
хүсэлтийн талбайд шинээр зөвшөөрөл шаардлагагүй, харин 1 хүсэлтийг тухайн төсөл
хэрэгжихгүй болсон учир цуцалсан. 2017 онд 3 талбайд төлөвлөсөн ажлыг
гүйцэтгүүлэхээс татгалзсан. 2017 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан
байдлыг нэгтгэн
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Хүснэгт 14-д үзүүлэв.
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Хүснэгт 14. 2017 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан байдлын тойм

#

Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийн статус

Тоо

1

Хүлээж авсан хүсэлт

75

2

Баталсан зөвшөөрөл

54

3

Батлах процесс явагдаж байгаа

10

4

Зөвшөөрөл шаардлагагүй

11

5

Төсөл цуцлагдсан

1

6

Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан

3

Дээрх хүснэгтэнд үзүүлснээр, 2017 онд Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан 3
тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд дараах үндэслэлээр тухайн төлөвлөсөн талбайд газар
хөндөх үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөөгүй байна:
1. Хаягдал чулуулгийн баруун овоолгын шимт хөрсийг хадгалах талбай хүрэх зам:
Оюу Толгой компанийн Шимт хөрсийг хуулах хадгалах дотоод журмын дагуу шимт
хөрсийг хадгалах урт хугацааны овоолгыг байгуулах талбайг сонгоход тодорхой
шалгуурууд тавьдаг бөгөөд энэхүү сонгосон талбай нь Цанхийн сайрын баруун талд
буюу үер усны эрсдэлтэй гэж тодорхойлогдсон учир шимт хөрсийг хадгалахад
тохиромжгүй гэж дүгнэсэн. Нөгөө талаас энэхүү талбайд хүрэх зам нь усны шугам
хоолой дээгүүр таарч байсан бөгөөд инженер, техникийн шаардлагын улмаас энэхүү
замыг байгуулах ажлыг татгалзуулсан. Шимт хөрсийг өөр талбайд хадгалахаар
шийдвэрлэсэн.
2. Баяжуулах үйлдвэрийн дэргэдэх Гүний уурхайн материал буулгах талбай: 4,57 га
талбайд материал буулгах талбай байгуулахаар ирүүлсэн талбайд гүйцэтгэсэн
Ургамлыг судалгаагаар Ховор ургамал хамгаалах журмын хүрээнд огт хөндөж
болохгүй 8 зүйл ургамлын нэг болох Грубовын ортуузын 100 гаруй бодгаль
тоологдсон тул журмын дагуу төлөвлөсөн талбайн байршлыг өөрчлөх шаардлагатай
болсон. Дэлгэрэнгүй тайлбарыг Ховор ургамлыг хамгаалах талаар хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээнүүдийн талаархи тайлагнасан хэсгээс үзнэ үү.
3. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн харуулын бие засах нүхэн жорлон байгуулах талбай:
Энэхүү үйлдвэр нь тухайн газартаа тогтвортой байрлаж үйл ажиллагаагаа явуулах тул
төвийн шугамд холбогдсон ариун цэврийн газар байгуулах нь эрүүл ахуйн болон бусад
ач холбогдолтой хэмээн Оюу Толгой компанийн Хог хаягдлын удирдлагын баг,
Хуулийн/Эх зүйн хэрэгжилтийн багуудаас дүгнэсний дагуу дараагийн шийдлийг бэлэн
болтол тухайн газрыг хөндөхийг зөвшөөрөөгүй.
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Зураг 24. Хаягдал чулуулгийн баруун овоолгын шимт хөрсийг хадгалах талбай хүрэх зам байгуулах хүсэлт
гаргасан эхний болон шилжүүлсэн талбайн байршлууд

3.3.2.2.Хөндөгдсөн талбайг бүртгэх, хянах
Оюу Толгой уурхайн 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 сар бүр шинэчилдэг.
2017 оны 10 дугаар сарын сүүлийн байдлаар нийт 5695,87 га талбай хөндөгдсөн
бүртгэлтэй байна. Уурхайн лицензийн талбайн дотор болон гадна хөндөгдсөн талбайн
хэмжээг өмнөх жилүүдийнхтэй харьцуулан өссөн дүнгээр нэгтгэснийг
График 15-д үзүүлэв. Эдгээр бүх талбайг гео-мэдээллийн санд бүртгэсэн байгаа бөгөөд
лицензийн талбайн дотор байрлах хөндөгдсөн талбайнуудын шинэчилсэн зургийг Error!
Reference source not found.-т 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.
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График 15. Хөндөгдсөн талбайн хэмжээ, жил бүрийн өссөн дүнгээр
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2017 онд зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн болон газар хөндөх зөвшөөрөл авсан ч зөвшөөрсөн
талбайгаас хэтрүүлэн хөндсөн тус бүр нэг зөрчил бүртгэгдэж, залруулах арга
хэмжээнүүдийг авсан. Байгаль орчны хэлтсээс шалгалт хийсэн тайланг Хүснэгт 15-д
товчлон тайлбарлав.
Хүснэгт 15. 2017 онд бүртгэгдсэн газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын зөрчлүүд
#

Байршил

1

Уурхайн
лицензийн
талбайн Хойд
хаалганы гадна

2

Ханбогд-Оюу
Толгой
чиглэлийн хатуу
хучилттай зам
барилгын ажлын
карьер #9

Хөндөгдсөн
талбай, га

Мэдээллийн товч тайлбар

1,57 га

Уурхайн
талбайн
Хойд
хаалганы гадна
талбайд
тээврийн
компаниудын
машин,
техникүүд
зөвшөөрөлгүй зогсоол үүсгэн
газрын
хөрсийг
эвдрэлд
оруулж байгаа дээр хяналт
тавих шаардлагыг Ханбогд
сумын захиргаанаас ирүүлсэн.

тодорхойгү
й

Гэрээт компаниас зөвшөөрөл
хүсэлтээ явуулахдаа буруу
мэдээллийг өгснөөс Өмнөговь
аймгаас өгсөн зөвшөөрөгдсөн
хэмжээнээс
хэтрүүлэн
ашигласан.

Арга хэмжээ
Байгаль орчны хэлтсээс талбайд шалгалт
хийж, тайлан бэлтгэсэн. Энэхүү талбай болон
уурхайн талбайн гадна зөвшөөрөлгүй замаар
зорчин ургамлан бүрхэвчинд нөлөөлж байгаа
талаар Ханбогд сумын захиргаанаас ирүүлсэн
албан бичгийн хүрээнд Оюу Толгой компани
дотооддоо 10 хэлтсийн төлөөллөөс бүрдсэн
ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсэг нь
уурхайн талбайн гадна зөвшөөрөгдөөгүй
замаар зорчих, зөвшөөрөлгүй талбай ашиглах
зөрчлүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй
ажиллаж байна.
2017 оны 8 дугаар сард ашиглахаар
төлөвлөсөн зөв хувилбарыг тусгасан
зөвшөөрлийн хүсэлтийг Өмнөговь аймгийн
захиргаанд хүргүүлсэн. Тухайн үед энэхүү
карьерын ашиглалтыг хариуцаж байсан гэрээт
компани 1,500,000 төгрөгийн торгуулийг
аймгийн захиргаанд төлсөн. Хүсэлтийн хариу
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ирээгүй байгаа.

3.3.3. Шимт хөрсийг хамгаалах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт
Оюу Толгой компанийн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам нь шимт хөрсийг хамгаалах
бодлогыг хэрэгжүүлэх гол суурь болдог бөгөөд Монгол улсын холбогдох стандартын
(MNS 5916:2008) шаардлагуудад нийцүүлэн шимт хөрсийг зөв хуулах, хадгалахыг Шимт
хөрсийг хамгаалах дотоод журмаар удирдан хэрэгжүүлж байна. Үүнээс гадна явцын
болон уурхайн нөхөн сэргээлтэнд үндэсний стандартад нийцсэн шимт хөрсийг ашиглах
шаардлагыг биелүүлэх үүднээс Шимт хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний дотоод
журмыг хэрэгжүүлэх замаар урт хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний овоолгуудад хөрсний
чанарын хянадаг.
3.3.3.1.Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах
Газар хөндөхөөс өмнө Байгаль орчны хэлтсээс тухайн ажлын талбайн хөрсний хэв шинж,
онцлогийг тодорхойлж, шимт хөрсийг хуулах гүний хэмжээг тогтоодог. 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 хаягдал чулуулаг, улаан
шавар зэргээс тусад нь хуулж, хадгалах практикийг хэрэгжүүлж байна.
Оюу Толгой компани нь шимт хөрсийг аль болох хуулж авсан талбайнх нь нөхөн
сэргээлтэнд эргүүлэн ашиглахыг чухалчилдаг учир богино хугацаанд ашиглах талбайгаас
хуулсан шимт хөрсийг тухайн ажлын талбайн орчимд хадгалдаг. Харин хоёр жилээс дээш
хугацаанд ашиглагдах талбайгаас хуулсан шимт хөрсийг нөхөн сэргээхэд бэлэн талбай
руу эсвэл урт хугацааны буюу уурхайн хаалтын үед ашиглагдах шимт хөрсний овоолгын
талбай руу зөөж хадгалдаг.
2017 оны тайлант хугацааны байдлаар нийт 75 талбайд ГХЗ-ийн хүсэлт ирж 54
талбайд зөвшөөрөл олгосон талбайн хэмжээ, хуулах өнгөн хөрсний хэмжээг нэгтгэн
Хүснэгт 2-д үзүүлэв.
Хүснэгт 16. 2017 онд ОТ төслийн зүгээс хөндсөн газар болон хуулж, хадгалсан өнгөн хөрсний хэмжээ

Газар хөндөх талбайн
байршил

ГХЗ, ш

ГХЗ өгсөн
талбайн
хэмжээ, га

Өнгөн хөрс
хуулах
талбайн
хэмжээ, га

Өнгөн хөрс хуулах
хэмжээ, м3
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Лицензийн
дотор

талбайн

35

574.18

439.66

1’284’122.97

Лицензийн
гадна

талбайн

19

92.46

63.84

107’515.0

54

666.64

503.5

1’391’637.97

Нийт

Дээрх хүснэгтээс харвал газар хөндөхийг зөвшөөрсөн 54 талбайн 35 нь буюу 574 га
талбай нь лицензийн талбайн дотор, 19 зөвшөөрлийн 92.46 га талбай нь лицензийн
талбайн гадна байв. Үүнээс өнгөн хөрс хуулах шаардлагатай гэж үзсэн талбайн хэмжээ нь
503.5 га бөгөөд үлдсэн 63 га нь ямар нэг хэмжээгээр нөлөөлөлд өртсөн, өмнө нь
хөндөгдсөн, өнгөн хөрсгүй, өнгөн хөрс нь чанарын шаардлага хангахгүй, төсөл хэрэгжих
талбай нь ГХЗ хүссэн талбайгаасаа бага гэх мэт шалтгаануудаар өнгөн хөрс хуулах
талбайн хэмжээг тодорхойлов. Шинээр хөндөх талбайд өнгөн хөрсийг шинж чанараас нь
хамааруулан 10-30 см-ийн зузаантайгаар, нийт 1’391’637.97 шоо метр өнгөн хөрс
хуулахаар төлөвлөсөн. Үүний 1’284’122.97 шоо метр нь лицензийн талбайн дотор,
107’515.0 шоо метр нь лицензийн талбайн гадна байв.
Урт хугацааны шимт 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 хангасан
байх шаардлагыг тавьж байгаа.
Одоогоор Оюу Толгой уурхайн хэмжээнд нийт 11 урт хугацааны шимт хөрсний овоолгыг
байгуулаад байна. Эдгээр овоолгуудад 2017 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт
1,973,946.82 м3 шимт хөрс хадгалагдаж байна. Овоолгуудын байршлыг Зураг 26, харин
овоолго тус бүрт хадгалагдаж буй шимт хөрсний хэмжээг Хүснэгт 16-аар үзүүлэв.
Зураг 25. Оюу Толгой төслийн шимт хөрсний ашиглалт, хадгалалт, онуудаар
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Хүснэгт 17. Урт хугацааны овоолгуудад хадгалагдаж буй шимт хөрсний хэмжээ

#

Зураг дээр тэмдэглэгдсэн нэр

Талбай /гa/

Эзэлхүүн /м3/

1

ИУ шимт хөрсний овоолго #1

4.85

152,931.90

2

ИУ шимт хөрсний овоолго #2

2.22

70,618.80

3

ИУ шимт хөрсний овоолго #3

12.85

242,859.10

4

ИУ шимт хөрсний овоолго #4

7.44

152,021.70

5

ИУ шимт хөрсний овоолго #5

6.83

157,832.10

6

ИУ шимт хөрсний овоолго #6

2.67

42,568.30

7

TSF (cell #1) шимт хөрсний овоолго #7

10.76

339,671.40

8

TSF (cell #2) шимт хөрсний овоолго #8

32.93

594,195.60

9

ГУ шимт хөрсний овоолго #9

1.82

22,820.22

10

TSF (cell #2) шимт хөрсний овоолго #10

9.55

171,111.70

11

ИУ шимт хөрсний овоолго #11

1.16

27,316.00

93.08

1,973,946.82

НИЙТ
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Эдгээр урт буюу 2 жилээс дээш хугацаагаар хадгалах шимт хөрсний овоолгуудыг
MNS5916:2008 стандартад заасны дагуу гадаргууг тогтворжуулан, салхины элэгдэлд
орохоос сэргийлж ургамалжуулах ажлыг 2015 оноос эхлүүлсэн. 2017 онд нийт 15 га
талбай бүхий урт хугацааны шимт хөрсний овоолгын гадаргууд ургамалжуулах ажлыг
гүйцэтгэсэн.
3.3.3.2.Шимт хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ
Оюу толгой төслийн талбай болон, түүний эргэн тойронд удаан хугацаагаар
хадгалж буй өнгөн хөрсний овоолгуудын үржил шим, элэгдэл эвдрэлийг судлах,
судалгааны мэдээ материал цуглуулах, үржил шимийг сайжруулах арга хэмжээ авах
зорилгоор өнгөн хөрсний овоолгуудаас дээж авч мэргэжлийн лабораторит шинжлүүлж
үнэлгээ хийдэг билээ.
2017 онд төслийн талбайд хадгалагдаж буй урт хугацааны өнгөн хөрсний 8
овоолгын 45 цэгийн хөрсний дээжийг Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа
Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторит шинжлүүлсэн. Хөрснөөс дээж
авахдаа энэ жил шинэчилж гаргасан “Өнгөн хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ явуулах
журам OT0244-00-SWPO-0010” аргачлалын дагуу авсан өнгөн хөрсний овоолгуудыг
төлөөлүүлж 1 га талбайгаас 1 холимог дээж байхаар тооцоолж дээжээ авсан. Ижил
төрлийн хэв шинжтэй өнгөн хөрсний овоолгуудаас 1-5 га тутамд 1 холимог дээж авч
сайтар холин үүнээсээ 300-500 гр дээжийг савлан мэргэжлийн лабораторит илгээсэн.
Өнгөн хөрсний чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хийсэн хөрсний
лабораторийн шинжилгээний үр дүнгээр өнгөн овоолгуудад агуулагдах ялзмаг 0.33-1.8
хувь, карбонатын агууламж 0.51-10.18 хувь, азотын нэгдэл 1.74-10.02мг/кг, хөдөлгөөнт
фосфор 0.13-7.07мг/100г, хөдөлгөөнт кали 5.90-53.66мг/100г, солилцоот суурийн ионууд
болох кальци 9.20-31.80 мг-экв/100г, магни 3.60-12.40 мг-экв/100г тус тус агууламжтай
байсан бол урвалын орчин нь 7.54-8.84 буюу хэвийнээс сул шүлтлэг орчинтой байв.
Өмнөх оны үр дүнтэй харьцуулахад өөрчлөлтгүй байна.
3.4.Агаарын чанарын менежмент
Оюу толгой уурхайн талбай нь Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар Гандуу
дулаан зунтай бүсийн (V), хүйтэн өвөлтэй (4) мужид байрладаг 2. 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) 42.20С

2

Монгол Орны Үндэсний Атлас. 2009. (Редактор Д.Доржготов).110-р хуудас, Зураг 94.
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хүрдэг байна. Жилийн дундаж агаарын температур олон жилийн дундаж 3 (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 2016 оны 10 сарын 1-нээс 2017 оны 9-р сарын 30 дуусталх
бүтэн нэг жилийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж, товч тайлбарлан бичив.
График 16-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.

График 16. Оюу толгой орчмын уур амьсгалын климадиаграмм

Ерөнхий утгаар нь климадиаграммыг харвал энэ нутаг хуурай дулаан зунтай,
хүйтэн өвөлтэй болох нь тодорхой байна. Тайлант хугацааны жилийн дундаж агаарын

Олон жилийн дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2015 оныг хүртэлх 39 жилийн цаг уурын
дундаж үзүүлэлтээр тооцов.
3
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температур 8.030С буюу ОЖД-тай ижил, харин хур тунадасны нийлбэр 118.83мм байсан
нь ОЖД-аас даруй 21.83 мм-ээр ахуй хур тунадас орсоныг илтгэнэ. ОЖД-аар жилийн нийт
32 хоногт хур тунадастай байдаг бол энэ жил нийт 26 хоногт хур тунадастай байв. Сарын
мэдээгээр агаарын температур (СДАТ)-ын хувьд ОЖДСДАТ-тай 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. 2016 оны XI сар, XII сар, 2017 оны V сард огт хур тунадас буугаагүй. Сарын
нийлбэр хур тунадас (СНХТ) VI, VII саруудад ОЖД-аас тус бүр 10 орчим мм-ээр бага
хуртай байсан бол VIII сард нийтдээ 76.5 мм хур тунадас буусан нь ОЖД-аас даруй гурав
дахин ахиу хуртай байжээ. Энд онцгойлон дурьдвал зохилтой цаг уурын онцгой үзэгдэл
тохиосон нь 2017 оны VIII сарын 1-нд орсон бороо нийтдээ 46.23мм хүрсэн нь борооны
эрчимшлийн үзэгдлийн хувьд ховор үзэгдэл бөгөөд өмнө 2003 оны V сарын 6 –нд 47.7 мм
хур тунадас буусан үзэгдэлтэй ойролцоо тохиолдол болов. IX сард ОЖД-тай ижил
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 VIII
сард тохиолдсон байна. Сарын хамгийн их агаарын температур (СХИАТ) болон сарын
хамгийн бага агаарын температурыг ОЖД-тай нь буюу сүүлийн 40 жилийн түүхэн
хамгийн их болон хамгийн бага агаарын температуртай нь харьцуулан үзвэл СХИАТ 2016
оны XI сард болон 2017 оны V сард тус бүр ОЖДХИАТ –ын хэмжээнд хүрч халсан байна.
Бусад саруудад тухайн сард бүртгэгдсэн түүхэн ХИАТ хүрч халаагүй байна. СХБАТ –ийн
хувьд 2016 оны Х сард -14.30С хүрч хүйтэрсэн нь сүүлийн 40 жилийн туршид Х сард
хүйтэрсэн хамгийн хүйтэн агаарын хэмээс ойролцоогоор 1 хэмээр бага хүйтэрчээ. Бусад
саруудад түүхэн ХБАТ-д хүрч хүйтрээгүй байна.
Оюу толгой орчимд салхины дундаж хурд ОЖД-аар 5.4 м/с байх ба хамгийн хүчтэй салхи
33 м/с хурдтайгаар бүртгэгдсэн байдаг. Энэ жилийн хувьд салхины жилийн дундаж хурд
5.02 м/с, хамгийн хүчтэй салхины хурд 2017 оны VIII сарын 07-ны өдөр 29.37 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 3 хувь нь 0-1м/с буюу зөөлөн салхи (N), 66 хувь нь
1-5.99 м/с буюу тогтуун салхи (L), 29 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 20-2.99
м/с хурдтай ширүүн салхи (S) жилийн 25 хоногт түр зуур (нэг цагаас удаан үргэлжлээгүй),
28 м/с дээш хурдтай догшин салхи (H) 2017 оны V сарын 3-ны өдөр болон 8 сарын 7 өдөр
тус тус түр зуур тохиолджээ (График 17).
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График 17. Салхины чиглэл болон хурдны ангилал

Салхины хурдны хэлбэлзлийг График 18-д үзүүлэв.

График 18. 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
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авч үзвэл мөн адил ОЖД-н орчимд байв. Зөвхөн IV сард л СДСХ 5.11 м/с байсан нь
ОЖДСХ хурд (6.4 м/с)-аас бага байсан байна. Графикаас хамгийн их салхины хурд
(ХИСХ)-ны тахирмагийг харвал хавар болон зуны улиралд шороон шуурга бусад
улиралтай харьцуулахад илүү олон тохиолдсон болох нь илэрхий байна.
Цаг уурын чухал хүчин зүйлийн хувьд агаарын харьцангуй чийгшлийн талаар энд товчхон
дурьдахад жилийн дунджаар 36.4 хувь, хамгийн бага чийгшил хаврын хуурайшилт ихтэй
үед буюу 2017 оны V сарын 7-нд 3.4 хувь хүрч буурч байсан бол цас бороо орох үеэр
агаар чийгээр 100 ханах тохиолдол цөөнгүй тохиолдов. Улирлын дунджаар авч үзвэл
хавар зуны улиралд ялангуяа IV-VII сарын хооронд агаарын чийгшил 20 орчим хувь бүр
түүнээс ч бага хувьд хүрч хэт хуурай байсан бол бусад улиралд 40 орчим хувьтай байв.
Олон улсад агаарын чийгшил 30 хувиас бага бол хэт хуурай гэж үздэг бол тайлант
хугацаанд хамаарагдах хэмжилтийн 43 хувь нь хэт хуурай ангилалд хамаарагдаж байна.
Дүгнэлт
Уур амьсгалын нөхцлийг жилийн тайлант хугацааны утгуудаар авч үзвэл агаарын
температур (8.03 0С) болон салхины хурд (5.02 м/с) зэрэг голлох үзүүлэлтүүд ОЖД-ийн
орчим буюу түүнтэй ижил утгатай байна. Харин жилийн нийлбэр хур тунадас (118.83мм) ны хувьд ОЖД-аас 21.83 мм-ээр ахуй мөн түүнчлэн VIII сард ОЖД-аас 3 дахин илүү
хэмжээний хур тунадас бууснаас 46.23мм нь буюу жилийн нийлбэр хур тунадасны
гуравны нэгээс их хувь нь нэг өдөрт буусан зэрэг нь энэ жилийн уур амьсгалийн нөхцлийн
хамгийн онцлог үзэгдлүүд байв.
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4. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
4.1.Техникийн нөхөн сэргээлт
Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт: Үйл ажиллагааны
явцад хөндөгдсөн талбайнуудыг цаг тухайд нь нөхөн сэргээж байх нь уурхайн хаалтын
чухал бэлтгэл хэсэг бөгөөд энэ нь хөрсний элэгдэл, тоосны хяналт, хүн малын аюулгүй
байдал, орчны үзэмж гэх мэт олон асуудлыг шийдэхээс гадна шимт хөрсийг урт удаан
хугацаагаар хадгалж, үржил шимт чанарыг муутгахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх
стратегийн чухал ач холбогдолтой юм.
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.
2017 оны 10 дугаар сарын сүүлийн байдлаар нийт 1,530.85 га талбайд техникийн нөхөн
сэргээлт гүйцэтгээд байна. 2010 онд анх 80 гаруй га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт
хийснээс хойш өнөөг хүртэл жил бүр гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн нөхөн сэргээлтийн
дүнг харьцуулсныг График 19-д үзүүлж байна.
График 19. Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн талбайн жил бүрийн өссөн дүн, 2017 он

Техникийн нөхөн сэргээлт, /га/
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2017 онд 3 талбайд нийт 4.72 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэхээр
төлөвлөснөөс бүх талбайд ажлыг гүйцэтгэж дууссан. Мөн нэмэлт 2 талбайд техникийн
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нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн. 2017 онд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн хэмжээг
өмнөх жилүүдийнхтэй харьцуулсныг Хүснэгт 17-д, энэ онд нөхөн сэргээсэн талбай тус
бүрийн хэмжээг Хүснэгт 18-д үзүүлэв.
Хүснэгт 18. 2017 онд төлөвлөсөн техникийн нөхөн сэргээлтий ажлын гүйцэтгэлийг өмнөх жилүүдийн
гүйцэтгэлтэй харьцуулсан мэдээ
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Төлөвлөгөө

-

-

-

-

-

140.34

43.04

4.72

Гүйцэтгэл – лицензийн
талбайн гадна

0

286.69

280.01

33.25

615.74

61.02

23.15

2.62

Гүйцэтгэл – лицензийн
талбайн дотор

82.39

26.43

16.67

17.00

10.89

59.72

9.88

6.18

Нийт талбай

82.39

313.12

296.68

50.25

626.63

120.74

33.03

8.80

Хүснэгт 19. 2017 онд нөхөн сэргээсэн талбайнуудын хэмжээ
Д/д

Талбайн нэр

Талбайн
хэмжээ /га/

Лицензийн талбайн дотор: 2.62 га
1

Ундайн сайран дахь хуучин элсний орд

1.22

2

Эрчим кемпийн барилгын ажлын үед ашигласан түр зам, материал буулгах
талбай

1.4

Лицензийн талбайн гадна: 6.18 га
1

Манлайн замын засварын ажилд ашигласан карьер #5
BP-ML05

1.43

2

Манлай-Ханбогд замын уулзвар дээр байрлах карьер #1
BP-KB01

3.42

3

Хаягдал мод цуглуулах хуучин талбай

1.33

Нийт талбай

8.80

Нөхөн сэргээсэн карьерын 2 талбайг Монгол улсын Газрын хэвлийн тухай хуулийн 20.4-д
заасны дагуу ашиглах зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны байгууллагад хүлээлгэн
өгөх тухай албан хүсэлтийг илгээсэн байгаа.
2017 онд нөхөн сэргээсэн карьерын талбайнуудын нөхөн сэргээхээс өмнө болон нөхөн
сэргээсний дараах байдлыг харьцуулсныг доор зургаар үзүүлэв.
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Зураг 26. Манлайн замын карьеруудын гөхөн мэргээлт хийхээс өмнөх ба хийсний дараах байдлыг
харьцуулсан зураг

Зураг 27. Ханбогдоос Манлай явах замын дунд байрлах BP-KB01 карьерын нөхөн сэргээлт хийээс өмнөх ба
дараах байдлыг харьцуулсан зураг
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Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг компанийн гео-мэдээллийн санд тогтмол
бүртгэж байгаа.
4.2.Биологийн нөхөн сэргээлт
Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацын нөөц бэлтгэх: Оюу Толгой төслийн
Байгаль орчны хэлтсийн зүгээс 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.
Энэхүү Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар болон биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааг гэрээт байгууллага руу шилжүүлэх шилжилтийн үйл ажиллагаанд нэлээд
хугацаа зарцуулж сонгогдсон гэрээт байгууллага болох Экоминерал компани нь үйл
ажиллагаагаа 7 сарын 12-оос эхлүүлсэн.
БУҮГ дахь тарилтыг 7 сарын 20-оос хүлэмжинд, ил талбайн тарилтыг 8 сарын 1-ээс тус
тус эхлүүлсэн бөгөөд нийт 15 зүйлийн ургамлыг үрээр тарьж 15000 ш бортого, 3660 ш
үрсэлгээний саванд тарималжуулах ажлуудыг хийсэн (Зураг 28). Тус үржүүлгийн талбайд
2017 оны намрын тооллогын дүнд 2012-2016 онд тарьсан нийт 159330 ш говь цөлийн бүс
нутгийн 2-6 настай тарьц суулгац өвөлжиж байна (График 20).

Зураг 28. Гадаа талбайд үрсэлгээ бэлтгэсэн байдал
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График 20. 2017 оны намрын байдлаар БУҮГ-т өвөлжиж буй суулгацын хэмжээ зүйл, нас болон тоо хэмжээ
тус бүрээр

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 үрсэлгээг 5000 ш бортого болон 146
үрсэлгээний саванд бэлтгэсэн (
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•
•

Зураг 29).

Зураг 29. Жигдний үрсэлгээ бэлтгэж буй байдал

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. 2012-2017 онд нийт 189392 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 2013-2017 оны
хугацаанд нийт 119816 ш, 2017 оны хувьд 23031 ш байгалийн ургамлын тарьц суулгацийг
шилжүүлэн тариад байна (График 21).
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БУҮГ-т тарималжуулсан 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 (График 21). Энэ нь нөхөн сэргээж буй талбайн онцлог тус бүрээс
шалтгаалахаас гадна шаардлагатай зүйлүүдийн тарьц суулгацийг тарималжуулж, бэлтгэх
ажлууд сайжирч байгаатай холбоотой юм.

Биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж орчны тохижилтонд хэрэглэж буй
мод, сөөгний суулгацийн хэмжээ, ш
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График 21. ОТ-н БУҮГ-аас 2013-2016 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод зориулан гаргасан
суулгацийн нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр (2016.10.24)
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График 22. Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан байгалийн ургамлын суулгацийн хэмжээ жил болон зүйл
тус бүрээр

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 10 зүйл мод, сөөгний
2-3 настай 7132 ш тарьц суулгацийг 15 иргэн, 20 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад, 20122017 оны хугацаанд нийт 69576 ш тарьц суулгац нийлүүлсэн байна (Дэлгэрэнгүй
мэдээллийг 4.3 дугаар бүлгээс харна уу).
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.
ОТ-н Байгаль орчны хэлтэс (БОХ)-ийн хамт олон цөлийн бүсэд хийж буй биологийн
нөхөн сэргээлтийн үр дүн, алдаан дээрээсээ суралцан ажиллаж хуримтлуусан туршлага,
бусад эх материал дээр үндэслэн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэх
тухай дотоод журмандаа оруулж өгсөн болно. Тус журмын дагууд биологийн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг амжилттай гүйцэтгэхийн тулд хөндөгдсөн талбайн хөрсийг үртэй
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болгох, сөөг сөөгөнцөр, ховор ургамлын тарьц суулгацийг нэмж тарьж өгөх гэсэн хоёр үе
шаттайгаар хийж байна.
Оюу Толгойн зүгээс 2017 онд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдсэн шинэ
талбайнууд болон өмнөх жилүүдэд үрэлгээ хийсэн газруудад нэмэлт арга хэмжээ авах
ажлуудыг оролцуулан нийт 60.24 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийгээд
байна (График 23). Үүнээс,
•

техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн Хойд кемп (15.38 га), Гэр кемп В (3.19 га),
техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн Хойд кемп (15.38 га), Гэр кемп В (3.19 га), Уст
баг мод (2.95 га), Халивын элсний орд (0.33 га), BP-Och01 (4.85 га) бүхий 33.19 га
талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн эхний жилийн ажлыг хийж,

•

биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд нэмэлт сайжруулалт болох тарьц суулгац
тарих ажлыг Шинэ Бор Овоогийн задгай (2.34 га), Халивын элсний орд (0.99 га),
Хойд кэмп (1.88 га), QU-AP01 (18.43 га) болон BP-AP02 (3.41 га) гэсэн 5 талбайн
27.05 га-д гүйцэтгэсэн.

2017 онд БУҮГ, нөхөн сэргээлтийн ажилд нийт 2241.50 кг байгалийн үрийг ашигласан ба
2-3 насны 23031 ш суулгацыг нөхөн сэргээлтийн талбай руу шилжүүлэн тариад байна.

Нөхөн сэргээсэн талбайн хэмжээ, га
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График 23. 2012-2017 онуудад гүйцэтгэсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн жил жилийн ахисан дүн
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Зураг 30. Элсний ордын зориулалтаар ашиглаж байсан талбайд тарьц суулгац тарьж буй байдал.

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн 4.7 га талбайгаас ургамалжуулах боломжтой 3.94 га
талбайд нийт 6 зүйл ургамлын 3145 ш суулгацыг тарьсан.
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Нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх: Оюу Толгой
БОЯБ-д 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, Бүс нутгийн хөгжлийн хэлтэсүүд хамтран ажилласаар ирсэн.
2017 онд нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж буй Экоминерал компани нь нийт
ажиллагсадыхаа 70%-ийг орон нутгаас бүрдүүлэн ажиллаж байна.
4.3. Орчны тохижилт, ногоон байгууламж
Оюу Толгой ХХК нь 2011 оноос эхлэн 7 дахь жилдээ мод тарих үндэсний өдрийг
тэмдэглэн уурхайн талбайд ногоон байгууламжийг үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай
хамтран байгуулах ажлыг өрнүүлж ирсэн. Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд тайлант
хугацаанд уурхайн талбар, Ханбогд, Манлай сумын 15 иргэн, 20 аж ахуйн нэгж
байгууллагын хүсэлтээр 10 зүйл мод, сөөгний 2-3 настай 7132 ш тарьц суулгацийг
нийлүүлээд байна.
2012-2017 оны хугацаанд ирсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийн дагууд
нийт 69576 ш тарьц суулгацийг нийлүүлсэн бөгөөд жил бүрийн хэмжээг дараах графикаар
харуулж байна (График 24).
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.
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.
2017 оны хавар БУҮГ-аас уурхайн талбай болон 2 суманд өгсөн 4060 ш суулгацаас 3516 ш
(86.6%) суулгац нь амжилттай ургаж байна (График 25).
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График 24. Оюу Толгой төслийн БУҮГ-аас 2012-2017 онд орчны тохижилт, ногоон байгууламжид зориулан
гаргасан тарьц суулгацийн тоо хэмжээ, олгосон сумдын нэрийн хамт
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График 25. БУҮГ-аас уурхайн талбай болон хөрш зэргэлдээ сумдын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн хүсэлтээр
бэлтгэн өгсөн тарьц суулгацийн хэмжээ, амьдралтын хувь (2017.10.20)
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4.4. Бүлгийн дүгнэлт
2017 онд тус компанийн Техникийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр хийсэн ажлыг нэгтгэн
дүгнэхэд:
1. ОТ компанийн биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламж болон БУҮГ-ын үйл
ажиллагааг хариуцан ажиллах гэрээт байгууллагыг сонгон шалгаруулж, үйл
ажиллагаа нь 7 сарын 12 өдрөөс эхлэв.
2. БУҮГ-т биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжид ашиглах 15 зүйл
ургамлын үрсэлгээг 15000 ш бортого, 3660 ш үрсэлгээний саванд тарималжуулах
ажлуудыг хийсэн.
3. 2017 онд БУҮГ үржүүлсэн 2-3 насны 23031 ш суулгацыг нөхөн сэргээлтийн талбай
руу шилжүүлэн тариад байна.
4. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг нийт 60.24 га талбайд хийж гүйцэтгэсэн ба
техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн 33.19 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн
эхний жилийн ажлыг шинээр хийж, 27.05 га-д талбайд нэмэлт сайжруулалтын
ажлыг гүйцэтгэсэн.
5. Мөн уурхайн талбай, сум суурин газрын тохижилтонд зориулан иргэн, аж ахуйн
нэгжийн хүсэлтээр нийт 7132 ш суулгац нийлүүлсэн. 2017 хавар иргэн, аж ахуйн
нэгжүүдэд нийлүүлсэн 4060 ш суулгацаас 3516 ш суулгац ургаж байгаа буюу
86.6%-ийн амьдралттай ургаж байна.
6. Ханбогд суман дахь БУҮГ-т 2017 оны намрын байдлаар нийт 159330 ш говь
цөлийн бүс нутгийн 2-6 настай тарьц суулгац өвөлжиж байна.
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5. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ
Товчхон: ОТ ХХК-ийн 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж буй биологийн олон янз байдлыг
дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөнд Монгол улсын холбогдох хууль
тогтоомж нийцүүлэн боловсруулсан “Тогтвортой ноолуур төсөл” арга хэмжээнээс гадна
компанийн стратеги, урт хугацааны зорилготой уялдсан а) зэрлэг амьтан, ургамлын хууль
бус ан, худалдааг таслан зогсоох, б) УБ-Бээжин чиглэлийн төмөр замын дагуух хашааг
авах замаар хулан, хар сүүлтийн амьдрах орчныг тэлэх, в) МУ-ын цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын стандартыг шувуудад ээлтэй болгон шинэчлэх, г) шувуудад хөнөөлтэй
цахилгааны шонгуудад тусгаарлагч суурьлуулах зэрэг бүс нутгийн болоод үндсэний
хэмжээнд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх нэмэлт арга хэмжээнүүд багтсан. 2017 онд:
-

Тогтовртой ноолуур; Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус ан, худалдааг таслан
зогсоох гэсэн 2 төсөл төлөвлөсний дагуу хэрэгжсэн бол;
Төмөр замын дагуух торон хашааг хэсэгчлэн авах, МУ-ын цахилгаан дамжуулах
агаарын шугамын стандартыг шувуудад ээлтэй болгон шинэчлэх; шувуудад
хөнөөлтэй цахилгааны шонгуудад тусгаарлагч суурьлуулах төслийг гүйцэтгэгч
байгууллагыг сонгон шалгаруулах, холбогдох төрийн байгууллагуудтай уулзалт,
хэлэлцүүлэг хийх зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа.

5.1.Тогтвортой ноолуур төсөл
Зорилго: Малын гаралтай түүхий эдийн, ялангуяа ямааны ноолуурын нэмүү өртгийн
сүлжээнд малчдын оролцоог нэмэгдүүлж нэг ямаанаас авах ашиг шимийг дээшлүүлэх
замаар малын тоо толгойг чухалчилдаг хандлагыг өөрчлөх. Ингэснээр бэлчээрийн чанар,
хүртээмж сайжирч, зэрлэг амьтдад үзүүлэх малын нөлөө багасна гэж үзэж байна.
Тогтвортой ноолуур төслийг Өмнөговь аймгийн Номгон сумын “Хөрхийн наран”, БаянОвоо сумын “Шурхан залаа” гэсэн хоршоодтой хамтран 2 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байна.
Төсөл дараах үндсэн 5 хэсгээс бүрдэнэ.

Тогтвортой
Ноолуур Төсөл

1. Бэлчээрийн
менежмент,
мониторинг

2.
Мал сүргийн
эрүүл мэнд,
үүлдэр угсаа

3.
Зэрлэг амьтанд
ээлтэй мал аж
ахуй

4. Хоршооны
чадавхи

5.
Нэмүү өртөг
шингэсэн
ноолуур

Зураг 31. Тогтвортой ноолуур төслийн үндсэн 5 чиглэл
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5.1.1. Бэлчээрийн менежмент
Сургалт, уулзалт: Малчдын бэлчээрийн менежментийн талаарх мэдлэг мэдээллийг
сайжруулахыг, ач холбогдолыг ойлгуулах үүднээс энэ чиглэлийн уулзалт, сургалтыг
тогтмол хийж байх шаардалагатай байдаг. 2017 оны хувьд төсөл хэрэгжиж буй сумдад
бороо хур бага байсан тул ихэнх малчид алс холын отор нүүдэл хийсэн. Ердийн үед зусдаг
зуслангаасаа зарим тохиолдолд 200км алс хол отор хийж байсан нь уулзалт сургалт
хийхэд хүндрэлтэй байсан хэдий ч хэд хэдэн уулзалт зохион байгуулж чадсан. Уулзалт,
сургалтуудын үр дүнд Хөрхийн Наран хоршооны гишүүн 48 малчин өрх өвөлжөөний
бэлчээрээ гэрээг ашиглах хүсэлтээ сумынхаа ИТХ-аар батлуулахаар шаардлагатай
материалаа бүрдүүлж өгөв (Зураг 32).

Зураг 32. Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр хийсэн уулзалт

Бэлчээрийн мониторинг, судалгаа: 2017 оны бэлчээрийн мониторинг судалгааг нийт 52
цэгт Өмнөговь аймгийн Ханбогд (2 цэгт), Баян-Овоо (10 цэгт), Номгон (32 цэгт) болон
Манлай (8 цэгт) сумдын нутагт явууллаа. Өмнөх жилд Манлай суманд 20 цэг сонгон
судалгаа явуулсан бөгөөд цаашид зөвхөн Жаргалант багт байх “Манлай эрин” хоршоотой
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хамтран ажиллах төлөвтэй байгаагаас хамааруулан Жаргалант багийн 8 цэгийг энэ
жилийн судалгаанд хамруулан үлдсэн 12 цэгийг Номгон суманд шилжүүлэн хэмжилтийг
зохион байгуулсан.
Энэ жил хур тунадас бага байснаас үүдэн ургацын хэмжээ 2016 оны дүнтэй харьцуулахад
эрс (84%-иар) буурсан ажиглагдлаа (График 26).
Энэ жилээс эхлэн малчдын нүүдэл хоорондын зай, хугацааг тогтоох, бог мал (ямаа)-ын
өдрийн болон улирлын бэлчээр ашиглалтын хэмжээг олж мэдэх зорилгоор Хөрхийн Наран
хоршооны 25 малчны 30 ямаанд байршил тогтоогч төхөөрөмж (GPS) зүүж судалгааны
ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ оны 11 сард мэдээгээ хуулж авах боловсруулах ажил эхлэнэ
(Зураг 33).

График 26. Төсөл хэрэгжиж байгаа сумдын бэлчээрийн ургацын мэдээ

Зураг 33. GPS зүүсэн ямаа
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5.1.2. Мал сүргийн эрүүл мэнд, үүлдэр угсааг сайжруулах
Мал сүргийн эрүүл мэнд сайжирсанаар малын таваарлаг чанар нэмэгдэж аливаа
байгалийн эрсдэлд тэсвэртэй болно гэж үзээд тогтмол хийх боломжтой, нарийн
шинжилгээ шаардхааргүй энгийн эрүүл мэндийн үзлэг хийх арга зүйг боловсруулах ажлыг
орон нутгийн малын эмч, ХААИС-ын багш, АНУ-ын ирсэн сайн дурын малын эмчтэй
хамран энэ оны 6 сарын 20-ноос 7 сарын 20-ны хооронд зохион байгууллаа. Үзлэгийн
энгийн арга зүй боловсруулсаны дараа хоршооны малчин 43 өрхийн 863 ямаанд үзлэг
хийлээ. Ингэснээр ямар төрлийн өвчлөл элбэг байгааг олж мэдэх, тэдгээрт тохирсон
эмчилгээ хийх боломжтой болж байна. Үзлэгийн үр дүнгээс хархад:
-

Тарга хүчийг 0-5 онооны системээр үнэлэхэд: Говийн нөхцөлд 3 оноог хэвийн тарга гэж
тооцдог бол нийт малын тарга дундажаар 1.638 (±0.784) оноогоор үнэлэгдсэн нь маш
тааруу үзүүлэлт юм. Эм ямаа (1.242 оноо ) нь сэрхээс тарга хүчээр муу байсан нь хөхүүл
байсантай холбоотой. Харин шүдлэнгийн хувьд тарга тэвээрэг нь хүйсээс онцын
хамааралгүйгээр ойролцоо байлаа.

-

Цус багадалт (цусны улаан эсийн тоо цөөрөх)-ыг (1-5 оноо) тодорхойлсон: Гематокрит
(PCV)-тэй тохирч байлаа. Нас гүйцсэн ямаа шүдлэн болон ишигтэй харьцуулахад цус
багадалтын түвшингээр илүү байсан бол тэдгээрийн хүйсийн хувьд онцын ялгаа
илэрсэнгүй.

-

Өтгөн ялгадаснаас өндөг илрүүлэх аргаар эндопаразитыг илэрцийг шинжлэхэд нийт
шинжилгээнд хамрагдсан 863 ямааны 80-83%-д нь ямар нэг паразитын өндөг илэрсэн.
Паразитын өндөр идэвхижил нь эмнэлзүйн шинж тэмдэг үзүүлэх ба жишээ нь Homunculus
contortus >300 EPG дээш өндөг илэрсэн тохиолдолд эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрэх бол
Coccidia sp 2,500 EPG-ээс дээш бол бүр үхэлд ч хүргэж мэдэх аюултай юм.

Төсөл хэрэгжиж байгаа хоршоодын малчид хуц, ухнаа сүргээс тусгаарладаггүй,
жилийн турш хээлтэгч малтай хамт хариулж байгаа нь эцэг малын хээлтүүлэх чадварыг
бууруулах сөрөг талтай байдаг талаар Нутаг Академиас зохион байгуулсан сургалтын үеэр
малчид мэдэж авлаа. Түүнчлэн Залаа Жинст омгийн цагаан ухна нутагшуулах хүсэлтэй
байгаагаа төслийн хамт олонд мэдэгдсэн юм.
5.1.3. Зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал маллагааг бий болгох, дэмжих
Хоньч Банхар: Нохойгоор мал хариулгаснаар мал сүргийг чоно, ирвэс зэрэг махчин
амьтдын дайралтаас хамгаалах боломжтой болно. Ингэснээр хүн, зэрлэг амьтдын
хоорондын зөрчил багасах, цаашилбал хулгайн ан буурна гэж үзэж байна. Төслийн
хугацаанд “Хоньч Банхар” төсөлтэй хамтран хоршооны гишүүн 6 өрхөд 12 банхар нохой
өгөөд байна.
Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй автомат зургийн аппрат: Төсөл хэрэгжиж буй нутгийн зэрлэг
амьтдын тархац, элбэгшил зэргийг энгийн байдлаар баримтжуулж малчдын энэ талын
мэдлэг мэдээлэлд нь нэмэрлэх, цаашлаад улирлын бэлчээр сонгох, нүүдэллэхдээ зэрлэг
амьтдын байршил, уст цэг зэргийг харгалзан үздэг болгох үүднээс Номгон сумын
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Хөрхийн нуруунд 19 ширхэг хөдөлгөөн мэдрэгчтэй автомат зургийн аппрат байрлууллаа.
Зургийн аппрат байрлуулсанаас хойш 7 хоногийн дотор тус газар Аргаль, Янгир, Ирвэс,
Шилүүс зэрэг амьтад нутагладаг болох нь тогтоогдсон.

Зураг 34. Хөдөлгөөн мэдрэгч автомат камер суурилуулж буй байдал

5.1.4. Малчдын хоршооны чадавхийг бэхжүүлэх
Залуу малчин хөтөлбөр: Нутаг Академийн залуу малчдад зориулсан нэг жилийн
сургалтанд Номгон, Баян-Овоо сумын малчдыг 2016 оны 10 дугаар сараас 2017 оны 7
дугаар сар хүртэл хамруулан 5 цогц сэдвийн хүрээнд 12 кредит цагийн буюу нийт 160
цагийн багц хөтөлбөрийг лекц-дадлага-семинар хэлбэрээр орон нутагт нь болон
Улаанбаатар хотод тус тус олголоо. Номгон сумаас 7, Баян-Овоо сумаас 8 малчин тус бүр
уг сургалтанд хамрагдснаас 9 малчин сургалтаа амжилттай дүүргэн, диплом гардаж авсан.
Сургалтыг хувьсан өөрчлөгдөж буй хүн-байгалийн харилцаанд дасан зохицсон,
боловсрол мэдлэгтэй малчдыг бэлтгэх, мал маллагааг орчин цагийн хэрэгцээ шаардлага,
чиг хандлагад тохируулан мэдлэг, мэдээлэл түгээх, тэдний ур чадварыг нэмэгдүүлэх гэх
мэт 5 цогц хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу Номгон сум ба нийслэл Улаанбаатар хотод тус
тус зохион байгууллаа. Ингэхдээ хичээлийн улирал бүрт суралцагчдыг гарын авлага,
материалаар хангасан бөгөөд лекц-дадлага-бие даалт хэлбэрээр танхимын болон дадлага
сургалтуудыг явуулсан. Үүнд мөн олон төрлийн үзүүлэн таниулах материал хэрэглэн
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зорилгоо тодорхойлох, төлөвлөх, ажил хэрэг болгох зэрэг тал бүрийн чадавхийг олгохыг
хичээсэн. Сургалтанд хамрагдагсад нь харилцаа холбоо үүсгэн мал аж ахуйн
бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэх олон боломжуудыг олж харснаас гадна гар урлалын
ба цагаан идээ боловсруулах өөр шинэлэг арга технологийг эзэмших, илүү өндөр өртөг
шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болж төгслөө. Түүнчлэн хувийн
зохион байгуулалт, ур чадвараа бие даан дээшлүүлэхийн ач холбогдол, тогтвортой аж
ахуй эрхлэхэд малчид өөрсдийнх нь хамтын ажиллагаа хичнээн чухал болохыг ойлгоод
зогсохгүй бэлчээрийн менежмент, газар ашиглалт, малын арчилгаа маллагааны талаар
мэдлэг мэдээлэлтэй болон сургалтыг дүүргэсэн.
Хоршооны барилга: Төсөл эхлэхээс өмнө Хөрхийн Наран хоршооны гишүүд өөрсдийн
санаачлагаар хоршооны байртай болох ажлыг эхлүүлээд байсан боловч санхүүгийн
хүндэрлээс барилгын ажил нь зогссон байсныг төслийн санхүүжилт, хоршооны
гишүүдийн хандиваар барьж дуусгасан. Хоршооны барилгатай болсоноор хоршооны
хурлаа хийх ая тухтай орчин, орон нутгийн онцлогт таарсан жижиг үйлчилгээний газар
байгуулан орлого олж хоршооны үйл ажиллагаандаа зарцуулах боломжтой болсон.
5.1.5. Нэмүү өртөг шингэсэн ноолуур бэлтгэх
Хоршооны гишүүд бэлчээрийн менежментээ хэрэгжүүлэн бэлчээрийн даацыг
хэтрүүлэхгүй байх, альваа ан хийхгүй, ховор ургамал түүж бэлтгэхгүй байх, зэрлэг
амьтдын амьдрах орчныг хайрлан хамгаалах гэх мэт үйл ажиллагаанд гар бие оролцож
түүнийгээ баталгаажуулсанаар байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй байдлаар ноолуураа
бэлтгэсэн хэмээн урамшуулал авах буюу ноолуураа зах зээлийн ханшаас өндөр үнээр
борлуулах боломжтой болно. Өөрөөр хэлбэл дээрх шаардлагыг хангасан малчдын
ноолуурыг дэлхийн алдартай загварын компаниуд худалдан авч байгаль, зэрлэг амьтанд
сөрөг нөлөөгүйгээр бэлтгэсэн ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж түүндээ нэмүү өртөг
шингээн зарах ба нэмүү өртөг нь шууд малчдын гар дээр урамшуулал болон очно.
2017 оны ноолуурын худалдан авалтыг Номгон суманд 5-р сарын 6-9-ний өдрүүдэд
зохион байгуулсан. Энэ хугацаанд бид хамтран ажилладаг Хөрхийн Наран ба Шурхан
Залаа хоршооны 72 гишүүн өрхөөс нийт 6.6 тонн ноолуурыг зах зээлийн тухайн үеийн
ханшаас 12-18%-иар илүү өндөр үнээр тооцож худалдан авсан. Учир нь эдгээр өрхүүд,
тэдгээрийн нийлүүлж буй ноолуурын чанараас гадна байгальд ээлтэй ноолуур төслийн
эхний шатны үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцсон байдлыг харгалзан үзсэн
билээ.
5.2.Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус ан, худалдааг таслан зогсоох төсөл
Зорилго: Энэхүү төсөл нь 2014 оноос эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд Өмнийн
говийн бүс нутагт ховор амьтан ургамлын хууль бус ан, худалдааг бууруулж боломжит
хорогдолоос сэргийлсэн дүйцүүлэн хамгааллын үйл ажиллагаа юм. Хулгайн Антай
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Тэмцэх төслийг Өмнөговь аймгийн байгаль орчны болон хууль сахиулах албадын хууль
бус антай тэмцэх хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, энэ талаар
аймгийн хууль сахиулах байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах, Говийн Бага
Дархан Цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны
чадавхийг бэхжүүлэх байдлаар
хэрэгжүүлж байгаа юм. Төслийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй болгох үүднээс Өмнөговь
аймгийн хууль сахиулах болон байгаль орчныг хамгаалах албадын хооронд “Харилцан
ойлголцлын санамж бичиг” байгуулах, аймгийн төвд байрлах “Хууль бус антай тэмцэх
Хамтарсан баг” болон сумын төвүүдэд байрлах “Хууль бус антай тэмцэх Хөдөлгөөнт
хэсэг”-үүдийг байгуулж эргүүл, хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэхэд нь дэмжлэг
үзүүлж байна.
Хууль бус антай тэмцэх багууд өөрсдийн хариуцсан газар нутагтаа хууль бус ангийн эсрэг
эргүүл хяналтыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэдэг ба мөн ачаалал ихтэй
тээврийн замуудын дагуух гэр гуанзуудад зэрлэг амьтан ба 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
эсэхэд хяналт тавьж ажилладаг.
Эргүүл хяналтын ажил: Хулгайн антай тэмцэх хөдөлгөөнт багуудын эргүүл хяналтын
ажлын гүйцэтгэлийг Хүснэгт 3-д үзүүлэв. Баруун, Төв болон Зүүн багууд Өнгөрсөн
хаврын улиралд нийт 37 удаагийн хяналт шалгалтыг нийт 80 ажлын өдөрт гүйцэтгэж
13,000 гаруй км замыг туулжээ (Зураг 35-Зураг 37). Даланзадгадад байрлах Хамтарсан баг
нь орон нутагт ажиллаж буй Хөдөлгөөнт байгуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж,
төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтанд нь гаргаж, гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэн
хүргүүлж байна.
Шуурхай утсанд одоогийн байдлаар байгаль орчны эсрэг болон зэрлэг амьтдын хулгайн
антай холбоотой дуудлага бүртгэгдээгүй байна.
Хүснэгт 20. Эргүүл хяналтын ажлын гүйцэтгэл

Баруун баг

12

3557.59

Өдрийн
тоо
30

Төвийн баг

15

7761.90

38

555.69

148

3

Зүүн баг

10

1755.82

12

147.87

62

12

Нийт

37

13075.31

80

1020.09

316

17

Багууд

Эргүүлийн тоо

Зай (км)

316.52

Ан амьтны
ажиглалт
106

2

Цагийн тоо

Сэг зэмийн
ажиглалт
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Зураг 35. Өмнөговь аймгийн Номгон болон Баян-Овоо сумдыг хамарсан Баруун бүсийн Хөдөлгөөнт багийн
эргүүлийн маршрут (2017 оны 2-р сараас 5-сарын хооронд)

Хулгайн антай тэмцэх Хамтарсан багийн намар (9-12 сарууд)-ын хяналт шалгалтын ажлын
төлөвлөгөө (Хүснэгт 21), төсвийг боловсруулж дуусаад байна. Үүнд Даланзадгад хотод
байрлах Хамтарсан баг сард 1 удаа, Баруун болон Төвийн Хөдөлгөөнт Хэсгүүд сард 2
удаа, Зүүн Хөдөлгөөнт Хэсэг сард 1 удаа буюу нийтдээ 24 удаа эргүүл хяналтын ажил
гүйцэтгэхээс гадна иргэдээс ирсэн мэдээллийн дагуу шуурхай ажиллахаар тусгагдсан
болно. Энэ ажлын хүрээнд мэдээлэл хүлээж авах шуурхай утас ажиллаж байна.
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Хүснэгт 21. 2017 оны 9-12 саруудад хийгдэх эргүүл хяналтын ажлын төлөвлөгөө
Хүний
тоо

Эргүүл
хяналтын тоо

Ажиллах
өдөр

Явах км

Хамтарсан баг

5

4

17

3,950

Дуудлага
явна.

Хөдөлгөөнт хэсэг Баруун бүс

10

8

16

3,200

Номгон 5\16

Хөдөлгөөнт хэсэг Төвийн бүс

9

Хөдөлгөөнт хэсэг Зүүн бүс

5

4

10

1,700

Хатанбулаг 5\10

Нийт

29

24

59

12,450

29\94

Багийн нэр

Тэмдэглэл хүн\ өдөр
ирвэл

нэмж

Баян-Овоо 5\16
8

16

3,600

Ханбогд 5\
Манлай 4\

Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын байгаль хамгаалагчдыг чадавхжуулах:
Говийн бага ДЦГ-т хэрэгжүүлж буй СМАРТ системийн хүрээнд хяналт шалгалтын ажлын
үр дүнг сайжруулах, эргүүлийн ажил гүйцэтгэх байгаль хамгаалагчдын ажлын нөхцөл
байдлыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тус Хамгаалалтын захиргааг 2017
онд таван шинэ мотоциклоор хангав (Зураг 36).

Зураг 36. ГБДЦГ-ын байгаль хамгаалагч нарт мотоцикль гардуулж буй нь

Говийн Бага ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх, СМАРТ
системийн програм хангамж хэрэглэх, харилцан мэдээ /дата/ солилцох боломжийг
бүрдүүлэх зорилгоор тус Хамгаалалтын захиргаанд 3 ширхэг Skytel Internet Modem –ийг
хүлээлгэн өгч интернетийн үйлчилгээгээр 2016 оны 2 дугаар сараас 6 сарын 16-ныг
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дуустал хугацаанд ханган ажиллав. Намрын хяналт шалгалт 9 дүгээр сард эхлэхэд
интернетээр дахин 4 сарын хугацаанд ханган ажиллах болно.
Хаврын хяналт шалгалтын ажилд оролцох хамтарсан багуудын гишүүд болон Говийн бага
ДЦГ-ын СМАРТ-д ажиллаж буй бүх мэргэжилтэн, байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагч, байгаль хамгаалагч, жолооч нийт 34 хүнд Гэнэтийн ослын даатгалыг
ПРАКТИКАЛ даатгалын компаниар хийлгэв. Үүний зэрэгцээ хээрийн нөхцөлд
шаардагдах анхны тусламжийн хэрэгсэл (First Aid kitе)-р хангалаа.
Сургалт сурталчилгаа:
Хулгайн антай тэмцэх төслийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хилчид - Байгаль хамгаалагчдын
хамтарсан сургалтыг 9 дүгээр сарын 20-27 ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж
дууслаа. Сургалтыг БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар, Хил
хамгаалах ерөнхий газар, Говийн бага ДЦГ-ын нутагт байрлаж буй 1 отряд, 2 заставын
байранд Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн Азийн бүсийн зөвлөх Антони
Лайнамтай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтанд Говийн бага ДЦГ ын хамгаалалтын
захиргааны дарга, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид, Хулгайн антай тэмцэх Хөдөлгөөнт
хэсгүүдийн гишүүд болох Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян-Овоо, Ханбогд, Дорноговь
аймгийн Хатанбулаг сумдын байгаль хамгаалагчид, байгаль орчны улсын байцаагчид,
Хилийн цэргийн 0186, 0131 - р ангиудын холбогдох 9 заставын 26 хилчин буюу нийтдээ
34 хүн хамрагдаж, сургалтын гэрчилгээ авсан болно. Үүнээс гадна эдгээр хилийн отряд,
заставуудын ажилд дэмжлэг болгож зарим хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжийг гардууллаа
(Зураг 37).
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот, Ханбогд сумын иргэдийн байгуулсан цахим хуудас
(facebooк group)-д Зэрлэг амьтан тэдгээрийн гаралтай эд эрхтэн, бүтээгдэхүүний хууль бус
худалдаа хэрхэн явагдаж байгааг тандах ажлыг эхлүүлээд байна.
Хулгайн антай тэмцэх Хамтарсан багийн ахлагч Д.Баттулга нь Өмнөговь аймгийн нийгэм,
улс төр, мэдээллийн олон нийтэд ээлтэй хэвлэл болох “МОНГОЛ ГОВЬ” сонины 8 дугаар
сарын 31-ны өдрийн 24 (555) дугаарт Хулгайн антай тэмцэх Хамтарсан багийн хаврын
ажлын үр дүнгээс танилцуулж нийтлүүлсэн (Зураг 38).
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Зураг 37. Сургалтын үйл явц

Зураг 38. Хулгайн ангийн төслийн талаар орон нйтгийн сонинд гарсан нийтлэл
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Өрхийн хэрэглээний судалгаа
Хулгайн антай тэмцэх төслийн хүрээнд төлөвлөсөн Өрхийн хэрэглээний судалгааг 5
дугаар сарын 15-28 ний хооронд хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаанд Номгон, Баян-Овоо,
Ханбогд, Манлай сумдын нийт 297 өрх хамрагдав (Хүснэгт 22).
Хүснэгт 22. Судалгаанд хамрагдсан өрхийн мэдээлэл
Сумын нэр

Айл өрхийн тоо

Тэмдэглэл

Номгон

100

5 багтай

Баян-Овоо

50

3 багтай

Ханбогд

97

5 багтай

Манлай

50

4 багтай

Нийт

297

17 баг

Судалгаа авч буй айлуудыг тохиолдлын аргаар сонгож Шууд ярилцлагын арга болон
Ялгаатай тоон өгөгдөл харьцуулалт хийх гэсэн үндсэн 2 арга ашигласнаас гадна
судалгаанд хамрагдсан өрхийн байршлыг 1:200,000 масштабтай газрын зурагт тэмдэглэж
мөн тэдний түүж хэрэглэдэг улаан гоёо, заг болон шаваг гэх мэт мод, бут сөөгөн ургамал
түүдэг газрыг нь мөн тэмдэглэсэн болно.
Товч үр дүн: Өмнөговь аймгийн сумдын хүн ам зүйн мэдээг судалгаанд хамрагдсан
өрхүүдтэй харьцуулбал 2016 оны байдлаар Ханбогд сумын хэмжээнд 381 өрх
бүртгэгдсэнээс судалгааны баг 97 өрхөөр явж судалгаа авсан байна.
Хүснэгт 23. Судалгаанд хамрагдсан сумдын хүн ам ба өрхийн тооны өөрчлөлт
Сумын нэр

Хөдөөгийн
өрхийн тоо
2013

2016

Ханбогд

367

381

Баян-Овоо

298

Манлай
Номгон
Нийт

Өөрчл
өлт
(%)

Хүн амын тоо
2013

2016

4

4,712

6,387

322

7

1,723

466

479

3

475

522

1,606

1,704

Өөрчл
өлт
(%)

Суурин
газрын
өрхийн тоо

Өөрчл
өлт
(%)

Судалгаанд
хамрагдсан
өрх (%)

2013

2016

26

1,223

1,387

12

0.25 (97)

1,758

2

278

284

2

0.16 (50)

2,522

2,499

-1

248

246

-1

0.10 (48)

9

2,624

2,567

-2

345

307

-12

0.19 (100)

6

1,581

13,211

14

2,094

2,224

6

0.17 (295)

Судалгаанд хамрагдсан 295 өрхийн хувьд дараах 10 нэр төрлийн түлш хэрэглэдэг нь
илэрлээ. Энэхүү графикаас харвал нийт өрхийн 80 гаруй хувь нь хонь ба ямааны хөрзөн,
50 гаруй хувь нь тэмээний хорголыг түлшинд хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг байна.
Судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн 10 гаруй хувь нь загийг түлшинд хэрэглэдэг байна.
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Зураг 39. Судалгаанд хамрагдсан айл өрхүүдийн хэрэглэдэг түлшний төрөл ба хувь хэмжээ

Ялгаатай тоон өгөгдлүүдийг өөр хооронд нь харьцуулан гаргасан үр дүнг 2015 оны
дүгнэлттэй харьцуулбал: Өрхийн хэрэглээ болох түлшинд загийн хэрэглээ нь 31% -иас
15%, Улаан гоёо ургамлын хэрэглээ нь 40% -иас 20%, хулан адуу 5% -иас 3%, хар-сүүлт
зээр нь 16% -иас 2% хүртэл тус тус буурсан байна.

Зураг 40. Ховор зэрлэг амьтан, ургамлын хэрэглээний өөрчлөлт
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6. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
Ханбогд сумын Малчин өрх, Ханбогд сумын Засаг дарга болон ОТ ХХК-с 2004 онд
Нүүлгэн шилжүүлэх тухай 10, 2011/2012 онд Нөхөн олговрын тухай 89 гэрээг тус тус
байгуулсан. Уг гэрээгээр тус компаниас тухайн өрхөд хороо бууц барих, малжуулах, худаг
гаргах, хүүхдийн дээд сургуулийн оюутны сургалтын төлбөр, дунд сургуулийн сурагчийн
хичээлийн бэлтгэл, богино хугацааны сургалтад хамрагдах зардал, хагас цагийн ажлын
байраар тодорхой хугацаанд хангах зэргийг компанийн зүгээс хэрэгжүүлэхээр тохирсон
болно. Компани Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ тухай бүр хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогийн
байдлаар сургалттай холбоотой дэмжлэгийг үзүүлсээр байна.
Хүснэгт 24. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний биелэлт
#

Арга
төлөвлөгөө

хэмжээний

Хэрэгжилт

Оюу Толгой ХХК-наас уурхайн нөлөөллийн бүсийн 92 малчин өрхөд
зориулан “Амьжиргааг дэмжих сургалт хөтөлбөр”-ийг Дорнод
Политехникум мэргэжлийн сургалтын байгууллагатай хамтран зохион
байгуулсан. Эдгээр бүлэг хоршоо, компаниуд нэгдэж Говийн оюу санд
төсөл бичиж өгсөн. Энэ төсөлд нийтдээ 37 өрх хамрагдаж байгаа.

1

Нөхөх
олговорт
хамрагдсан
малчин
өрхүүд цаашид мал аж
ахуй, ахуй амьжиргаагаа
тогтвортой эрхлэн явахад
шаардлагатай ур чадвар,
чадамжийг
эзэмшүүлэх
хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
хүрээнд
“Амьжиргааг
дэмжих
сургалтын”
хөтөлбөр
боловсруулж
хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийг 2017 оны 1-р сараас эхлэн 12 сарын хугацаатай
хэрэгжүүлсэн бөгөөд дараах 5н мэргэжлийн чиглэлээр 92 малчид
суралцсан. Үүнд:

•

•

•

1. Мал аж ахуй
2. Газар тариалан
3. Оёдол
4. Бизнес
5. Гагнуур
Мал аж ахуйн ангийн 11 өрх нэгдэж “Үнээгийн говь” нэртэй
хоршоо байгуулан, хагас суурин маллагаанд шилжих, үхрийн аж
ахуйг эхлүүлэх, хашаа хороогоо барих гээд урьдчилсан бэлтгэл
ажлаа хийж гүйцэтгэсэн
Газар тариалангийн ангийн 16 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.
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, ОТ ХХК-ий
ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлж, өөрийн гэсэн брошур болон
логотой болсон. Цөөн тооны захиалгат хувцас оёж 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.
Ханбогд сумын хонинд 1980 оноос хойш 30 жил үзлэг, ангилалт
хийгдээгүй байсныг “Амьжиргааг дэмжих сургалт” хөтөлбөриййн
хүрээнд малчдын сургалтын дадлага хэлбэрээр /Хавар, намрын 2
удаагийн дадлагаар/ хонины ашиг шимийн үзүүлэлтүүдийг дахин
тодорхойлсон.

2

89
өрхийн
нөхөн
олговрын
гэрээнд
хөндлөнгийн үр дүнгийн
үнэлгээ хийлгэх

“Интэр сошиал консалтинг” компани үр дүнгийн үнэлгээг хийхээр
сонгогдсон. Тайлан боловсруулалтын шатанд явж байгаа бөгөөд 2018
оны 2-р сарын дундуур эцэслэх төлөвлөгөөтэй байна.

3

Нөлөөллийн
бүсийн
ажилгүй иргэдийн ажил
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
.
2.

2017 оны эцсийн байдлаар нөлөөллийн бүсийн 89 өрхөөс 46 хүмүүс
Оюу толгой ХХК болон гэрээт компанид ажил эрхэлж байна. Үүнд:

4

Нөлөөллийн 89 өрхийн
дотоод хяналт үнэлгээ
жил бүр хийх

5

3
талт
зөвлөлийн
шийдвэрийг
хэрэгжүүлэх

ОТ Ил уурхайд байнгын ажлын байранд шилжсэн Оператор – 11
Бусад ОТ гэрээт компанид ажил эрхэлж байгаа нийт – 35
Үнэлгээнд хамрагдсан өрхийн жилийн орлогын нийт хэмжээ өмнөх
оныхоос 19 хувиар өссөн
Нөхөх олговрын гэрээний өмнөх үетэй харьцуулбал, сайн амьжиргаатай
гэсэн өрхийн тоо 51% бол дахин нэмэгдсэн байна.
2017 оны 5 сард Гурван талт зөвлөлөөр баталсан Малчдын гомдол
барагдуулах гэрээний хүрээнд нийтдээ 65 ажил хийхээр талууд
тохирсон. 2017 оны 12 сар гэхэд эдгээрийн 15 нь хэрэгжиж дуусаад
байна.
Малчин өрхийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөр 22 оюутан хамрагдсан
2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн гэрээний дагуу 4 оюутан тэтгэлэг
авч, сурагчийн хичээлийн бэлтгэлийн дэмжлэгийг 5 сурагчид олгосон
Сумын Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс баталсан амьжиргааны түвшин
доогуурх 20н өрхтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөг гаргаж Засаг
даргаар батлуулан сумын нийгмийн халамж үйлчилгээний
мэргэжилтэнтэй хамтран хэрэгжүүлсэн.

6

Эмзэг
өрхүүдтэй
хамтран ажиллах

Гол хийгдсэн ажил:
Говийн оюу санд “Дэгжих” нэртэй бүлэг байгуулж Нийтийн аж ахуйн
төсөл бичиж 9,7 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт оролцоог
нэмэгдүүлэх амжилтын гараа лекц өдөрлөг зохион байгуулсан.
Ажлын байрны зар гарах бүрт мэдээлэл өгсөн ба одоогоор 6 хүн ажилд
орсон
Орон гэргүй 1 иргэнд гэр олгосон.
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7. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2017 онд Оюу толгой (ОТ) компанийн Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Соёлын
өвийн баг Рио Тинтогийн орон нутгийн харилцааны стандарт болон соёлын өвийн
менежментийн системийн хүрээнд олон улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэн Шинжлэх
Ухааны Академи (ШУА)-ийн Түүх-Археологийн хүрээлэн, Палеонтологийн төв,
Өмнөговь аймгийн Боловсрол, Соёл урлагын газар, Ханбогд сумын Ахмадын хороо,
Ханбогд сумын дунд сургууль оролцоотойгоор хамтран ажиллав.
Хүснэгт 25. Түүх, соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
#

1

Арга хэмжээний төлөвлөгөө

Газар хөндөх зөвшөөрөл

Сургалт зааварчилгаа
2

3

4

Хэрэгжилт
2017 онд нийт 93 газар хөндөх хүсэлт ирснээс уурхайн
талбайд дотор 76, уурхайн талбайгаас гадна 17 хүсэлт ирсэн
байна. ГХЗ олгосон газруудад хөндөх явцад ямар нэгэн
соёлын өв дурсгал илэрсэн тохиолдолд гараагүй байна.

Нийт 1268 ажилтанд орон нутгийн харилцаа болон соёлын
өвийн дурсгалт газрыг хамгаалах тусгайлсан сургалт
зааварчилгааг орон нутгийн харилцааны хэлтсийн ажилчид
өгсөн байна. 2017 онд нийт 1007 хүн сургалтанд
хамрагдсан.

Дурсгалт газрын мониторинг,
шинээр илэрч олдсон дурсгал
болон осолд дөхсөн тохиолдлыг
мэдээллэх үйл явц

Уурхайн талбайн эргэн тойронд байгаа түүх соёлын 16
дурсгалт газарт хяналтын ажлыг үргэлжүүлэн хийж байна.
Эдгээр дурсгал газруудаас Баяжихын агуй, Умайн хаданд
аялагч, сүсэгтэнүүд хог хаягдал ихээр хаях тохиолдолд
гарсан хэвээрэй байна. Бид Баяжихын агуйг 4 дахь жилдээ
дараалан цэвэрлэж байгалийн төрхөнд оруулав.

Шар цав - Хүрдэт агуйн соёлын
өвийн
аялал
жуулчлалтай
хослуулан хамгаалах төсөл

Төслийн эхний шатанд хийсэн бүтээн байгуулалтын ажил
амжилттай хэрэгжиж дууссан.

5

Ёс заншлын өргөөний төсөл

6

Түүх
соёлын
үл
хөдлөх
дурсгалын
хадгалалт
хамгаалалтыг сайжруулах:

“Ёс заншлын өргөө”-г 4 дахь жилдээ үргэлжлүүлэн
ажилууллаа. Энэ онд өргөөтэй 1207 зочид хүрэлцэн ирж
танилцсан нь 2017 оноос 201 хүнээр өссөн байна.

Төслийн хүрээнд “Өмнөговь аймаг дахь түүх соёлын үл
хөдлөх дурсгалын хадгалалт хамгаалалт, цаашид анхаарах
асуудлууд” сэдэвт сургалтыг аймгийн хэмжээнд
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бүртгэлтэй 107 гэрээт хамгаалагч иргэд, сум багийн Засаг
дарга, Соёлын төвийн соёлын өв хариуцсан ажилтан нийт
160 хүнийг хамруулсан уулзалт зөвлөгөөнийг 10-р сарын
03-ны өдөр зохион байгуулсан. Мөн гэрээт хамгаалагчдад
нэн шаардлагатай хууль эрх зүй танин мэдэхүйн ач
холбогдол бүхий 2 бүлэг 7 дэд сэдэв багтсан гарын авлага
боловсруулан
хэвлүүлж
сургалтанд
оролцогчдод
гардуулсан.

7

8

Зан заншил төсөл:

Үндэсний өв соёл, уламжлалт
мэдлэг ухааныг хүүхэд залууст
өвлүүлэн үлдээх сургалт:

Ханбогд сумын бага сургууль 2-5 ангийн сурагчидыг “Зөв
монгол хүүхэд болгох төлөвшүүлэх” зорилготой төслийн
хүрээнд одоогоор 30 удаагийн сургалтаар 125 хүүхдүүдийг
хамрагдуулсан байна.

Төслийн хүрээнд одоогийн байдлаар 18 удаагийн
сургалтаар 2402 хүүхэд залуучууд сургалтанд хамрагдсан
байна. 2019 онд дахин үргэлжилнэ.
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8. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
8.1.Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт
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 26. Химийн бодисын менежментийн үйл ажиллагаанд баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлж байгаа
журмууд
Баримт бичгийн нэр

Шаардлага

Хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, стандартууд

Үндэсний шаардлага

E15: Аюултай материал болон эрдсийн бус хаягдлын
бохирдлыг хянах стандарт

Риотинто группийн стандарт

Аюултай материал болон эрдсийн
менежментийн удирдлагын төлөвлөгөө

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

бус

хаягдлын

Асгаралтын үед мөрдөх журам

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

Аюултай материал болон түлшний менежменттэй холбоотой
Аюултай Материалын Удирдлагын Журам

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

Аюултай бодисын зөвшөөрөл авах зааварчилгаа

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

Нүүрсуст нэгдлээр бохирдсон хөрсний удирдлага болон
эргэлтийн асуудалтай холбоотой Ландфарм ажиллуулах
Журам,

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

Тэсрэх дэлбэрэх бодистой харьцах болон хадгалах
асуудалтай холбоотой Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам.

Оюу Толгой ХХК-ний дотоод журам

2017 оны 10 дугаар сар 12-ны өдрийн байдлаар Оюу толгой төслийн талбайд нийт 528 нэр
төрлийн химийн бодис ашиглагдаж байгаагаас ихэнхи нь буюу 412 нь төрлийн бодис нь
бензин шатахуун, тос тосолгооны материал, будаг, цавуу, галын хор гэх мэтчилэн ашиглах
зөвшөөрөл авах шаарлагагүй бодисууд байна. 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар
2016/94 дугаар бүхий нийт 31 төрлийн химийн бодист хамаарах тусгай зөвшөөрлийг
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамнаас авсан байна. Оюу толгой ХХКний ашиглах (гэрээт компаниудыг оруулалгүй) 31 нэр төрлийн химийн бодисын
зөвшөөрөл гарсан (Хавсралт 3).
Химийн бодис хадгалж буй талбай тус бүрт хадгалагдаж буй бүтээгдэхүүнтэй холбоотой
анхааруулах болон дагаж мөрдөх журмуудыг суурилуулж өгсөн. Ихэнх 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
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бодисыг тусгайлан давхар дулаалгаар доторлосон, агааржуулалтын систем суурилуулсан
чингэлэгт хадгалдаг.

Зураг 41. Үйлдвэрийн төв агуулахын химийн бодис хадгалах талбай

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байна.
- Бетонан хатуу хучилттай задгай талбай (Тос тосолгооны материал болон ISO танктай
бодисууд)
- Бетонан хучилттай битүү агуулах
- Тусгайлан давхар дулаалгаар доторлож, агааржуулалтын систем суурилуулсан
чингэлэг (Ууршимтгай)
Төслийн хэмжээнд ашиглаж буй бүх химийн бодисыг ХАЛМ-тай байхыг шаардаж байгаа
бөгөөд хавсрах зааварчилгаа нь хангалтгүй буюу тавигдаж буй шаардлагад үл нийцэж буй
ХАЛМ-тай химийн бодисуудыг төслийн талбайд хэрэглэхийг бүрэн хориглоод байна.
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Зураг 42. Химийн бодисын агуулах (Maxam)

Зураг 43. Үйлдвэрлэлийн төв агуулах (ил уурхайн талбай)

Зураг 44. Дизель түлшний төв агуулах

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

Зураг 45. Үйлдвэрлэлийн төв агуулах дахь химийн бодис хадгалах шүүгээ

Химийн бодисын ашиглалтын хувьд хэрэгцээнээс гарсан илүү ашиглалт үүсээгүй хог
хаягдлын цэг дээр ирсэн химийн бодис харьцангуй бага байсан.
8.2.Химийн бодисын хаягдлын дахин ашиглалт
Хог хаягдлын түр цэг дээр хадгалагдаж байгаа бүх хаягдал химийн бодисууд дээр
химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн байна. Хог хаягдлын цэг дээр үүсээд
байсан их хэмжээний хаягдал будаг, цавууг дахин ашиглах замаар талбай будах, цавууг нь
хатааж өтгөрүүлэх ажлуудыг Монгол улсын химийн бодис, хог хаягдлын хууль,
журмуудын дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна.
1. Удаан хадгалагдсан будгуудыг Ханбогд сумын хашаа болон вандан сандал будах
зориулалтаар Улаан Загалмай Олон улсын байгууллагаар дамжуулан хүлээлгэн өгөв
(2017 оны 8 сар).

Зураг 46. Удаан хадгалагдсан будгуудыг Улаан загалмай ОУБ-д хүлээлгэн өгөхөд бэлдсэн байдал
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2. Хог хаягдлын түр цэг дээр удаан хадгалагдсан хаяг шошгогүй химийн бодисуудыг
газар дээр тодорхойлсон. Тодорхойлох боломжгүй шингэн болон хатуу бодисуудаас
дээж авч Химийн хүрээлэнгийн лабораторид шинжлүүлсэн.

Зураг 47. Үл мэдэгдэх шингэн бодисын орчныг тодорхойлж, дээжлэлт хийсэн байдал.

3. Будаг, цавууны материалыг хатууруулах замаар саармагжуулсан. (2017 оны 7-9
сар)

Зураг 48. Хаягдал будаг, цавууг дахин ашигласан байдал

4. Ус болон хатуу хог хаягдалтай холилдсон тосыг ялган салган, дахин боловсруулах
үйлдвэр уруу ачуулсан.
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Зураг 49. Тос, тосолгооны материалыг ус болон хатуу хог хаягдлаас ялган, дахин боловсруулахад бэлдсэн
байдал

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

Зураг 50. Удаан хадгалагдсан цементийн нэмэлт бодисыг дахин ашиглаж байгаа байдал

Монгол улсад химийн устгах саармагжуулах үйлдвэр байхгүй хэдий ч бид саармагжуулж
дахин ашиглах боломжийг аюулгүй, байгаль орчинд нөлөөлөлгүй байдлаар цаашид
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. ALS химийн агуулахын хаягдал тигель дээр
хор аюулын эрсдлийн үнэлгээ хийж одоо хүн амьтанд үзүүлэх хор аюулын зэргийг нь
тодорхойлж байна.
8.3.Химийн бодисын бүртгэл болон ашиглалтын систем
Оюу Толгой төслийн 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 (Хавсралт 4).
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 сан
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 51. Chem Alert систем

8.4.Асгаралтын үед авах арга хэмжээ
Асгарсан бодисын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор тухайн асгарсан талбайг
тойруулан шингээгч материал (spill kit) –аар хүрээлэн зогсоох ба хэрэв засварын цех
болон зориулалтын агуулахын ойр орчимд бол шороон далан байгуулан тус тус
хязгаарлана. Хязгаарлалт хийсний дараа илүү гарсан нүүрс-устөрөгчийг шингээгч
материалд (шороо г.м) шингээн авах ба хэрвээ тухайн асгарсан бодис нь дангаараа аль
эсвэл усан дээр хөвж байгаа тохиолдолд сорогч машин ашиглан соруулан авч нүүрсустөрөгчийг ус зайлуулах хоолой болон усны сувагт нэвтрэхээс өмнө урьдчилан
сэргийлнэ. Хэрэв нүүрс-устөрөгч ус зайлуулах хоолой болон усны сувагт нэвтэрсэн бол
тэдгээрийг далангаар хашиж буюу хөвөгч хүрээгээр тусгаарлаж тархалтыг нь багасгана.
Бохирдсон шингээгч бодис, шингээгч хүрээ, дэр, дэвсгэр зэргийг тусад нь ялгаж
зориулалтын хогийн саванд хийж, хог хаягдалын төвд зөөвөрлөн аваачиж устгадаг.
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Зураг 52. Үйлдвэрлэлийн төв агуулахад байрлуулсан асгаралтаас хамгаалах хэрэгслүүд

Бохирдсон шороо болон усыг Ус ба Хог хаягдал хариуцсан багийн зааврын дагуу
зайлуулж, зориулалтын газар хадгална. 2017 оны байдлаар нийт 18 удаагийн хөрсөн
дээрхи асгаралт гарсан бөгөөд шаардлагатай холбогдох бохирдлыг арилгах, зайлуулах
арга хэмжээг авсан. Мөн түүнчлэн нүүрс-устөрөгчийн бохирдол тодорхойлох PID – Photo
IРon Detector багажаар дээж авч тухайн хөрсний бохирдлын зэргийг бүрэн цэвэрлэсэн
болохыг баталгаажуулж байна.
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9. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
9.1.Эрх зүйн шаардлага
Оюу толгой ХХК нь:
-

Монгол улсын хууль, тогтоомж
Олон улсын ISO 14001 стандарт
Зээлдэгч байгууллагуудын шаардлага

зэрэг олон талт эрхзүйн орчны огтолцлол дээр тус бүрийн шаардлагыг ханган ажиллахыг
зорьж байна.

Үндэсний
эрхзүйн
шаардлага

Зээлдэгч
байгуулагын
шаардлага

ISO 14001
стандартын
шаардлага

Зураг 53. Оюу толгой ХХК-ийн биелүүлэхийг зорьж буй хууль эрхзүйн шаардлага

Олон улсын ISO 14001 стандартын хүрээнд 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
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-

Химийн хортой болон аюултай бодис, материалын зөвшөөрөл авах заавар зэргийг
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Оюу толгой ХХК-ий 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.
СЭРГИЙЛЭХ / БУУРУУЛАХ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ
ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

ДАХИН АШИГЛАХ
ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ
ЭРЧИМ ХҮЧ
УСТГАХ

Зураг 54. Оюу толгой уурхайн хог хаягдлын менежмент
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9.2.Сургалт, мэдээлэл
Уурхайн талбайд шинээр ирж буй ажилтан нэг бүрт хог хаягдлыг хэрхэн ангилах
тухай мэдээлэл агуулсан байгаль орчны танилцуулга хичээл ордог бөгөөд 2017 онд нийт
ажилчдад зориулсан “Ажилчдын дуу хоолой” видео нэвтрүүлэг, ажилчдын мэдлэг олгох
уулзалтыг тус бүр нэг удаа зохион байгуулсан байна.

Зураг 55. Ажилчдын дуу хоолой” видео нэвтрүүлэг

9.3.Хог хаягдлын ангилал
Хог хаягдлын менежментийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн үндэс нь эх үүсвэр дээр
нь ангилан ялгалт юм. Оюу Толгой төслийн талбайд одоогоор ангилан ялгагдаж байгаа
жагсаалтыг дээр харуулав. Ангилан ялгаж байгаагийн давуу тал нь дахин ялгах
шаардлагагүйгээр шууд дахин боловсруулалтанд илгээх боломжийг бүрдүүлдэгт байгаа
юм. Мөн тухайн хаягдал нь дахин боловсруулагдах бол бусад хаягдлаар бохирдож
цаашдын боловсруулах үйл ажиллагааны зардал нь ихсэхээс сэргийлж байгаа юм.
БУЛЖ УСТГАХ

ДАХИН АШИГЛАХ

Ахуйн хаягдал
10. Мод
Хоолны хаягдал
11. Бага оврын дугуй
Агаар шүүгч
12. Будаг
Нягтруулсан лаг
Хүнсний тостой ус
Тостой даавуу
Ариутгасан
эмнэлгийн хаягдал
8. Үнс
9. Бетон
зуурмагны
үлдэгдэл

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Гал тогооны тос
Хаягдал тос
Тостой шороо
Төмөр
Резин
Зай хураагуур
Хуванцар
Хуванцар хоолой
Цахилгааны утас
Шуудай
1 тн цагаан сав
Бүтээлэг
Бор цаас
Шил, лааз

ХАДГАЛАХ
27. Том оврын дугуй
28. Принтерийн хор
29. Химийн бодисын
сав баглаа
30. Химийн бодисын
үлдэгдэл

Хүснэгт 27. Хог хаягдлын менежмент
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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 цэгт хүлээн авах байдлаар нь
ерөнхий 4 бүлгийн 30 нэр төрлөөр ангилан цуглуулж байна.
9.4.Хамтын ажиллагаа
Оюу толгой ХХК нь 2017 онд хог хаягдлыг дахин ашиглах, дахин боловсруулах
чиглэлээр дараах аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
9.4.1. Ханбогд вэйст менежмент ХХК
Элемент ХХК нь 2009 оноос эхлэн хог хаягдал халдваргүйжүүлэн усгах үйл
ажиллагаагаа эхлэсэн бөгөөд Ханбогд сум дахь хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр
барилгын шатандаа явж байна. Тус үйлдвэр нь хоногт 400 кг хог хаягдлыг
халдваргүйжүүлэх бол хуванцар боловсруулах хэсэг нь хоногт 1,6 тонн хувцанцар эцсийн
бүтээгдэхүүн боловсруулах хүчин чадалтай орон нутгийн боловсон хүчин бүхий үйлдвэр
юм.
Тус байгууллага нь Оюу толгой уурхайн талбай дээр байрлах Хаягдлын удирдлагын
төвийг ажиллуулж, уурхайн дахин боловсруулах болон дахин ашиглах хог хаягдлыг
холбогдох байгууллагуудад дамжуулах үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллах юм. Ханбогд вэйст
менежмент ХХК болон Оюу толгой ХХК 2017 оны 5 сараас эхлэн 3 жилээр хамтран
ажиллах гэрээ байгуулсан.

Зураг 56. Элемент ХХК-ий хуванцар хаягдлыг дахин боловсруулах Ханбогд сум дахь салбар үйлдвэр

9.4.2. Үүр тээл ХХК
Үүр тээл ХХК нь 2002 онд байгуулагдсан бөгөөд арматур худалдаа, төмөр
бэлдцийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Арматур бэлдэцийн үйлдвэр
нь нэг ээлжиндээ 25-35 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллах бөгөөд өдөрт 50-70 тонн арматур
бэлдэц үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. 2016 оны 8 сараас 2017 оны 10 сар хүртэл хамтран
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ажилласан. 2017 онд 9 сарын 30-ны байдлаар 8254 тн хаягдал төмрийг дахин
боловсруулалтанд илгээсэн байна.

Зураг 57. Үүр тээл ХХК-ий төмөр боловсруулах үйлдвэр

9.4.3. Алтан оршихуй ХХК
ОТ уурхайн талбайгаас гарч буй хаягдал тосыг цуглуулж Улаанбаатар хотын
Багахангай дүүрэгт байрлах Алтан оршихуй ХХК-ий 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. 2017 онд нийт 696 тн хаягдал тос тус үйлдвэрт нийлүүлсэн байна.

Зураг 58. Алтан Оршихуй ХХК-ий хаягдал тос дахин боловсруулах Ахуй мандал үйлдвэр
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9.4.4. Сайн цаас ХХК
Тус компани нь 2014 онд хаягдал картонон 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 ХХКтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан.

Зураг 59. Сайн цаас ХХК-ийн үйлдвэр

9.4.5. Болор аграмба ХХК
Тус компани нь 2006 онд байгуулагдаж 2010 онд Хоёрдогч түүхий эд дахин
боловсруулах боловсруулах үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулсан. Ашиглалтаас гарсан
автомашины баттерэйг ялган авч буй хар тугалга, хүхрийн хүчил болон хуванцарыг
байгальд хоргүйгээр дахин боловсруулж байна. Жилд 300 тн хар тугалга хайлуулж
экспортонд гаргаж байна. Хүхрийн хүчлээ шохойн чулуутай урвалд оруулж гөлтгөнө
гарган аваад Налгар түшиг ХХК-ий цементний үйлдвэрт жилд ойролцоогоор 2 тн орчим
хэмжээтэйгээр нийлүүлдэг. Аккумляторын гэр буюу хуванцарыг ангилж жилд 100 орчим
тн буталсан хуванцар түүхий эдийг дотоодын хуванцар дахин боловсруулах үйлдвэрт
нийлүүлж байна.
Оюу толгой ХХК-иас 2017 онд нийт 55 тн ашиглалтаас гарсан баттерэйг хүний
эрүүл мэнд, байгальд хоргүйгээр дахин боловсруулсан байна.
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Зураг 60. Болор аграмба ХХК-ий үйлдвэр

9.4.6. 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 түүхий эд
нь Сайн нэртай эдийн саван бөгөөд байгалийн гаралтай, химийн нэмэлт бүтээгдэхүүн
агуулаагүй тул төрөх газруудад нярайн даавууны угаалганд эрэлттэй бүтээгдэхүүн юм.

Зураг 61. Сайн савангийн үйлдвэр

9.5.Уурхайн талбайн цэвэрлэгээ
Оюу толгой уурхайн талбайд нь 2017 оны 9 сарын байдлаар 6000 орчим ажилтан
нэг цаг хугацаанд ажиллаж, амьдарч байгаа бөгөөд барилгын ажил идэвхижиж ажиллах
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хүчний тоо нэмэгдэх нь уурхайн талбай дахь хог хаягдлын хэмжээтэй шууд хамааралтай
байдаг. Манай компани уурхайн талбай дахь хаягдлыг Хаягдлын удирдлагын төвийг
ашиглан нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаас гадна уурхайн талбайд хяналтгүй хийссэн
хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг жил бүр зохион байгуулдаг. 2017 оны хувьд өмнөх жилүүдээс
ялгаатай нь уурхайн талбайн нэгж хэсэг бүрийг хариуцагчтай болгосон бөгөөд бүх
нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг 2017 оны 10 сарын 8-ны өдөр зохион байгуулсан. Бүх
нийтийн цэвэрлэгээнд нийт 1232 хүн хамрагдаж 1014 уут хогийг түүж цэвэрлэсэн байна.

Зураг 62. Талбайн хуваарилалт
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Зураг 63. Бүх нийтийн цэвэрлэгээ

9.6.Хог хаягдлын цэгүүд
9.6.1. Хог хаягдлыг түр хадгалах, ялган ангилах, дахин ашиглах төв
Хуучин хог хаягдлын цэг нь 2003-оноос 2014 оныг дуустал ашиглагдаж байсан
бөгөөд 2014 онд шинэ хаягдлын удирдлагын төв ашиглалтанд орсноор уг төв дээр хаягдал
төмөр, дугуй, химийн бодисын үлдэгдэл зэрэг олон жилийн туршид хуримтлагдсан хог
хаягдлыг түр хугацаанд ангилан ялгаж хадгалах зориулалтаар 2017 он хүртэл ашиглаж
ирсэн. 2017 оны 2 сараас 9 сарын дуустал тус хогийн цэг дээрх хуримтлагдсан хог
хаягдлыг дахин ангилж, 2014 онд ашиглалтанд орсон хаягдлын удирдлагын төвтэй нэгтгэх
төсөлт ажлыг Дэд бүтцийн хэлтсээс удирдан зохион байгуулсан.
Хуучин хог хаягдлын талбай дахь химийн бодисын үлдэгдэл нь “Оюу толгой” ХХК-д
ажил үүрэг гүйцэтгэж буй бүх байгууллагуудаас 2004 оноос хойш ирж хуримтлагдсан
бөгөөд химийн гаралтай хог хаягдлыг зориулалтын бус талбайд нийцэл болон үл
нийцлийг ангилах боломжгүйгээр хольж, давхарлан хураасан байсан. Сүүдрэвчгүй, ил
задгай нөхцөлд хурааснаас сав баглаа боодол задарч өөр хоорондоо урьдчилан
таамаглаагүй урвалд орох эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн байсан бөгөөд нийт 704 гаруй
тн химийн гаралтай хог хаягдал хуучин хогийн цэгт хадгалагдаж байсан. Ерөнхий
ангилалаар нь ялгавал будагч төрлийн бодисууд, тосолгооны бодис болон химийн
бодисын үлдэгдэл гэсэн 3 төрлийн хаягдал хуримтлагдсан байсан. Будагч бодисыг хатаах
аргаар саармагжуулсан бол тос, тослох материалыг холилдсон хаягдлаас ангилан ялгаж
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хаягдал тос дахин боловсруулах Алтан оршихуй үйлдвэрт нийлүүлсэн. Харин үлдэгдэл
химийн хортой, аюултай бодисыг зохих шаардлагын дагуу ХУТ-д хадгалж байна. Дараах
зургаар хаягдал будгийг саармагжуулсан химийн урвалын томъёог төмрийн будгаар
жишээ болгон үзүүлэв.

Зураг 64. Төмрийн будаг

Зураг 65. Химийн бодисын үлдэгдэл, ангилан ялгахаас өмнөх байдал
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Зураг 66. Ангилж, цэгцэлсний дараах байдал

Хуучин хог хаягдлын цэгийг ХУТ-тай нэгтгэн шилжүүлсэнээр уг талбайг хааж, нөхөн
сэргээх боломж бүрдэж байгаа бөгөөд 2017 оны 2-р хагасаас уг чиглэлд холбогдох
мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.
9.6.2. 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 сарын 1-ээс эхлэн үйл
ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлж байна. ХУТ байгууламж нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
-

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

Хог булшлах байгууламж нь нийт 21000м2 талбай, 190 000 м3 эзлэхүүнтэй. 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 шавар – 600 мм болон 1.5 мм зузаантай HDPE
геомембран (үл нэвчүүлэх) давхрагаар тусгаарлагдсан.
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Зураг 67. Хог хаягдал булшлах цэг

Ууршуулах цөөрөм нь борооны болон хог булшилсан талбайгаас шүүрсэн усыг
тогтоон барьж ууршуулах зориулалт бүхий тус бүр нь 3514 м2 талбайтай 2 ширхэг цөөрөм
юм. Уг цөөрөмд борооны ус, бусад байгууламжуудаас ирсэн хаягдал ус болон тосыг нь
шүүсэн механик цэвэрлэгээний усыг хийж байна.

Зураг 68. Шингэн хаягдал ууршуулах сан

Дахин боловсруулах хаягдлын талбайд дахин ашиглах болон боловсруулах боломжтой
дахивар хаягдлуудыг ангилан хадгална. 2017 онд энэ талбайд хийгдсэн гол өөрчлөлт нь
уурхайн талбайн гадна талд байрлаж байсан хаягдал модны талбайг ХУТ-д шилжүүлсэн
явдал юм. Ингэснээр уг талбай дахь аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдалтай
холбоотой зөрчлүүдийг арилгасан. Энэхүү өөрчлөлтийг 2017 оны 8 сард хийсэн бөгөөд
түлш болон ахуйн хэрэгцээнд ашиглаж болох хаягдал модыг орон нутгийн иргэд авах бол
уурхайн талбайгаас сэрээт өргөгчөөр ачиж өгдөг болсон. 2017 оны 8 сард өөрчлөлтийг
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хийснээс хойш тус талбайгаас орон нутгийн иргэдэд нийт 212 м3 орчим хаягдал модыг
ачиж өгсөн байна.
Том оврын дугуй хадгалах 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. 2017 оны байдлаар 1313 ширхэг дугуйг орон
нутагт илгээсэн байна. Том оврын дугуйны хувьд дахин боловсруулах аргачлал тодорхой
болох хүртэл тус талбайд аюулгүйгээр хадгалахаар төлөвлөгдөж байна.

Зураг 69. Шинээр байгуулсан хаягдал дугуй 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 агаарын чанарын стандартаас давсан үзүүлэлттэй
байсан тул 2017 оны 9 сарын 25-наар тасалбар болгон уг шатаах зуухыг зогсоох компаний
дотоод өөрчлөлтийг хийсэн. Тостой даавуу болон эмнэлгийн хаягдал гэсэн 2 төрлийн
хаягдлыг шатаах зууханд устгаж байсан бөгөөд БОАЖЯамнаас Ханбогд вэйст менежмент
ХХК-д өгсөн 06/4533 тоот зөвлөмжийн дагуу тостой даавууг хог булшлах байгууламжид
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булж устгаж байна. Харин эмнэлгийн хаягдлыг 2017 оны 10 сараас эхлэн уураар ариутгах
төхөөрөмжөөр халдваргүйжүүлсэний дараа хаягдал булшлах байгууламжинд хийж устгаж
байна.
Энэхүү 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.

Зураг 70. Хаягдал шатаах зуух болон Уураар ариутгах төхөөрөмж

ХУТ-д хадгалагдаж буй болон дахин ашиглалт, боловсруулалтанд илгээгдэж буй
хаягдлын хэмжээг дараах хүснэгтээс үзнэ үү.
Хүснэгт 28. Хог хаягдлын хэмжээ
Хогны төрөл

№

Хэмжээ
(2017.01.01–
2017.09.30)

Тайлбар

А. Дахин хэрэглэгдсэн хог (Reusable waste)
Барилгын ажлын явцад гарсан модны болон
сэндвичэн материалын хогийг тусад нь цуглуулдаг
бөгөөд эдгээрийг орон нутгийн иргэд авч хувийн
хэрэгцээндээ ашигладаг.

1

Мод

208 тэвш
212 м2

2

Дугуй

1313 ширхэг

Орон нутгийн иргэд малын хашаа хороо барих зэрэгт
ашигладаг.

1490 уут

Хуванцар хаягдлыг Ханбогд суманд баригдаж байгаа
Хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлж

Б. Дахивар хог (Recyclable waste)
3

Уурхайн
хуримтлагдсан
хаягдал

талбайд
хуванцар
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Хэмжээ
(2017.01.01–
2017.09.30)

Хогны төрөл

№
4

Дахин
боловсруулалтанд
ачигдсан хуванцар

5

Уурхайн талбайд хаягдсан
төмөр

1990 тонн

6

Дахин
боловсруулалтанд
ачигдсан төмөр

8254.2 тонн

Уурхайн талбайд хаягдсан
тос
Уурхайн
талбайд
хуримтлагдсаж
дахин
боловсруулалтанд ачуулсан
хаягдал тос

7

8

1643 уут

23.4 тонн
610 тонн

Тайлбар
байна.

Уурхайн талбайд гарч байгаа нийт хаягдал төмрийг
тусгай талбайд цуглуулан гэрээт компаниар Дарханы
болон УБ-ын хаягдал төмөр хайлуулах үйлдвэрүүдэд
нийлүүлдэг. 2017 онд гэрээт компаниар “Үүр-Тээл”
ХХК ажиллалаа. Энэ компани нь өөрсдийн жижиг
оврын хаягдал төмөр хайлуулах, жижиг төмөр
бэлдэц хийдэг цехтэй.
Аюултай хог хаягдал болох хаягдал тосыг байгаль
орчинд ээлтэй аргаар дахин боловсруулах Алтан
оршихуй ХХК-ийн Ахуй мандал үйлдвэрт нийлүүлж
шатахуун үйлдвэрлэж байна.

В. Устгагдаж болон булшлагдаж байгаа хаягдал
9

Ерөнхий ахуйн хаягдал

3596.6 тонн

10

Хоолны хаягдал

735.7 тонн

11

Эмнэлэгийн хог хаягдал
Тостой даавуу болон түлш,
тосны шүүлтүүр

1,3 тн

12

115.6 тонн

Хоолны үлдэгдэл болон бусад ахуйн хог хаягдлыг
хог хаягдлын нэгдсэн төвийн ландфиллд булж
устгадаг.
2017 оны 9 сарыг дуустал ХУТ-д байрлах шатаах
зууханд шатааж устгасан.

Хүснэгт 29. ХУТ-д хадгалагдаж буй онцгой хортой, аюултай химийн бодис болон химийн гаралтай хатуу
хаягдлын бүртгэл
№

Одоо хадгалагдаж хэмжээ

Ангил
ал

Нэрс

Нэг бүрийн
хэмжээ, л

Тоо ширхэг

Нийт хэмжээ, л

Formic acid, 85%, 20л

20

28

560

2

Хүхрийн хүчил,

20

70

1400

3

Electrolyte, 1.3 Хүхрийн хүчил

20

9

180

4

Toluene, 4л

4

44

176

кислотных

5

4

20

5

Электролит
для
аккумляторов. 5л

monobasic

20

14

280

6

Potassium phosphate
Sodium hidroxid buffer
Аммиак

20

9

180

Үл мэдэгдэх бодис

20

7

140

№1 Бромын ус

200

2

400

7
8
9

Химийн бодис

1
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№

Одоо хадгалагдаж хэмжээ

Ангил
ал

Нэрс

Нэг бүрийн
хэмжээ, л

Тоо ширхэг

Нийт хэмжээ, л

№3 Төмрийн хлоридын уусмал
FeCI3

200

1

200

№4 Натрийн бикарбонат, төмрийн
хлоридын
холимог
уусмал
(NaHCO3, FeCI3)

200

4

800

№5 Натрийн бикарбонат, төмрийн
хлоридын
холимог
уусмал
(NaHCO3, FeCI3)

200

1

200

13

№7 Хаягдал ус

200

3

600

200

4

800

14

№8
төмрийн хлоридын уусмал
(FeCI3)

200

23

4600

15

№9 Натрийн силикат (Na2SiO3)ын уусмал 1%

16

№10 Хаягдал ус

200

4

800

17

№11 Хаягдал ус

200

1

200

18

№13 төмрийн (Fe)

200

4

800

200

17

3400

19

№15 Натрийн силикат (Na2SiO3)ын уусмал 1%

20

№2 Цагаан өнгийн ээдэмцэр бодис

200

5

1000

21

№6 Калийн карбонат (K2CO3)

200

4

800

200

2

400

22

№12 Цайвар шар өнгийн хатсан
цавуу шиг бодис

200

2

400

11

12

25

№14
Манганы
ацидодавс
(NH4[Mn(CN)3]) Ногоон өнгийн
хатуу бодис
№16 Магнийн сульфат, хлорид,
оксид (MgSO4, MgCI2, MgO)
Бохирдсон цагаан бодис шороотой
№17 Магнийн сульфат, хлорид,
оксид (MgSO4, MgCI2, MgO)
Бохирдсон цагаан бодис шороотой

26

Үл мэдэгдэх хүчил, шүлт /хуурай/
Модон хайрцаг 1 тонн

27

Үл
мэдэгдэх
/поошигтой/

29

23

24

9800
200

49
0
1000

10

2

2000

200

22

4400

Neoblue gel, 12.5кг

12.5

14

175

30

Dragersorb

10

18

180

31

U 3A1/Y/100/12

9

16

144

32

Sika activator 1л

4

1

4

хүчил,

шүлт
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№

Одоо хадгалагдаж хэмжээ

Ангил
ал

Нэрс

Нэг бүрийн
хэмжээ, л

Тоо ширхэг

Нийт хэмжээ, л

Sika aktivator

18

0.25

4.5

34

Sika Primer 206 G+P

10

0.25

2.5

35

Sika Primer 206 G+P

6

1000

6000

36

Liquid buffer

104

0.25

26

39

Aus- Grip A

0.8

34

27.2

Aus- Grip B

1.2

37

44.4

(A+B) Цавуу

0.5

42

21

10

32

320

Уусгагч

20

5

100

Уусгагч

20

43

860

Уусгагч JYM115

20

17

340

Тигль, 1 тонн савтай (ширхэг)

1000

151

151000

Тигль,1 тонн
(ширхэг)

1000

9

9000

Лабораторийн хаягдал үнс,1 тонн
савтай (ширхэг)

1000

27

27000

Лабораторийн хатуу
тонн савтай (ширхэг)

1000

24

24000

1000

77

77000

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Лабораторын гаралтай хатуу
хаягдал

40

Цавуу, уусгагчийн төрөл

33

Үл мэдэгдэх усгагч
шошго нь унасан /

/хаяг

модон

савтай

хаягдал,1

Лабораторын хаягдал хуруу шил, 1
тонн савтай (ширхэг)
Нийт

5072.5

498

289712.6

9.6.3. Идэвхигүй 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.
2017 оны 8 сарын 31-ны байдлаар уг талбайд нийт 9295.5 м3 идэвхигүй хаягдлыг (үнс 3380
м3, бетон зуурмагны хаягдал 2419.5 м3, барилгын хаягдал 3496 м3) 1.6 га талбайд булж
устгасан байна.

Зураг 71. Идэвхигүй хаягдлын цэгийн байршил
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1
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4

5

6

7

8
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Үнс

Барилгын хаягдал

9.6.4. Дүгнэлт
•

•

•

•

Уурхайн талбайд ажиллах хүчин нэмэгдэхийн хэрээр хог хаягдлын менежментийг
сайжруулах, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бөгөөд энэ чиглэлд
видео нэвтрүүлэг, хэвлэлийн мэдээ болон танхимын сургалт өгч ажилласан байна.
Шинээр үүсэх хог хаягдлыг эх үүсвэрт нь бууруулах үүднээс хог хаягдлыг ангилан
ялгаж нэгдсэн нэг цэг буюу ХУТ-д хүлээн авснаар хаягдал модны цэг болон хуучин
хаягдлын цэгийг хааж, нөхөн сэргээх боломж бүрдэж байна.
Уурхайн талбайгаас гарч буй мод, дугуйг дахин ашиглаж хуванцар, төмөр,
техникийн хаягдал тос, гал тогооны хаягдал тос, хатуу цаас болон зай хураагуурыг
дахин боловсруулах үйлдвэрт илгээж байгаа нь хог хаягдлын байгаль ээлтэй
менежментийн нэг төрөл болж байгаа тул цаашид илүү сайжруулж нимгэн гялгар
уут, цагаан цаас зэрэг хаягдлыг дахин боловсруулах чиглэлд ажиллах шаардлага
тавигдаж байна.
Уурхайн нийт талбайг тогтмол хариуцах эзэнтэй болгосноор уурхайн талбай дахь
хяналтгүй хийссэн хог хаягдлыг тодорхой хугацаанд үр дүнтэйгээр цэвэрлэх
боломж бүрдсэн бөгөөл уурхайн бүх нийтийн цэвэрлэгээний ажлыг жил бүр зохион
байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
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10. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
“Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэлтэс нь Эрүүл мэнд, Аюулгүй
ажиллагаа, Байгаль орчин, Аюулгүй байдлын хэлтсийн бүрэлдэхүүнд багтдаг бөгөөд
Байгаль орчны хэлтэст нийт 18 ажилтан ажилладагаас 1 гадаадын мэргэжилтэн, 17 монгол
мэргэжилтэн ажиллаж байна. Мөн байгаль орчны хууль эрхзүйн шаардлагын биелэлтийг
хангах ажлын хүрээнд Эрсдлийн удирдлага, менежментийн систем хариуцсан багийн 4
мэргэжилтэн Байгаль орчны хэлтсийг дэмжин ажилладаг.
Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/612 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тус
уурхайн 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлттэй газар дээр нь
үзэж танилцах үеэр авч хэлэлцсэн асуудлууд дээр 2017 онд холбогдох арга хэмжээнүүдийг
авсныг дараахи хүснэгтэнд тоймлон харуулав.
Хүснэгт 30. 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг газар дээр үзэж шалгах үеийн хэлэлцсэн
асуудлууд ба авсан арга хэмжээнүүд
№

Хэлэлцсэн
асуудал

Хийгдсэн ажил

1.

Манлайн замын карьерууд болон түр кемпийн талбайнуудад 2016 онд нөхөн
сэргээлт хийж хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, Аялал
Жуулчлалын газарт 2016 онд мөн Гашуунсухайтын замын 2 карьерт нөхөн сэргээлт
нэмж хийн хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ 2017 онд дахин хүргүүлсэн боловчиг хараахан
хүлээн аваагүй байгаа.

2.

Уурхайн талбайгаас зүүн хойд чиглэлд байрлах Уст баг модны элсний карьерыг
“Гурван талт зөвлөл”-ийн саналаар тогтсон усыг хэвээр нь үлдээж, орчин тойрныг
нь ургамалжуулах ажлыг хийхийг шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу техникийн нөхөн
сэргээлтийг бүрэн хийсэн ба энэ нөхөн сэргээлтийг хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ мөн
аймгийн Байгаль орчин, Аялал Жуулчлалын газарт хүргүүлсэн байгаа. Харин 3 га
газарт нутгийн ургамал тарьж биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг энэ онд хийж
эхэлсэн ба 3-5 жилийн дараа буюу тогтворжсоны дараа хүлээлгэн өгөх боломжтой
болно.

3.

Нарийн загийн 2013-2016 онд хийгдсэн Биологийн нөхөн сэргээлт тогтвржсон тул
хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, Аялал Жуулчлалын
газарт 2016 онд хүргүүлсэн.

Нөхөн сэргээлт

2017 онд Цагаан хаднаас Гашуунсухайтын хилийн боомт хүртэлх хатуу хучилттай
зам барих ажил явагдаагүй.
Ханбогдоос Оюу толгойн уурхайн талбай хүртэлх хатуу хучилттай зам барих ажил
явагдаж байгаа ба ХБ сумтай түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах гэрээ
байгуулагдсан.
4.

Түгээмэл
тархацтай
ашигт малтмал

Оюу толгой уурхайн лицензийн талбайгаас түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
ашиглах үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл авах талаар тодорхой байсан бөгөөд Уул
уурхайн яамнаас уурхай нь өөрийн зөвшөөрөлтэй талбайн хүрээнд Ашигт
малтмалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйл 27.1-р заалтын дагуу уурхайн талбайд
ашигт малтмалын хайгуул явуулах эрхтэй гэсэн тайлбар өгсөн болно.
Мөн тус компани нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын засаг даргатай Оюу толгой
уурхайн талбайгаас ашиглах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох гэрээг
2020 он хүртэл хугацаатэй байгуулсан.
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№

Хэлэлцсэн
асуудал

Хийгдсэн ажил

5.

Химийн
бодисын
агуулах

Химийн бодисын нэгдсэн агуулахын зураг төсөл боловсруулж дууссан бөгөөд мөн
Өмнөговь аймгийн ОБГ-аар зураг төслийг хянуулж баталгаажуулаад байна.
Төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд агуулах нь баригдаж эхлэнэ.

6.

Агаарын
чанарын
мониторингийн
сүлжээ

Агаарын чанарын мониторингийн сүлжээг 2016 оны 12-р сард худалдан авч, 2017
оны 3-р сард бүрэн суурилуулсан. 2017 оны 8-р сард хүлээн авч бүрэн хүчин
чадлаараа ажиллаж эхэлсэн. 3-8 дугаар сарын хугацаанд туршилтын журмаар
ажиллаж, туршилтын мониторингийн мэдээ хуримтлуулсан ба энэ мэдээн дээр
үндэслэн хүлээн авах ажил хийгддэг. Мөн энэ хугацаанд мэдээллийн технологийн
мэргэжилтнээ ханган нийлүүлэгч компани дээр очиж сургах ажил хийгдсэн байгаа.

7.

Тос, тосолгооны
материалаар
бохирдсон
даавуун
материал

Байгаль орчин, Аялал Жуулчлалын Яамны 2017 оны 17/190 тоот албан бичгээр тос,
тосолгооны материалаар бохирдсон даавуун материалыг тус уурхайн хог хаягдлын
цэг дээр устгаж болох талаар тодруулга авсан бөгөөд тус газраас тодорхой
шаардлагын хүрээнд булж устгаж боломжтой талаар мэдэгдсэн болно.

8.

Хаягдал
булах

Хаягдал дугуйг бөөгнүүлж хуучин дугуй хадгалах талбайд хадгалж байна.

9.

дугуй

Ус ашиглуулах
дүгнэлт

БОАЖЯ болон Монгол ус ТӨГ-ын мэргэжилтнүүдтэй 2015-2016 оны ус
ашиглуулах дүгнэлтний ахуйн усны хэрэглээ хэтэрсэн тохиолдлуулыг авч хэлэлцэн
хэд хэдэн асуудлыг тохиролцсон байгаа. Нэгт, уурхайн ажилчдын унд ахуйн
хэрэглээг тооцоолохдоо халуун усан хангамжтэй орон сууцны нормативаар тооцох,
Хоёрт, нийт уурхайн оршин суугчдын тоог тогтмол ажилладаг ажилчдаас гадна
уурхайд түр ирдэг ажилчид, зочид төлөөлөгчдийн тоог бас хамруулж бодох
хэрэгтэй гэдэг дээр санал нийлсэн.
Монгол ус ТӨГ-аас уурхайн тэсэлгээнийн өрөмдлөгийг дүгнэлтэд оруулах
шаардлагагүй гэж үзсэн тул ус ашиглуулах дүгнэлтэд нарийвчлан оруулж өгөөгүй.

Хүдрийн
10. агуулахын
тоосжилт

Анхдагч бутлуур дээр суурилуулсан тоос дарах “Хөөсөн систем”-ийн хөөс үүсгэгч
бодисыг сольж, өөр төрлийн бодисоор туршилт явуулсан байгаа. Харьцуулсан
үзүүлэлтээ тухайн үеийн цаг агаарын нөхцөл
(салхины чиг, хурд) болон
үйлдвэрийн эрчимтэй харьцуулан эцсийн үр дүн гарна. Хүдрийн агуулахыг
конвейрын хаягдал ремен ашиглан битүүлэх ажил удирдлагын түвшинд яригдаж
байгаа.

Байгаль Орчинд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийх ажлууд үргэлжлэн
хийгдсэн байгаа. Доорхи хүснэгтэнд нэгтгэх харуулж байна.
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Хүснэгт 31. Удирдлага, зохион байгуулалтын түвшинд хийгдсэн ажлууд
№

БОНБНҮ
Ханбумбат
нисэх
буудлын БОНБНҮ

1

Дэлгэрэнгүй
Ханбумбат нисэх буудал ашиглалтанд орсноос хойш бүрэн хүчин
чадлаараа ажиллаж байгаа бөгөөд энэ төслийн БОНБНҮ-г 2011 онд
хийлгэсэн. Энэхүү тайлангийн нэмэлт тодотголыг Байгаль орчны үнэлгээ,
зөвлөгөөний Экр Трейд ХХК хийж гүйцэтгэн 2017 оны 9-р сард
батлуулсан.

2

Ханбогд-Оюу
толгой
чиглэлийн
хатуу
хучилттай зам барих
төслийн БОНБНҮ

Ханбогд Оюу толгойн уурхайн чиглэлийн замын барилгын ажлын үед
БОНБНҮ-нд орсон карьеруудын элс, хайрга чанарын шаардалга
хангаагүйн улмаас дахин нэг карьерийг шинээр ашиглахаар болон
батлагдсан БОНБНҮ-нд нэмэлт тодотгол хийгдэж байгаа.

3

Гүний хоолойн газрын
доорхи усны нөөцийг
Оюу толгой төсөлд
ашиглах
төслийн
БОНБНҮ

“ЖЕМР” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн Гүний хоолойн газрын доорхи усны
нөөцийг Оюу толгой төсөлд ашиглахад Байгаль орчин учирч болзошгүй
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээнд нэмэлт тодотгол хийх ажлыг
Байгаль орчны үнэлгээ, зөвлөгөөний SEC ХХК ажиллаж байна.

2017 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум гурван зуун гучин нэгэн сая (1 331 000
000.0) төгрөг зарцуулсныг доорхи хүснэгтээр харуулав.
Хүснэгт 32. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын задаргаа

№

Төслийн нэр

1

Усны нөөц хамгааллын менежмент

388 000.000

2

Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын
менежмент

279 000.000

3

Агаарын чанарын менежмент

130 000.000

4

Газар ашиглалтын менежмент

194 000.000

5

Нөхөн сэргээлт

100 000.000

6

Химийн бодисын менежмент

40 000.000

7

Хог хаягдлын менежмент

30 000.000

8

Хууль эрхзүйн хэрэгжилт

100 000.000

9

Бусад

70 000.000

Нийт зардал

Зардал (мян.төг)

1 331 000.000
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11. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР
11.1.

Усны менежмент

11.1.1. Усны хяналт шинжилгээ
Оюу Толгойн уурхайн усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн зорилго нь усны
байгалийн горимын ерөнхий зүй тогтол, түүнийг бүрдүүлэгч гол хүчин зүйлс болон түүнд
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 гол (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 (Хүснэгт 33).
Хүснэгт 33. Усны хяналт шинжилгээний цэгийн тоо
2016

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

11.1.1.1.

Цооног
169
117
6
292
389

Гар худаг
25
54
7
86

Булаг
7
4
11

Оюу толгой уурхайн талбай орчмын усны хяналт шинжилгээ

Оюу толгойн ордын лицензийн талбайн хүрээнд Ил уурхай, Хаягдлын далан,
Ундайн гол гэсэн үндсэн 3-н талбайн хэсэгт нийт 127 уст цэгт усны мониторингийн
судалгааг 2017 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 голыг хамгаалах, голдрилд тохируулга хийх төслийн нөлөөлөл, төслийн
талбайд байрладаг худгуудын ус ашиглалт болон уурхайн үйл ажиллагааны
нөлөөллүүдийг хянах,
Хаягдлын далангийн талбайн гидрогеологийн нөхцөл, ус нэвчилт, шүүрэлтийг
судлах тус тус хамаарна.
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Ил уурхай. Өнгөрсөн 2017 онд ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолтын ажил идэвхтэй
явагдаж уурхайн талбай болон гүн нэмэгдэж байна. 2017 оны 9-р сарын байдлаар ил
уурхайгаас нийт 7272 м3 ус шавхан зайлуулсан бөгөөд энэ усыг тоосжилт бууруулах
зорилгоор зам 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 ГДУ-ны
түвшний буурч байгаа нь ажиглагдаж байна (График 27).

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

График 27. Ил уурхайн баруун талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин

Тухайлбал, ил уурхайн баруун талд байрлах OTMB11-46/47 хоёр цооногийн мэдээнээс
харахад усны түвшин ил уурхай ашиглалт эхэлснээс хойш тогтмол буурч газрын гадаргаас
доош 18-19м гүнд байна.
Харин ил уурхайн зүүн болон зүүн-хойд хэсгийн хувьд баруун хэсэгтэй харьцуулахад
шаварлаг хурдас харьцангуй зузаан 30-40 м гүн хүртэл тархсан учраас ГДУ-ны түвшин
21-32 м гүнд тогтсон байна. Энэ хэсэгт уурхайн ус зайлуулалтаас үүсэх түвшний бууралт
ил уурхайн зүүн хойно ойр байрлах цооногуудад ажиглагдаж байгаа бол ил уурхайн
төлөвлөгөөт талбайгаас хойших цооногуудад бууралт байхгүй байна.
Мөн ил уурхайн цооногуудын мониторингийн үр дүнгээс харахад баруун талын ГДУ-ны
түвшний бууралт харьцангуй их байгаа бөгөөд энэ нь ил уурхайд орж ирж байгаа усны гол
тэжээгдэл баруун болон баруун хойд талаас байна гэдгийг баталж байгаа юм. Энэ нь
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Ундайн голын хуучин голдрил дээр байгаа ажиглалтын цооногуудын усны түвшний
мэдээнээс харагдаж байна.
Ундайн сайр. Ундайн сайрын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хийж
гүйцэтгэсэн бөгөөд далангийн барилгын үед болон тус ажил дууссаны дараа уг далангийн
хаалт амжилттай болсон эсэх, мөн түүнчлэн цаашид уг сайрын газар доорх урсац хэрхэн
өөрчлөгдөж байгааг судлах зорилгоор тодорхой цэгүүдийг сонгон авч нарийвчилсан
мониторингийг 2013 оноос хойш хийж гүйцэтгэж байна. 2017 оны 9-р сарын байдлаар
Оюу толгой цаг уурын станцын мэдээгээр нийт 115 мм хур тунадас орсон бөгөөд хур
тунадасны жилийн хуваарилалтыг харахад зуны эхний саруудад хур тунадас маш бага
унаж олон жилийн дунджаас маш бага байсан. Харин 8-р сард нийт 76.46 мм хур тунадас
орсон нь олон жилийн дунджаас бараг 3 дахин их байсан. Мөн 8-р сарын 1-нд 46.23 мм
бороо орсон нь сүүлийн 5 жилд тохиогоогүй нэг өдөрт орсон их устай бороо байсан байна
(График 28).

201/08/01
хур тунадас 46,23мм

График 28 Оюу толгой цаг уурын станцын хур тундасны мэдээ

Өнгөрсөн 2017 8-р сарын байдлаар 4 удаагийн их бага хэмжээний үер тэмдэглэгдсэн
бөгөөд үерийн ус голдирол өөрчлөх сувгаар амжилттай өнгөрч уурхайн талбайг нэвтрэн
гарсан байна. Үерийн дараагаар Ундай сайрын дагуух мониторингийн цэгүүдийн усны
түвшин огцом дээшилсэн байдал ажиглагдаж байна.
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Зураг 72. Үерийн зураг

Ундай сайрын мониторингийн цооногууд сайрын дагуу болон голдирол өөрчлөгдсөн
хэсгийн 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 Ундай 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 2017 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 (График 29).

График 29. Хойт далангийн урсгалын дээд болон доод талын мониторингийн цооногийн усны түвшин
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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 (График 30).

OTMB11-50: шүүрийн хэсэг 15-26м (өгөршлийн бүс)
OTMB11-51: шүүрийн хэсэг 36-51м (ан цавжсан үндсэн чулуу)

График 30. Хойт 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
(График 30).
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 давхарга хайлах үйл явцтай
холбоотой. OTMB11-52/53 цооногуудын усны түвшин нь Шинэ Бор Овоогийн улирлын
хэлбэлзлээс хамааралтай байна. Энэ нь Ундай 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.
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OTMB11-52: шүүрийн хэсэг 11-24м (өгөршлийн бүс)
OTMB11-53: шүүрийн хэсэг 31-150м (ан цавжсан үндсэн чулуу)

График 31. Голдрил хааснаас доод хэсэг болон голд буцаан нилүүлснээс доош хэсгийн усны түвшин

Ундайн голын голдиролд 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.
Error! Reference source not found.Зураг 73. Ундайн гол 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. Харин булгийн эх ундаргын хувьд өнгөрсөн
жилүүдийн өвлийн улиралд хөлдөөгүй (График 32).
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График 32. Шинэ Бор овоон задгайн усны талбайн хэмжээ

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 (График 31).
Газар доорх усны голдрил 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 (Зураг 74). 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 0.92л/сек орчим байна (График 33).

Зураг 74. Шинэ Бор Овоон эх болон халиагуур (V-Notch weir) суулгасан байдал

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, Ундай гол
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
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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. Мөн Ундайн гол үерлэхээс хамаарч ундарга огцом сэргэж байгаа
бөгөөд 2017 оны хувьд хүчтэй үер болсонтой уялдан усны ундарга хамгийн их буюу 2.45
л/с хүрсэн байна.

График 33. Шинэ Бор Овоон задгайн ундарга

Хаягдлын далан. Хаягдлын далан нь төслийн талбайн зүүн хэсэгт буюу Гурван Модны
Халивын голын сайр болон Дугатын сайр орчмын талбайг хамран байрладаг. Хаягдал
хадгалах байгууламжийн 1 болон 2-р хэсгүүд нь хамгийн дээд түвшин 70 м-т хүрэх ба
нийт 750 сая тонн хүдрийн хаягдал нунтаг хадгалах хүчин чадалтай байхаар төлөвлөгдсөн
ба Баяжуулах үйлдвэрээс ирж буй 64%-ийн хатуулагтай өтгөрүүлсэн хаягдлыг чиглүүлэх
далангуудаар тусгаарлагдсан хэсгүүдэд дараалан хураан хуримтлуулна.
8-р сар, 2016

9-р сар, 2017

Зураг 75. Оюу толгой орчмын Landsat8 хиймэл дагуулын зураг
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Энэ талбайд нийт 37 цооногт усны түвшний хэмжилт хийж байгаа бөгөөд түвшний
хэлбэлзэл харьцангуй бага ажиглагдаж байна. 2016 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 2016 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 34. 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 сан-1-ийн мониторингийн цооногуудын хувьд усны түвшин нэмэгдэх хандлага
ажиглагдаж байна. Энэ нь тус талбайд байрладаг их хэмжээний шороон далан овоолго
бүхий хаягдал хадгалах байгууламжаас ирэх даралттай холбоотой усны түвшин нэмэгдэх
үзэгдэл үүсэж байх 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 (График 34).
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 76. 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.

Зураг 77. ХХБ-ийн зүүн өмнөд хэсэг

Нийт шүүрч байгаа усыг шуудуугаар дамжуулан шүүрэл цуглуулах, буцаах насосын
(хаалт далантай) хэсэгт цуглуулан процессын усанд эргүүлэн нийлүүлж байна.
11.1.1.2.

Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын хяналт шинжилгээ

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. 2017 оны байдлаар Гүний
хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд одоогоор 117 цооног, 54 гар
худаг, 4 булаг мониторингийн судалгаанд хамрагдаж байгаа.
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Энэ оны байдлаар ордын зүүн хэсгээс (1, 2 болон 3-р цуглуулах) ашигласан усны хэмжээ
нь баруун хэсгийнхээс харьцангуй их байгаа бөгөөд 2017 оны ус ашиглалт өнгөрсөн оны
ус ашиглалтын хэмжээтэй ойролцоо байна (График 35).

График 35. 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.
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 (График 36).
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GHMB11-05: Бага гүний хурдаст шүүрлэсэн

GHMB11-06: Гүний (үндсэн) уст давхаргад шүүрлэсэн

График 36. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын Баруун хэсгийн төвийн цооногуудын усны түвшин

График 36-д 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.

График 37. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын баруун хэсгийн бага гүний цооногуудын усны түвшин

Дээрх (График 37-т үзүүлсэн) цооногууд нь 30 м хүртэлх гүнтэй, сайрын орчимд, ордын
нөөц бодсон талбайн баруун хэсэгт өрөмдсөн хайгуулын бүлэг цооногуудын бага гүнтэй
цооногууд юм. Эдгээр цооногуудад усны түвшин ±0,05-0,5 м хэлбэлзэлтэй байгаа ба энэ
нь улирлын хур тунадаснаас бүрэн хамааралтай гэж үзэж болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл,
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тус цооногуудад Гүний хоолойн үндсэн ордын ашиглалттай холбоотой бууралт
ажиглагдахгүй байна (Гарфик 30). Эндээс үзэхэд Гүний хоолойн газрын ордын ашиглалт
нь бага гүний уст давхаргад нөлөө үзүүлэхгүй байгаа нь харагдаж байна. GH2x3s цооногт
(хамгийн ойрын ашиглалтын худаг хүртэлх зай 16.5км) усны түвшин 2013 оны 6-р сараас
оноос бага зэрэг буурах хандлага ажиглагдсан боловч уг худгийн усны түвшин 2004-2008
оны хэмжилтийн түвшнээс доошгүй 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.

График 38. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын Зүүн хэсгийн цооногуудын усны түвшин

Ордын Зүүн хэсгийн үндсэн уст давхаргын цооногуудын усны түвшин харьцангуй
тогтвортой байна. Мөн Гүний хоолойн ГД усны ордын хилийн хүрээнд орших
цооногуудад мөн адил усны түвшний тогтворжсон байдал ажиглагдаж байна. Энэ оны 5-р
сард баяжуулах үйлдвэрийн засвартай холбоотой ус ашиглалт бага байсан ба энэ үед
ордын зүүн хэсгийн усны түвшин бага зэрэг сэргэсэн байдал ажиглагдаж байна.
Мөн зүүн хэсгийн төвд байх бага гүний болон үндсэн уст давхаргад тоноглосон
ажиглалтын цооногуудын мэдээг харьцуулан харахад үндсэн уст давхаргад өрөмдсөн
цооногийн усны түвшин ус ашиглалттай шууд холбоотойгоор хэлбэлзэл өндөртэй байгаа
бол бага гүнд тоноглосон цооногийн хувьд усны түвшин тогтвортой хэлбэлзэл бага байна
(График 39).

“ ОЮУ ТОЛГОЙ ” ХХК

Хуудас - 145

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2017

График 39. 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 гол болон түүний цутгал салаа сайрууд дээр гаргасан
худгууд байдаг.

График 40. Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин
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Энэ жил зуны саруудад олон жилийн дунджаас бага бороо орсонтой холбоотой ихэнх гар
худгуудын усны түвшний 7-р сарыг дуустал буурсан байдал ажиглагдаж байсан бол 8-р
сараас усны түвшин сэргэсэн байдал байдал ажиглагдаж байна. Энэ 7 сарын сүүл болон 8сарын ихээр орсон бороотой шууд хамааралтай юм (Гарфик 33).
Мөн Халивын голын 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 хэлбэлзэл ажиглагдаж байна (График 41).

График 41. Халивын голын 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 (График 42).

График 42. Халивын голын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин.
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11.1.1.3.

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 голын 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 голын эхэн
хэсэгт 7 гар худаг 2 задгай байдаг. Энэ оны байдлаар Ундайн голын эхэн хэсгийн
худгуудын хувьд хэвийн горимтой байгаа. Энэ жилийн хувьд Ундай гол үерийн урсац
урссантай холбоотой 8-р сараас усны түвшин дээшилж бороотой үеэр зарим худгуудын
түвшин огцом дээшилсэн байдал ажиглагдаж байна (График 43).

График 43. Ундайн голын 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.
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График 44. Ундайн голын дунд хэсэгт байрладаг мониторингийн цооногуудын усны түвшин

Дээрх графикаас өнгөрсөн 2 жилийн газар доорх усны тэжээмж авсан байдал харагдаж
байгаа ба 2012 оны зун орсон борооны үеэр Ундай сайр их хэмжээгээр үерлэсэн нь газар
доорх усны түвшин нөөц, баялагт үлэмж их хэмжээний тэжээмж болж чадсан байна. 2013
онд орсон хур тунадасны хэмжээ ойролцоо бөгөөд Ундайн сайр бага хэмжээгээр урссан
боловч газар доорх усанд нөлөөлөх тэжээмж багатай байсан нь харагдаж байна. 2014 оны
хувьд Ундайн голд 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 3 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 цооногууд
юм (График 44).
Мөн OTMB11-22 цооног нь төслийн талбайгаас урагш 4.5 км зайд Ундай 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 (График 45).
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График 45. Ундайн голын дунд хэсэг Оюу Толгой төслийн талбайгаас урагш байрладаг мониторингийн
цооногийн усны түвшин

Ундай 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 (График 46).

График 46. Ундайн голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин
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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 47).
Энэ онд Ундайн сайрын булгуудын хувьд жилийн эхний улиралд ус багатай байсан
бөгөөд жилийн 5, 6-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 гол үерлэсэнтэй шууд хамааралтай бөгөөд голын
дагуух булгуудад устай болсон байна (График 47, Зураг 78).

График 47. Булгуудын устай сарын тоо

Хөх хад болон Мааньт, Бууралын задгай өмнөх жилийн хувьд ихэнх саруудад хуурай
байсан бол энэ жил ил устай, чийгтэй байна. Мөн Ундайн сайрын ихэнх хэсгийн
задгайнуудад дээрх байдал адилхан ажиглагдсан байна.
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Зураг 78. Мааньтын булаг

7-р сар

8-р сар

9-р сар

Зураг 79. Буурлын булаг

11.1.1.4.

Бүлгийн дүгнэлт

Усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр нь Оюу Толгой, Гүний хоолой, Галбын говьГашуун сухайтын зам, Ундайн гол гэсэн хэсгүүдийг хамруулан нийт 389 уст цэгт
ажиглалт хийн мэдээллийн сан бүрдүүлэн цаашид газар доорхи усны ордын ашиглалтыг
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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 эхлэж байх үетэй
харьцуулахад тогтвортой болсон байна. Оюу Толгой ХХК нь 2017 оны эхний 9 сарын
байдлаар нийт 11,937,532 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,
20167оны 9 сарын байдлаар байгалиас ашигласан усны 86.53% - ийг дахин ашиглаж байна
Энэ жил зуны саруудад олон жилийн дунджаас ахиу бороо орсонтой хобоотой ихэнх гар
худгуудын усны түвшний нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байна. Энэ жил зуны саруудад
олон жилийн дунджаас бага бороо орсонтой холбоотой ихэнх гар худгуудын усны
түвшний 7-р сарыг дуустал буурсан байдал ажиглагдаж байсан бол 8-р сараас усны
түвшин сэргэсэн байна. Энэ нь 7 сарын сүүл болон 8 сарын ихээр орсон бороотой шууд
хамааралтай нь харагдаж байна.
11.2.

Хөрсний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

Оюу толгой компанийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд
хөрсний ерөнхий хими, физикийн шинж чанар, хүнд металлийн хяналт шинжилгээг
уурхайн талбай ба түүний ойр орчимд, Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд,
Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд болон Оюу толгой - Ханбогд сум чиглэлийн
зам барилгын ажлын талбайгаас нийт 14 цэгт хийж гүйцэтгэв.
11.2.1. Хөрсний хими, физик шинж чанарын хяналт шинжилгээ
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 4-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. Уурхайнталбайн хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд хэсгийн

“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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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 болоод Цөлийн цайвар бор хөрс зонхилон тархсан байдаг. Оюу
толгой уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй нутгийн өнгөн хөрсний 0-20 см дахь үржил
шимт ялзмагийн агууламж энэ оны байдлаар 1.6%-аас ямагт бага, азот 0.5-7.4 мг/кг,
хөдөлгөөнт фосфор 0.5-2.16 мг/100гр, хөдөлгөөнт кали 5.5-52.4 мг/100гр агууламжтай.
Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж давамгайлагч кальци болон магнийн
ионуудын хувьд 20-32 мг-экв/100гр байв. Мөн энэ нутгийн хөрсний бүх үе давхаргад
карбонат тодорхой хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсний урвалын орчин рН 7.61-8.6
саармагаас сул шүлтлэг орчинтой. Хөрсөн дэх давсжилтын нийт хуурай үлдэгдэл 0.1
хувиас ямагт их, мөн CaCO3 –ийн агууламж 1.6-11.27 хувийн агууламжтай байгаа нь
давсны агууламж их байгааг илтгэж байна. Ер нь говийн хөрс давсархаг байх нь нийтлэг
тохиолдол юм (Хүснэгт 34).
Хүснэгт 34. Хөрсний химийн үндсэн шинж
Шингээгдсэн,
мг-экв/100г

P2O5

K2O

Ca2+

Mg2+

Давсны
Хуурай
үлдэгдэл
%

рНH2O
(1:2.5)

SMPRCplant2

5-20

8.06

1.64

0.180

2.02

0.67

17.64

18.4

7.2

0.09

SMPCOS01

0-20

7.47

5.45

0.524

7.39

1.29

40.24

19.4

6.7

1.02

SMPCOS02

0-20

8.18

1.82

0.627

2.02

0.08

10.69

16.1

5.3

0.11

SMPTSF01

0-20

7.58

6.18

1.695

2.64

0.61

15.90

24.8

8.0

1.86

SMPTSF02

5-20

8.53

11.27

0.700

1.57

0.86

29.81

14.9

7.7

0.20

SMPTSF03

0-20

8.52

6.91

0.846

0.91

0.51

26.34

15.5

6.2

0.30

SMPTSF04

0-20

7.87

4.00

0.355

3.90

2.16

14.16

16.1

8.4

0.24

Гүний
хоолой

SMPGHA01

0-20

8.29

6.54

0.862

0.18

0.26

35.03

17.1

4.3

0.13

ОТГС
замын
Цагаан

SMPGS01

5-20

7.72

2.54

0.310

2.43

0.89

5.47

19.1

6.2

0.73

SMP-

5-20

7.79

5.45

0.730

6.74

1.17

17.64

20.1

8.1

0.22

Уурхайн
талбай

Ялзмаг
%

Хөдөлгөөнт,
мг/100г

Гүн,
см

Location/
Байршил

CaСО3
%

NNO3
мг/кг
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Location/
Байршил

Гүн,
см

рНH2O
(1:2.5)

CaСО3
%

Ялзмаг
%

NNO3
мг/кг

Хөдөлгөөнт,
мг/100г

Шингээгдсэн,
мг-экв/100г

P2O5

K2O

Ca2+

Mg2+

Давсны
Хуурай
үлдэгдэл
%

хаднаас
Гашуун
сухайт
хүртэлх
хэсэг

GS02
SMPGS03

5-20

8.23

5.82

0.250

5.89

1.01

15.90

14.8

5.8

0.14

Оюу
толгой
Ханбогдын
зам
барилгын
талбай

SMPOTKBr01

0-30

7.95

4.36

0.172

0.99

0.89

33.29

18.4

7.2

0.05

SMPOTKBr02

0-20

7.57

4.00

0.384

0.48

1.01

14.16

20.7

5.7

0.37

SMPOTKBr03

0-20

7.87

1.82

0.209

1.90

0.98

52.41

21.8

8.9

0.67

Хөрсний бүрэлдэхүүнд молекулын хэмжээтэй нарийн шавар (<0.002мм), тоос (0.0020.05мм), 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 20-50 хувьтай (Хүснэгт 35).
Хүснэгт 35. Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Location/

Уурхайн талбай

Байршил

Гүн,
см

SMP-RCplant2

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)

Чулуу, %
(> 2 мм)

Элс
(2-0.05мм)

Тоос
(0.05-0.002мм)

Шавар
(< 0.002мм)

5-20

80.6

11.7

7.7

26.8

SMP-COS01

0-20

67.4

24.9

7.7

52.7

SMP-COS02

0-20

61.6

27.8

10.6

27.4

SMP-TSF01

0-20

74.7

16.1

9.2

12.6

SMP-TSF02

5-20

73.3

16.1

10.6

15.9

SMP-TSF03

0-20

71.8

16.1

12.1

14.6

SMP-TSF04

0-20

61.6

24.9

13.6

28.7
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Location/

Байршил

Гүн,
см

Гүний хоолой

GHA 01

ОТ- ГС замын
Цагаан
хаднаас
Гашуун
сухайт
хүртэлх хэсэг

Оюу
толгой
Ханбогдын
зам
барилгын талбай

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)

Чулуу, %
(> 2 мм)

Элс
(2-0.05мм)

Тоос
(0.05-0.002мм)

Шавар
(< 0.002мм)

0-20

77.7

14.6

7.7

21.2

SMP-GS01

5-20

70.3

20.5

9.2

19.4

SMP-GS02

5-20

76.2

16.1

7.7

22.2

SMP-GS03

5-20

57.2

29.3

13.6

25.3

SMP-OTKBr01

0-30

58.6

30.7

10.6

18.3

SMP-OTKBr02

0-20

60.1

27.8

12.1

29.9

SMP-OTKBr03

0-20

64.5

26.3

9.2

28.8

Хөрсний хүнд металлийн лабораторийн шинжилгээний үр дүнг Хүснэгт 36-д үзүүлэв.
Хөрсний хяналт шинжилгээний бүх цэгүүдэд хүнцлийн (As) агууламж зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс ямагт өндөр байв. Говийн бүс нутагт хөрсөн дэх хүнцлийн агууламж
байгалиасаа өндөр агууламжтай байдаг. Бусад хүнд металлуудын хувьд стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв. Зөвхөн SMP-TSF04 цэгт зэс болон мольбдений агууламж
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс үл ялиг илүү агууламжтай байв (Хүснэгт 36). Өмнөх жилийн
хяналт шинжилгээгээр мөн тус цэгт зэс болон мольбден зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс мөн
адил бага зэрэг илүү агууламжтай байсан.
Хүснэгт 36. Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж

Байршил

Элемент мг/кг
Co

Cr

M
o

Ni

Pb

Sn

Sr

V

Zn

B

Cd

Se

Hg

CN-

SMP-TSF01

13

15

65

77

<5

17

9

<30

29
0

83

57

3.6
2

<0.01

<0.
5

<0.05

<1.0

SMP-TSF02

11

13

70

46

<5

18

14

<30

26
1

86

56

2.7
6

0.04

<0.
5

<0.05

<1.0

SMP-TSF03

14

16

70

72

<5

20

13

<30

26
6

10
1

62

2.6
7

0.11

<0.
5

<0.05

<1.0

SMP-TSF04

19

16

69

121

6

17

16

<30

28
4

10
0

66

2.3
1

0.04

<0.
5

<0.05

<1.0

SMP-GHA01

11

16

73

28

<5

23

12

<30

26
9

90

51

3.2
2

0.05

<0.
5

<0.05

<1.0

SMP-OTKBr01

9

10

54

15

<5

16

14

<30

22
2

63

63

3.4
7

0.06

<0.
5

<0.05

<1.0

SMP-OTKBr02

12

11

75

19

<5

72

17

<30

23
0

86

67

2.7
1

0.16

<0.
5

1.27

<1.0

SMP-OTKBr03

12

17

71

29

<5

20

12

<30

31
2

12
0

60

3.3

0.03

<0.
5

<0.05

<1.0

6

50

15
0

100

5

15
0

10
0

50

80
0

15
0

30
0

25

3

10

2

25

MNS
5850:2
008

A
s

Зөвшөөрөгдө
х хэмжээ

Cu
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Хортой
агууламж

30

50
0

40
0

500

20

100
0

50
0

300

300
0

60
0

60
0

100

10

50

10

50

Аюултай
агууламж

50

100
0

150
0

1000

50

180
0

120
0

500

600
0

100
0

100
0

300

20

100

20

100
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Дүгнэлт
1. Оюу толгой уурхайн талбай, түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд говийн бор болон
цөлийн цайвар бор хэв шинжийн элсэннцэр, 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 давамгайлсан
хөрс зонхилон тохиолдоно.
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. Гэвч
агуулга нь хортой болон аюултай хэмжээнээс бага болно.
11.3.

Агаарын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн биелэлт

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 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 80).
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Зураг 80. 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.
11.3.1. Агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээ
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд тоосны эх үүсвэрүүдийг
нарийвчлан тогтоож, уурхайн талбайн болон уурхайн үйл ажиллагаа явагддаг
байгууламжуудын орчим, дэд бүтцийн шугамуудын дагуу агаар дахь тоосны төвшинг
хэмжиж, дүн шинжилгээ хийдэг. Орчны хяналт шинжилгээний ажлын зорилго нь
агаарын чанарын тухай Монгол Улсын Стандарт MNS4585:2016 5-д заасантай нийцүүлэн
тоосыг хянах, хуримтлуулсан мэдээллүүдийн дүнд үндэслэн тоос үүсэхээс урьдчилан
сэргийлэх, түүнийг багасгах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд
оршино.
Урт хугацааны хяналт шинжилгээний үр дүнтэй болсноор төслийн хайгуулын үе шат,
барилгын үе шат болон үйл ажиллагааны үе шатанд хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах,

Монгол улсын стандарт MNS4585:2016. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улаанбаатар.
Хуудасны тоо 4.
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мөн тоосыг хянах нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах боломж бүрдэх юм. Иймээс
анхны сонгон авсан цэгийг өөрчлөхгүйгээр төслийн үйл ажиллагаа өргөжихийн хэрээр
хяналт шинжилгээний цэгийн тоог нэмэгдүүлсээр ирсэн билээ. Уурхайн талбай орчимд
хяналт шинжилгээний анхны цэгүүдийг сонгохдоо салхины зонхилох чиглэл болон
нөлөөллийн төвшнийг чухалчилж үзэн дараах 5 цэгийг сонгосон. Үүнд, DMP-LA01 цэг нь
Оюу Толгойн уурхайн хашаан дотор баруун хойд талд, DMP-LA02, DMP-LA03, DMPLA04 цэгүүд ОТ-н уурхайн талбайгаас ирэх зонхилох салхины доод талд уурхайн талбайн
хилийн дагуу зүүн, зүүн урд, урд талуудад байрладаг. Харин Оюу Толгойн уурхайн
талбайгаас хойд зүгт 15 км-ийн зайд байрлах DMP-LA05 буюу хяналтын цэгийг сонгон
авсан бөгөөд энэхүү хяналтын цэгийн хэмжилтийн дүнтэй тоосны хяналтын бусад цэгүүд
дэх хэмжилтийн үр дүнг харьцуулах замаар анализ хийж, нэгтгэн дүгнэдэг. Уурхайн дэд
бүтэц болон байгууламжуудын орчимд одоогоор нийт тоосны хяналт шинжилгээний
цэгүүдэд хэмжилт байна. Тухайлбал: Ханбумбат нисэх буудлын хашааны дотор зурвасын
зүүн талд (DMP-PAP), Дугатын хайрганы ордын орчимд (DMP-QrBP), тэсрэх бодисын
үйлдвэрийн орчимд (DMP-EP01), тэсрэх бодисын агуулахын орчимд (DMP-EP02),
хаягдлын далангын талбайн зүүн талд (DMP-TSP01; DMP-TSP02), ил уурхайн талбайд
(DMP-ОР01 болон DMP-ОР02), төв дулааны станцын орчим (DMP-CHP), Шатахуун
түгээгүүрийн орчимд (DMP-PDS01),
Шатахуун агуулахын орчим (DMP-PDS02),
баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын орчим (DMP-COS01; DMP-COS01), Халивийн
элсний орд (DMP-Khal) орчимд, хаягдал боловсруулах төв (DMP-WMC), баяжмал
хадгалах гаалийн талбайд (DMP-MY01; DMP-MY02), Ундай голын тохируулга хийгдсэн
талбай (DMP-UNRI03)-д тус тус хяналт шинжилгээ явуулж байна. Агаарын чанарын
хяналт шинжилгээний цэгийн байршлийг Хавсралт 5-д харуулав. Эдгээр цэгүүд дээрх
хэмжилтийг агаарын чанарын суурин станцууд суурилуулж, VIII сард баталгаажуулалт
хийж бүрэн ашиглалтанд оруулсны дараагаар БОМТ-т тусгасны дагуу 7 болгон цөөлсөн.
Үүнээс гадна Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд DMP-GHA01 цэгт, Оюу
толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд DMP-BuKh, DMP-DoTe, DMP-TsKh, DMP-GaSu
цэгүүдэд, Оюу толгой-Ханбогдын замын дагууд DMP-OTKBR-01, DMP-OTKBR-02
цэгүүдэд тус тус тоосны хэмжилтийг хийж гүйцэтгэж байна. Агаарын чанарын суурин
станцуудын тоосны хэмжилтийн мэдээг тусад нь графикаар үзүүлсэн болно. Өнгөрсөн
жилийн хугацаанд тоосны уналтын бортого суулгасан хяналт шинжилгээний 25 цэгээс
нийт 282 ширхэг дээж цуглуулж лабораторын шинжилгээнд явуулсан. Нийт тоосны үр
дүнг График 48-д үзүүлэв.
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График 48. Нийт жинлэгдэгч бодис

Нийт жинлэгдэгч бодис буюу нийт тоосны хэмжээ ажилчдын суурингийн баруун хойд
талд байрлах (DMP-LA01) цэгт 0.32±0.21гр/м2, уурхайн талбайн зүүн (DMP-LA02) цэгт
0.175±0.24гр/м2, зүүн урд цэгт (DMP-LA03) 0.207±0.24гр/м2, урд байрлах цэгт (DMPLA04) 0.204±0.28гр/м2, Ханбумбат нисэх буудлын нисэх зурвасд (DMP-PAP01)
0.285±0.65гр/м2,Тэсрэх бодисын үйлдвэр (DMP-EP01) 0.123±0.08гр/м2, түүний агуулах
орчимд (DMP-EP02) 0.208±0.19гр/м2, Хаягдал хадгалах байгууламжийн 2-р сангийн
барилгын ажлын талбай орчимд (DMP-TSF02) 0.223±0.14гр/м2, Ил уурхай орчимд (DMPOP01) 0.301±0.14гр/м2, Хаягдал боловсруулах төвийн орчимд (DMP-WMC)
0.438±0.53гр/м2, Ундайн голын тохируулга хийсэн талбайд (DMP-UnRi03) 0.095±0.04гр/м2
байв. Эдгээр талбайгаас дээжлэсэн нийт хэмжилтийн дундаж утгуудыг хяналтын цэгийн
хэмжилтийн дундаж утга (0.191±0.24гр/м2)-тай тус бүрийг нь т-тестээр шалгаж үзэхэд
статистик хувьд ялгаагүй байв (p>0.05). Харин Бетон зуурмагийн үйлдвэр орчимд (DMPBaPl) 0.448±0.32г/м2, Шатахуун түгээгүүрийн орчимд (DMP-PDS01) 3.015±5.05 гр/м2,
Түлшний агуулах орчимд (DMP-PDS02) 0.88±0.49гр/м2, Дизель станцын орчим (DMPDPS) 0.707±0.65гр/м2, агуулах орчим DMP-WH 0.77±0.43гр/м2, баяжуулах үйлдвэрийн
хүдрийн агуулахын хойд талд (DMP-COS01) 17.805±3.26г/м2, урд талд (DMP-COS02)
132.13±7.68г/м2, Хаягдал хадгалах байгууламжын 1-р сангийн зүүн талд (DMP-TSF01)
0.675±0.38гр/м2, Төв дулааны станц орчимд (DMP-CHP) 0.48±0.30гр/м2, Цагаан хад (DMPTsKh) 0.382±.019гр/м2 болон Гашуун сухайтын орчимд (DMP-GaSu) 0.345±0.19гр/м2
байсан нь хяналтын цэгтэй харьцуулахад өндөр байв (p<0.04).
Тоосны хяналт шинжилгээний хүрээнд дасттрак явуулын багажаар дээр дурьдсан
цэгүүдэд 24 цагийн турш БОМТ заасан хуваарийн дагуу хийгдсэн тоосны хяналт
шинжилгээний үр дүнг График 49 болон График 51-д үзүүлэв.
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График 49. Dusttrak явуулын багажаар хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүн

Агаар дахь нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж хяналтын цэг LA05-т буюу байгаль дээр
0.001-0.051 мг/м3 хооронд дунджаар 0.015±0.011 мг/м3 агууламжтай байсан бол уурхайн
талбайн эргэн тойронд хашааны гадна байрлах цэгүүдэд буюу зүүн талын LA02 цэгт
0.002-0.037 мг/м3 дунджаар 0.015±0.012 мг/м3, зүүн урд талд LA03 цэгт 0.001-0.038 мг/м3
дунджаар 0.015±0.01 мг/м3, урд талд LA04 цэгт 0.001±0.033 мг/м3 дунджаар
0.015±0.011мг/м3 байсан бол LA01 цэгт 0.003±0.056мг/м3 дунджаар 0.028±0.018 мг/м3
агууламжтай байв. Хашааны доторх үйлдвэр, дэд бүтцийн байгууламжуудын орчимд
хийгдсэн нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн мэдээгээр Дугатын хайрганы орд (QrBP)
орчимд 0.03±0.022мг/м3, Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд
0.016±0.01мг/м3, Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн (EP01) орчимд 0.013±0.005мг/м3, тэсрэх
бодисын агуулах (EP02) орчимд 0.027±0.019мг/м3, хаягдлын сангийн (TSP01; TSP02)
орчимд 0.042±0.027 мг/м3, ил уурхайн (OP02) орчимд 0.045±0.031мг/м3, төв дулааны станц
(CHP) орчимд 0.049±0.040мг/м3, шатахуун түгээх станц (PDS01) орчимд 0.030±0.017мг/м3,
түлшний агуулах (PDS02) орчимд 0.040±0.28мг/м3, Халивын элсний орд (Khal) орчимд
0.027-0.01мг/м3, Хаягдал боловсруулах төв (WMC) орчимд 0.014±0.008мг/м3, Ундайн
голын тохируулга хийсэн талбай (UnRi03) орчимд 0.028±0.006мг/м3 байсан нь
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэж байв. Харин Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын
хойд талд (COS01) орчимд 0.153±0.107мг/м3, урд талд (COS02) 0.324±0.273мг/м3 байсан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд үл нийцэж байна.
Гүний хоолойд нарийн тоосны
3
агууламж 0.019мг/м агууламжтай байсан нь стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага
байв.
Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд Бөгтөр хөөвөр (Bukh), Дөрвөлжин тээг
(DoTe), Хонгор овоо (KhOv) зэрэг замын хатуу хучилттай хэсгийн дагуух цэгүүдэд нарийн
ширхэглэгт тоос 0.011-0.025 мг/м3 агууламжтай байсан нь стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нарийн ширхэглэгт тоосны агууламжтай байсныг илтгэхээс гадна
замаас үүсэх тоосжилтыг бууруулах хамгийн сайн арга нь хатуу хучилттай болгох гэдгийг
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батлан харуулж байна. Гэтэл замын хатуу хучилтгүй хэсгийн дагууд байрлах Цагаан хад
(DMP-TsKh), Гашуун сухайтын (DMP-GaSu) цэгүүдэд тоосны нарийн ширхэглэгт тоосны
дундаж агууламж 0.068±0.039мг/м3 ба 0.057±0.033мг/м3 байгаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнд
нийцэхгүй тоосжилттой байна.
Оюу толгой - Ханбогд замын дагууд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээр нарийн
ширхэглэгт тоосны агууламж 0.008-0.023 мг/м3 байсан нь стандартад нийцэж байна.
Агаарын чанарын суурин станцуудын нарийн ширхэглэгт тоосны хоногийн
дунджыг MNS4585:2016 стандартын дундажтай харьцуулсныг График 50-д үзүүлэв.

График 50. Агаарын чанарын суурин станцуудын нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүн

Тасралтгүй хэмжилтийн үр дүнгээс үзэхэд V сарын 3 болон 18-ны өдрүүдэд бүх
станцуудад тоосжилт өндөр байсаныг харуулж байна. Эдгээр өдрүүдэд салхины хурд
дунджаар 10 м/с-ээс өндөр хамгийн их хурд нь 22-29м/с-д хүрч шороон шуурга шуурч
байсан байна. Хугацааны бусад үед нарийн ширхэглэгт тоос агаарын чанарын стандартад
нийцэж байжээ. Нарийн ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж хяналтын буюу 1-р станцын
мэдээгээр 0.008±0.012мг/м3, 2-р станцад 0.012±0.009мг/м3, 3-р станцад 0.009±0.013мг/м3,
4-р станцад 0.008±0.010мг/м3 байв.
Бүдүүн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүнгүүдийг доорхи графикуудад үзүүлэв.
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График 51. Dusttrak явуулын багажаар хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүн

Уурхайн хашааны эргэн тойронд байрлах цэгүүдэд бүдүүн ширхэглэгт тоосны дундаж
агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй. Тухайлбал: уурхайн
ажилчдын Оюут суурингийн баруун талын LA01 цэгт 0.048±0.03мг/м3, уурхайн зүүн
талын LA02 цэгт 0.018±0.012мг/м3, зүүн урд талын LA03 цэгт 0.018±0.011мг/м3, урд талын
LA04 цэгт 0.019±0.012мг/м3 байсан нь хяналтын цэг LA05 цэгийнхтэй харьцуулахад
0.020±0.015мг/м3 буюу статистикийн хувьд ижил үзүүлэлттэй байв. Уурхайн хашааны
доторх үйлдвэр дэд бүтцийн байгууламжийн орчимд хийгдсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны
хэмжилтийн мэдээгээр Дугатын хайрганы орд (QrBP) орчимд 0.041±0.031мг/м3,
Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд 0.021±0.013мг/м3, Тэсрэх бодисын
үйлдвэрийн (EP01) орчимд 0.022±0.011мг/м3, тэсрэх бодисын агуулах (EP02) орчимд
0.036±0.027мг/м3, хаягдлын сангийн (TSP01; TSP02) орчимд 0.045±0.034 мг/м3, ил
уурхайн (OP02) орчимд 0.073±0.052мг/м3, төв дулааны станц (CHP) орчимд
0.071±0.06мг/м3, шатахуун түгээх станц (PDS01) орчимд 0.048±0.024мг/м3, түлшний
агуулах (PDS02) орчимд 0.068±0.051мг/м3, Халивын элсний орд (Khal) орчимд 0.0400.02мг/м3, Хаягдал боловсруулах төв (WMC) орчимд 0.020±0.01мг/м3, Ундайн голын
тохируулга хийсэн талбай (UnRi03) орчимд 0.039±0.009мг/м3 байсан нь зөвшөөрөгдөх
хэмжээнд нийцэж байв. Харин Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын хойд талд
(COS01) орчимд 0.220±0.14мг/м3, урд талд (COS02) 0.630±0.48мг/м3 байсан зөвшөөрөгдөх
хэмжээнд үл нийцэж байна.
Гүний хоолойд нарийн тоосны агууламж 0.039мг/м3 агууламжтай байсан нь стандартын
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 2.5 дахин бага агууламж болно.
Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд Бөгтөр хөөвөр (Bukh), Дөрвөлжин тээг
(DoTe), Хонгор овоо (KhOv) зэрэг замын хатуу хучилттай хэсгийн дагуух цэгүүдэд бүдүүн
ширхэглэгт тоос 0.015-0.034 мг/м3 агууламжтай байсан нь стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнд буйг илтгэнэ. Харин замын хатуу хучилтгүй хэсгийн дагууд
байрлах Цагаан хад (DMP-TsKh), Гашуун сухайтын (DMP-GaSu) цэгүүдэд тоосны бүдүүн
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ширхэглэгт тоосны дундаж агууламж 0.128±0.069мг/м3 ба 0.094±0.050мг/м3 байгаа нь
хугацааны зарим үед зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нийцэхгүй тоосжилттой байсныг харуулж
байна.
Оюу толгой- Ханбогд замын дагууд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнгээр бүдүүн ширхэглэгт
тоосны агууламж 0.019-0.044 мг/м3 байсан нь стандартад нийцэж байна.
Агаарын чанарын суурин станцуудын бүдүүн ширхэглэгт тоосны хоногийн дунджыг
MNS4585:2016 стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулсныг График 52-д үзүүлэв.

График 52. Агаарын чанарын суурин станцуудын бүдүүн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр дүн

Станцуудын тасралтгүй хэмжсэн агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж 1-р
станцад 0.011±0.017мг/м3, 2-р станцад 0.018±0.013мг/м3, 3-р станцад 0.013±0.018мг/м3, 4-р
станцад 0.010±0.013мг/м3 агууламжтай байв. Нийт хэмжилтийн үр дүнгээс харахад V
сарын 3, 18-ны өдрүүдэд болсон шороон шуурганы үеэр агаарын чанарын станцуудад
бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байна.
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.
Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах (COS) орчимд жилийн ихэнх хугацаанд
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тоосжилттой байв. Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн
агуулахын үйл ажиллагаанаас тоос үүсэж буй шалтгааныг тодруулах судалгаа 6-г 2013 онд
явуулсан. Судалгааны үр дүнгээр тоос үүсгэж буй хэд хэдэн шалтгааныг тодорхойлсоноос
хамгийн чухал анхаарал татаж буй нь анхдагч бутлуурын үйл ажиллагаа ба хүдрийн
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Report for the dust study at the Coarse ore storage. 2013. Oyu Tolgoi (Дотоодын тайлан)
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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 XI сарын 25-нд ажиллуулж эхэлсэн. Хөөсөөр тоос дарах системийг
ажиллуулахаас өмнөх болон ажиллуулсаны дараах үед үүсэж буй тоосны нөхцөл байдлыг
фото зургаар баталгаажуулсаныг доор Зураг 81-д үзүүлэв. Хүдэр буух үеийн нөхцөл
байдал илэрхий сайжирсаныг хоёр зургийг хоорондох ялгаагаас харагдана.

Зураг 81. 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. Тоос дарагч бодисын нөөц энэ
онд дуусч буйтай холбоотойгоор дараагийн тоос дарагч бодисыг худалдаж авахдаа
одоогийн тоос дарагч бодисыг бусад өөр төрлийн бодисуудтай харьцуулах туршилтыг энэ
оны V сараас эхлүүлсэн. Нийт 4 төрлийн тоос дарагч бодисыг хооронд нь харьцуулан
туршиж байна. Туршилт хараахан дуусаагүй байгаа тул өнөөг хүртэл цугларсан байгаа
тоосны ерөнхий агууламжийн мэдээг хооронд нь харьцуулан үзвэл хөөс#3 болон хөөс#4
хамгийн үр дүнтэй цаашид аль нэгийг нь сонгож хэрэглэх боломжтой харагдаж байна.
Гэвч эцсийн шийдвэрийг нарийвчласан дүн шинжилгээ хийсний дараа гаргана. Учир нь
тус агуулах орчимд үүсч буй тоосны агуулгад хөөснөөс гадна салхины хурд, чиглэл,
үйлдвэрийн нэгж хугацаанд авч буй хүдрийн агуулга, овоолгын өндөр гэх мэт үзүүлэлтүүд
хавсарсан байдлаар нөлөөлдөг тул хөөснөөс гадна эдгээр бусад хүчин зүйлсийг зайлшгүй
тооцож үзэх шаардлагатай. Хөөс#2 нь манай хуучин ашиглаж байсан тоос дарагч бодис
юм (График 53).
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График 53. Хөөсөөр тоос дарагч бодисуудын ашиглах үед үүсч буй тоосны харьцуулалт

Цаашлаад хүдрийн агуулахыг хэсэгчлэн битүүлэх төсөл хэлэлцүүлгийн шатанд явж байгаа
болно.
11.3.2. Агаар дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээ
Агаар дахь бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээг Dragger X@m5000 гар багажаар
уурхайн талбай, Гүний хоолой, Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд болоод Оюу
толгой – Ханбогдын замын дагууд нийт 35 цэгт сар, улирлын давтамжтайгаар хийж ирсэн.
Уг зөөврийн багаж нь агаар дахь нүүрстөрөгчийн дан болон давхар ислүүд (CO, СО2),
метан (CH4), азотын давхар исэл (NO2), хүхэрлэг хий (SO2), аммони (NH3) зэрэг
бохирдуулагч хийнүүд болон хүчилтөрөгч (O2)-ийн хэмжээг хэмждэг. Бид Монгол улсын
агаарын чанарын MNS4585:2016 стандартыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна (Хүснэгт 37).
Хүснэгт 37. MNS4585:2016 стандартад заагдсан гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх
агууламж
Үзүүлэлтийн нэр
Нүүрс төрөгчийн дутуу исэл (CO)
Азотын давхар исэл (NO2)
Хүхэрлэг хий (SO2)

Хэмжилтийн хугацаа

Зөвшөөрөгдөх хэмжээ [мг/м3]

20 минутын дундаж

60

8 цагийн дундаж

10

20 минутын дундаж

0.2

24 цагийн дундаж

0.05

24 цагийн дундаж

0.05

Сар бүр явуулдаг тус хяналт шинжилгээгээр агаар дахь азотын давхар исэл (NO2) хяналт
шинжилгээний бүх цэгүүдэд 2016 оны XI сард 1.69-2.82мг/м3 хэмжээтэйгээр илэрсэн нь 20
минутын дундаж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 8-14 дахин өндөр агууламжтай байв.
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Гэвч хяналтын цэг дээр 2.45 мг/м3 хэмжээтэй байсан нь энэхүү хэмжигдсэн бохирдлыг
байгалийн гаралтай гэж дүгнэхэд хүргэж байна. Dragger гар багажаар хэмжсэн
хэмжилтээр бусад хийнүүд уурхайн талбай, дэд бүтцийн шугамуудын дагууд гадарга
орчмын агаарт (2м хүртэл) илрээгүй. Агаарын найрлага дахь хүчилтөрөгч (O2)-ийн хэмжээ
тогтмол 20.9%-тай байв.
Агаар дахь зарим бохирдуулагч хийн хэмжилийн агаарын чанарын суурин станцуудын үр
дүнг доорхи графикуудад тус бүрээр үзүүллээ.

График 54. Агаарын чанарын суурин станцуудын хэмжсэн нүүрс хүчлийн дан ислийн хэлбэлзэл, 8 цагийн
дундаж

Агаар дахь нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн 8 цагийн дундаж агууламж 10мг/м3-ээс
хэтрэхгүй байх ёстой. Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн нийт станцуудын хэмжилтийн
мэдээг үзвэл 1-р станц 0.195±0.355мг/м3, 2-р станц 0.025±0.036мг/м3, 3-р станц
0.062±0.086мг/м3 агууламжтай буюу зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага агууламжтай
байв. 4-р станцын хувьд нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн 8 цагийн дундаж агууламж
дунджаар 0.716±1.166мг/м3 байсан нь бусад станцуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр
буюу 3-20 дахин өндөр байна. Энэ нь станц Хог хаягдал боловсруулах төвийн салхины
доор байрладагтай холбоотой байж болох юм. Учир нь тус боловсруулах төвд шатаах зуух
ажилладгаас гадна ахуйн болон хоол хүнсний хаягдлыг булшлах аргаар устгадаг тул
эдгээр үйл ажиллагаанаас нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хий бусад талбайнуудаас илүү
хэмжээгээр үүсдэг байж болно. Ерөнхийдөө V, VI, VII саруудад нүүрстөрөгчийн дутуу
ислийн хэмжээ бусад саруудаас өндөр агууламжтай байсан бөгөөд V сарын 7 ба 8-ны
өдрүүдийн 08:00-16:00 цагийн дундаж харилцан 10.1мг/м3 ба 10.4мг/м3 хүрсэн нь
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс үл ялиг давсан хоёр удаагийн тохиолдол
болно. Хог хаягдлын төв дэх шатаах зуухны үйл ажиллагааг энэ оны ес дүгээр сард
зогсоосон болно. Ингэснээр тухайн төвийн нийт үйл ажиллагаанаас үүсэх агаарын
чанарын бохирдуулагч элементүүдийн хэмжээ ихээхэн хэмжээгээр буурч байгаа болно.
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График 55. Агаарын чанарын суурин станцуудын хүхрийн давхар ислийн агууламжийн стандарттай
харьцуулсан байдал, 24 цагийн дундаж

График 55. Агаарын чанарын суурин станцуудын хүхрийн давхар ислийн агууламжийн
стандарттай харьцуулсан байдалаас харахад хүхрийн давхар исэл дөрвөн станцын алинд ч
стандартад заасан 24 цагийн дундаж зөвшөөрөгдөх агууламж 0.05мг/м3 –аас даваагүй
байна. Станц тус бүрээр дунджийг харьцуулвал хяналтын станц буюу 1-р станцад
0.007±0.003мг/м3, 2-р станцад 0.008±0.005мг/м3, 3-р станцад 0.010±0.005мг/м3, 4-р станцад
0.009±0.007мг/м3 байсан нь агаар дахь хүхрийн давхар ислийн дундаж агууламж
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 5 дахин бага утга юм.
Агаарын чанарын суурин станцуудын азотын давхар ислийн мэдрэгч сенсор
олон удаагийн эвдрэл ихтэй байсантай холбоотойгоор станц тус бүрийн цуглуулсан
хэмжилтийн мэдээ нь үнэмшил муутай байгаа тул тус тайланд оруулаагүй болно.
11.3.3. Яндангийн утааны хийн хэмжилт
Уурхайн Төв дулааны станц, Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух мөн Хаягдал
боловсруулах төвийн шатаах 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 дараах стандартуудтай харьцуулсныг доорхи графикуудад үзүүлэв.
Ханбумбат нисэх буудлын халаалтын зуухыг хүйтний улиралд нисэх буудалд дулаан өгөх
зорилгоор өмнөх оны X сараас эхлэн дараа оны IV сар хүртэл хүйтний улиралд
ажиллуулдаг, харин жилийн бусад үед нь ажиллуулдаггүй. Өнгөрсөн 2016 оны Х сараас
энэ 2016 оны IV сарын хүртэлх хугацаанд хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнг Хүснэгт 39-д
харуулав.
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Хүснэгт 38. Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч бодисын стандартад заасан хүлцэх
агууламжууд
Зуухны төрөл

Бохирдуулагч бодис, мг/м3

Стандарт

CO

NOх

SO2

Үнс

Ханбумбатын
халаалтын зуух

2500

450

800

400

MNS 5457: 2005 7

Төв
дулааны
станцын зуух

300

450

800

200

MNS 6298: 2011 8

200

400

50

10

MNS 6342:2012 9

Шатаах зуух

HCl

10

HF

1

EU Directive 2000/76/EC 10

Хүснэгт 39. Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуухны яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн
(Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг шаргал өнгөөр тодруулав)
Байршил

Ханбумбат нисэх буудлын
уурын зуух

Бохирдуулагч
[мг/м3]

2016 он
Х сар

2017 он

XI сар

XII сар

IV сар

CO

8873.2

7571.2

11659.0

7029.1

NOx,

1215.5

1310.0

1290.5

1392.7

SO2

1331.5

723.7

707.6

333.4

Үнс

307.0

411.9

1026.4

573.5

Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагчдын агууламж хүлцэх хэмжээнээс
ихэвчлэн өндөр байсан нь хэмжилтийн үр дүнгээс харагдаж байна. Нүүрстөрөгчийн дутуу
исэл нь нүүрсний дутуу шаталтын үед илүүтэй үүсдэг тул тус уурын зуухны шаталтын
процесс ихэвчлэн дутуу шаталттай явагдаж байна гэж тайлбарлаж болох юм. Үүнтэй
холбоотойгоор температур болон агаарын их солилцооны нөлөөгөөр азотын давхар
ислийн агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 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 4 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 2016 оны Х сард зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс давсан хүхрийн давхар ислийн хэмжилтийн үр дүнг дээрх шалтгаанаар

7

Халаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын (CO, SO2,
NOx, үнс) хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
8

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
9

MNS 6342:2012 Агаарын чанар. Аюултай хог хаягдал шатаах зуухны яндангаар агаар мандалд хаягдах
утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ.

10

EU Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December on the Incineration of
waste
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тайлбарлаж байна. Тус зууханд хэт нунтагласан нүүрс шатаахгүй байх зөвлөмжийг
байгаль орчны зүгээс байнга тавьдаг. Ингэснээр ялгарах үнсний агууламжийг бууруулах
боломжийг бүрдүүлдэг ч хэрэгжилт хангалтгүй байгаагаас үүдэлтэйгээр яндангийн
утааны хэмжилтээр үнсний агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 2016
оны XI сараас хойш үнсний агууламж ямагт зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байв. Нунтаг
нүүрс шатаах нь мөн нэгж хугацаанд шатаах нүүрсний зарцуулалтыг ихэсгэдэг талтай.
Ханбумбат нисэх буудлыг байнгын найдвартай цахилгааны эх үүсвэрт холбох ажил
хийгдэж байгаа бөгөөд 2018 онд холболт хийгдэх төлөвлөгөөтэй байна. Байнгийн
цахилгааны эх үүсвэртэй холбогдсон тохиолдолд тус нисэх буудлын уурын зуухны үйл
ажиллагааг зогсоох юм.
Төв дулааны станц нийт 72МВт-ийн хүчин чадалтай бөгөөд SHFX7-2.0/130/70-M
загварын 7МВт –н 2 зуух, DHFX29-20/130/70-M загварын 29МВт-н 2 зуухнаас ба гадаа орчны
агаарын температураас буюу улирлын байдлаас хамаарч ээлжлэн ажиллуулдаг. Өнгөрсөн
12 сарын хугацаанд хийгдсэн хэмжилтэнд тус 4 зуухнуудын 1-р болон 3-р зуухнууд л
хамрагдсан байна. Хэмжилтийн үр дүнг стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй
харьцуулсаныг Хүснэгт 28-д үзүүлэв. Тус харьцуулалтыг хийхдээ MNS 6298: 2011-д
заасан зуухны дундаж ачаалал зөвхөн 70 хувиас дээш байх үеийн үр дүнг зөвшөөрөгдөх
хэмжээтэй нь харьцуулсан болно. Үүгээр авч үзвэл 2016 оны XI, 2017 оны V саруудад
хийгдсэн хэмжилтийн үр дүнгүүд стандартын харьцуулагдах шаардлагыг хангаж байв.
Бусад саруудад хийгдсэн хэмжилт нь орчны агаар дулаан үед хийгдсэн тулд Төв дулааны
станцын ачаалал 70 хувиас бага үед хийгдсэн болно.
Хүснэгт 40. Төв дулааны станц яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн (Стандартад заасан
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг шаргал өнгөөр тодруулав)
Байршил

Бохирдуулагч
[мг/м3]

Хэмжилт хийх үеийн ачаалал
1-р зуух
SHFX72.0/130/70-M
Төв
дулааны
станц

3-р зуух
DHFX2920/130/70-M

2016 он

2017 он

Х сар

XI сар

XII сар

IV сар

V сар

59.3%

74.1%

62.4%

51.6%

76.3%

CO

1496.6

2816.2

2231.2

NOx,

1955.0

1848.9

6976.5

SO2

809.9

356.1

1075.9

Үнс

8.6

5.5

2.8

CO

118.4

177.4

NOx,

552.6

391.7

SO2

1.1

15.7

Үнс

54.5

46.8

Төв дулааны станцын 3-р зуух ачаалал 70 хувиас дээш байх эсэхээс үл хамааран хамгийн
бага бохирдол үүсгэдэг зуух юм. Тухайлбал дулааны ачаалал 62.4 хувь болон 74.1 байхад
үүсч буй бохирдлын хэмжээ хоорондоо бараг ижил хэмжээтэй байв. Хэдийгээр XI сард
зуухны ачаалал стандартад заасан 70 хувиас дээш ачаалалтай байсан хэдий ч азотын
ислүүд стантандартын хүлцэх агууламжаас өндөр гарсан байна. Бусад үзүүлэлтүүд
стандартад нийцэж байв. 1-р зуух буюу 7МВт –ийн хүчин чадалтай зуух нь хэмжилт
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хийсэн саруудаас зөвхөн V сард л 70 хувиас дээш ачаалалттай ажилласан. Энэ үед
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, азотын ислүүд болон хүхрийн давхар ислийн агууламж
стандартаас давсан бол үнсний агууламж ямагт стандартад нийцэж байв. Төв дулааны
станцын яндангаас ялгарах бохирдуулачдын хэмжээг бууруулах дараах арга
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал дулааны станцын өргөтгөлийн ажлын
хүрээнд азотын давхар ислийн агууламжийг бууруулахын тулд зууханд экономайзер
суулгах төслийг эхлүүлсэн бөгөөд ирэх 2 жилийн дотор тус ажил хийгдэх болно. Хүхрийн
давхар ислийг бууруулахын тулд нүүрсэнд шохойн чулууг 6-15 хувийн харьцаатайгаар
байнга хольж шатаадаг. Стандартад тэр бүр нийцэхгүй байгаа нь холилтын гүйцэтгэл муу
байгаатай холбоотой байж болох юм. Үнсний агууламж аль зуух ажиллаж буйгаас үл
хамааран байнга стандартад нийцэж буй нь төв дулааны станцын яндангийн утаа
шүүгчийн ажиллагаа хангалттай сайн байгааг харуулж байна. Утаа шүүгчийн хувьд 1, 2-р
зууханд 2016 онд, 3-р зууханд 2017 оны VI сард тус тус сольж тавьсан бол 4-р зуухны утаа
шүүгчийг энэ оны XII сард сольсон.Шатаах зуухны хэмжилтийн үр дүнг Хүснэгт 41-д
үзүүлэв. Энд зөвхөн 2016 онд хийгдсэн хэмжилтийн үр дүнг танилцуулж байна. 2017 оны
хувьд мэргэжилтнүүд уурхайн талбайд ирж хэмжилт хийх үеэр шатаах зуух нь
ажиллаагүй байсантай холбоотойгоор хэмжилт хийгдээгүй болно.
Хүснэгт 41. Хаягдал боловсруулах төвийн Шатаах зууханы яндангийн утааны хийн хэмжилтийн үр дүн
(Стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг шаргал өнгөөр тодруулав)
2016 он
Бохирдуулагч
мг/м3

Х сар
Тостой
даавуу

XI сар

XII сар

Эмнэлэгийн хог
хаягдал

Тостой
даавуу - 1

Тостой
даавуу -2

Эмнэлэгийн хог
хаягдал

Тостой
даавуу

CO

2938.1

561.9

630.4

589.6

1317.3

737.8

NОx

634.1

926.8

509.8

494.7

510.2

634.9

SO2

432.9

381.0

2.4

0.0

20.0

4.9

Үнс

9.4

0.9

0.8

18.6

1.1

6.7

HCl

0.0

0.0

0.0

HF

0.0

0.0

0.0

Шатаах зууханд эмнэлэгийн хог хаягдал болон тостой даавуу материал шатаах зорилготой
ажиллуулдаг байсан. Агаарт яндангаас ялгарч буй бохирдуулагч хийнүүд нь ихэнх
тохиолдолд стандартад заасан хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлттэй байв. Харин
ялгарах үнсний агууламж стандартад нийцэж байв. Шатаах зуухны хаягдал утаанд хлорт
устөрөгч (HCl) болон фторт устөрөгч (HF) илрээгүй. Ийнхүү яндангийн утааны хийн
хэмжилтийн үр дүнгүүд байнга стандартад үл нийцэж байсан, мөн зууханд горимын
тохируулга хийх боломжгүй зэрэг шалтгаанаар шатаах зуухны үйл ажиллагааг энэ оны IX
сард бүрэн зогсоосон. Түүний оронд автоклав суурилуулж эмнэлэгийн хог хаягдлыг өндөр
даралт, температурын нөхцөлд халдваргүйжүүлж байна. Автоклавын тухай дэлгэрэнгүй
мэдээллийг тус тайлангийн хог хаягдлын хэсгээс тодруулж танилцана уу.
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Дүгнэлт
Агаарын чанарын суурин станцуудыг суурьлуулж, байнгын хэмжилтийг хийж буй нь
агаарын чанарын хяналт шинжилгээний үр дүнг илүү нарийвчлалтай, өндөр төвшинд
хүргэж байгаа төдийгүй энэ нь Монгол улсын уул уурхайн салбарт анхдагч үйл явдал
болов.
Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахаас үүсч буй тоосжилтийг бууруулах үйл
ажиллагаанд хамгийн үр ашигтай тоос дарах хөөс сонгох, түүний хамгийн үр ашигтай
тунг тодорхойлох туршилт хийгдсэн, цаашлаад хэсэгчлэн битүүлэх төсөл хэлэлцэгдэж
байгаа зэргээр ахиц гарсаар байна.
Хог хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зуухны үйл ажиллагааг зогсоосон нь агаарын
бохирдлын эх үүсвэрийг арилгасан хамгийн зөв шийдэл боллоо. 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 төслийн шатанд хэлэлцэгдэж байгаа бөгөөд ирэх 2018 онд хэрэгжих болно.
11.4.

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 (Хүснэгт 42).
Хүснэгт 42. Дуу шуугианы зөвшөөрөгдөх төвшин (MNS 4585:2016)
16 цагийн дундаж (дБ)

8 цагийн дундаж (дБ)

Өдрийн цагт

Шөний цагт

07:00 – 23:00

23:00 – 07:00

Дотоод орчин

60

45

Гадаад орчин

60

45

Хамаарах орчин

Тус хяналт шинжилгээний ажилд орчны дуу шуугианы хэмжилтийн 2238 медиатор нэртэй
зөөврийн багажийг ашиглан өдрийн болон шөнийн цагаар хэмжилтийг хийсэн. Дуу
шуугианы хэмжилтийг хийж байх хугацаанд хэмжилтэнд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй
бусад хүчин зүйлүүдийг тэмдэглэж, бүртгэл хөтөлж байв. Дуу шуугианы хяналт
шинжилгээний хэмжилтийг нийт 13 цэгт явуулж байгаагаас төслийн талбайн дотор талд 2
цэгт тухайлбал Оюут (NMP-Ocamp) болон Манлай (NMP-Mcamp) ажилчдын суурин, мөн
уурхайн талбайг тойрсон 4 цэгт (NMP-LA01-04) болон Ханбумбат онгоцны буудлын эргэн
тойронд нийт 4 цэгт (PA01-04), Оюу Толгой – Гашуун сухайтын замын дагууд 3 цэгт
(GSTsKh01-03) тус тус хэмжилт хийж байна.
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График 56. Уурхайн эргэн тойронд, уурхайн ажилчдын суурин, нисэх буудал болон Оюу толгой – Гашуун
сухайтын дагууд өдрийн дуу шуугианы төвшин

Уурхайн эргэн тойронд, уурхайн ажилчдын суурин, нисэх буудал болон Оюу толгой –
Гашуун сухайтын дагууд өдрийн дуу шуугианы төвшин ямагт MNS4585:2016 стандартад
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв.

График 57. Уурхайн эргэн тойронд болон уурхайн ажилчдын суурингийн орчимын шөнийн дуу шуугианы
төвшин

Уурхайн талбайн эргэн тойронд болон ажилчдын суурингийн дунд шөнийн цагаар дуу
шуугианы төвшин 26-45дБ буюу стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв.
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Шинжлэх ухааны академийн харъяа Одон орон, Геофизикийн судалгааны хүрээлэнгийн
хийж гүйцэтгэсэн доргио чичиргээний судалгааны үр дүнгээр тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний
чичирхийллийн оргил утга нь стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 20-100
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.
11.5.

Амьтны аймгийн судалгаа

11.5.1. Мөлхөгчид
Мөлхөгчдийн мониторинг, судалгааг 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 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 болон 2017 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). 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
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Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг 2012-2017 оны хооронд нийт 80 удаа ОТ орчим
болон Гүний хоолойн 8 дээж талбай дээр хийж гүйцэтгэсэн. Нийт гүйцэтгэсэн мониторинг
судалгааны (n=80) дундаж нягтшил 120.5 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 104,08 бодгаль/га, FMP-08 дээж
талбайд 63,6 бодгаль/га байв. Харин FMP-01, FMP-02 болон FMP-06 талбай дээр цөөн
тоогоор бүртгэгдсэн хэдий ч тоо толгой, нягтшилыг үнэлэхэд хангалтгүй байлаа.
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График 58. 2012-2017 оны ОТ болон ГХ-н мөлхөгч амьтдын дундаж нягтшил. 8 дээж талбай дээр зуны
улиралд гүйцэтгэсэн мониторинг судалгаан (n=48) дээр тулгуурлан нягтшилыг үнэлсэн бөгөөд зайнаас
дээжлэх аргыг ашиглан тооцоолсон (Buckland нар, 2001).

Хэсгийн дүгнэлт
Энэ онд хяналт шинжилгээний талбай дээрх мөлхөгчдийн нягтшил өмнөх жилүүдийн
нягтшилтай харьцуулахад бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй 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 1992). 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.
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11.5.2. 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
мөн 2, 2017 онд 4 зүйл шувуу шинээр тэмдэглэсэн ба одоогоор Оюу Толгой орчимд нийт
17 баг, 44 овог, 127 төрөлд хамаарах 233 зүйлийн шувууд бүртгэгдээд байна. Эдгээр
зүйлийг хамаарах багаар нь ангилж үзэхэд
1400
Боршувуутаны багийн шувууд хамгийн их буюу 43.1%
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Хөхөөтөн багын шувууд тус бүр 0.43% (n=1) –ийг
эзэлж байна.
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Шувуудын талаар явуулж буй хяналт шинжилгээний
ажлаар 2017 онд энэ бүс нутгаар нүүдлийн үедээ
дайран өнгөрдөг, тохиолдлын ховор тааралддаг,
өвөлждөг болон суурин 12 баг, 28 овог, 51 төрөлд
хамаарах 91 зүйлийн 1132 бодгаль шувуу тэмдэглэгдэв.
Шувуудын нүүдлийн оргил үе болох 10 дүгээр сард
хамгийн олон буюу 41 зүйлийн 101 шувуу бүртгэгдсэн
байна (График 5).
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График 59. 2016, 2017 онд
ажиглагдсан шувуудын зүйлийн
баялаг, тоо толгойн харьцуулалт

Олон улсын байгаль хамгаалах холбооны гаргасан шалгуураар (IUCN, 2001) шувуудын
олон улс болон бүс нутаг дахь хамгааллын статус, ховордлын зэргийг нь үнэлэн ангилсны
дагуу Оюу Толгой орчмын шувуудын статусыг тодорхойлсон (Хүснэгт 43).
Хүснэгт 43. Оюу Толгой орчимд 2017 онд ажиглагдсан ховор шувууд
Зүйлийн нэр

ШУ-ны нэршил

Бүс

нутгийн

“ ОЮУ ТОЛГОЙ ” ХХК

ОУ-ын

Оршин

амьдрах

Хуудас - 177

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан – 2017
үнэлгээ
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Circaetus gallicus
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Товчилсон үгийн тайлбар: УБ-устаж болзошгүй, Э-эмзэг, АӨ-анхааралд өртөхөөргүй; ӨЗөндөглөн зусдаг, С-Суурин
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График 60. 2017 онд ажиглагдсан шувуудын тоо, зүйлийн баялаг

Оршин амьдрах хэлбэрээр нь ангилан үзэхэд өндөглөн зусдаг 1 (12.08%), нүүдлийн үедээ
дайран өнгөрдөг 62 (68.13%), суурин 15 (16.48%), өвөлждөг 3 (0.03%) зүйл байна.
Энэ жил Оюу Толгой орчмын усан сан, хайлааст сайранд өмнө нь тэмдэглэгдэж байгаагүй
Хээрийн галуу Anser indicus (АӨ) Хаягдал хүдэр хадгалах байгууламжийн зүүн талын
жижиг усан санд, Матигар хөгчүү Xenus cinereus (АӨ) Шинэ бор овоо булаг дээр, Уран
бялзуухай Troglodytes troglodutes (АӨ), Харшанаат хөмрөг Emberiza rustica (АӨ) Их
булагийн аманд тус тус ажиглагдсан (Зураг 82).
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Зураг 82. Их булагийн аманд ажиглагдсан Уран бялзуухай (Troglodytes troglodytes)
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Могойч бүргэдийн судалгаа
2013 оноос эхлэн ОТ нь гэрээлэн гүйцэтгэгч байгууллагуудын тусламжтайгаар махчин
шувууд тэр дундаа могойч бүргэдийн судалгааг Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт хийж
байгаа билээ. Энэ оны хувьд могойч бүргэдийн үржилийн амжилтын судалгааг ОТ-н
Байгаль орчны хэлтсийн Амьтан судлалын баг хариуцаж хийсэн.
Хээрийн судалгааг 2017 оны 8 дугаар сар 26-28-ны хооронд хийсэн ба 2013-2016 онд
тэмдэглэгдсэн могойч бүргэдийн үүрэнд (Хүснэгт 44) шалгалт хийж, тухайн үүр идэвхтэй
эсэх, өндөг амжилттай хагарсан эсэх, ангаахай амжилттай бойжсон эсэхийг шалгасан.
Мөн идэвхитэй үүрний орчмоос генетикийн судалгаа хийх зорилгоор өд, гулгидас зэргийг
түүсэн.
Хүснэгт 44. 2013 оноос хойш илрүүлсэн могойч бүргэдийн үүрийн тоо.
Жил
2017
2016
2015
2014
2013

Үүрийн тоо
5
7
8
7
4

Амжилттай үүрийн тоо
4
7
7
5
3

Үржлийн амжилт, %
80
100
87.5
71
75

Зураг 83 . Могойч бүргэдийн үүр орчмоос өд цуглуулж буй байдал.

2017 оны судалгааны арга зүй өмнөх онуудынхтай ижил байсан хэдий ч хээрийн судалгаа
эхлэхэд могойч бүргэдийн ангаахай хэдийнээ ниссэн байсантай холбоотойгоор
судалгааны үр дүнд нөлөөлсөн байх магадлалтай. Магадгүй эрт үржилд орсон мөн
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ангаахай нь амжилттай бойжоогүй тохиолдлуудыг судалгаанд хамруулж чадаагүй байж
болох юм. 2017 оны судалгаанд олж илрүүлсэн үүрнүүдээс нэг нь л амжилтгүй байсан.
2016 оны судалгааны үр дүнтэй харьцуулхад үүрийн тоо хоёроор цөөн байгаа нь магадгүй
бидний хээрийн судалгаа эхлэхээс өмнө тухайн хоёр хос үржилд орсон хэдий ч ангаахай
нь амжилттай бойжиж чадаагүйтэй холбоотой байх магадлалтай.
Ихэнх хосууд өмнөх жилийн үүрээ дахин ашигласан. Зөвхөн хоёр хос л (CG5 болон CG6)
өмнөх жилийнхээс өөр газар (0.5-1 км радиуст) үүрээ зассан байсан. Энэ нь Ханбогд сум
орчим 7-8 үржлийн хос байдаг бөгөөд амьдрах орчин нь жилээс үл хамааран ижил байдаг
гэдгийг илтгэж байж болох юм.

Зураг 84. Могойч бүргэдийн үүрнүүдийн байршил. Дөрвөлжин тэмдэгээр өмнөх жилүүдийн үүрнүүдийн
байршил харин улаан цэгээр 2017 онд бүртгэгдсэн үүрнүүдийн байршилыг тэмдэглэв.

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. Цаашдаа ч
шувуудын зүйлийн олон янз байдал нэмэгдэх хандлагатай байна.
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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.
11.5.3. Жижиг хөхтөн 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 4 дээж талбайд (FMP07, FMP08, Нөхөн сэргээсэн заган ой, Байгалийн
заган ой) хийж байна. Амьтны мониторингийн 6 дээж талбайд (FMP01, FMP03, FMP05,
FMP06, FMP07 болон FMP08) 2017 оны хээрийн судалгааны ажлыг VI сарын 20-ноос VI
сарын 29-ны хооронд, нөхөн сэргээсэн заган ой болон байгалийн заган ойн жижиг хөхтөн
амьтдын зүйлийн олон янз байдал, тоо толгойн харьцуулсан судалгааг VIII сарын 5-наас
VIII сарын 8-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.

Зураг 85. Жижиг мэрэгч амьтдын мониторинг судалгааны талбайн бүдүүвч зураг.

Судалгааны үр дүн
Оюу Толгой уурхайн талбай орчим болон дэд бүтцийн дагуух судалгааны 8 дээж талбайд
хийж буй жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2017 оны үр дүнг нэгтгэн
үзвэл, нийтдээ 6 төрөлд хамаарах 9 зүйлийн 111 бодгаль жижиг хөхтөн амьтан шинээр
тэмдэглэсэн бол 43 бодгаль амьтан дахин барьжээ (Хүснэгт 45).
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Хүснэгт 45. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2017 оны VI, VIII дугаар сар)
Талбайн
нэр

FMP01

FMP03

FMP05

FMP06

FMP07

FMP08
Нөхөн
сэргээсэн
заган ой
Байгалийн
заган ой

Монгол нэр

Зүйлийн нэр

Монгол чичүүл
Сибирь алагдаага
Говийн алагдаага
Өмнөговийн алагдаага
Монгол даахай
Таван хуруут атигдаахай

Meriones unguiculatus
Allactaga sibirica
Allactaga bullata
Allactaga balikunica
Stylodipus andrewsi
Cardiocranius
paradoxus
Phodopus roborovskii
Meriones unguiculatus
Meriones unguiculatus
Allactaga sibirica
Allactaga bullata
Allactaga balikunica
Dipus sagitta
Meriones unguiculatus
Meriones meridianus
Allactaga bullata
Allactaga balikunica
Stylodipus andrewsi
Meriones unguiculatus
Phodopus roborovskii
Meriones unguiculatus
Meriones meridianus
Phodopus roborovskii
Allactaga sibirica
Phodopus roborovskii
Dipus sagitta
Stylodipus andrewsi
Meriones meridianus
Phodopus roborovskii
Allactaga balikunica
Dipus sagitta

Элсний зусаг
Монгол чичүүл
Монгол чичүүл
Сибирь алагдаага
Говийн алагдаага
Өмнөговийн алагдаага
Элсч савагдаахай
Монгол чичүүл
Шар чичүүл
Говийн алагдаага
Өмнөговийн алагдаага
Монгол даахай
Монгол чичүүл
Элсний зусаг
Монгол чичүүл
Шар чичүүл
Элсний зусаг
Сибирь алагдаага
Элсний зусаг
Элсч савагдаахай
Монгол даахай
Шар чичүүл
Элсний зусаг
Өмнөговийн алагдаага
Элсч савагдаахай

Шинээр
тэмдэглэсэн

Давтан
барилт

3
4
2
5
1

2
2
2
5
1

1 га дахь
элбэгшлий
н үнэлгээ
3±0.67
5±1.51
5±0.5
-

1

-

-

2
2
1
1
1
1
2
1
1
4
2
1
1
5
2
1
8
1
13
2
3
20
12
1
6

2
4
3
1
7
2
8
2
1

4
2
9±5.37
68±13.28
96±19.84
112±58.68
48±33.6

Судалгааны дээж талбайн (FMP01-FMP08) хэмжээнд 2017 оны байдлаар зонхилогч
зүйлүүд нь монгол чичүүл Meriones unguiculatus болон элсний зусаг Phodopus roborovskii
байв (График 61. Судалгааны дээж талбай бүр дэх жижиг хөхтөн амьтдын зүйлийн баялаг,
тоо толгойн харьцуулалт (2016 болон 2017 он)
Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; ALSI- Allactaga sibirica; ALBU- Allactaga bullata; STANStylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; MEUN- Meriones unguiculatus PHRO-Phodopus
roborovskii; DISA-Dipus sagitta; CAPA- Cardiocranius paradoxus
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График 62. Нөхөн сэргээсэн болон байгалийн заган ойн судалгааны талбай дэх жижиг хөхтөн амьтдын
зүйлийн баялаг, тоо толгойн харьцуулалт (2016 болон 2017 он)
График 61. Судалгааны дээж талбай бүр дэх жижиг хөхтөн амьтдын зүйлийн баялаг, тоо толгойн
харьцуулалт (2016 болон 2017 он)
Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; ALSI- Allactaga sibirica; ALBU- Allactaga bullata; STAN- Stylodipus
andrewsi; MEME- Meriones meridianus; MEUN- Meriones unguiculatus PHRO-Phodopus roborovskii; DISADipus sagitta; CAPA- Cardiocranius paradoxus
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График 62. Нөхөн сэргээсэн болон байгалийн заган ойн судалгааны талбай дэх жижиг хөхтөн амьтдын
зүйлийн баялаг, тоо толгойн харьцуулалт (2016 болон 2017 он)

Уг 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 6 зүйлтэй байсан (FMP01) бол зарим талбайд 2 зүйл мэрэгч
тэмдэглэгдсэн (FMP-03 болон FMP07) байна. Мөн нөхөн сэргээсэн заган ой, байгалийн
заган ой дэх судалгааны дээж талбайд монгол чичүүл Meriones unguiculatus, элсний зусаг
Phodopus roborovskii зонхилж байв.
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График 61. Судалгааны дээж талбай бүр дэх жижиг хөхтөн амьтдын зүйлийн баялаг, тоо толгойн
харьцуулалт (2016 болон 2017 он)

Тайлбар: ALBA- Allactaga balikunica; ALSI- Allactaga sibirica; ALBU- Allactaga bullata; STANStylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; MEUN- Meriones unguiculatus PHRO-Phodopus
roborovskii; DISA-Dipus sagitta; CAPA- Cardiocranius paradoxus
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График 62. Нөхөн сэргээсэн болон байгалийн заган ойн судалгааны талбай дэх жижиг хөхтөн амьтдын
зүйлийн баялаг, тоо толгойн харьцуулалт (2016 болон 2017 он)

Тайлбар: ALBA-Allactaga balikunica; STAN- Stylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus;
PHRO-Phodopus roborovskii; DISA-Dipus sagitta

Хэсгийн дүгнэлт
Судалгааны дээж талбай дахь зонхилогч зүйлүүд жилээр солигдох байдал нь жилийн
нийлбэр хур тунадасны хэмжээ, ургамлын ногоон биомассын хэмжээ буюу идэш
тэжээлийн хүрэлцээнээс тоо толгой, нягтшил нь шууд хамааралтай мэрэгчдийн хувьд
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зүйлийн олон янз байдал, элбэгшлийг тайлбарлах үндэслэл болно. Мөн ихэнх мэрэгч
амьтдын тоо толгой ихсэх, буурах мөчлөгийн дагуу явагддаг нийтлэг зүй тогтол нь ч нэг
хүчин зүйл болох талтай. Цаашдаа хяналт шинжилгээний талбай бүрт хийгдэж буй
ургамалжилтын мониторинг судалгааны үр дүнтэй харьцуулан үзэх, хоорондын уялдааг
илрүүлэн тодорхой тайлбар дүгнэлт өгөх нь зохистой юм. Мөн бидний хийж буй ажлын
зорилго, энэ бүс нутгийн мэрэгчдийн амьдралын онцлог зэргээс шалтгаалан хяналт
шинжилгээ явуулах давтамжийг цөөрүүлж, хугацааны хувьд уртасгах шаардлага гарч
байгааг ирэх жилүүдийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгавал зохилтой байна.
11.5.4. 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 2017 онд нийт 88 сүрэгт хамаарах 463 бодгаль хар сүүлт бүртгэгдсэн бол
хулангийн гурван бодгаль энэ жилийн турш уурхайн хашаан дотор идээшлэн байршив
(График 63). Хар сүүлтийн 1 сүрэгт байх бодгалийн тоо хамгийн багадаа 1, ихдээ 38,
дунджаар 5.26±0.61 байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 69.3 хувийг 1-5
бодгальтай сүрэг, 18.1 хувийг 6-10 бодгальтай сүрэг, үлдсэн хувийг 11-38 бодгаль бүхий
сүрэг эзэлж байв (График 64).
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График 64. Харсүүлтийн бодгалийн дундаж тоо
толгой /2015-2017/

Сар бүр ажиглагдсан хар сүүлтийн тоо толгой болон хур тунадасны нийлбэр хооронд
урвуу корреляци хамаарал ажиглагдаж байлаа (R=-0.38).
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График 65. Уурхайн хашаан доторх хар сүүлтийн тоо толгой /2015-2016 он/

Энэ 2017 онд уурхайн хашаан доторх хар сүүлт зээрийн нягтшил 1 км2 талбайд I сард 2.09
бодгаль, II сард 1.72 бодгаль, III сард 1.1 бодгаль, IV сард сард 0.43 бодгаль, V сард 0.29
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бодгаль, VI сард 0.4 бодгаль, VII сард 0.18 бодгаль, VIII сард 0.44 бодгаль, IX сард 0.44, X
сард 0.93 бодгаль, XI сард 1.4 бодгаль болон XII сард 1.1 бодгаль байлаа.

Зураг 86. Уурхайн хашаан доторх хулан, хар сүүлтийн байршил /2017 он/

Хэсгийн дүгнэлт
Сар бүр уурхайн хашаанд хийдэг зэрлэг амьтны ажиглалт судалгааны үр дүнгээс харахад
хар сүүлт хур тунадас, ургамлын биомасс зэрэг амьдрах орчны хүчин зүйлсээс их
хамааралтай болох нь ажиглагдаж байна. Ялангуяа говийн бүс нутгаар хур тунадас
багатай жилүүдэд байнгын ундрагатай шинэ бор овоо булгийг түшин олон тооны хар
сүүлт уурхайн хашаанд орж ирдэг.
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 амьдрах орчин
болсоор байна. Мөн үүнийг дагаад хар сүүлтий тээврийн хэрэгсэлд дайруулах эрсдэл
нэмэгдэж болзошгүй. Тиймээс ОТ үндсэн болон гэрээт компанийн ажилчдад өгдөг
байгаль орчин, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах бодлого, журмын талаарх
мэдээлэл, мэдлэгийг багтаасан сургалтыг тогтмол өгөх нь чухал юм.
11.5.5. Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны хяналт шинжилгээ
Судалгааны үр дүн
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Оюу толгой компанийн Биологийн олон янз байдлын судалгааны багийн зүгээс
2017 онд төслийн дэд бүтцийн дагуу сар бүр явуулж буй хяналт шинжилгээгээр 90
сүргийн 448 бодгаль хар сүүлтий, 60 сүрэгт хамаарах 959 бодгаль хулан адуу бүртгэсэн
байна.
Хулан адуу 1-328 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж байсан бол хар сүүлтийн хувьд 1-31
хүртэлх тоогоор сүрэглэж байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 51.1 хувийг 1-3
бодгальтай сүрэг, 34.4 хувийг 4-7 бодгальтай сүрэг, 7.7 хувийг 8-11 бодгаль бүхий сүрэг
үлдсэн хувийг 12-31 бодгальтай сүрэг эзэлж байсан бол ажиглагдсан хулангийн сүргийн
56.6 хувийг 1-5 бодгаль бүхий сүрэг, 18.3 хувийг 6-11 бодгальтай сүрэг, 25 хувийг 12-оос
их бодгаль бүхий сүрэг эзэлж байв.
Оюу толгой уурхайн талбай болон дэд бүтцийн шугам дагуу хар сүүлт зээр болон
хулангийн тоо толгойн элбэгшил 2017 оны өвлийн улиралд өндөр байсан бол зуны
саруудад тоо толгойн элбэгшил буурсан хандлага ажиглагдаж байна (График 66).
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График 66. Дэд бүтцийн шугамын дагууд тохиолдох хулан, хар сүүлтийн тоо толгой /сараар/
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Зураг 87. Хар сүүлт зээр, Хулангийн байршил, тоо толгой

Хулан ОТ-ГС зам, ОТ-ГС 220 кВ цахилгааны 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 87).
Бидний явуулж буй хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд 2016 оны байдлаар хулан адуу
нь 220 кв-ын өндөр хүчдэлийн шугам болон хатуу хучилттай замаас хамгийн ойрдоо 80
метр, холдоо 1000 метр, дунджаар 424.05±32.6 метр зайд, хар сүүлт зээр хамгийн ойрдоо
20 метр, холдоо 800 метр, дунджаар 261.1±24.9 метр зайд байршиж байв.
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График 67. Хулан, хар сүүлтийн хүн болон тээврийн хэрэгслээс дайжих зай (2015-2017)

Хулангийн тээврийн хэрэгсэл болон хүнээс үргэн дайжих зай 2015 оноос 2017 оны
өгөгдлөөс харахад тогтвортой байлаа. Харин хар сүүлтийн үргэн дайжих зай жилээс жилд
буурах хандлага ажиглагдаж байна.
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.
11.5.6. 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,
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 2017 оны XII сарыг
дуустал хугацаанд 19 зүйл шувуу, 4 зүйл хөхтөн амьтны 265 осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн,
үүний дийлэнх буюу 92.8%-ийг (n=246) шувуу, үлдэх 7.2% нь (n=19) хөхтөн амьтад эзэлж
байсан ба өвөл III сард хамгийн олон осол, эндэгдэл тохиолджээ (График 68).
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График 68. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдэл (сараар)

Эдгээр осол, эндэгдлийн шалтгааны хувьд цахилгааны утас мөргөж үхэх тохиолдол
хамгийн их 164 буюу 61%, цахилгаанд цохиулж эндэх тохиолдол 40 буюу 15%, барилга
байгууламж, цонх, хашаа зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол 13 удаа буюу 4.9%-ийг,
тээврийн хэрэгсэлд дайруулах эндэгдэл 14 удаа буюу 5.2%-ийг, усан санд унах болон
махчин амьтдад бариулсан тохиолдол 3 удаа буюу 1.1%-ийг, тодорхойгүй 25 буюу 9.4%ийг тус тус эзэлж байна (График 69).
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График 69. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн шалтгаан

Нийт эндсэн шувуудын 56.2%-ийг ногтруу, 12.4%-ийг алагтуу, 9.4%-ийг хон хэрээ үлдсэн
хувийг бусад зүйл хөхтөн амьтад болон шувууд эзэлж байна.
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График 70. Осол, эндэгдэлд өртсөн амьтны тоо

Нийт тохиолдлын 70-аад хувийг 2 зүйл шувуу буюу цахилгааны утас мөргөж эндсэн
ногтруу Syrrhaptes paradoxus, цахилгаанд цохиулан эндсэн алагтуу Corvus dauuricus эзэлж
байгаа нь тэдгээрийн олон тоотойгоор хурдтай сүрэглэн нисэх хэлбэр, мөн манай орны
хээр, говийн бүсээр өргөн тархалттай, элбэг тоотой тохиолддогтой холбоотой юм (График
68).
Хөхтөн амьтдаас бор туулай Lepus tolai, дэлдэн зараа Hemiechinus auritus, Хар сүүлт
Gazelle subgutturosa тээврийн хэрэгсэлд дайруулан эндсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
Хэсгийн дүгнэлт
-

-

Цахилгааны утас мөргөж эндсэн шувуудын тоо цахилгаанд цохиулж эндсэн
шувуудын тооноос их байлаа.
Шувуудын утас мөргөх, цахилгаанд цохиулж эндэх эрчим ОТ-ГС 220 кВ цахилгаан
дамжуулах шугам, уурхайн талбар дахь цахилгааны дэд станцууд өндөр байлаа.
Хэдийгээр цахилгааны утас, шонд шувуу үргээгч, шувууны нислэгийн чиг
өөрчлөгч суулгасан ч шувуудын үхэл, хорогдол байсаар байна.
Нийт осол эндэгдлийн 70-аад хувийг ногтруу, алагтуу гэх хоёр зүйл шувуу эзэлж
байгаа нь хоол тэжээл хайх, нүүдлэх үедээ олон тоотойгоор сүрэглэн нисдэгтэй
холбоотой юм.
Оюу Толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад
үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсээр
байгаа билээ. Ирэх 2018 онд дүйцүүлэн хамгааллын төслийн хүрээнд шувууд
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цахилгаанд цохиулж эндэх эрсдэл бүхий шонгуудад тусгаарлагч суурилуулах
ажлыг үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөж байна.
11.5.7. 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:
•
•
•
•

Тээврийн хэрэгслийн зорчиж буй хугацаа
Тээврийн хэрэгслийн тоо, хурд
Зорчиж буй чиглэл болон эгнээ
Тээврийн хэрэгслийн урт, хүндийн хэмжээ зэрэг мэдээллийг хүлээн авдаг.
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График 71. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн дундаж тоо (сараар)

Замын хөдөлгөөний хяналтын дүнгээс үзэхэд Оюу толгой - Гашуун сухайтын замаар
хоногт дунджаар 244-348 тээврийн хэрэгсэл зорчиж байгаа нь бүртгэгдсэн (График 71).
Эндээс замын хөдөлгөөний нягтшилын хувьд харьцангуй сийрэг байна гэж үзэж болох
юм. Хоногт зорчих тээврийн хэрэгслийн тоо 400 байх нь аливаа зэрлэг амьтанд ноцтой
нөлөө үзүүлэн, шилжилт хөдөлгөөнд саад учруулна, харин 1000 хүрвэл экологийн хувьд
бүрэн тусгаарлалт болох нөлөөлөл болно гэж үздэг (Kaszensky 2011).
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График 72. ОТ-Гашуун сухайтын замын хөдөлгөөний хоногийн эрчим

Хөдөлгөөний хоногийн эрчмийн хувьд авч үзвэл өглөөний 6 цагаас эхэлж, өдрийн 9-10,
13-14 цагт хамгийн их хэмжээнд хүрээд, буурч, оройн 19 цагаас 20 цагийн хооронд дахин
өсөөд мөн багасч, шөнийн 23 цагаас үүрийн 5 хүртэл хугацаанд хөдөлгөөн үндсэндээ
буурах хандлага ажиглагдаж байна (График 73).
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График 73. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчсон тээврийн хэрэгслийн хурд

Хяналт эхэлсэн 2017 оны 1 сараас 12 сарын хооронд 70,762 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэн
ба эдгээрийн 53,939 (76.2%) нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний тухай хууль, дүрмийн
дагуу буюу орон нутгийн замд мөрддөг хурдны хязгаар болох 80 км\цаг хүртэл хурдтай
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зорчсон бол 16,823 (23.8%) тээврийн хэрэгсэл ямар нэг хэмжээгээр хурд хэтрүүлэн
зорчжээ (Гарфик 73). Оюу толгой компанийн эзэмшилд буй бүх тээврийн хэрэгслүүдэд
хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмж буюу GPS суурилагдсан, байнгын хяналтад байдаг.
Эдгээр хурд хэтрүүлсэн 10,564 тээврийн хэрэгслүүдээс зөвхөн 31 (0.29%) нь Оюу толгой
болон гэрээт ажил гүйцэтгэгч компанид хамаарах тээврийн хэрэгслүүд байна.
Оюу Толгой - Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай замыг 2017 оны 1 сараас 2017
оны 9 сар хүртэл хугацаанд хиймэл дагуулын дамжуулагчтай хүзүүвч бүхий 6 бодгаль
нийт 142 удаа хөндлөн гарсан (Зураг 56). Дээрх зам хөндлөн гарсан тохиолдлын 122 буюу
86%-нь гурван бодгальд ноогдож байна. 2016 онд хүзүүвчтэй 9 бодгаль нийт 177 удаа
хөндлөн гарсан бөгөөд 1 сард зам хөндлөн гарсан тоог дунджаар 14.75 гэж үзвэл 9 сарын
хугацаанд 132.75 болж байна. Энэ тоог 2017 оны үр дүнтэй харьцуулан үзэхэд хүзүүвчтэй
хулан зам хөндлөн гарсан давтамж ойролцоо байна. Харин Energy Respurce-ийн засмал
хүзүүвчтэй 5 бодгаль дөнгөж 24 удаа хөндлөн гарсан бөгөөд энэ нь Оюу Толгойн замтай
харьцуулахад бараг 6 дахин бага байна (Зураг 88). Нүүрсний тээвэрлэлт нэмэгдсэнтэй
холбогдуулан Гашуун Сухайтын боомт дээр ачаалал үүсч улмаар засмал зам дагуу
нүүрсний тээврийн тэрэгний урт дараалал үүссэн нь хулан зам хөндлөн гарах давтамжийг
бууруулсан байна. Эндээс үзэхэд замын ачаалал хэт нэмэгдэх тохиолдолд хулангийн
шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлан улмаар тухайн популяцийг тасархайтал, хуваагдалд
хүргэх эрсдэлтэйг харуулж байна.

Зураг 88. 2017 оны 1-9 сар хүртэлх хугацаанд хүзүүвчтэй хулан Оюу Толгой болон Energy Resource-ийн
засмал замыг хөндлөн гарсан байдал
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Хэсгийн дүгнэлт
ОТ-ГС замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн тоо өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад
өссөн байна. Энэ нь ТТ нүүрсний тээвэрлэлт 2017 онд эрчимтэй явагдаж буйтай
холбоотой байж магадгүй. Өнгөрсөн хугацаанд цуглуулсан мэдээ баримтаар хоногт
зорчих тээврийн хэрэгслийн тоо хэмжээ (244-348 машин\хоног) нь зэрлэг амьтны
шилжилт хөдөлгөөнд ноцтой саад учруулах хэмжээнд хүрээгүй байна. Цаашид замын
хөдөлгөөний хяналтыг тасралтгүй явуулж, уурхайн хүчин чадал нэмэгдэж, ачаа эргэлтийн
тоо нэмэгдэхтэй холбогдон хөдөлгөөний эрчим өсөх хандлага ажиглагдвал сөрөг
нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулах хэрэгтэй. Гэхдээ одоогийн
байдлаар шөнийн цагуудад замын хөдөлгөөн бүрэн зогсож байгаа нь зэрлэг амьтдын
шилжилт хөдөлгөөнд эерэг нөлөөллийг үзүүлж байна. Нийт хурд хэтрүүлэн зорчсон
тохиолдолд Оюу Толгой компанийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслүүд маш бага хувийг
эзэлж байгаа нь эерэг үзүүлэлт хэдий ч Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах талаарх
бодлого дүрэм журмыг таниулах сурталчлах ажлыг тогтмол явуулах, ялангуяа жолооч
нарт давтан сургалт хийх нь зүйтэй юм.
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