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УДИРТГАЛ
“Оюу Толгой” ХХК нь (ОТ ХХК) Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу
Толгой (ОТ) ордоос зэс-алт олборлох төсөл хэрэгжүүлж байна. Тус компани Монгол
Улсын холбогдох хуулийн дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ
(БОНБНҮ)-г төслийн бүхий л үе шатанд мэргэжлийн байгууллагаар дэс дараатай хийлгэж,
түүний зөвлөмж, заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. “Оюу Толгой” ХХК нь
байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагын тэнцвэрийг олох зарчмаар
тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүрэг хүлээсэн билээ. Байгаль орчны талаархи үйл
ажиллагааг цаг үргэлж сайжруулж байхын тулд “Оюу Толгой” ХХК дараах үүрэг хүлээж,
хэрэгжилтийг ханган ажилладаг. Үүнд:
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Байгаль орчны удирдлагын ISO 14001 стандартад нийцсэн байгаль орчны
удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн үйл ажиллагааны байнгын хяналт, ахиц
дэвшлийг хангах;
Байгаль орчны бохирдлоос сэргийлэх, байгалийн нөөц баялгийг зүй зохистой
ашиглах зорилгоор байгаль орчинд учирах нөлөөллийг тодорхойлж, бодитоор
үнэлж, бохирдлыг бууруулж, арилгах арга хэмжээ авах;
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, бусад холбогдох дүрэм, журмыг
сахин биелүүлэх;
Ашигт малтмалын хайгуул хийх, барилга байгууламж барих, уурхайн олборлолт ба
уурхайн хаалт зэрэг үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд байгаль орчны асуудлыг
тусган хэрэгжүүлэх;
Байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд туслах зорилгоор
ажилчдад сургалт зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх;
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг үнэлэх, хянах, хэрэгжилтийг тайлагнах үйл
ажиллагааг тогтмол сайжруулах;
Компанийн ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигчид, нутгийн иргэдтэй байгаль орчны
асуудлаар нээлттэй, шударга, эргэх холбоо бүхий ажил хэрэгч харилцааг буй
болгох;
Нутгийн ард иргэдийн уламжлал, соёлыг хүндэтгэж хамгаалах;
“Оюу толгой” ХХК өөрийн үйл ажиллагаа болоод төслийн цар хүрээ, нөхцөл
байдал хоорондын бодит уялдаа холбоог хангах үүднээс үйл ажиллагааны
тогтолцоонд тодорхой хугацаанд хяналт тавих.
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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 төслийн байршил

1.1.Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг орд
Монгол улсын Эрдэс Баялаг Эрчим Хүчний сайдын 2007 оны 07 дугаар сарын 10-ны
өдрийн 167 тоот тушаалаар Оюу Толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудыг Монгол улсын ашигт
малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд анх бүртгэн авсан. Оюу Толгойн зэс-алтны 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,
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
Хуудас - 21

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он
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
2016 онд “Онтрэ” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээтэй Шивээ толгой (MV-015226),
Жавхлантын (015225) тусгай зөвшөөрөлт талбайнууддаа дипол-диполийн аргаар
геофизикийн судалгаа хийсэн. Судалгааны хүрээнд 450 тууш метр баганат өрөмдлөг
хийж, 1655 чөмгөн дээжлэлт, 71 чулуун дээжлэлт авч, 1431 геохимийн шинжилгээ, 1685
химийн шинжилгээ, 19 геохронологийн шинжилгээ тус тус хийлгэхээр төлөвлөсөн.
Хайгуулын ажлын гүйцэтгэлийн мэдээллийг 2016 оны хайгуулын ажлын тайланд тусгана.
Мөн “Оюу Толгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Хөх Хад (MV-006710), Манахтын (MV-006708)
талбайнуудын нийт 35 км талбайд дипол-диполийн албадмал туйлшралын болон хүндийн
хүчний геофизикийн судалгааг, 12 км талбайд хувиралын зураглалын ажлыг хийхээр
төлөвлөсөн. Эдгээр судалгааны ажлуудын мэдээллийг 2016 оны хайгуулын ажлын
тайланд тусгах болно.
1.3.Ил уурхайн ашиглалт, баяжуулах үйл явц
2016 оны Ил уурхайн уулын ажлын төлөвлөгөөгөөр 31.612 мян.тн хөрс хуулж, 74.951
мян.тн хүдэр олборлохоор төлөвлөсөн байна. Баяжуулах үйлдвэрт 104 мян.тн/хоног
хүчин чадалтайгаар хүдэр боловсруулж, хүдэр дэх зэсийн дундаж агуулга 0,64%, алтны
агуулга 0,33гр/тн байна гэж тооцоолсон. Харин 2016 оны эцсийн байдлаар Ил уурхайгаас
96.938 мян.тонн хүдрийн материал олборлосноос 38.152 мян.тонн хүдэр боловсруулж,
23,8%-ийн зэсийн дундаж агуулгатай 846,6 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэсэн байна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахи хүснэгтнээс харна уу.
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Хүснэгт 1. Оюу толгой уурхайн 2016 оны үйлдвэрлэлийн мэдээлэл

Үйлдвэрлэлийн мэдээ
Ил уурхайн нийт олборлосон хүдрийн
материал
(‘000 тонноор)
Боловсруулсан хүдэр (‘000 тонноор)
Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал (‘000
тонноор)
Баяжмалын дундаж агуулга (% Зэс)

2014 он бүтэн
жилээр

2015 он бүтэн
жилээр

2016 он бүтэн
жилээр

76919

91,771

96,938

27872

34,537

38,152

563.3

788.5

846.6

26.3

25.6

23.8

148.4
589
893

202.2
653
1,223

201.3
300
1,420

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

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.
2015 онд Оюу Толгой–Гашуун сухайтын автозамын Цагаанхаднаас Гашуунсухайтын
хилийн боомт хүртэлх 18км замыг барих төслийн БОНБНҮ батлагдсан ба 2016 оны
барилгын ажил үргэлжлэн явагдсан ба 2017 оны 8-р сард дуусгахаар ажиллаж байна. Мөн
2016 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумаас Оюу толгой уурхайн талбай хүртэлх 35.1 км
хатуу хучилттай авто зам барих төслийн БОНБНҮ батлагдан барилгын ажлыг эхлүүсэн.
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
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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

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

Бага

Дунд

Хүчтэй

Буцаж нөлөөлөх

Буцалтгүй нөлөөлөх

үзүүлэлтүүд

Урт хугацаанд

орчны

Дунд хугацаанд

Байгаль

Богино хугацаанд

Шууд

Шууд бус

Нөлөөлөл

Өөрөө зохицуулагдах

Хүснэгт 2. БОНБНҮ 1-ээр тогтоосон төслийн гол ба болзошгүй нөлөөлөл

1. Байгаль орчин, экосистемийн өөрчлөлт
Газрын дорхи
усны
урсац
өөрчлөгдөх

х

х

х

х

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

Зэрлэг
ан
амьтдын
байршилт,
тархалт
өөрчлөгдөх

х

Уур
амьсгал
(бичил)-ын

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

“Оюу толгой” ХХК-ийн “Оюу Толгой ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн өргөтгөл
шинэчлэлийн нэгдсэн төсөл”
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Бага

Дунд

Хүчтэй

Буцаж нөлөөлөх

Урт хугацаанд

Буцалтгүй нөлөөлөх

үзүүлэлтүүд

Дунд хугацаанд

орчны

Богино хугацаанд

Байгаль

Өөрөө зохицуулагдах

Шууд

Нөлөөлөл

Шууд бус
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өөрчлөлт
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
нэмэгдэх
/үйлдвэрийн
хэрэгцээнд/

х

х

х

Эрчим хүчний
хэрэглээ
нэмэгдэх
/ахуйн
хэрэгцээнд/

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3. Байгаль орчны чанарын өөрчлөлт
Газрын доорхи
усны
чанар
өөрчлөгдөх

х
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Гадаргын усны
чанар
өөрчлөгдөх

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

Бага

Дунд

Хүчтэй

Буцаж нөлөөлөх

Буцалтгүй нөлөөлөх

үзүүлэлтүүд

Урт хугацаанд

орчны

Дунд хугацаанд

Байгаль

Богино хугацаанд

Шууд

Шууд бус

Нөлөөлөл

Өөрөө зохицуулагдах
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х

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

х

х

х

х

Тусгай
хамгаалалттай
газар
нутагт
нөлөөлөх

х

Түүх, соёлын
дурсгалт зүйлд
нөлөөлөх

х

х

х

Археологи,
палеонтологий
н
олдворт
нөлөөлөх

х

х

х

х

х

5. Эдийн засаг, нийгмийн асуудал
Улсын төсвийн
орлого

+

+

+

+
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Бага

Дунд

Хүчтэй

Буцаж нөлөөлөх

Буцалтгүй нөлөөлөх

үзүүлэлтүүд

Урт хугацаанд

орчны

Дунд хугацаанд

Байгаль

Богино хугацаанд

Шууд

Шууд бус

Нөлөөлөл

Өөрөө зохицуулагдах
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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

Хаягдлын
сангаас үүсэх
нөлөөлөл

х

х

Химийн
бодисын
нөлөөлөл

х

Зам харилцаа,
машин
механизмын
хөдөлгөөнөөс

х

х

6. Бусад нөлөөлөл

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Дунд

Хүчтэй

Буцаж нөлөөлөх

Буцалтгүй нөлөөлөх

үзүүлэлтүүд

Урт хугацаанд

орчны

Дунд хугацаанд

Байгаль

Богино хугацаанд

Шууд

Шууд бус

Нөлөөлөл

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

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

х

23/4

10

0

х

х

х

х

х

5

9/4

17

6

х

х

х

23

8

19/4

5
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3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
3.1. Амьтны аймаг болон ургамлын аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах
арга хэмжээний биелэлт
3.1.1. Монгол улсын улаан ном, бүс нутгийн болон олон улсын улаан данс
(IUCN), бусад хууль тогтоомж, гэрээ конвенцоор хамгаалагдсан ховор, нэн
ховор зэрлэг амьтдын талаар сургалт зохион байгуулах
“Оюу Толгой” ХХК-ийн үндсэн болон гэрээт ажил гүйцэтгэгч компанийн ажилчид нь
Байгаль орчны мэдлэг олгох сургалтанд заавал хамрагддаг. Энэ сургалтын агуулгад “Оюу
Толгой” ХХК-иас Биологийн олон янз байдлын хамгааллын талаар баримтлаж буй
бодлого болон энэ орчмын ховор амьтдын тухай, сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээс хэрхэн
сэргийлэх мөн аливаа зэрлэг амьтантай холбоотой осол зөрчлийн үед үзүүлэх хариу арга
хэмжээний талаарх мэдлэг, мэдээллийг багтаасан байдаг. Сургалтын материал нь Монгол,
Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн (Хүснэгт 2).
Хүснэгт 3. Сургалтанд хамрагдсан ажилчдын тоо (2016 оны 1-9 сар)
Сарууд
Сургалтанд
хамрагдсан
ажилчдын
тоо

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

6

8

16

13

9

9

5

13

50

Мөн дээрх сургалтын агуулгад багтсан зэрлэг амьтдад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах
үүднээс төслийн холбогдолтой тээврийн хэрэгслүүдийг онцгой тохиолдол, алжаал ядаргаа
тайлахаас бусад үед замын хажууд удаан зогсохгүй байх гэсэн заалттай зөрчилдсөн
тохиолдол 2016 оны 1-р сард 26, 2-р сард 5, 3-р сард 10, 4-р сард 6, 5-р сард 8, 6-р сард 1,
7-р сард 3, 8-р сард 5, 9-р дүгээр сард 1 илэрсэн. Эдгээр тээврийн хэрэгслүүд ихэнх нь
эвдрэл гарсны улмаас замын хажууд дунджаар 50 минут орчим түр зогсолт хийсэн байна
(Хүснэгт 3).
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Хүснэгт 4. ОТ-ГС замын дагуу зогсолт хийсэн тээврийн хэрэгслийн тоо (2016 оны 1-9 сар)
Сар
Өдөр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
25
27
28
29
30
31
Нийт

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

Нийт

1
1
1

1
2

3
3
2
1
2
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

2
1

1
1

1
1
1

1
2
1

1
2
1
2
1
2

1
1
1

2

1

1

1
1

2
26

1
5

1
10

6

1
1
8

1

3

5

1

1
1
2
2
6
4
4
2
3
5
4
2
2
2
1
1
3
2
5
2
1
3
1
4
2
65

Зогсолт хийсэн
шалтгаан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан/
Эвдрэл гарсан/
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан
Эвдрэл гарсан

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 “Оюу толгой” ХХК-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.
Журмын зорилго нь Өмнөговь аймгийн нутагт хууль бусаар зэрлэг амьтан агнах,
тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, ургамлыг түүх, хадгалах аюулуудыг бууруулах “Оюу
толгой” ХХК-ийн зүгээс хэрэгжүүлэх урьдчилан сэргийлэх болон сайжруулах стратегийг
тодорхойлох юм. Уг журмаар “Оюу толгой” ХХК-ийн эзэмшдэг, үйл ажиллагааг нь эрхлэн
явуулдаг аливаа үйл ажиллагаа эсвэл “Оюу толгой” ХХК-тай хамааралтай ажил үүрэг
гүйцэтгэж яваа үедээ хууль бус болон хулгайн ан хийх, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд
ашиглах, ургамал түүх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглосон
байдаг. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангах үүднээс уурхайн талбайд ирж буцаж буй
ажилчид, зочдын тээш, тээврийн хэрэгслүүдэд тогтмол үзлэг шалгалтыг явуулж байна.
Энэ 2016 оны 10-р сар хүртэл хугацаанд явуулсан үзлэг, шалгалтаар ямар нэг зөрчил
илрээгүй (Хүснэгт 5).

Хүснэгт 5. Үзлэг шалгалтанд хамрагдсан тээврийн хэрэгслийн тоо
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Сару
уд

Уурхайн талбайд нэвтэрсэн тээврийн
хэрэгслийн тоо

Уурхай талбайгаас гарсан тээврийн
хэрэгслийн тоо

1

2535

2480

2

2217

2330

3

2569

3650

4

2635

2757

5

2547

2615

6

2434

2566

7

2631

2637

8

2609

2874

9

3036

2962

Нийт

48084

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 тухайлбал идлэг шонхор (Falco
cherrug), зээрд шонхорын (Falco naum anni) үржлийн амжилтанд шууд болон (өндөг,
ангаахайг идэх) дам байдлаар (идэш тэжээлийн өрсөлдөөн) нөлөө үзүүлж болзошгүй.
2016 онд ХХМТ орчимд явуулж буй элдэв идэшт шувуудын тооллогын нийлбэр дүнгээр 5
төрөлд хамаарах 6 зүйлийн 1111 бодгаль шувуу бүртгэгдсэнээс хон хэрээ 909, сохор элээ
76, хөхвөр тагтаа 45, алагтуу хэрээ 45, алаг шаазгай 29, нөмрөг тас 7 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 1).
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График 1. Хог хаягдлын менежментийн төв дээрх элдэв идэшт шувуудын тоо /сараар/

ХХМТ орчмын хон хэрээний 2015-2016 оны тоо толгойн хөдлөл зүйг График 1-ээс
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 “Оюу толгой” ХХК-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.
3.1.4. Ховор ургамлыг хамгаалах, учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг
бууруулах ажлын хүрээнд баримталж буй бодлого, менежмент
“Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулахын тулд Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох журмуудыг хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байна.
Оюу толгой төслийн хүрээнд ургамал хамгааллын асуудлыг Монгол улсын хууль, журмын
хүрээнд мөрдөж ажиллах, мөн “Рио тинто” ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлын талаар
баримтлах стратеги, төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын стандарт, шаардлагын
биелэлтийг хангахыг зорин ажилладаг. Иймд төслийг хэрэгжүүлж буй нутгийн нэн ховор
болон ховор ургамлын олон янз байдалд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг илрүүлэх
зорилгоор ажиглалт судалгаа хийх, мэдээлэл цуглуулах, удмын санг амьд хадгалахын тулд
ховор ургамлыг үржүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга технологийг судлах, хэрэгжүүлэх
зэрэг сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах
зорилгоор 2010 оноос эхлэн мэдээллийн баазыг бүрдүүлэн Ховор ургамлыг хамгаалах
журам (OT-10-E14-PRC-0007)-ыг 2014 онд боловсруулж, 2016 онд тус журмыг шинэчлэн
сайжруулж төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудаар батлуулаад байна.
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Оюу толгойн Байгаль орчны хэлтсийн 2004-2012 онд хийсэн суурь судалгааны мэдээнд
тулгуурлан энэхүү журмын хүрээнд хамгааллын шаардлага бүхий 41 зүйл ургамлыг доорх
хүснэгтэнд харуулсанчлан 3 бүлэгт хуваан үзсэн (дэлгэрэнгүй мэдээллийг ОТ-н Ховор
ургамлыг хамгаалах журмаас дээрээс харах боломжтой). Үүнд,
1. хөндөхөөс зайлсхийх зөвлөмж бүхий 8 ургамал, 2 чухал амьдрах орчин,
2. сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нүүлгэн шилжүүлэх зөвлөмж бүхий 22 зүйлийн
ургамал,
3. үрээр ургуулах зөвлөмж бүхий 6 зүйлийн ургамал орсон.
Оюу толгой төслийн хүрээнд аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар
хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд Ургамлын судалгааны
багийн зүгээс ховор зүйл ургамал, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах талаарх дүгнэлт,
зөвлөмжийг гаргаж, шаардлагатай тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах хүртэл арга
хэмжээ авах бололцоотой юм. Энэхүү дүгнэлтийг гаргахдаа Ховор ургамлыг хамгаалах
журмыг баримтлан ажилладаг ба зайлшгүй, гарцаагүй тохиолдолд (ялангуяа, хөндөхөөс
зайлсхийх жагсаалтанд орсон ховор ургамлууд болон чухал амьдрах орчныг хамгааллын
асуудалд) уян хатан хамтран ажиллах бодлогыг баримтладаг.

Зураг 4. Ховор ургамлыг хамгаалах журамд тусгагдсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах шаталсан арга
хэмжээний ангилал болон жагсаалт
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3.1.4.1.
Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг багасгах арга
хэмжээ
Дээр дурьдсан компанийн зүгээс хэрэгжүүлж буй ховор ургамлыг хамгаалах бодлого
болон журмуудын хэрэгжилтийн хүрээнд 2016 оны тайлант хугацааны байдлаар
(2015.10.08-2016.10.13) 45 талбайд газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ)-ийн хүсэлт ирж, нийт
680.9 га бүхий 65 талбайд хөрс, ургамалжилтын судалгаа хийсэн байна. Хэдийгээр ГХЗ нь
нэг ирж байгаа боловч төсөл хэрэгжих талбай нь өөр өөр талбайг хамрах, нэг талбай
дотроо ургамлын олон бүлгэмдлүүдтэй байх зэргээс хамаарч, Ургамлын судалгааны
багийн зүгээс талбай тус бүр болон ургамлын бүлгэмдэл өөрчлөгдөх болгонд тусад нь
судалгааг хийдэг.
2016 онд ГХЗ хүссэн нийт 45 талбайн 25 нь уурхайн лицензийн талбайд, 20 нь лицензийн
талбайгаас гадна байсан. Үүнээс, 677.3 га (99.5%) талбай нь бэлчээрийн зориулалт бүхий
газар байсан ба 3.6 га (0.5%) талбай нь хайлаас бүхий амьдрах орчинтой талбай байв.
Өөрөөр хэлбэл энэ онд ирүүлсэн 45 ГХЗ-ийн хүсэлтийн 44 нь бэлчээрийн зориулалттай
газар, 1 ГХЗ нь бэлчээрийн зориулалттай болон хайлаас бүхий амьдрах орчинтой талбай
байв.

Нөхөн сэргээлтэд шаардагдах голлох зүйл ургамал

Төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдөж буй энэхүү 680.9 га талбайг нөхөн сэргээхэд
15679.8 кг үрийн нөөц шаардлагатай юм.
ANNUAL
SALPAS
NITSIB
ANABRE
ACHSPL
REASOO
SYMREG
EURCER
CLESOO
PEGNIG
ZYGXAN
POTMON
KALFOL
ALLMON
OXYACI
ALLPOL
TAMRAM
ARTXER
SALLAR
BASDAS
IRIBUN
STIGOB
CARBRA
ASTCEN
CHLVIR
BRAGOB
BRAMON

4607.44
2617.93
1742.67
1733.10
1102.89
908.30
722.83
563.07
467.08
438.67
262.05
122.71
93.78
81.90
78.21
40.34
23.79
17.89
13.99
12.65

2016 он
S= 680.91 га

7.61
6.42
3.74
3.74
2.52
1.87
1.32
1

10

100
Үрийн хэмжээ, кг

1000

10000

График 2. 2016 онд төслийн үйл ажиллагаанд өртөж буй газрыг нөхөн сэргээхэд шаардлагатай ургамлын
зүйл болон үрийн хэмжээний урьдчилсан тооцоо, кг

Дээрх судалгаа, урьдчилсан тооцооноос харахад 2016 онд (2016 оны 10-р сарын 13-ны
байдлаар) хөндөгдсөн газрыг нөхөн сэргээхэд нэг наст ургамлуудаас гадна 5 зүйлийн
ургамлын (Salsola passerinа - Бор бударгана; Nitriria s ibirica - Сибирь хармаг; Anabasis
brevifolia - Түжгэр баглуур; Achnatherum s plendens- Гялгар дэрс; Reaumuria s oongorica –
Зүүнгарын/ улаан бударгана;) үрийг голлон хэрэглэх шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл
бүлгэмдэлд зонхилогчийн үүрэгтэй оролцож буй эдгээр олон наст ургамлын үр эвдэрсэн
газрын цаашдын нөхөн сэргээлтэнд хамгийн их хэмжээгээр хэрэглэгдэх ба нэг ба цөөн
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наст ургамлууд зайлшгүй нөмөрлөгчийн үүрэгтэйгээр ашиглагдах нь дээрх урьдчилсан
тооцооноос харагдаж байна.
3.1.4.2.
Ховор ургамалд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх
арга хэмжээ
Ховор ургамал хамгаалах журманд тусгагдсан сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээ
авах шаардлага бүхий ургамлуудын суурь судалгааг хийж, бүртгэлжүүлж, компанийн
бусад багуудад танилцуулснаар ирээдүйд тус талбайг хөндөхөөс зайлсхийх, газар хөндөх
зөвшөөрлийг төлөвлөлтийн шатанд нь өөрчлөх зэрэг нөхцлүүд бүрддэг.

Зураг 5. Уурхайн лицензийн талбайд бүртгэгдсэн хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авах шаардлагатай
ургамлуудын байршил

2016 онд хөндөхөөс зайлсхийх зөвлөмжинд орсон нэн ховор ургамал болох Cistanche
feddeana-Феддийн аргамжин цэцгийн 9 ширхэг бодгалиуд 2 талбайн ашиглалтын
нөлөөгөөр өртөх байсныг төсөл хэрэгжүүлэх багуудтай ярьж зөвшилцсөний үндсэн дээр
зогсоож, хамгаалах арга хэмжээнүүдийг авсан. Үүнд, газар хөндөх зөвшөөрөл хүссэн
талбайг өөрчлүүлэх болон тус ургамал ургаж буй хэсгийг тойруулан 10м x 10м бүхий
хамгаалалтын хашаа бариулах арга хэмжээг зохион байгуулсан.
Хүснэгт 6. Хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авах шаардлагатай талбайн мэдээлэл
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Cistanche
lanzhouensis
(formerly C.
feddeana)

Төслийн нэр

Зайлсхийх
арга хэмжээ
авсан талбай,
га

ГХЗ-151201

Босоо ам 1, 2-ын хооронд баригдах
шинэ зам

0.20

ГХЗ-160702

Ил уурхайн офисийн гадаа хийгдэх
Хаягдлын далангийн хүнд машин
механизмын зогсоол

0.40

3ш

ГХЗ-160703

Гүний уурхайн налуу ам

0.05

6ш

ГХЗ дугаар

Potaninia
mongolica
3%

Зураг 6. Ил уурхайн офисийн гадна талд Хаягдлын далангийн хүнд машин механизмын зогсоол болон сөрөг
нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээ авсан талбайн байршил (ногооноор будсан)

Ил уурхайн офисийн гадна талд Хаягдлын далангийн хүнд машин механизмын зогсоол
байгуулах зорилгоор ирүүлсэн ГХЗ хүссэн 2.71 га талбайд ургамалжилтын судалгаа
явуулах үед хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авах зөвлөмжинд орсон Cistanche feddeanaФеддийн аргамжин цэцгийн 3 ширхэг бодгалийг илрүүлж, төсөл хэрэгжүүлж буй багтай
холбогдон тус ургамал ургаж буй хэсгийг хөндөхгүй байх талаар санал гаргаж
зөвшилцсөний үндсэн дээр тухайн баг ГХЗ-ийн хүсэлтээ шинэчилж ховор ургамал ургаж
буй талбайг хөндөхгүйгээр үлдээж өөр талбайруу сунгах арга хэмжээг авсан (Зураг 6).
Гүний уурхайн төсөлтэй холбоотой налуу ам барих зорилгоор ирүүлсэн ГХЗ-ийн 38.85 га
талбайд ургамалжилтын судалгааг явуулахад мөн хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авах
шаардлага бүхий нэн ховор ургамал болох Феддийн аргамжин цэцгийн 6 бодгалийг
илрүүлж, төсөл хэрэгжүүлж буй багтай зөвшилцсөний үндсэн дээр 10 метрийн буффер
бүхий хашааг бодгаль тус бүр дээр бариулсан (Зураг 7).
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Зураг 7. Гүний уурхайн Бокс кат талбайд хийгдэх нэн ховор ургамал болох Феддийн аргамжин цэцгийг
хамгаалах төлөвлөгөө болон хашаа бариулсан байдал

\ Зураг 8. Босоо ам 1, 2-ын хооронд баригдах зам болон нэн ховор ургамал хөндөхөөс зайлсхийсэн талбайн
зураг (шараар зурсан хэсэг)

Мөн Босоо ам 1, 2-ын хооронд баригдах замын ажлын хүрээнд 0.2 га талбайд хөндөгдөх
байсан Potaninia mongolica-Хулан хойргын 3% ургамлан бүрхэвчийг хамгаалж, зэргэлдээ
орших тус ургамлын бүлгэмдэлгүй талбай ашиглахыг зөвлөсөн ба төсөл хэрэгжүүлэх баг
үүнийг зөвшөөрч зөвлөгөөний дагуу зам барих ажлыг хийсэн.
3.1.4.3.
Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээ
Ховор ургамалд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний нэг болох
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 2016 оны хувьд ГХЗ хүссэн 19 талбайгаас 8 зүйлийн 3133 ш
бодгалийг Ханбогд суман дахь Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт (БУҮГ)
шилжүүлэн тарьсан (Зураг 9). Эдгээр нүүлгэн шилжүүлсэн нийт ховор ургамлууд 10
сарын 31-ны байдлаар 78%-ийн ургалттай байлаа (График 3).
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Зураг 9. Ховор ургамал нүүлгэн шилжүүлж, тарилт хийж, ургаж буй байдал

Нүүлгэн шилжүүлсэн ховор ургамалын бодгалиуд, ш

Нүүлгэн шилжүүлсэн 8 зүйл ургамлаас Толбот бэрээмэг шилжүүлэлтийг даагаагүй бөгөөд
энд хэд хэдэн таамаглалыг дэвшүүлж байгаа. Эхний таамаг нь зуны ид халуун буюу 6
сарын сүүл, 7 сарын эхэнд ГХЗ-ийн хүсэлт ирсэн нь ургамлын вегетацийн үе шатны
идэвхитэй үе буюу цэцэглэж буй хугацаатай нь давхцсантай холбоотой байх магадлалтай.
Хоёр дахь таамаг нь, Толбот бэрээмэг нь хоёр наст өвслөг ургамал ба нэг, хоёр наст
ургамлууд нь шилжүүлгээр бус, үрээр сайн ургадаг байх магадлалтай. Энэ талбайгаас
хамт шилжүүлсэн нэн ховор, сөөгөн ургамал болох Potaninia mongolica-Хулан хойрго нь
100 хувийн амьдралттайгаар ургасан байсан.

POTMON

682

OXYACI

72

LIMAUR

7

63 (87.5%)

2 (28.6%)

EPHSIN

2300

CARBRA

BRAGOB

ASTCEN

581 (85.2%)

35

6

1750 (76.1%)

33 (94.3%)

6 (100%)

13

13 (100%)
Нүүлгэн шилжүүлсэн бодгаль, ш

ARNGUT

18

0 (0%)

Амьдралт, ш

График 3. 2016 онд хөндөгдсөн талбайгаа нүүлгэн шилжүүлсэн ховор ургамлуудын хэмжээ, ш

Энэ онд хийгдсэн нүүлгэн шилжүүлэлт ерөнхийдөө урд онуудынхтай харьцуулахад
амьдралтын хувь өндөр гарсан нь хэд хэдэн шалтгаануудтай байх магадлалтай. Үүнд:
•
•
•
•

Нүүлгэн шилжүүлэлт хийхэд гараар биш, техник ашиглан 40-80 см-ийн гүнтэй
ухуулж үндсийг нь аль болох гэмтээлгүй авч байсан.
Залуу бодгалийг илүү сонгон авч нүүлгэн шилжүүлэлт хийсэн.
Ховор ургамлуудыг БУҮГ шилжүүлэхдээ үндэсний урт болон массыг харгалзуулан
тохирох гүнд суулгаж байсан.
БУҮГ-ын ерөнхий арчилгаа, усалгааг сайн хийж байгаатай холбон тайлбарлаж
болох юм.
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3.1.4.4.
Ховор ургамлын нүүлгэн шилжүүлэлтэд хүрээлэн буй орчны
хүчин зүйлийн нөлөөллийг судлах нь
Ургамлын ургалтын хөгжил нь хүрээлэн буй орчны тухайлбал, цаг уур, хур тунадасны
хэлбэлзлээс шууд хамааралтай байдаг. Онолын хувьд, ургамлын ургалтын идэвхтэй үе
буюу вегетацийн үе шатанд ургамлыг нүүлгэн шилжүүлэх нь идэвхитэй ургаж буй
ургамалд сөргөөр нөлөөлж, шилжүүлэг даахгүй байх магадлалыг ихэсгэдэг. Компанийн
хувьд бусад баг хэлтсүүдээс газар хөндөх зөвшөөрөл нь жилийн дөрвөн улиралд харилцан
адилгүй ирдэг ба өвлийн улиралд газар хөлдсөнтэй холбоотой багасах хандлагатай байдаг.
Гэвч ургамлыг тохиромжтой цаг хугацаанд нь нүүлгэн шилжүүлэх нь ургамлын
амьдралтын хувийг ихэсгэж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах ач холбогдолтой.
Одоогийн байдлаар Монгол орны Говь цөлийн бүсийн байгалийн унаган ургамлуудын
нүүлгэн шилжүүлэлт хийх тохиромжтой цаг хугацааг гаргасан судалгаа хараахан
хийгдээгүй байна. Иймээс “Оюу толгой” ХХК-ийн ургамлын багийн зүгээс энэ судалгааг
эхний байдлаар 2016 оноос эхлэн газар хөндөх зөвшөөрлийн хүрээнд нүүлгэн
шилжүүлсэн ховор ургамлууд дээрээ хийж эхлээд байна. Энэ онд нүүлгэн шилжүүлсэн
нийт 3133 ургамлын 96.1 хувь буюу 3010 ширхэг бодгалийг намар, 2.2 хувь буюу 68
бодгалийг зун, 1.3 хувь буюу 42 бодгалийг хавар, үлдсэн 0,4 хувь буюу 13 бодгалийг
өвлийн улиралд нүүлгэн шилжүүлэх ажлууд хийгдсэн байна. Үүнээс харахад ховор
ургамлын нүүлгэн шилжүүлэлтийн ихэнх хувийг намрын улиралд буюу 9-11 сард хийсэн
байна. Улирлаас хамаарч ховор ургамлын амьдралтын чадвар өөрчлөгдөж байгаа эсэхийг
нүүлгэн шилжүүлсний дараа судалж үзэхийн тулд хамгийн олон давтамжтай, харьцангуй
улирал болгон нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдсэн 2 ургамал болох Өргөст ортууз - Oxytropis
aciphylla Хулан хойрго - Potaninia mongolica дээр жишээ болгон авч үзэв (График 4).
Тус хоёр ургамал нь Оюу толгой орчим хамгийн их тохиолддог сөөгөн ургамлын
төлөөлөл юм. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнгээс харахад Хулан хойрго нь харьцангуй
бүх улиралд нүүлгэн шилжүүлэлт даах чадвартай ба амьдрах чадвар нь 76-аас дээш
хувьтай байв. Өргөст ортуузын хувьд харин намар нүүлгэн шилжүүлсэн бодгалуудын
амьдралтын хувь бусад улирлаас хамгийн их байсан ба өвөл болон зуны улиралд нүүлгэн
шилжүүлэлтийг даагаагүй харагдаж байна. Эдгээр судалгаа нь анхан шатны судалгаа ба
үүнийг үргэлжлүүлэн хийж, бататгах шаардлагатай.
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OXYACI, %

Нүүлгэн шилжүүлсэн ургамлын амьдралт, %

120

POTMON, %
100

96.8
100

80

100

84.3
76

60
40
40

20
0

0

0
Намар

Өвөл

Хавар

Зун

Улирал

График 4. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн амьдралтын хувийг улиралаар гаргасан нь

3.1.4.5.
Биологийн олон янз байдалд чухал нөлөөтэй амьдрах орчныг
хамгаалах
Ховор ургамлын шинэчлэгдсэн журмын хүрээнд сайрын хайлаас, тоорой болон заган ой
бүхий амьдрах орчныг биологийн олон янз байдалд чухал ач холбогдолтой амьдрах орчин
гэж үзсэн ба компанийн зүгээс хөндөхөөс зайлсхийх арга хэмжээ авна гэж тусгагдсан
байдаг. 2016 оны хувьд Оюу толгой-Ханбогдын чиглэлд баригдах 35.1км-ийн урттай
хатуу хучилттай замын трассын дагууд 3.6 га талбай бүхий 4 хуурай сайр огтлолцож
байгаа (Зураг 10).
“Оюу толгой” ХХК-ийн Барилга Инжнерийн багийнхан мэргэжлийн байгууллагаар замын
төслийн явцад том хайлаасыг хөндөхгүй байхаар зураг төслийг хийлгэн, зургийн дагууд
ажлаа хийхээр төлөвлөсөн байна. Мөн төслийн явцад аль болох бага талбайг хөндөх, том
хайлаасыг гэмтээхгүй байх, зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар явах гэх мэт сөрөг нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээнүүдийг авахаар ажлын төлөвлөгөөндөө тусгасан. Эдгээр хайлаас
бүхий 3.6 га чухал амьдрах орчныг дүйцүүлэн хамгаалах болон байгаль хамгаалах нэмэлт
арга хэмжээний хүрээнд сөрөг нөлөөллийг багасгахаар төлөвлөөд байна.
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Зураг 10. Ханбогд - Оюу толгой чиглэлийн замын трасс нь хайлаасны амьдрах орчин бүхий 4 хуурай сайрын
огтлож байгаа байршил
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Зураг 11. Газар хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамалжилтын судалгаа хийж буй явц

3.1.5. Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохын өмнө судалгаа хийж ховор амьтад,
амьдрах орчныг хамгаалах талаар дүгнэлт гаргах
3.1.5.1.

Амьтны баг

“Оюу толгой” ХХК-ийн уурхайн барилга бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаанд зайлшгүй
шаардлагатайгаас бусад талбайд газар хөндөхийг хориглох, үйл ажиллагаанд ашиглагдаж
буй газрын эвдрэлийг боломжит хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор 2010 оноос
Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг Монгол улсын хууль, тогтоомжууд болон “Рио
тинто” ХХК-ийн Газрын хариуцлагатай байдлын бодлого, стандарт шаардлагуудад
нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү журмын дагуу аливаа газар хөндөх
үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх
шаардлагатай бөгөөд Биологийн олон янз байдлын судалгааны багийн зүгээс ховор зүйл
амьтан, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах талаарх дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргаж,
шаардлагатай тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах хүртэл арга хэмжээ авах
бололцоотой юм. Энэхүү зөвшөөрөлд дүгнэлт гаргахдаа уг эвдэгдэх газрын талбайн
хэмжээ, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа, цар хүрээ, тухайн газрын амьдрах орчны
онцлог, төлөв буюу аливаа үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөгдсөн байдал, ховор амьтдын
амьдрах орчны хувьд үзүүлэх ач холбогдол зэргийг үнэлж үздэг.
2016 оны 10-р сарын байдлаар нийт 32 ГХЗ олгогдсон бөгөөд үүний ихэнх нь буюу 24 нь
уурхайн лицензийн талбайн дотор, 8 нь лицензийн талбайгаас гадна байсан байна
(Хүснэгт 7). Оюу толгойн уурхайн лицензийн талбай нь бүрэн хашаалагдсан, олборлолтын
байнгын үйл ажиллагаа явагдаж буй тул ховор амьтад, тэдгээрийн амьдрах орчинд
тодорхой нөлөөллүүд үзүүлсэн байгаа тул энэ оны хувьд ГХЗ олгохоос татгалзах хүртэл
хэмжээний тохиолдол гараагүй байна. Харин газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулах үедээ
анхааран мөрдөж ажиллах заавар зөвлөмжүүдийг тусгасан дүгнэлтийг тусгаж өгч байв.
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Хүснэгт 7. ГХЗ-д өгсөн дүгнэлтийн тоо

Сар
Газар
хөндөх
зөвшөөрөл
олголт

1

Лицензийн
талбай
дотор

2

1

3

4

5

6

7

8

9

Нийт

2

1

4

3

1

7

5

24

4

2

2

8

Лицензийн
талбай
гадна

3.1.5.2.

Ургамлын баг

“Оюу толгой” ХХК уурхайн барилга бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаанд зайлшгүй
шаардлагатайгаагаас бусад талбайд газар хөндөхийг хориглох, үйл ажиллагаанд
ашиглагдаж буй газрын эвдрэлийг боломжит хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах
зорилгоор 2010 оноос “Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журам”-ыг Монгол улсын
хууль, тогтоомж болон “Рир тинто” ХХК-ийн Газрын хариуцлагатай байдлын бодлого,
стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү журмын
дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар хөндөх дотоод
зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд Биологийн олон янз байдлын судалгааны
багийн зүгээс ховор зүйл амьтан, ургамал, тэдгээрийн амьдрах орчныг хамгаалах талаарх
дүгнэлт, зөвлөмжийг гаргаж, шаардлагатай тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос татгалзах
хүртэл арга хэмжээ авах бололцоотой юм. Энэхүү зөвшөөрөлд дүгнэлт гаргахдаа уг
эвдэгдэх газрын талбайн хэмжээ, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа, цар хүрээ, тухайн
газрын амьдрах орчны онцлог, төлөв буюу аливаа үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөгдсөн
байдал, ховор ургамал, амьтдын амьдрах орчны хувьд үзүүлэх холбогдол зэргийг үнэлж
үздэг.
3.1.6. Сөрөг нөлөөллийг бууруулах бусад арга хэмжээ
Хүснэгт 8. Бууруулах арга хэмжээний тодорхойлолт, тайлбар
№

Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ

Тайлбар

1

Сансрын дамжуулагч хүзүүвчтэй Хулан, Хар
сүүлтийн мэдээнд үндэслэн зам хөндлөн
гардаг хугацаа,
байршлыг тодорхойлж,
шаардлагатай
тохиолдолд
тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах, замын
анхааруулах тэмдэг байршуулах

2013 онд хүзүүвчилсэн 20 хулангийн дамжуулагчийн
хугацаа 2015 оны 8 сард дууссан, нэмж 20 хулан
хүзүүвчлэх ажил 2015 оны 10 сард хийгдсэн.
ОХШХ-ын хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлангийн
Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн хэсгээс
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

2

3

Зэрлэг амьтдыг үргэн дайжих болон шууд
үхэл
хорогдлоос
сэргийлэн
төслийн
холбогдолтой
тээврийн
хэрэгслүүдийг
онцгой тохиолдол, алжаал ядаргаа тайлахаас
бусад үед замын хажууд удаан зогсохгүй,
батлагдсан зурвасаар зорчих, хурдны
хязгаарыг баримтлах талаар ажилчдад
сургалт явуулах, хянах
Төслийн талбайд зэрлэг амьтдын тээврийн
хэрэгсэлд дайруулах магадлалтай газруудыг
тодорхойлох, шаардлагатай газар хурдны

Энэ журмын талаарх сургалт нь Байгаль орчны
мэдлэг олгох сургалтын агуулгад багтсан.
Дэлгэрэнгүйг тайлангийн эхний хэсгээс харна уу

ОХШХ-ын хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлангийн
Төслийн талбай дахь амьтны ажиглалт хэсгээс
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.
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№

4

5

Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээ
хязгаарыг багасгах, ажилчдад анхааруулах
мэдээлэл бэлдэж хүргэх
Оюу толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу
хучилттай зам ашиглалтын эрчмийг үнэлж,
ховор хөхтөн амьдын шилжилт хөдөлгөөнд
саад учруулж буй эсэхийг хянах
Шувууд цахилгаанд цохиулах эрсдэлтэй
цахилгааны шонгууд дээр богино холболтын
тусгаарлагч суурилуулах.

Тайлбар

ОХШХ-ын хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлангийн
Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хяналт хэсгээс
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.
Тусгаарлагч суурилуулах ажил ирэх ажлын
төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Цахилгааны үүдэлтэй
зэрлэг амьтны мониторинг сар бүр тогтмол хийгдэж
байгаа ба Төслийн дэд бүтцийн дагуух амьтны
осол эндэгдэл хэсгээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэж
болно.
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3.2.Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
3.2.1. Усны нөөц, чанарын асуудал
Оюу толгойн зэсийн баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах усны нөөцийн эрэл,
хайгуулын судалгааны ажлыг 2003–2007 онд явуулсан бөгөөд 2012 онд Гүний хоолойн
газрын доорх усны ордын залгаа орших талбайд гадаргын геофизикийн болон
гидрогеологийн хайгуулын ажил явуулж, Оюу толгойн үйлдвэрийн усны нөөцийг
нэмэгдүүлэх ирээдүй бүхий талбайг олж илрүүлэх, ордын хил хязгаарыг нарийвчлан
тогтоож загварт өөрчлөлт оруулах, мониторингийн сүлжээг өргөтгөх зорилгоор хээрийн
хайгуул судалгааны ажил хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 12).
Усны эрэл хайгуулын үр дүнгийн тайлан, нөөцийн тооцоог Усны нөөцийн зөвлөл
2015 оны 07 сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг
“Гүний хоолойн газрын доорх ордын нөөц өсгөх” хайгуулын үр дүнг хэлэлцээд Байгаль
орчин аялал жуулчлалын сайдын 2009 оны 22 тоот тушаалаар баталсан Гүний хоолойн
газрын доорх усны В зэргээр-783,5 л/с, С зэргээр 386,5 л/с, нийт 870 л/с нөөцийг А зэргээр
184,6 л/с, В зэргээр 613 л/с, С зэргээр 117,4 л/с гэж өөрчлөн Гүний хоолойн газрын доорх
усны нийт нөөцийг 918 л/с 79315 м3/хоног ашиглалтын нөөцийг хүлээн авах тухай
шийдвэр гаргаж, 2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 2015/03 тоот тушаалаар уг
нөөцийг баталгаажуулсан байна (
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Хавсралт зураг 1).

Зураг 12. Гүний хоолойн газар доорх усны ордын дэвсгэр чулуулгийн гадаргын зураг.

Зураг 13. Гүний хоолойн усны ордоос Оюу толгойн уурхай руу ус татах шугам хоолой
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Гүний хоолойн ус татах байгууламж нь хоногт 77760 шоо.м ус олборлох хүчин чадалтай.
28 худаг, 5 ус өргөх станц, 1 тасалдалтай ус өргөх станцтай, нэг бүр нь 200,000 шоо.м
багтаамжтай 2 ширхэг ус хуримтлуулах цөөрөмтэй, 88 км DICL, 65 км HDPE ус
дамжуулах яндан хоолойтой байгууламж юм (Зураг 13, Зураг 14).

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

3.2.2.

Усны хэрэглээ

Оюу толгойн уурхайн хэрэгцээнд 2016 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 замын барилгын ажилд 3, Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газарт 1
худгуудаас ус ашиглахаар тус тус гэрээ байгуулсан. Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт
2011 оны 8 дугаар сараас хэсэгчлэн эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар нийт 5 цуглуулах
багцын 28 худгаас Оюу толгой төслийн Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр, ус
хуримтлуулах цөөрөм, баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээнд ашиглаж байна.
Баяжуулах үйлдвэрийн үйл явц идэвхжин бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхэлсэнтэй
холбоотойгоор усны хэрэглээ 2016 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 15905059 шоо.м
усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрлэл, барилгын ажлын хэрэгцээнд Гүний
хоолойн ордоос нөхөн сэлбэлтээр авч ашигласан байна.
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График 5. Оюу толгой төслийн ашигласан усны нийт хэмжээ (Ашиглалтын худгуудад суурилуулсан
баталгаат усны тоолуурын заалтаар тооцсон) 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний
байдлаар
Хүснэгт 9. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээ (Ашиглалтын худгуудад суурилуулсан баталгаат
усны тоолуурын заалтаар тооцсон) 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
Зориулалт
1

2

Тайлбар

14283228

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

Баяжуулах үйлдвэрлэл

Унд ахуй
УЦСҮ-ийн савалсан усны
нийт хэмжээ.

3

Авто Зам

4

Мод үржүүлгийн усалгаа

5

Ил уурхайгаас шавхсан ус

6

Ашигласан усны
хэмжээ м3

Дулааны станц, халаалтын

376640
1393

Унд ахуйн хэрэгцээнд ашигласан усны хэмжээг
Оюу Толгой төслийн Ус савлах болон
цэвэршүүлэх үйлдвэрийн мэдээг үндэслэн
тооцсон.

30760

Автозамын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгийн
баталгаат тоолуурын заалтаар

12148

Мод үржүүлгийн төвийн хэрэгцээнд ашиглаж
байгаа худгийн баталгаат тоолуурын заалтаар

50867

Ил
уурхайн
шүүрлийн
усыг
төхөөрөмжинд
суурилуулсан
тоолуурын заалтаар

5464

Дулааны станцын хэрэгцээнд ашиглаж байгаа

зайлуулах
баталгаат
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Ашигласан усны
хэмжээ м3

Зориулалт
системийн
ашигласан ус
7

Бусад

хөргөлтөд

худгийн баталгаат тоолуурын заалтаар

1144559

Нийт усны хэрэглээ

Тайлбар

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

15905059

График 6. Оюу толгой төслийн ашигласан усны хэмжээг жилээр нь харуулсан график.
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График 7. Гүний хоолойн ордоос ашигласан нийт усны хэмжээг цуглуулах төв тус бүрээр харуулсан график
(2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар.)

График 8. Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн хэрэгцээнд Гүний хоолойн газрын доорх усны ордоос авч
ашигласан усны хэмжээ (2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар).
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Төслийн 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 (2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар) нийт 103771407 куб
метр технологийн ус хэрэглэсэн бөгөөд үүнээс 89464331 куб метр буюу нийт эргэлтийн
усны 86.21 хувийг Хаягдал өтгөрүүлэгч төхөөрөмж болон хаягдлын далангаас эргүүлэн
татаж дахин ашигласан байна.
Хүснэгт 10. Оюу Толгойн Баяжуулах үйлдвэрийн ус ашиглалт
(2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар)
#

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Бодит хэмжээ

1

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

м3

14283228

2

Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн усны нийт эргэлт

м3

103771407

3

Баяжуулах үйлдвэр лүү өтгөрүүлэгчээс эргүүлэн татсан
усны нийт хэмжээ.

м3

77786878

4

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

м3

11677453

5

Баяжуулах үйлдвэр лүү эргүүлэн татаж, дахин ашигласан
нийт ус

м3

89464331

9

Баяжуулах үйлдвэрийн эргүүлэн ашигласан усны хэмжээ

%

86.21

Хүснэгт 11. Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нийт хэрэглээний усанд дахин ашигласан усны эзлэх хувь
хэмжээ. (2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар)
#

Зориулалт

Усны хэрэглээ
(м3)

Эргүүлэн ашигласан
усны хэмжээ (м3)

Эргүүлэн
ашигласан усны
хэмжээ (%)

103771407

89464331

86.21

388963
нийлүүлсэн бохир
ус

357071 цэвэршүүлсэн
бохир ус

91.80

1

Баяжуулах үйлдвэрлэлд

2

Бохир ус цэвэрлэх байгууламж

3

ОТ-ГС авто зам

30760

0

0

4

Мод үржүүлгийн усалгаа

12148

0

0
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5

Ил уурхайгаас шавхсан ус

50867

0

0

Нийлбэр

104254145

89821402

86.16

Оюу толгой төслийн хэмжээнд ерөнхий дүнгээр авч үзвэл нийт ашигласан усны 86.16%
хувийг дахин ашигласан ус эзэлж байна. Оюу толгой төслийн талбайд ус авч ашиглаж буй
бүх худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь сард 1 удаа, харин Гүний хоолойн ордын
ашиглалтын худгуудын усны түвшин, хэрэглээг нь өдөр бүр худагт суурилуулсан автомат
түвшин хэмжигчээр мөн сард 1 удаа усны түвшний хэмжилтийг цахилгаан түвшин
хэмжигч (SOLINST 101 Water level meter, In sutu leveltroll 300) багажаар хэмжиж байна.
Худгуудыг тогтмол ажиллуулдаггүй сэлгэн ажиллуулдаг тул сул зогсолтын үед усны
түвшин буцаж сэргэдэг.

Зураг 15. GH05_PB01, GH05_PB02, GH05_PB03 худгууд.

Зураг 16. GH05_PB05, GH05_PB06 худгууд.

Зураг 17. GH05_PB05 худгийн зохион байгуулалт (усны тоолуур, хянах самбар)
Хүснэгт 12. Оюу толгой төслийн унд ахуй, баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг хангаж байгаа худгууд.
№

Худгийн

Солбицол

Яндан

Ундарга

Насосны

Тайлбар
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дугаар

Уртраг

Өргөрөг

суулгасан
гүн, м

, л/с

хүчин
чадал,
м3/ц

1

GH01-PB02

697370

4812090

376

40

158

2

GH01-PB03

699500

4812000

315

40.05

158

3

GH01-PB04

699500

4810000

358

39.82

158

4

GH01-PB05

695500

4812000

273

39.99

158

5

GH01-PB06

696004

4813515

269

30

158

6

GH01-PB07

700754

4810706

329

39.91

158

7

GH02-PB01

691339

4810180

290.5

35.06

158

8

GH02-PB02

693654

4811370

286

40

158

9

GH02-PB03

693477

4808001

374

35.02

158

10

GH02-PB04

695085

4809210

348

39.98

158

11

GH02-PB06

697500

4810000

367

40.01

158

12

GH02-PB07

697436

4808530

309.5

43.49

158

13

GH03-PB01

689500

4806000

394

39.94

158

14

GH03-PB02

691500

4808000

365

39.99

158

15

GH03-PB03

691110

4805555

372

39.99

158

16

GH03-PB04

689500

4804000

390.2

35.01

158

17

GH03-PB05

692367

4805108

371

34.73

158

18

GH03-PB06

693500

4806300

354

39.98

158

19

GH04-PB01

681400

4801010

379

40.01

158

20

GH04-PB03

681347

4802834

372

29.89

158

21

GH04-PB04

682387

4798516

254

14.04

158

22

GH04-PB05

684500

4802000

367

30.07

158

23

GH04-PB06

685000

4804500

407.2

39.98

158

24

GH05-PB01

673500

4797000

246

14.96

72

Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл,
ахуйн усны хэрэгцээнд

унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
унд
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Солбицол

Ундарга
, л/с

Насосны
хүчин
чадал,
м3/ц

Уртраг

Өргөрөг

Яндан
суулгасан
гүн, м

GH05-PB02

676418

4798850

310

30.11

72

26

GH05-PB03

675490

4796630

299

35

72

27

GH05-PB05

678161

4797735

329

40.03

72

28

GH05-PB06

679000

4800000

388

29.56

72

29

GGW32

694345

4741618

220

16

25

30

OTRC-1135

646859

4766199

100

1

20

31

OTRC-1395

647644

4764158

94

2.5

20

Оюу
Толгойн
уухайн
талбайн усны хэрэгцээнд

32

MR-HB-08

679676

4787149

150

4

33
34

OTC02
OTC04

656000
655997

4776000
4775954

172.8
129.6

2.7
3.7

*
*

Ханбогд
сумын
мод
үржүүлгийн усны хэрэгцээнд
ОТ-ХБ замын барилгын
ажлын усны хэрэгцээнд

№

Худгийн
дугаар

25

3.2.3.

Тайлбар
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд
ахуйн усны хэрэгцээнд
Баяжуулах үйлдвэрлэл, унд
ахуйн усны хэрэгцээнд
ОТ-ГС замын барилгын
ажлын усны хэрэгцээнд

Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа худгуудын усны түвшин, хэрэглээ

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
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
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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 13. 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.)
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

Усны тогтонги
түвшин,
м
(газрын
гадаргаас доош)

1

GH01_PB02

697370

4812090

30.08

46.60

152.45

2

GH01_PB03

699500

4812000

23.92

39.98

146.19

3

GH01_PB04

699500

4810000

45.1

59.24

167.53

4

GH01_PB05

695500

4812000

36.99

57.64

159.58

5

GH01_PB06

696007

4813515

38.21

55.28

160.75

6

GH01_PB07

700750

4810708

33.35

48.94

155.82

7

GH02_PB01

691391

4810202

62.9

78.32

185.48

8

GH02_PB02

693658

4811345

54.75

66.50

177.03

9

GH02_PB03

693474

4808009

65.08

76.92

187.35

10

GH02_PB04

695085

4809210

51.4

64.08

173.47

11

GH02_PB06

697500

4810000

46.2

57.84

168.48

12

GH02_PB07

697436

4808530

41.98

53.87

163.96

13

GH03_PB01

689500

4806000

89.35

104.18

211.92

14

GH03_PB02

691500

4806000

66.96

82.51

188.76

15

GH03_PB03

691110

4805555

86.85

161.63

209.09

16

GH03_PB04

689500

4804000

101.05

113.08

210.74

17

GH03_PB05

692367

4805108

80.6

91.73

202.47

18

GH03_PB06

693500

4806300

67.58

81.53

189.73
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19

GH04_PB01

681400

4801010

88.8

98.31

236.98

20

GH04_PB03

681347

4802834

98.37

105.01

243.9

21

GH04_PB04

682387

4798516

64.98

75.38

211.6

22

GH04_PB05

684500

4802000

82.2

95.58

232.31

23

GH04_PB06

685000

4804500

94.79

103.96

244.22

24

GH05_PB01

673500

4797000

90.67

98.60

236.91

25

GH05_PB02

676418

4798865

77.13

94.08

228.5

26

GH05_PB03

675490

4796630

68.51

86.60

222.51

27

GH05_PB05

678161

4797735

61.73

71.91

215.73

28

GH05_PB06

679000

4800000

73.23

87.59

227.23

График 9. GH01_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын 2 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 10. GH01_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын 3 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. (2015 оны 2 дугаар сарын 10наас ус ашиглалт зогссон засвартай байгаа.)

График 11. GH01_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 12. GH01_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын 5 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 13. GH01_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын 6 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 14. GH01_PB07 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 1 дүгээр цуглуулах багцын 7 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 15. GH02_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 1 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 16. GH02_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 2 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 17. GH02_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 3 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 18. GH02_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 19. GH02_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 6 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 20. GH02_PB07 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 2 дугаар цуглуулах багцын 7 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 21. GH03_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 1 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 22. GH03_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 2 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 23. GH03_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 3 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 24. GH03_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон. (2015 оны 1 дүгээр сарын 13ний өдрөөс 8 дугаар сарын 24-ний хооронд засвартай байсан.)

График 25. GH03_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 5 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 26. GH03_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 3 дугаар цуглуулах багцын 6 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 27. GH04_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 1 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

Хуудас - 66

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

График 28. GH04_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 3 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 29. GH04_PB04 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 4 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 30. GH04_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 5 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 31. GH04_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 4 дүгээр цуглуулах багцын 6 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 32. GH05_PB01 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 1 дүгээр худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 33. GH05_PB02 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 2 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 34. GH05_PB03 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 3 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 35. GH05_PB05 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 5 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.
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График 36. GH05_PB06 Гүний хоолойн ус татах байгууламжийн 5 дугаар цуглуулах багцын 6 дугаар худаг.
Оюу толгой төслийн усан хангамжийн шугам хоолойн сүлжээнд холбогдсон.

График 37. OTRC-1135 худаг. Уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглаж байна.
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График 38. OTRC-1395 худаг. Уурхайн талбайн усны хэрэгцээнд ашиглаж байна.

График 39. MR-HB-08 худаг. Ханбогд сумын мод үржүүлгийн газрын усны хэрэгцээнд ашиглаж байна.
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3.2.4. Ус ашиглах гэрээ, төлбөр
Монгол Улсын “Усны тухай” хуулийн 28.4, 28.6, 28.9, 28.11, 29.1, 29.2 заалт,
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. Ус ашиглах гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүнэгт 14-д
үзүүлэв.
Хүснэгт 14. 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 (Хүснэгт 15).
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Хүснэгт 15. Ус ашиглах зориулалт, усны төлбөрийн хувь хэмжээ

Төлбөр ноогдох ус

олборлох,

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
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
зураг 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. 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
Оюу толгой төслийн хэмжээнд ус ашигласны төлбөр нийт 14,842,976,554 (Арван дөрвөн
тэр бум найман зуун дөчин хоёр сая есөн зуун далан зургаан мянга таван зуун тавин
дөрвөн) төгрөгийн ногдлоос 2015 оны эцсийн Ус рашааны нөөц ашигласан төлбөрийн
тайлангийн илүү төлөлт болох 299,999.20 төгрөгийг 2016 оны төлөлтөөс суутгаснаар нийт
14,842,676,555 (Арван дөрвөн тэр бум найман зуун дөчин хоёр сая зургаан зуун далан
зургаан мянга таван зуун тавин таван) төгрөгийг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын
төсөвт төлөөд байна.
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График 40. Оюу толгой төслийн ашигласан усны төлбөрийн хэмжээ
Хүснэгт 16. “Оюу толгой” ХХК-ийн 2016 оны ус ашиглалтын төлбөрийн гүйцэтгэл. 2016 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдрөөс 12 дүгээр сарын 31-ний байдлаар
2016 оны сар

Төлбөрийн
нэхэмжлэл (₮)

Төлбөрийн
гүйцэтгэл (₮)

2015 оны эцсийн
илүү

1 дүгээр сар

1,880,286,152

1,880,286,152

Дансаар төлсөн

2 дугаар сар

1,315,272,291

1,315,272,291

Дансаар төлсөн

3 дугаар сар

1,141,564,804

1,141,264,805

4 дүгээр сар

891,749,533.8

891,749,533.8

Дансаар төлсөн

5 дугаар сар

763,967,248

763,967,248

Дансаар төлсөн

6 дугаар сар

1,167,229,486

1,167,229,486

Дансаар төлсөн

7 дугаар сар

1,356,029,137

1,356,029,137

Дансаар төлсөн

8 дугаар сар

1,128,604,546

1,128,604,546

Дансаар төлсөн

9 дүгээр сар

1,527,750,081

1,527,750,081

Дансаар төлсөн

10 дугаар сар

1,172,589,477

1,172,589,477

Дансаар төлсөн

11 дүгээр сар

1,098,347,449

1,098,347,449

Дансаар төлсөн

12 дугаар сар

1,399,586,349

1,399,586,349

Дансаар төлсөн

Нийт

14,842,976,554

14,842,676,555

299,999.20

Тайлбар

Дансаар төлсөн

299,999.20

Оюу толгой төслийн хэмжээнд ашиглаж буй худгууд, усны эх үүсвэрүүдэд хэмжил зүйн
баталгаажуулалт хийсэн усны тоолуурууд суурилуулан ашиглаж байна. Стандартчилал
хэмжил зүйн газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/339 тушаалыг
үндэслэн
ХБНГУ-ын “ABB” компанийн БНХАУ-ын Шанхай хот дахь салбарт
үйлдвэрлэсэн “Process Master FEP 311” маягийн зарцуулалтын цахилгаан соронзон
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тоолуурын загварын туршилт, баталгааны гэрчилгээний хугацааг таван жилийн
хугацаатай сунгуулсан (Хавсралт зураг 3). Усны тоолуурын баталгаажуулалт хийсэн
талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 17-д үзүүлэв.
Хүснэгт 17. Усны тоолуурын баталгаажуулалт хийсэн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Тоолуурын
байршил

марк, серийн
дугаар

Диаметр

Тоолуурын
үйлдвэрлэгч,
нэр

Баталгаажуулалт
хийсэн огноо

Дуусах
хугацаа

Ашиглалтын
зорилго

GH01-PB02

3K672012200287

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн тооцоо

GH01-PB03

3K672012200281

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн тооцоо

GH01-PB04

3K672012200282

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн тооцоо

GH01-PB05

3K672012200283

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн тооцоо

GH01-PB06

3K672012200286

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.06.02

2018.06.02

мөнгөн тооцоо

GH01-PB07

3K672012200288

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

3K672012200289

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

3K672012410086

150(6”)

ABB Engineering
(Shanghai) Ltd

2016.08.26

2018.08.26

мөнгөн тооцоо

GH03-PB06

3K672012200290

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

3k672012200284

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

OTRC-1135

3141012

50 мм

Minol

2015.02.25

2017.02.25

мөнгөн тооцоо

OTRC-1395

1001003498

50 мм

DN

2015.05.05

2017.05.05

мөнгөн тооцоо

Ил уурхай
шүүрлийн
ус-1

1208003131

DN

2016.06.15

2018.06.16

мөнгөн тооцоо

150 мм
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Тоолуурын
байршил

марк, серийн
дугаар

Ил уурхай
шүүрлийн
ус-2

1208003130

Диаметр

Тоолуурын
үйлдвэрлэгч,
нэр

Баталгаажуулалт
хийсэн огноо

Дуусах
хугацаа

Ашиглалтын
зорилго

DN

2015.10.28

2017.10.28

мөнгөн тооцоо

150 мм

3.2.5. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж
Оюу толгойн барилгын төв суурингийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн
өргөтгөлийг 2007 онд барьж ашиглалтад оруулснаар өдөрт 600 м3 (4000 хүн/өдөр) бохир
ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай болсон. Төслийн талбайд 2016 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 10). Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний түвшин
дунджаар 97.9 хувь байна. 2016 оны 1 дүгээр сараас 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
эдгээр бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд нийт 357071 шоо метр бохир усыг цэвэрлэсэн
байна.

БУЦБ-1 Төв кемп

БУЦБ-3 Манлай кемп

БУЦБ-2 Манлай кемп

БУЦБ-4 Эрчим кемп

Зураг 18. Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжууд

Хуудас - 78

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он
Ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж нь 4 шатлал бүхий механик, биологийн аргаар
цэвэрлэдэг бөгөөд эцсийн бүтээгдэхүүн нь цэвэршүүлсэн ус болон тунаж үлдэх лаг байдаг
(График 41, 42). 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. 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийт 3358
шоо метр лагийг лаг зайлуулах талбайд тээвэрлэж хаясан.

График 41. БУЦБ-д нийлүүлсэн нийт бохир ус ба гаргасан лагийн хэмжээ

Хуудас - 79

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он
График 42. Цэвэршүүлсэн бохир усны хэмжээ

3.2.6. Ундны усны эрүүл ахуй, 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 2016 онд Оюу
толгой төслийн усан сангууд, худаг, гал тогооны угаалтуур, ажилчдын амьдарч буй
байрнуудын угаалтуураас унд ахуйн усны дээж авч, Улаанбаатар хотод байрлах “Эрүүл
зүй” микробиологийн итгэмжлэгдсэн лабораторид 24 цагийн дотор илгээж, эрүүл ахуй
бичил амь судлалын шинжилгээг тогтмол хийлгэж байна. Шинжилгээний хариуг График
43-46-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв.
Унд ахуйн усны бичил амь судлалын дээжлэлтийг цэвэр усны эх үүсвэрийн болон
хэрэглэгчийн цэгүүдэд сар тутам хийж, 2016 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 332
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 санд оруулж, мөн
тус программыг ашиглан анализ хийн график байгуулав.

А

Б

В

Зураг 19. А- Цэвэр усны бичил амь судлалын дээж илгээх мөс бүхий хөргөгч сав, Б- Усны дээж авах
ариутгасан, зориулалтын Whirl-Pak гялгар уут. B- Datasight мэдээллийн сангийн програм- график
байгуулалт

Илгээсэн дээжнүүдэд 1 мл усан дахь нийт бичил биетний тоо, 100 мл усан дахь Ecoli-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 43-48-д 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
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шугамаар дүрсэлж оруулав. 2016 онд хийгдсэн шинжилгээний үр дүнгээс харахад нийт
авагдсан цэвэр усны дээжнүүдэд 100 мл усан дахь гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч, халуунд
тэсвэртэй нян болон E-coli илрээгүй байна.

График 43. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ

График 44. Цэвэр усны эх үүсвэрийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ

Хуудас - 81

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

График 45. Цэвэр усны хэрэглэгчийн цэгүүдэд хийсэн бичил амь судлалын шинжилгээ

График 46. 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
Хуудас - 82

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он
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.
3.2.7. Гүний хоолойн ашиглалтын худгуудын усны чанар
Оюу толгой төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд Гүний хоолойн усны ордод
орших 28 худгуудаас ус татан хэрэглэдэг. Эдгээр 28 худаг тус бүрээс усны дээж авч
Улаанбаатар хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лаборатори луу илгээж, усны химийн үндсэн
үзүүлэлт болон хүнд металын шинжилгээ хийлгэсэн.
Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг Хавсралт хүснэгт 1, хүнд металын
агууламжийг Хавсралт хүснэгт 2-т хүснэгтээр үзүүлэв. Тус хүснэгтнүүдэд усны чанарыг
Монгол улсад мөрдөгдөж буй “MNS 900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар,
аюулгүй байдлын үнэлгээ” ундны усны стандартад заасан үзүүлэлттэй харьцуулав.
Ундны усны стандарт MNS 900-2010-д зааснаар эрдэсжилтийн 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.
Хавсралт хүснэгт 1-т үзүүлсэн худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг ундны
цэнгэг устай харьцуулахад натрийн катионий дундаж (701 мг/л) 3,5 дахин өндөр,
кальцийн катионий дундаж (158 мг/л) үзүүлэлт 1,6 дахин өндөр байна. Хлоридийн анионы
дундаж (812 мг/л) нь энгийн ундны усны химийн үзүүлэлтээс 2,3 дахин харин сульфатын
анионы дундаж (757 мг/л) 1.5 дахин өндөр байна.
Итгэмжлэгдсэн лабораториудад шинжилгээ хийж тодорхойлсон худгуудын усны
хүнд металын агууламжийн үр дүнг Хавсралт хүснэгт 2-т үзүүлэв. Ундны усны
үзүүлэлтэнд үл тохирох хүнд металууд 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 энэ 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
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хоолойн усны ордын худгуудын усны хатуулгийг тооцохдоо усны хатуулгийг ангилах Е.
В. Посоховын ангиллаар () авч үзэв.
Хүснэгт 18. Усны хатуулагын 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 хатуулгийн утгаар ихээс бага
руу 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).
Байгалийн ус
Анги

Гидрокарбонатын

Сульфатын

Хлоридын

Бүлэг
Ca
I

II

Mg
III

I

II

Na
III

I

II

Ca
III

I

II

Mg
III

I

II

Төрөл
III

I

Na
II

Ca
III

I

II

Mg
III

I

II

Na
III

I

II

III

Зураг 20. Байгалийн усыг Алекины ангилалаар ангилах бүдүүвч

Гүний хоолойн усны ордын худгуудын усны чанарыг Алекины ангиллаар авч үзэхэд 28
худаг бүгд 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 19-д
худгуудын Алекины ангиллаар ангилсан хүснэгтээр үзүүлэв.
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Хүснэгт 19. Гүний хоолойн худгуудын Алекины ангилал
АНГИ

БҮЛЭГ

Хлорид (28)

Натри (28)

ТӨРӨЛ
II

28

Нийт 28 худгуудын усны чанарыг төрлөөр нь харахад нийт худгийн ус II төрлийн усанд
багтаж байна. II төрлийн усны зонхилогч нэгдлүүд HCO3- <HCO3- +SO4-2 < Ca + Mg гэсэн
харьцаатай байдаг. Зонхилон тунамал болон сэвсгэр хурдсын өгөршилттэй холбоотойгоор
дунд зэргийн эрдэсжилттэй уснууд энэхүү төрөлд багтдаг.
3.2.8. Төслийн хэрэгцээнд ашиглаж байгаа бусад худгуудын усны чанар
Оюу толгой төслийн хүрээнд Гүний хоолойн усны ордын 28 худгаас гадна мод
үржүүлгийн, барилгын ажлын болон уурхайн талбайн усны хэрэглээнд OTRC-1135,
OTRC-1395, GGW32 ба MRHB08 зэрэг 4 худгийг ашигладаг.
Тус худгуудаас жил тутам дээж аван итгэмжлэгдсэн лабораторид илгээн шинжлүүлдэг ба
худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлтийг Хүснэгт 20, хүнд металын агууламжийг
Хүснэгт 21-т үзүүлэв. Тус хүснэгтүүдэд усны чанарыг Монгол улсад мөрдөгдөж буй
“MNS 900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ”
ундны усны стандартад заасан үзүүлэлттэй харьцуулав.
Хүснэгт 20. Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлт
Цооногийн дугаар
Дээж авсан огноо
pH
Эрдэсжилт (мг/л)

Ундны усны GGW32 GGW32 MRHB08 MRHB08 OTRC-1135 OTRC-1135 OTRC-1395 OTRC-1395
стандарт
MNS 900:2010 10/25/2015 7/22/2016 4/13/2015 7/24/2016 5/27/2015 7/24/2016 11/6/2014 5/27/2015
6.5-8.5

7.28

7.86

8.28

8.16

7.15

7.95

8.73

7.9

1000

1624

1880

624

696

556

0.881

612

666

1.949

1.418

0.996

0.879

0.853

0.618

0.926

1.023

78.1

78.3

34.67

26.92

46.09

43.4

11

11.02

ЦДЧ (µS/cm )
Кальци (мг/л)

100

Магни (мг/л)

30

28.2

26.91

13.38

10.34

0.61

6.54

2

0.3

Натри (мг/л)

200

474.3

406.6

163

201.9

156.9

164.3

218

242.3
0.44

Кали (мг/л)

1.71

1.64

3

1.32

0.63

0.25

0.01

Төмөр (мг/л)

0.3

0.03

0.03

0.2

0.03

0.03

0.04

0.1

0.03

Хлорид (мг/л)

350

432.2

432.2

146.3

224

105.5

139.9

107.7

112.3

Сульфат (мг/л)

500

452.7

0.05

135

140.8

116.6

0.05

122.6

122.4

Нитрат (мг/л)

50

0.09

368.3

0.2

0.01

1.92

128

1.1

4.17

Нитрит (мг/л)

1

0.05

0.01

0.01

0.05

0.05

0.22

0.01

0.05

173.9

170.9

142.2

161.7

227.2

196.8

265.4

311.1

3.17

1.61

3.73

3.36

1.25

1.88

4.89

2.83

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

6.22

6.12

2.83

2.19

2.35

2.7

0.71

0.57

4.62

3.5

2.9

-4.08

-0.09

0.27

0.81

0.16

Гидро-карбонат (мг/л)
Фторид (мг/л)

0.7-1.5

Аммони (мг/л)

1.5

Хатуулаг (мг*экв/л)
Ионы тэнцэл (хувь)

7

Худгуудын усны шинжилгээнээс (Хүснэгт 20) Гүний хоолойн усны ордын худгуудаас
харьцангуй бага буюу 2-3 дахин бага эрдэсжилттэй нь харагдаж байна. Энэ нь тус худгууд
өнгөн хөрсний усны ордод байрлах бөгөөд байнгын хур тунадасны тэжээгдэлтэй
холбоотойгоор эрдэсжилт багатай байна. Химийн шинжилгээний үр дүнг үнэн зөв эсэхийг
баталгаажуулахын тулд ион тэнцлийн арга ашигладаг. Онолын үүднээс үзэхэд бүх усан
орчинд агуулагдах катион болон анионы агууламж тэнцүү байх ёстой. Ионы тэнцлийг
тооцохдоо үндсэн катионууд ба анионыг мг*экв/л-ээр илэрхийлж зөрүүг нь хувиар
Хуудас - 85

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он
илэрхийлдэг. Хүснэгт 21-ээс үзэхэд шинжилгээний хариунуудын ионы тэнцэл 15-аас бага
байгаа нь тус шинжилгээний хариуг үнэн зөв болохыг баталгаажуулж байна.
Хүснэгт 21. Худгуудын усны хүнд металын агууламж
Цооногийн дугаар
Дээж авсан огноо
Хөнгөнцагаан (мг/л)
Сурьма (мг/л)
Хүнцэл (мг/л)
Бари (мг/л)
Берилли (мг/л)
Бор (мг/л)
Кадми (мг/л)
Хром (мг/л)
Зэс (мг/л)
Хар тугалга (мг/л)
Молибден (мг/л)
Никель (мг/л)
Селен (мг/л)
Мөнгө (мг/л)
Цайр (мг/л)
Мөнгөн ус (мг/л)

Ундны усны
GGW32 GGW32 MRHB08 MRHB08 OTRC-1135 OTRC-1135 OTRC-1395 OTRC-1395
стандарт MNS
10/25/2015
7/22/2016 4/13/20157/24/2016 5/27/2015 7/24/2016 11/6/2014 5/27/2015
900:2010

0.5
0.05
0.01
0.7
0.0002
0.5
0.003
0.05
1
0.01
0.07
0.02
0.01
0.1
5
0.001

0.025
<0.01

<0.01
<0.001
0.48
<0.005
0.005
0.02
<0.01
0.016
0.005
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05

0.08
<0.01
<0.01
<0.01
<0.001
0.6
<0.005
0.007
0.28
<0.01
0.013
0.005
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05

<0.1
<0.1
0.02
0.02
<0.01
0.8
<0.01
0.01
0.1
<0.01
0.01
0.01
<0.1
<0.01
0.3
<0.05

0.121
<0.01
<0.01
<0.01
<0.001
1.04
<0.005
0.005
0.35
<0.01
0.046
0.005
<0.01
<0.01
0.07
<0.05

0.03
<0.01

<0.01
<0.001
0.27
<0.005
0.005
0.02
<0.01
0.044
0.076
<0.01
<0.01
0.07
<0.05

0.045
<0.01
<0.01
<0.01
<0.001
0.22
<0.005
0.005
0.13
<0.01
0.034
0.005
<0.01
<0.01
0.22
<0.05

<0.1
<0.1
<0.01
0.06
<0.01
0.3
<0.01
0.01
0.01
<0.1
0.09
0.01
<0.1
<0.01
0.04
<0.05

0.025
<0.01

<0.01
<0.001
0.63
<0.005
0.005
0.02
<0.01
0.171
0.043
<0.01
<0.01
<0.02
<0.05

Нийт шинжилгээний үр дүнгээс дүгнэхэд дээрх худгуудыг голчлон мод үржүүлгийн болон
барилгын ажлын зорилгоор ашигладаг боловч ундны усны стандарт MNS 900-2010-д
заасан үзүүлэлтүүдтэй нийцэж байна.
3.2.9. Ус цэвэрлэн савлах үйлдвэрт шүүн, боловсруулсан унд ахуйн усны
чанар
Оюу толгойн төслийн талбарт Урвуу Осмосын (Reverse Osmosis) мембран шүүлтүүрээр
тоноглогдсон Ус Цэвэрлэн Савлах Үйлдвэрт (УЦСҮ) Гүний Хоолойгоос татсан эрдэсжилт
өндөр усыг шүүж, унд ахуйн зорилгоор хэрэглэж байна. Харин зэсийн баяжмалыг
үйлдвэрлэн гаргахдаа тус эрдэсжилт өндөртэй усыг шууд хэрэглэж байна.

A

Б

B

Зураг 21. А-УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүр, Б-УЦСҮ-ийн цэвэрлэх хэсэг, В-18,9 литр савласан ус

УЦСҮ-т гүний хоолойгоос татсан түүхий усыг урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүн
ариутгаж, 18,9 литрийн багтаамжтай баллонд савлан кемпийн дотоод ундны усны
хэрэглээнд ашиглаж байна (Зураг 21). Хөндлөнгийн хяналтын хүрээнд гүний хоолойн
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түүхий ус болон ундны уснаас дээж авч, сард нэг удаа химийн шинжилгээ болон бичил
амь судлалын шинжилгээнд хамруулж байна.
Хүснэгт 22. УЦСҮ-ийн урвуу осмосын нано шүүлтүүрээр шүүсэн усны шинжилгээ
Д ээж авсан цэг

Ахуйн ус

Түүхий ус

Огноо

MNS 900-2011
Ундны усны
стандарт

Савласан ус

Манлай гал
т огоо

11/2/2016

11/2/2016

11/2/2016

11/2/2016

pH

8.39

8.4

6.5 – 8.5

7

7.68

Эрд эсж илт (мг/л)

3054

3046

1,000

152

284

Цахилгаан д амж уулалт (s/cm)

3.81

3.78

0.202

0.404

Кальци (мг/л)

178.6

171.3

0.43

12.5

Магни (мг/л)

28.78

27.81

30

0.02

2.11

Нат ри (мг/л)

885.7

871.6

200

57.99

81.16

0.12

0.31

0.3

<0.03

<0.03

Кали (мг/л)

100

2.64

2.58

<0.03

<0.03

Хлорид (мг/л)

997.4

983.5

350

85.08

100.4

Сульфат (мг/л)

840.3

853

500

<5

65.02

Төмөр (мг/л)

Нит рат , (мг/л)

0.13

0.07

50

<0.01

<0.01

Нит рит , (мг/л)

<0.05

<0.05

1

<0.05

<0.05

Бикарбонат (мг/л)

128.1

128.1

9.15

18.3

3

3

<1.5

<1.5

Карбонат (мг/л)
Фосфат (мг/л)

<0.05

0.9

3.5

<0.05

<0.05

Фт орид (мг/л)

2.02

2.03

0.7-1.5

0.09

0.23

0.4

0.4

1.5

<0.1

0.2

11.28

10.83

7

<0.05

0.8

Аммони (мг/л)
Хат уулаг (мг.экв/л)
Умбуур (мг/л)
Нийт кат ион (мг/экв*л)
Нийт анион (мг/экв*л)
Ион баланс (хувь)

<3

<3

<3

<3

49.86
47.8
2.1

48.8
47.67
1.17

2.55
2.7
2.9

4.33
4.53
2.2

Бичил амь судлалын сар тутмын шинжилгээний хариуг тайлангийн 1-р хэсгээс харна уу.
Химийн шинжилгээг Улаанбаатар хотод байрлах итгэмжлэгдсэн лабораторид
шинжлүүлж, шинжилгээний хариуг Монгол улсын ундны усны стандартад заасан
үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан Хүснэгт 22-т үзүүлэв. Шинжилгээний хариунаас үзэхэд нано
шүүлтүүрээр шүүсэн усны чанар нь “MNS 900:2010. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага,
чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” стандарттай нийцэж байна.
Гүний хоолойгоос татсан түүхий ус, ахуйн ус болон урвуу осмосоор шүүсэн ундны усны
орчин (PH) болон эрдэсжилтийн сар тутмын лабораторийн үр дүнг График 47 болон 48-д
үзүүлэв.
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График 47. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий болон ундны шүүсэн усны орчин (PH)

Түүхий болон ундны усны эрдэсжилт (мг/л)
4000

Эрдэсжилт (мг/л)
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1000

Савласан ус
Манлай гал тогоо

500
0
1/11/2016

3/2/2016

5/1/2016

7/2/2016

9/3/2016

11/2/2016

График 48. УЦСҮ-т хэмжсэн түүхий болон ундны шүүсэн усны эрдэсжилт (мг/л)

График 47 болон 48-д үзүүлсэн лабораторийн шинжилгээний дүнгээс үзэхэд ундны усны
орчин, эрдэсжилт харьцангуй тогтмол байсан бөгөөд урвуу осмосын шүүлтүүр солих,
бусад засвар үйлчилгээ хийх зэргээс шалтгаалан бага зэрэг хэлбэлзэж байсан. Ахуйн ба
түүхий усны орчин, эрдэсжилтийн хэлбэлзэл нь гүний хоолойн 28 худгуудын сэлгэн
ажиллахаас шалтгаалсан. Савласан ус ба Манлай гал тогооны ундны усны орчин болон
эрдэсжилт нь ундны усны шаардлагыг бүрэн хангахуйц байгаа нь харагдаж байна.
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Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сар тутмын шинжилгээнээс үзэхэд түүхий усны дундаж
эрдэсжилт 2926 мг/л, савласан усны эрдэсжилт 153 мг/литр ба Манлай гал тогооны ундны
усны эрдэсжилт 238 мг/л байна. Энэ нь УСЦҮ-ийн урвуу осмосын шүүлтүүр 94.8% ба
Манлай гал тогооны урвуу осмосын шүүлтүүр 91,9% давсжилтыг түүхий уснаас шүүж
байна.
3.2.10. Ахуйн цэвэршүүлсэн бохир усны чанар
Оюу толгой төслийн хүрээнд ажиллаж, амьдарч буй ажилчдын ахуйн бохир усыг
биологийн 4 ширхэг Бохир Ус Цэвэршүүлэх Байгууламж (БУЦБ)-нд 24 цагийн турш
тогтмол цэвэршүүлдэг. Эдгээр БУЦБ-ууд Оюу толгой кемпийн дотор байрлах бөгөөд
цэвэршүүлэн гарсан усыг замын усалгаанд, баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэх усанд нийлүүлэх
зэргээр 100% эргүүлэн ашигладаг.

A

Б

В

Зураг 22. 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 руу 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 23-д 2016 оны 8-р
сард авсан цэвэршүүлсэн бохир усны бичил амь судлалын шинжилгээний албан ёсны дүнг
жишээ болгон үзүүлэв.
Нийт БУЦБ-аас авсан цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээний хариуг “MNS 4943-2011
Хүрээлэн буй орчинд нийлүүлэх цэвэршүүлсэн бохир ус. Ерөнхий шаардлага” стандартад
заасан үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан Хавсралт хүснэгт 3-т үзүүлэв.
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Зураг 23. Цэвэршүүлсэн бохир усны итгэмжлэгдсэн лабораторийн бичил амь судлалын шинжилгээний хариу

Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд цэвэршүүлсэн бохир ус нь стандарт шаардлагад нийцэж
байсан бөгөөд стандарт үзүүлэлтээс хэтэрсэн тохиолдол бүрт БУЦБ-ийн үйл ажиллагааг
сайжруулах арга хэмжээ авч байсан.
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3.2.11. Бүлгийн дүгнэлт
Оюу толгой төсөл нь говийн бүс нутагт байгаа томоохон ус хэрэглэгчдийн нэг
бөгөөд Оюу Толгой ХХК нь уул уурхайн үйл ажиллагаанд хамгийн бага ус ашиглах
бодлого барьж усны нөөцийг орон нутгийн ард иргэд болоод ирээдүй хойч үеийнхэнд
үлдээхийн тулд усыг ариг гамтай ашиглах зорилтыг тавьдаг. Оюу Толгой ХХК нь 2016
оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 15905059 шоо.м усыг төслийн унд ахуй, баяжуулах
үйлдвэрлэл болон барилгын ажлын хэрэгцээнд Гүний хоолойн ордоос нөхөн сэлбэлтээр
авч 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, 2016 оны 12 дугаар сарын
байдлаар 86.16%-ийн дундажтай эргүүлэн ашигласан 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.
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. Оюу Толгой төслийн хэмжээнд ашиглаж буй худгууд, усны эх үүсвэрүүдэд
хэмжил зүйн баталгаажуулалт хийсэн усны тоолуурууд суурилуулан ашиглаж байгаа
бөгөөд 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Оюу толгой
төслийн хэмжээнд ус ашигласны төлбөр нийт 14,842,976,554 (Арван дөрвөн тэр бум
найман зуун дөчин хоёр сая есөн зуун далан зургаан мянга таван зуун тавин дөрвөн)
төгрөгийн ногдлоос 2015 оны эцсийн Ус рашааны нөөц ашигласан төлбөрийн тайлангийн
илүү төлөлт болох 299,999.20 төгрөгийг 2016 оны төлөлтөөс суутгаснаар
нийт
14,842,676,555 (Арван дөрвөн тэр бум найман зуун дөчин хоёр сая зургаан зуун далан
зургаан мянга таван зуун тавин таван) төгрөгийг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын
төсөвт төлөөд байна.
Төслийн талбайд ажиллаж, амьдарч байгаа ажилчдыг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж
амьдрах нөхцөл боломжоор хангах үүднээс усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн хяналтыг
тогтмол тавин Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх ундны усны “MNS 900:2010”
болон “MNS 4943:2011 стандартуудыг баримтлан ажиллаж байна. 2016 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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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” ХХК-ийн Е14
стандартын шаардлагууд болон уурхайн хаалтын стратеги төлөвлөлт зэрэгт нийцүүлэн
боловсруулсан Газрын хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөөг
удирдлага болгон ажилладаг бөгөөд 2016 онд газрын менежментийн хүрээнд
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдийн талаар тайлагнаж байна.
3.3.1. Газрын менежментийн тогтолцоонд хийгдсэн шинэчлэлүүд
“Оюу толгой” ХХК нь 2016 онд Газрын менежментийн тогтолцоондоо ихээхэн
шинэчлэл, сайжруулалтыг хийсэн. Үүнд менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн
боловсруулж, холбогдох журмуудад шаардлагатай сайжруулалт, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг
тусгаснаас гадна шинэ журмуудыг боловсруулсан болно. “Оюу толгой” ХХК-ийн Газрын
менежментийн тогтолцоо нь Бүдүүвч 1-д үзүүлсэнчлэн газрыг зүй зохистой ашиглах
тухай “Оюу толгой” ХХК-ийн бодлого, зарчмуудыг тусгасан менежментийн төлөвлөгөө,
түүнийг дэмжсэн үндсэн болон туслах журмуудаас бүрдэж байгаа бөгөөд Монгол улсын
холбогдох хуулийн шаардлагууд, стандартууд, “Рио тинто” компани болон төслийн
санхүүжүүлэгч байгууллагуудын стандарт шаардлагуудад нийцсэн газрын зохистой
менежментийг хэрэгжүүлж байна.
Энэхүү шинэчилсэн бүтэц, холбогдох бүх журам болон менежментийн төлөвлөгөөг
Санхүүжүүлэгч байгууллагуудад танилцуулан батлуулж, 2016 оны 4 дүгээр сараас эхлэн
хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлж байна. Газрын менежментийн тогтолцоонд 2016 онд хийсэн
шинэчлэлүүдээс зарим үндсэн журам, менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан голлох
өөрчлөлтүүдийг танилцуулъя.
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Бүдүүвч 1. “Оюу толгой” ХХК-ийн Газрын менежментийн тогтолцооны бүтэц

Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн
менежментийн төлөвлөгөө
Ургамлан
бүрхэвчийн
хяналт
шинжилгээний

журам

Ховор
ургамлыг
хамгаалах
журам

Газар
хөндөх

зөвшөөрлийн

журам

Шимт
хөрсийг
хамгаалах
журам

Техникийн
нөхөн
сэргээлтийн
журам

Биологийн
нөхөн
сэргээлтийн
журам

Ногоон
байгууламж
байгуулах
журам

Үр цуглуулах, хадгалах,
суулгах, үрлэгээ хийх
журам
Шимт хөрсний овоолгын
чанарын хяналтын
журам

Тарьц бэлтгэх, ургуулах
журам
Шүршигч үрлэгээний
машиныг ажиллуулах,
засвар хийх журам
Биологийн нөхөн
сэргээлтийн шалгуур
үзүүлэлтүүд

3.3.2. Газар хөндөлт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө
“Оюу толгой” ХХК-ийн газрыг зохистой ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор
“Газрын ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө”-г 2012 онд боловсруулан хэрэгжүүлж
ирсэн бөгөөд энэ хугацаанд хуримтлагдсан дотоодын туршлага, “Рио тинто” ХХК-ийн
шинэчлэгдсэн стандарт (E14 стандарт) мөн төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудаас
өгсөн зөвлөмжийн дагуу шаардлагатай шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийг тусгаж улмаар нэрийг
“Газар хөндөлт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө” болгон өөрчилсөн.
Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд дараах гол шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийг оруулсан.
Үүнд:
-

-

Менежментийн төлөвлөгөөний зорилгыг газар, хөрсөн бүрхэвчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг арилгах, бууруулахын тулд “Оюу толгой” ХХК-иас хэрэгжүүлэхээр
батлагдсан менежментийн арга хэмжээнүүдийн цар хүрээтэй уялдуулан өргөжүүлсэн;
Менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үүрэг хариуцлагууд,
холбогдох хэлтэс, баг, ажлын байр, албан тушаалтнуудыг бүрэн тодорхойлж,
танилцуулсан бөгөөд ингэснээр тус менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан
менежментийн арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй, амжилттай хэрэгжүүлэх үндсэн нөхцөл
баталгаажиж байгаа юм;
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-

-

-

Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах менежментийн арга хэмжээнүүдийг газрыг
хамгаалах, зүй зохистой ашиглахтай холбоотой уялдуулан холбож, газрын
менежментийн арга хэмжээнүүдэд нэмж оруулсан;
Нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай хэмээн тодорхойлсон ургамлын зүйлүүдэд
учирч болзошгүй эрсдлүүдээс зайлсхийх боломжийг хангах үүднээс “Оюу толгой”
ХХК-ийн хэлтэс, нэгжүүд газар хөндөх ажлуудыг жилээр төлөвлөж байх шаардлагыг
шинээр оруулсан, улмаар энэхүү шаардлагын дагуу хэлтэс, нэгжүүд улирал тутам
шинэчилсэн мэдээ, төлөвлөгөөгөө Байгаль орчны хэлтэст хүргүүлж байхаар
зохицуулсан;
Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлж, тэдгээрт нийцүүлэн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж байх
шаардлагыг шинээр тусгасан.
3.3.3. Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам

“Оюу толгой” ХХК нь газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах төдийгүй
аливаа газар шорооны ажлыг Монгол улсын холбогдох хууль, эрхзүйн шаардлагуудад
нийцүүлсэн, байгаль орчин, соёлын өвийг хамгаалах болон орон нутгийн харилцаа зэрэг
олон асуудлыг хамаарч, зүй зохистойгоор шийдсэн нөхцөлд гүйцэтгэж байхаар
зохицуулах зорилгоор 2010 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг боловсруулан
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд хэрэгжүүлэх явцад ажиглагдсан шаардлагатай нэмэлт
өөрчлөлтүүд болон төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн
нөлөөллийн байдлын шалгалтуудын дүгнэлтэнд дурдсан зөвлөмжүүдийг тусган уг
журмыг тогтмол сайжруулж ирсэн.
Энэхүү журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар хөндөх
дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд үүний тулд тухайн төслийг удирдан
зохицуулах хэлтсээс Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг Байгаль орчны хэлтэст
гаргадаг. Зөвшөөрлийг тухайн ажлын талбайд газар хөндөхөөс өмнө хийгдсэн байгаль
орчны шалгалт болон бусад холбогдох менежмент багуудын дүгнэлтэн дээр үндэслэн
баталдаг. Хэрэв тухайн ажил Оюу толгой төслийн лицензийн талбайн гадна явагдах бол
Орон нутгийн засаг захиргаа болон бусад холбогдох газруудаас олгосон зөвшөөрлүүдийг
үндэслэн Газар хөндөх зөвшөөрлийг баталдаг.
Газар хөндөх зөвшөөрөлд тухайн ажлын онцлогт нийцүүлэн гүйцэтгэгч баг, гэрээт
компанийн дагаж мөрдөх нөхцөлүүдийг тодорхой зааж өгдөг. Гүйцэтгэгч баг, гэрээт
компаниуд тухайн Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцлүүдийг чанд мөрдсөнөөр 1. газрын
эвдрэлийг зөвшөөрөгдсөн талбайгаас хэтрүүлэхгүй байх, 2. техник хэрэгслүүдийг зөвхөн
зөвшөөрөгдсөн замаар явуулах, 3. тухайн ажлын талбайд ойр байрлах усны эх үүсвэр,
биологийн төрөл зүйл болон нутгийн иргэдийн худаг, өвөлжөө зэрэгт үзүүлэх нөлөөллийг
хамгийн бага байлгах эсвэл бүрмөсөн зайлуулах ач холбогдолтой юм. Үүнээс гадна
зөвшөөрлийн нөхцлүүдээр 4. хуучин бүртгэгдсэн болон ажлын явцад шинээр илэрсэн
соёлын өвийн дурсгалуудыг хамгаалах, 5. тоосжилтыг багасгах, 6. өнгөн хөрсийг зөв
хуулах, хадгалах, улмаар 7. тухайн ажил дууссаны дараа хөндөгдсөн талбайн техникийн
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нөхөн сэргээлтийг стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж Байгаль орчны хэлтэст
хүлээлгэн өгөхийг үүрэг болгодог. Иймээс Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам нь байгаль
орчны бусад менежментийн төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтийг дэмжих, баталгаажуулах
менежментийн чухал зангилаа арга хэмжээ болдог юм.
Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам нь зөвхөн төслийн өөрийн үйл ажиллагаанаас үүсэх
газрын эвдрэлийг хянахад хязгаарлагддаггүй. “Оюу толгой” ХХК нийгмийн
хариуцлагынхаа хүрээнд бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор барилга, бүтээн
байгуулалтын олон ажил төслийн нөлөөллийн сумууд болох Өмнөговь аймгийн Ханбогд,
Баян-Овоо, Манлай сум болон Даланзадгад хотод гүйцэтгэж байгаа. Эдгээр барилгын
ажилд хөндөгдөж байгаа газрын хувьд “Оюу толгой” ХХК ашиглалтын хариуцлага
хүлээхгүй боловч Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгасан байгаль
орчин, соёлын өвийн, орон нутгийн харилцаа, аюулгүй ажиллагааны бүхий л
шаардлагуудыг эн тэнцүү хэмжээнд хэрэгжүүлэх бодлогыг баримталдаг. Тиймээс бүсийн
хөгжлийг дэмжин санхүүжүүлж, зохион байгуулж буй аливаа бүтээн байгуулалтын
ажлуудад ч Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам үйлчилдэг.
2016 онд энэхүү журамд дахин буюу гурав дахь удаагаа шинэчлэл хийсэн нь газрыг зөв
зохистой ашиглах компанийн бодлогыг илүү амжилттай хэрэгжүүлэх ач холбогдолтой
болсон.
Энэхүү журамд оруулсан өөрчлөлт, сайжруулалтуудаас дурдвал:
-

-

-

-

Журмыг хэрэгжүүлэхэд хамааралтай баг, хэлтэс, албан тушаалтнуудын үүрэг
хариуцлагыг илүү тодорхой болгохын зэрэгцээ Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг
шалгахад оролцдог мэргэжлийн баг тус бүрийн дүгнэлтэнд тусгагдах шаардлагатай
элементүүдийг нарийвчлан тайлбарласан;
Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг гаргахаас эхлээд батлагдсан газар хөндөх
зөвшөөрлийг хаах хүртэл хэрэгжүүлэх бүх үе шатуудыг зааглан тодорхойлж, шат тус
бүрийн хүрээнд анхаарах элементүүдийг тайлбарласан;
Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг гаргахын өмнө нэн тэргүүнд хамгаалах
шаардлагатай хэмээн тодорхойлогдсон 8 зүйл ургамлыг хөндөхгүй байхаар ажлын
талбайг сонгох тухай шаардлагыг шинээр нэмсэн. Үүний тулд талбайг эцэслэн
сонгохоос өмнө урьдчилан сонгосон талбайд ховор ургамлын судалгааг гүйцэтгүүлж,
тухайн талбайд үйл ажиллагаа явуулж болох эсэх талаар дүгнэлтийг гаргуулна. Хэрэв
урьдчилан сонгосон талбай нь нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай зүйлийн
ургамлын тархацтай хэмээн тогтоогдвол, төсөл хэрэгжүүлэгч хэлтэс, баг нь тухайн
төслийг хэрэгжүүлэх талбайн байршлыг өөрчилж, эрсдэлээс зайлсхийх арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхээр зохицуулсан;
Зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн тохиолдлыг Осол зөрчилд тооцон Бизнесийн шийдлийн
зөрчлийн бүртгэлд мэдээлэх тухай шаардлагыг шинээр нэмсэн.
“Оюу толгой” ХХК-ийн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын шинэчилсэн бүтэц,
хэрэгжилтийн шатуудыг Бүдүүвч 2-д үзүүлэв.
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Бүдүүвч 2. Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын шинэчилсэн схем

3.3.4. Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах журам
Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах дотоод журмыг 2011 оны 1 дүгээр сард батлуулснаас
хойш амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн. Тус журманд зааснаар чанарын шаардлага хангасан
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шимт хөрсийг зохих гүнд хүртэл хуулан авч, үржил шимгүй хөрснөөс тусад нь хадгалаад
тухайн газар хийгдсэн ажил дуусмагц нөхөн сэргээлтэнд ашиглах ёстой. Харин шимт
хөрсийг тухайн ажлын талбайд шууд ашиглах боломжгүй тохиолдолд хамгийн эхний
ээлжинд нөхөн сэргээлт хийх талбай руу эсвэл урт хугацааны овоолгын талбай руу
зөөвөрлөж, биологийн идэвхитэй байдлыг нь хадгалах зорилгоор 3 метрээс хэтрэхгүй
(MNS 5916:2008 стандартад 5 метрээс дээшгүй гэж заасан нь практикт үр дүн муутай гэж
дүгнэж байна) өндөртэй овоолон хурааж хадгална. Урт буюу 2 жил ба түүнээс дээш
хугацаанд хадгалагдах овоолгод
шимт хөрсний чанарыг хэвээр хадгалах арга
хэмжээнүүдийг авах бөгөөд нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэгдэх шимт хөрсний чанар нь MNS
5916:2008 стандартад заасан үржил шимт хөрсний чанарт тавигдах шаардлагуудыг
хангасан байна. Шимт хөрсийг хуулах гүний хэмжээг газар хөндөхөөс өмнөх байгаль
орчны шалгалтаар тогтоож, хуулсан шимт хөрсийг хаана хадгалах зэргийг Газар хөндөх
зөвшөөрлийн нөхцөлд тодорхой зааж өгдөг.
2016 онд тус журманд оруулсан өөрчлөлтүүдээс дурдвал:
•

•

•

Энэхүү журам нь зөвхөн шимт хөрсийг хэрхэн зөв хуулах, хадгалах тухай заавар,
удирдамжийг агуулдаг байсан бол шимт хөрсийг дахин ашиглах тухай стратеги,
удирдамжийг шинээр тусган оруулж, улмаар энэхүү журмын зорилгыг өргөжүүлсэн;
Журмыг анх боловсруулснаас хойш хэрэгжүүлэх явцад тус журмыг бүрэн
хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй оролцоотой хэлтэс, баг, тэдгээрийн гүйцэтгэх үүргүүд улам
тодорхой болж ирсэн бөгөөд тэдгээрийг энэхүү журманд тусгасан, үүрэг хариуцлагыг
албан ёсоор журамлан батлуулснаар журмын хэрэгжилт илүү сайжрах нөхцөл бүрдэж
байгаа хэрэг юм;
Журмыг хэрэгжүүлэх явцад шимт хөрсийг хуулах, хадгалахад тавигддаг
шаардлагуудад зарим тодруулгуудыг хийх, зарим заавруудыг нэмэх шаардлагатай
байгааг тодорхойлсны дагуу зохих өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Тухайлбал:
o Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах талбайг аливаа төрлийн асгаралт, хог хаягдлаас
цэвэрлэсэн байх,
o Шимт хөрсийг хуулж эхлэх болон дууссан огноог Байгаль орчны хэлтэст цаг
тухайд нь мэдэгдсэнээр талбайд явцын шалгалт хийж, шимт хөрсийг тогтоосон гүн
хүртэл бүрэн хуулах шаардлагын хэрэгжилтийг баталгаажуулах;
o Урт хугацаанд хадгалах шимт хөрсний овоолгыг бэлтгэж эхлэх болон дууссан
хугацааг Байгаль орчны хэлтэст цаг тухайд нь мэдэгдсэнээр талбайд явцын
шалгалт хийж, шимт хөрсний овоолгыг зөв налуу, өндөртэйгөөр бэлтгэх, овоолгын
эгнээний өргөн болон эгнээ хоорондын зайг техникийн шаардлагад нийцүүлэхийг
баталгаажуулах;
o Шимт хөрсний урт хугацааны овоолгын талбайг сонгохдоо ирээдүйд төлөвлөгдсөн
барилга байгууламж, ил уурхайн тэлэлт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө зэргийг
харгалзан үзэх;
o Энэхүү журмын шаардлагуудыг биелүүлээгүй тохиолдолд байгаль орчны зөрчлөөр
тооцож, Бизнесийн шийдлийн системд бүртгэн зохих залруулах арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх;
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o

o

o

Шимт хөрсний урт хугацааны овоолгын бүртгэлийг цаг тухайд нь тогтмол хөтөлж
ирсэн хэдий ч журманд тусгагдаагүй байсныг нэмсэн. Үүнд мөн гео-мэдээллийн
сангийн бүртгэл хамаарна;
Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгыг салхины элэгдлээс хамгаалахын тулд MNS
5916:2008 стандартыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэмээн ерөнхий заасан байсныг
холбогдох заалтыг тодорхой тусгаж өгсөн;
Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгын чанарын хяналт шинжилгээний тухай
хэсгийг ерөнхийлөн тусгаад, дэлгэрэнгүй удирдамжийг бие даасан журам болгон
салгасан.
3.3.5. Техникийн нөхөн сэргээлтийн журам

2011 онд батлан хэрэгжүүлж ирсэн Техникийн нөхөн сэргээлтийн журамд 1.
Ашигласан карьерууд, 2. Түр зам, зурвасууд болон 3. Өрмийн талбайн нөхөн сэргээлтийг
хэрхэн гүйцэтгэх удирдамжийг тайлбарласан байсан бол 2016 онд энэхүү журманд өргөн
хүрээний өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Үүнд:
“Оюу толгой” ХХК нь Монгол улсад анх удаа сайжруулан бэлтгэсэн түр замыг
нөхөн сэргээх ажлыг амжилттай гүйцэтгэж орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэн
өгсөн бөгөөд энэхүү туршлага дээрээ үндэслэн сайжруулсан түр замыг нөхөн
сэргээх заавар, шаардлагыг тус журманд тусгасан;
- Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан талбайд үр цацаж, дахин
ургамалжуулах, хөл ургамлын менежмент хэрэгжүүлэх шаардлагуудыг энэхүү
журманд заасан байсныг журмын хамрах хүрээнд үл хамаарах тул холбогдох
заалтуудыг хассан;
- Тус журмыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй оролцоотой хэлтэс, ба албан тушаалын
жагсаалтыг бүрэн болгон шинэчилж, холбогдох үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон.
Тухайлбал, Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын хэлтсийн менежер, Геомэдээллийн системийн ажилтан, Ургамлын судалгааны баг, ЭМААБО-ны хууль,
эрхзүйн багийг журамд нэмж, үүрэг, оролцоог нь тодорхойлсон;
- Техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн талбайд дотоодын шалгалт гүйцэтгэдэг
практикийг хэрэгжүүлж ирсэн ч энэхүү журамд албан ёсоор тусгагдаагүй байсныг
нэмж оруулсан;
- Дараах хэсгүүдийг журамд шинээр нэмсэн:
•
Техникийн нөхөн сэргээлтийг эхлүүлэх хугацаа,
•
Техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг шалгах үзүүлэлтүүд,
•
Техникийн нөхөн сэргээлтэнд шимт хөрсийг ашиглах удирдамж,
•
Барилга байгууламжийн талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх
удирдамж,
•
Техникийн нөхөн сэргээлтийн шалгалтыг гүйцэтгэх удирдамж.
Эдгээр шинэчлэлүүдтэй холбоотойгоор журмын зорилго, хамрах хүрээг шинэчлэн
найруулсан.
-

-
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3.3.6. Газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт
“Оюу толгой” ХХК нь газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор
2010 оноос эхлэн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ онд
уг журамд томоохон шинэчлэл хийснийг Газрын менежментийн тогтолцоонд хийгдсэн
шинэчлэлүүд хэсэгт дэлгэрэнгүй тайлагнасан байгаа.
3.3.6.1.Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох, бүртгэх
Аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс өмнө Газар хөндөх дотоод зөвшөөрлийг
авсан байх шаардлагатай бөгөөд үүний тулд тухайн төслийг удирдан зохицуулах хэлтсээс
Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг Байгаль орчны хэлтэст гаргадаг.
2016 онд нийт 89 газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийн дагуу Байгаль орчин, хууль эрх
зүй, соёлын өв, орон нутгийн харилцааны шалгалт, дүгнэлтүүдийг гүйцэтгэж 65
зөвшөөрлийг олгож, 3 хүсэлтийг батлахаас татгалзаж, 2 зөвшөөрлийг батлах процесс
явагдаж байна. Бусад хүсэлтүүдийн хувьд зарим талбай нь гео-мэдээллийн системд
тодорхой нэр дээр хөндөгдсөн газрын ангилалд бүртгэлтэй байгаа тул тухайн талбайд
газар шорооны ажлыг эхлүүлэхэд Газар хөндөх зөвшөөрөл шаардлагагүй, харин зарим
төсөл хэрэгжихгүй болсон тул газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг цуцалсан байна. 2016
онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтэнд хариулсан байдлыг нэгтгэн Хүснэгт 23-д,
бүртгэлийг Хавсралт хүснэгт 4-д тус тус үзүүлэв.
Хүснэгт 23. Газар хөндөх зөвшөөрлийн 2016 оны тойм

#

Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийн статус

Тоо

1

Хүлээж авсан хүсэлт

89

2

Баталсан зөвшөөрөл

65

3

Батлах процесс явагдаж байгаа

2

4

Зөвшөөрөл шаардлагагүй

16

5

Төсөл цуцлагдсан

3

6

Зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан

3

Дээрх хүснэгтэнд үзүүлснээр, 2016 онд Газар хөндөх зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан
гурван тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд дараах үндэслэлээр тухайн төлөвлөсөн талбайд
газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөөгүй байна:
1. Оюут кемпийн өргөтгөлийн ажилд шаардлагатай барилгын материалыг буулгах
талбай байгуулах төсөл: Байгаль орчны шалгалтаар хүсэлт гаргасан талбайд (талбайн
байрлалыг зураг 24-д үзүүлэв) Spongiocarphella grubovii зүйлийн ургамал ургаж байгаа
тогтоогдсон нь “Оюу толгой” ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах
менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлогдсон нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай
хэмээн тогтоогдсон 8 зүйл ургамлын жагсаалтанд багтсан байгаа юм. Газар
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хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө болон Газар хөндөх
зөвшөөрлийн журамд 2016 онд шинээр тусгасан шаардлагын дагуу нэн тэргүүнд
хамгаалах 8 зүйл ургамлын тархацтай талбайд газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулахаас
зайлсхийх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүднээс энэхүү талбайд Газар хөндөх зөвшөөрөл
олгохоос татгалзаж, өөр эрсдэлгүй талбай сонгохыг санал болгосон.
Зураг 24. Оюут кемпийн өргөтгөлийн ажилд шаардлагатай барилгын материал буулгах талбай байгуулах
хүсэлт гаргасан талбайн байршил

2. Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажилд
ашиглах карьер #2: Энэхүү талбай нь Гүний хоолойгоос үйлдвэрлэлийн түүхий ус
дамжуулах шугам хоолойд 8-23 метрийн зайд байрлаж байсан тул шугамыг гэмтээх
эрсдлээс сэргийлж “Оюу толгой” ХХК-ийн Усны багаас ирүүлсэн дүгнэлтэн дээр
үндэслэн Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлтийг буцаасан.
3. Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажилд
ашиглах карьер #3: “Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны хэлтсээс
ирүүлсэн дүгнэлтээр энэхүү талбай нь дөрвөн айлын өвөлжөөнд ойрхон байсан тул
нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, мөн малын бэлчээрт үзүүлэх
нөлөөллийг бууруулах, мал амьтныг бэртэж гэмтэх эрсдлээс сэргийлэх үүднээс хүсэлт
гаргасан талбайд карьер ашиглахыг зөвшөөрөөгүй.
2016 онд баталсан Газар хөндөх зөвшөөрлийн тоог өмнөх онуудад баталсан зөвшөөрлийн
тоотой харьцуулсан байдлаар Хүснэгт 25-д үзүүлж байна. Энэхүү харьцуулалтаас үзэхэд
Газар хөндөх зөвшөөрлийн тоо буюу газар хөндөх үйл ажиллагаа жилээс жилд буурч
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байснаа 2016 онд нэмэгдсэн нь Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил идэвхитэй
өрнөж байгаатай холбоотой юм.
Хүснэгт 24. Газар хөндөх зөвшөөрлөөр хөндөгдсөн талбайн тойм, онуудаар

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ОТ лицензийн талбайд

7

40

44

51

31

27

36

ОТ лицензийн
талбайн гадна

6

69

75

18

22

10

27

13

109

119

69

53

37

63

Нийт

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмын хамрах хүрээ нь зөвхөн төслийн өөрийн үйл
ажиллагаанаас үүсэх газрын эвдрэлийг хянахад хязгаарлагдахгүй. “Оюу толгой” ХХК-иас
хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдэд ч Газар хөндөх зөвшөөрөл олгож,
байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын бүхий л шаардлагыг тавьж
ажилладаг. 2016 онд орон нутгийн хөгжлийг дэмжих хоёр төсөлд Газар хөндөх зөвшөөрөл
олгож, “Оюу толгой” ХХК-ийн хэрэгжүүлдэг байгаль орчныг хамгаалах холбогдох бүх
арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагыг эдгээр төслийг гүйцэтгэхэд тавьсан. Эдгээр
нь дараах төслүүд болно:
1. Ханбогд сумын төвлөрсөн усан хангамжийн системийн барилгын ажил
2. Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн хатуу хучилттай замын барилгын ажил
3.3.6.2.Хөндөгдсөн талбайг бүртгэх, хянах
Хөндөгдсөн талбайн бүртгэлийг гео-мэдээллийн санд тогтмол шинэчилж байдаг
(Хавсралт зураг 4). Хөндөгдсөн талбайг хөндөхийг зөвшөөрсөн талбайгаас ялгаж ойлгох
нь зүйтэй. Зөвшөөрөгдсөн талбайд газар шорооны ажил явагдаж дууссаны дараа “Оюу
толгой” ХХК-ийн Газрын асуудал хариуцсан багаас тухайн талбайн хилийг тойруулан
GPS багажийн тусламжтайгаар нарийвчилсан хэмжилт хийж, хөндөгдсөн бодит талбайг
тогтоодог. 2016 оны 12 дугаар сарын эхний хагасын байдлаар нийт 5406.01 га талбай
хөндөгдсөн бүртгэлтэй байна. Уурхайн лицензийн талбайн дотор болон гадна хөндөгдсөн
талбайн хэмжээг өмнөх жилүүдийнхтэй харьцуулан өссөн дүнгээр нэгтгэснийг График 49д үзүүлэв. Эдгээр бүх талбайг гео-мэдээллийн санд бүртгэсэн байгаа бөгөөд лицензийн
талбайн дотор байрлах хөндөгдсөн талбайнуудын шинэчилсэн зургийг Хавсралт зураг 6-д
үзүүлэв. Харин лицензийн талбайн гадна байрлах талбайнууд нь газарзүйн байршлын
хувьд таруу эсвэл дэд бүтцийн шугамын дагуу урт сунаж байрладаг учир бүгдийг нэг
хуудас дээр харуулсан зураг маш том хэмжээтэй болох тул энэхүү тайланд хавсаргах
боломжгүй юм.
График 49. Хөнсдөгдсөн талбайн хэмжээ, жил бүрийн өссөн дүнгээр
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2016 онд зөвшөөрөлгүй газар хөндөх үйл ажиллагаа явуулсан зөрчил бүртгэгдээгүй.
Харин “Оюу толгой” ХХК-ийн гэрээт тээврийн хэрэгслийн жолооч нар тогтоосон замаас
гарч зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн байж болзошгүй гэсэн хоёр мэдээллийн дагуу Байгаль
орчны хэлтсээс шалгалт хийсэн тайланг Хүснэгт 25-д товчлон тайлбарлав.
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Хүснэгт 25. 2016 онд зөвшөөрөлгүй газар хөндөхтэй холбоотой хүлээж авсан мэдээллүүд
Байршил

Хөндөгдсөн
талбай, га

Мэдээллийн товч тайлбар

Арга хэмжээ

1

ТТ нүүрсний
замаас Оюу
толгой
чиглэлд
салах
уулзварын
замын дэргэд

-

2016 оны 5 дугаар сарын 5 өдөр
Жавхлант багийн Засаг даргаас
“Оюу толгой” ХХК-д гэрээгээр
ажиллахаар явж байгаа ачааны
тэрэгнүүд замын хажууд засвар
үйлчилгээ хийж, газар эвдэж,
хөрс бохирдуулж байна гэсэн
мэдээлэл ирсэн.

Мэдээллийг авсан даруйд “Оюу толгой” ХХКийн Байгаль орчны хэлтсээс тухайн талбайд
шалгалт хийж, нөхцөл байдлыг Орон нутгийн
харилцааны хэлтэст танилцуулсан. Газар дээр
нь очиж танилцахад гэрээт компанид
ажиллахаар Улаанбаатар хотоос ирж явсан
хэсэг жолооч нар Ханбогд сум руу эргэх салаа
замын эхэнд түр амсхийж, машинуудын бүрэн
бүтэн байдлыг шалгахаар түр зогсолт хийж
байсан бөгөөд ямар ч засварын ажил
гүйцэтгээгүй буюу шинээр газар хөндсөн
шинж тэмдэг талбайд байгаагүй учир
залруулах арга хэмжээ авах шаардлагагүй гэж
дүгнэсэн.

2

Төлөгийн
тал, Манлай
болон
Ханбогд
сумын зааг
дээр

22 км урт
зам

2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны
өдөр Орон нутгийн харилцааны
хэлтсээс Манлай болон Ханбогд
сумын зааг дээр Төлөгийн тал
хэмээх газар “Оюу толгой” ХХКийн
тээврийн
хэрэгслүүд
тогтоосон замаас гадуур олон
салаа зам үүсгэж байна гэсэн
мэдээллийг
хүлээж
авснаа
Байгаль
орчны
хэлтэст
дамжуулсан.

Мэдээллийн дагуу Байгаль орчны хэлтсээс
Төлөгийн талд шалгалт хийсэн. Тайланд
сайжруулан бэлтгэсэн буюу тогтоосон замын
хажуугаар олон салаа зам үүссэн болохыг
баримтжуулсан. Энэхүү тайлантай холбогдох
албан тушаалтнууд танилцах шатандаа явж
байна.

#

3.3.6.3.Хэсгийн дүгнэлт
1. “Оюу толгой” ХХК нь 2016 онд Газрын менежментийн тогтолцоондоо ихээхэн
шинэчлэл, сайжруулалтыг хийсэн. Үүнд менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн
боловсруулж,
холбогдох
журмуудад
шаардлагатай
сайжруулалт,
нэмэлт
өөрчлөлтүүдийг тусгаснаас гадна шинэ журмуудыг боловсруулсан болно. “Оюу
толгой” ХХК-ийн Газрын менежментийн тогтолцоо нь газрыг зүй зохистой ашиглах
тухай “Оюу толгой” ХХК-ийн бодлого, зарчмуудыг тусгасан менежментийн
төлөвлөгөө, түүнийг дэмжсэн үндсэн болон туслах журмуудаас бүрдэж байгаа бөгөөд
Монгол улсын холбогдох хуулийн шаардлагууд, стандартууд, Рио Тинто болон
санхүүжүүлэгч байгууллагуудын стандарт шаардлагуудад нийцсэн газрын зохистой
менежментийг хэрэгжүүлж байна.
2. Газрын эвдрэлийг хянах, хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор хэрэгжүүлж
буй Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмаа “Оюу толгой” ХХК амжилттай
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2016 онд нийт 89 Газар хөндөх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн
авснаас 65 зөвшөөрөл олгож, Ховор ургамлыг хамгаалах журмын дагуу сонгосон
талбайг өөрчлүүлэхээр 1 болон бусад шалтгаанаар 2 хүсэлтийг буцаасан.
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3. Зөвшөөрөлгүй газар хөндсөн зөрчил бүртгэгдээгүй. Харин Орон нутгийн захиргаанаас
ирүүлсэн хоёр мэдээллийн дагуу нэр бүхий талбайнуудад Байгаль орчны
шалгалтуудыг шуурхай гүйцэтгэсэн. Нэг талбайд залруулах арга хэмжээ авах
шаардлагагүй гэж дүгнэгдсэн бол, Төлөгийн тал хэмээх газар үүссэн олон салаа замын
талаар шалгалтын тайланг холбогдох удирдлагуудад танилцуулсан байгаа.
4. “Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагааны эхэн үеэс өнөөг хүртэл нийт хөндөгдсөн
талбайн хэмжээг гео-мэдээллийн санд тогтмол бүртгэж байгаа бөгөөд 2016 оны эцсийн
байдлаар нийт 5406.01 га талбай хөндөгдсөн байгаагаас лицензийн талбайн дотор
3200.94 га, харин лицензийн талбайн гадна 2205.07 га талбайг тус тус хөндсөн байна.
5. 2016 онд нийт 43.04 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөснөөс
жилийн эцсийн байдлаар нийт 32.24 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийж
гүйцэтгээд байна. Техник, санхүүгийн хүчин зүйлүүдээс шалтгаалан зарим талбайд
төлөвлөсөн нөхөн сэргээлтийн ажил хойшлогдсон. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт,
Оюу толгой-Гашуун Сухайт болон Ханбогд-Оюу толгой чиглэлийн хатуу хучилттай
замын барилгын ажилтай холбоотойгоор техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр
төлөвлөсөн 13.24 га талбайг дахин ашиглах болсны улмаас нөхөн сэргээлтийн ажил
гүйцэтгэхгүй болсон. Мөн нэмэлт 11 өрмийн талбай, нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн бусад
нэмэлт 13.47 га талбайнуудыг тооцон 2016 оны техникийн нөхөн сэргээлтийн
гүйцэтгэл 107 хувь байна.
6. Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас хийсэн “Оюу толгой”
ХХК-ийн 2015 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн
гүйцэтгэлийг хүлээн авсан ажлын хэсгийн дүгнэлтэнд “Оюу толгой” ХХК-ийн үйл
ажиллагааны явцад ашиглагдаж байсан нэр бүхий хуучин замуудаас цаашид
ашиглагдахгүйг нь нөхөн сэргээх талаар 2016 оны Байгаль орчны менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгахыг санал болгосны дагуу дараахь арга хэмжээнүүдийн
төлөвлөгөөндөө оруулсан. Нийт 6 замыг тодорхойлсноос 5-ыг нөхөн сэргээх
боломжтой эсэхийг тодруулахаар Байгаль орчны хэлтсийн удирдлагад мэдээлсэн. 2016
оны техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний төсөв нэгэнт батлагдсан учраас
нэмэлт талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгүүлэх техник болон санхүүгийн
боломжгүй байсан.
3.3.7. Шимт хөрсний менежмент
Шимт хөрсийг хадгалж хамгаалах нь стратегийн өндөр ач холбогдолтой бөгөөд
газар хөндөхөөс өмнөх үеийн ургамлан бүрхэвч болон биологийн төрөл зүйлийн амьдрах
орчныг дахин бий болгох буюу нөхөн сэргээлтийг амжилттай хийхэд өнгөн хөрсний
хадгалалт, хамгаалалт чухал юм. “Оюу толгой” ХХК нь 2011 оноос Барилгын үе шатны
шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж өнгөн хөрсийг хуулах, хадгалах
болон хамгаалахтай холбогдуулан өнгөн хөрстэй ажиллах журмыг боловсруулан дагаж
мөрдөж байна. Энэхүү менежментийн төлөвлөгөөнд зааснаар хамгаалж хадгалах стандарт
шаардлагад нийцсэн шимт хөрс бүхий талбайд ажиллах “Оюу толгой” ХХК-ийн нэгж,
хэлтэсүүд болон гэрээт гүйцэтгэгч нь хөрс хуулалтын ажил эхлэхээс өмнө өнгөн хөрсний
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хуулалт, хадгалалтын талаар дараах зүйлсийг тусгасан төлөвлөгөөг боловсруулж, “Оюу
толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсээр батлуулсан байх ёстой.
• Гүйцэтгэх ажлын танилцуулга, ашиглах талбайн хэмжээ болон орчны/хөрсний онцлог.
• Шимт хөрс хуулах, хадгалах горим, төлөвлөгөө.
• Шимт хөрсийг эргүүлэн нөхөн сэргээлтэнд ашиглах төлөвлөгөө.
• Ажиллах хүч, техникийн тухай мэдээлэл.
• Ашиглах талбай, шимт хөрсний хуулах талбай болон хадгалах байршлыг харуулсан
газрын зураг.
Энэхүү шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг “Оюу толгой” ХХКийн Байгаль орчны хэлтсээс тогтмол хянах, мэргэжлийн зааварчилгаа өгөх зарчмаар
холбогдох гэрээт болон үндсэн хэлтсүүдтэй хамтран ажилласнаар шимт хөрсний зөв
зохистой менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрддэг.
3.3.7.1.Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах
Шимт хөрсийг хуулах, хадгалах дотоод журамд зааснаар чанарын шаардлага хангасан
шимт хөрсийг зохих гүнд хүртэл хуулан авч үржил шимгүй хөрснөөс тусад нь хадгалж,
тухайн газар хийгдсэн ажил дуусмагц нөхөн сэргээлтэнд ашиглах ёстой. Харин шимт
хөрсийг тухайн ажлын талбайд шууд ашиглах боломжгүй тохиолдолд хамгийн эхний
ээлжинд нөхөн сэргээлт хийх талбай руу эсвэл урт хугацааны овоолгын талбай руу
зөөвөрлөж, биологийн идэвхитэй байдлыг нь хадгалах зорилгоор 3 метрээс хэтрэхгүй
(MNS 5916:2008 стандартад 5 метрээс дээшгүй гэж заасан) өндөртэй овоолон хурааж
хадгална. 2 жил ба түүнээс дээш хугацаанд хадгалагдах овоолгод шимт хөрсний чанарыг
хэвээр хадгалах арга хэмжээнүүдийг авах бөгөөд нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэгдэх шимт
хөрсний чанар нь MNS 5916:2008 стандартад заасан үржил шимт хөрсний чанарт тавигдах
шаардлагуудыг хангасан байна. Шимт хөрсийг хуулах гүний хэмжээг газар хөндөхөөс
өмнөх байгаль орчны шалгалтаар тогтоож, хуулсан шимт хөрсийг хаана хадгалах зэргийг
Газар хөндөх зөвшөөрлийн нөхцөлд тодорхой зааж өгдөг. Мөн журмын дагуу шимт
хөрсний овоолгууд дээр бүртгэл хөтөлж Газарзүйн Мэдээллийн Санг тогтмол шинэчилж
холбогдох зургийг улирал бүр гаргуулан ажилладаг.
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Зураг 25. Шимт хөрсийг хуулах болон хуулсны дараах байдал

2016 оны байдлаар Оюу толгой уурхайн талбайд урт хугацааны шимт хөрсний 10 овоолго
байна (Хүёнэги 25). Эдгээр урт хугацааны шимт хөрсний овоолго нь 86.3 га талбайг эзлэх
ба энд нийт 1,722,182.2 шоо метр хөрс хадгалагдаж байна.
Хүснэгт 26. Уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын шинэчлэгдсэн мэдээлэл2016

№

Урт хугацааны
овоолгууд

шимт

1

Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-1

OP TS 1

4.87

2

Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-2

OP TS 2

2.22

3

Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-4

OP TS 4

6.94

105,639.40

4

Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-5

OP TS 5

6.83

161,072.30

5

Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-6

OP TS 6

2.67

33,036.00

6

Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-3

OP TS 3

12.27

7

Хаягдал
хүдэр
хадгалах
байгууламжийн овоолго

1-р

TSF cell#1 TS

10.76

8

Хаягдал
хүдэр
хадгалах
байгууламжийн овоолго-1

2-р

TSF cell#2 TS-1

32.93

507,180.70

9

Хаягдал
хүдэр
хадгалах
байгууламжийн овоолго-2

2-р

TSF cell#2 TS-2

5.04

73,530.00

10

Шимт хөрсний овоолго-9

TS 9

1.77

7,258.70

11

Хаягдал
хүдэр
хадгалах
2-р
байгууламжийн шимэрхэг хөрсний
овоолго-1

TSF-SS-01

6.99

Нийт

хөрсний

Код

Талбайн
хэмжээ /га/

86.3

Шимт хөрсний
хэмжээ /метр.куб/

257,819.00

576,646.00

1,722,182.20

2016 оны тайлант хугацааны байдлаар (2015.10.08-2016.10.13) нийт 45 талбайд ГХЗ-ийн
хүсэлт ирж 65 талбайд хөрс, ургамалжилтын судалгаа хийсэн бөгөөд талбайн хэмжээ,
хуулах шимт хөрсний хэмжээг нэгтгэн үзүүлэв (Хүснэгт 26).
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Доорх хүснэгтээс харахад газар хөндөхийг зөвшөөрсөн 45 талбайн 25 нь буюу 385 га нь лицензийн
талбайн дотор, 20 нь буюу 254.4 га нь лицензийн талбайн гадна байв. Үүнээс шимт хөрс хуулах
шаардлагатай гэж үзсэн талбайн хэмжээ нь 310 га бөгөөд үлдсэн 329.4 га нь ямар нэг хэмжээгээр
нөлөөлөлд өртсөн, өмнө нь хөндөгдсөн, шимт хөрсгүй, шимт хөрс нь чанарын шаардлага хангахгүй,
бодит төсөл хэрэгжих талбай нь ГХЗ хүссэн талбайгаасаа бага (жишээлбэл LDP-151102 дээр элсний
хайгуул хийх зорилгоор авсан 255.91 га талбайн зөвхөн 0.5 га нь ашиглагдах төлөвлөгөөтэй байсан) гэх
мэт шалтгаануудаар шимт хөрс хуулах зааварчилгаа өгсөн талбайн хэмжээ нь ГХЗ авсан
талбайгаасаа бага байв (Хавсралт хүснэгт 4
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Хавсралт хүснэгт 4. 2016 онд олгосон Газар хөндөх зөвшөөрлийн жагсаалт

#

Төслийн нэр

Баталсан
огноо

Зөвшөөрлийн
талбайн
хэмжээ, га

ГХЗ-151001

10/5/2015

3.00

1

Бетон
зуурмагийн
үйлдвэр
1-н
шилжүүлэх болон замын өргөсгөх ажил

2

Оюу толгой-Гашуун Сухайтын чиглэлийн замын
3 ба 5-р хэсгийн зам барилгын ажил

ГХЗ-151002

10/5/2015

62.50

3

Ил Уурхайн үе шат 4-ийн өргөтгөлийн ажил

ГХЗ-151003

10/7/2015

151.36

4

Агуулахын үе шат-2-ын өргөтгөлийн ажилтай
холбоотойгоор
хийгдэх
геотехникийн
судалгааны ажил

ГХЗ-151004

10/28/2015

0.16

5

BP-Och01 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151005

10/28/2015

4.79

6

BP-Och02 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151006

10/28/2015

7.70

7

BP-Och03 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151007

10/28/2015

10.43

8

BP-Och04 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151008

10/28/2015

7.81

9

BP-Och05 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151009

10/28/2015

8.20

10

QU-Och06 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151010

10/28/2015

2.77

11

QU-Och07 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151011

10/30/2015

1.70

13

QU-Och09 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151012

10/28/2015

1.25

14

QU-Och10 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151013

11/15/2015

1.22

15

Ханбогд сумын усан хангамжийн системийн
барилгын ажил

ГХЗ-151101

11/19/2015

23.88

16

Хаягдал Хадгалах байгууламж #2-ын элсний
судалгаа

ГХЗ-151102

11/19/2015

255.91

17

Ханбогд сумын усан хангамжийн систем - 10
квт цахилгаан дамжуулах шугам

ГХЗ-151103

11/25/2015

22.10

18

Ханбогд сумын усан хангамжийн систем Кэмпийн Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын
талбай

ГХЗ-151104

11/26/2015

0.53

19

Tүүхий ус ханган нийлүүлэх систем Тээврийн
хэрэгслийн зогсоолын талбайнууд

ГХЗ-151105

12/11/2015

0.59

20

Босоо Ам-1 болон Босоо ам-2 хоорондох шинэ
зам

ГХЗ-151201

12/26/2015

0.36

21

Ил уурхайн E930 тээврийн зам

ГХЗ-151202

1/15/2016

0.87

22

Хаягдал хадгалах
хөрсний овоолго

ГХЗ-160101

1/15/2013

17.43

23

Ил Уурхайн E930 хүнд машины зогсоол

ГХЗ-160102

1/15/20116

2.09

24

Хаягдал хадгалах байгууламж #1-ын материал
холих талбай

ГХЗ-160301

3/15/2016

7.65

25

Барилга
инженерийн
группын
гэрээт
компаниудын материал байршуулж хадгалах
талбай

ГХЗ-160302

3/17/2016

0.27

байгууламж

#2-ын

хашаа

Зөвшөөрлийн
дугаар

дэд
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#

Төслийн нэр

Зөвшөөрлийн
дугаар

Баталсан
огноо

Зөвшөөрлийн
талбайн
хэмжээ, га

26

Төв Дулааны станцын замд ус зайлуулах хоолой
угсрах ажил

ГХЗ-160303

3/24/2016

0.23

27

Ил уурхайн бага агуулагатай хүдэр агуулах төв
талбай

ГХЗ-160401

4/27/2016

2.99

28

Босоо ам-1, босоо
механизмын зам

ГХЗ-160602

6/26/2016

13.58

29

Босоо ам-1 ийн хойноос орох хэсэг

ГХЗ-160603

6/28/2016

2.98

30

Гүний уурхайн хаягдлын овоолго

ГХЗ-160701

7/7/2016

15.20

31

Төв дулааны станцын материал хураах талбайн
өргөтгөл-2

ГХЗ-160601

6/25/2016

0.45

32

Хаягдал Хадгалах байгууламжийн хүнд машин
механизмын шинэ зогсоол

ГХЗ-160702

7/13/2016

3.34

33

Далд уурхайн налуу нэвтрэлт

ГХЗ-160703

7/19/2016

38.85

34

Далд уурхайн налуу нэвтрэлтийн түр овоолго

ГХЗ-160704

7/20/2016

7.34

35

Оч Наран компанийн түр суурин

ГХЗ-160705

7/7/2016

3.72

37

Усны хяналт шинжилгээний нэмэлт хайгуулын
цооног өрөмдөх талбай 5

ГХЗ-160804

8/21/2016

0.25

38

Гүний Хоолой болон Галбын
цооногийг ашиглалтаас гаргах

ГХЗ-160805

8/22/2016

0.54

39

BP-Och01 карьерын өргөтгөл

ГХЗ-160803

8/16/2016

10.00

40

Ханбогд Зуны кемпийн цахилгааны холболт

ГХЗ-160801

8/7/2016

2.20

41

BP- Och0” карьерын өргөтгөл

ГХЗ-160802

8/9/2016

0.78

42

Үндсэн суурь шугамын үзлэг шалгалт, урсгал
засвар

ГХЗ-160901

9/2/2016

1.49

43

Төв дулааны станц - Эрчим суурингийн түүхий
усны шугам

ГХЗ-160903

9/5/2016

3.94

44

Эрчим кемпийн гэрүүдийн барилгажилт

ГХЗ-160905

9/19/2016

3.12

45

ОТ хяналт шинжилгээний нэмэлт
өрөмдөх / суурилуулалт (үе шат 2)

ГХЗ-160906

9/20/2016

1.25

46

Хуучин нисэх зурвасын орчим дахь хайгуулын
өрөм

ГХЗ-160904

9/12/2016

1.50

47

HWS өрөмдлөг: CF43 болон CF44

ГХЗ-160902

9/2/2016

0.50

48

Ханбогд-ОТ хоорондох хатуу хучилттай авто
замын барилгын ажил

ГХЗ-160908

9/26/2016

351.00

49

Ханбогд-ОТ зам барилгын ажил – Гэрээт
компанийн материал хадгалах талбай

ГХЗ-161001

10/5/2016

13.43

50

Босоо ам-1 Төв халаалтын систем шинэчлэх
ажил

ГХЗ-160907

9/24/2016

1.10

51

ОТ хяналт шинжилгээний нэмэлт
өрөмдлөх/суурилуулалт (үе шат 2)

ГХЗ160906_шинэчл

10/5/2016

1.25

ам-2-ын

хүнд

машин

Говь

дахь

цооног

цооног
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Зөвшөөрлийн
дугаар

Төслийн нэр

#

Баталсан
огноо

Зөвшөөрлийн
талбайн
хэмжээ, га

сэн
52

Уурхайн талбай дахь геотехникийн хяналт –
Гүний уурхай

ГХЗ-161003

10/18/2016

1.11

53

200 гэр суурингийн өргөтгөл (Манлай кемп)

ГХЗ-161002

10/15/2016

2.87

54

Уурхайн талбайн гаднах геотехникийн судалгаа
– Гүний уурхайн төсөл

ГХЗ-161201

12/1/2016

1.84

55

Хаягдал хадгалах байгууламж #2-ын далангийн
суурийн бэлтгэл

ГХЗ-161101

11/7/2016

213.53

56

Ханбогд-Оюу толгой замын карьер#4

ГХЗ-161102

11/8/2016

0.83

57

Ханбогд-Оюу
(Дөрвөлжин)

ГХЗ-161103

11/8/2016

0.53

58

Босоо ам#2 гэрээт
хадгалах талбай

ГХЗ-161007

10/31/2016

1.98

59

35кВт эрчим хүчний шугамын геотехникийн
судалгаа – Гүний уурхайн төсөл

ГХЗ-161104

11/16/2016

0.30

60

Хаягдал хадгалах байгууламж #1-н материал
холих газар (урд хэсэг)

ГХЗ-161202

12/1/2016

3.64

61

Хүнд машин механизмын засварын газар хүрэх
хөнгөн тэрэгний зам

ГХЗ-161204

12/19/2016

0.52

62

Манлай кемпээс Босоо # 1, 2 хүртэлх явган
хүний зам

ГХЗ-161203

12/8/2016

1.89

63

Эрчим суурингийн шилэн кабель

ГХЗ-161205

12/19/2016

0.12

64

Эрчим кемпийн түр ашиглах газар

ГХЗ-161206

12/20/2016

9.60

толгой

замын
[компанийн

карьер#5
материал
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Хавсралт хүснэгт 5. 2016 оны шимт хөрсний хадгалалт, хуулалтын тайлан).
Шинээр хөндөх талбайд шимт хөрсийг 20-30 см-ийн зузаантайгаар, нийт 755,333 шоо
метр шимт хөрс хуулахаар төлөвлөсөн. Үүний 209,907.6 шоо метр нь лицензийн талбайн
дотор, 545,425.4 шоо метр нь лицензийн талбайн гадна байв.
2016 оны тайлант хугацаанд лицензийн талбайд авсан ГХЗ-үүд дээр нийт 71.7 га
талбайгаас нөхцөл болзолтойгоор 209,907.6 шоо метр шимт хөрс хуулах зааварчилгаа
өгсөн ба хөрс хуулах үед болон хуулсны дараа авсан судалгаагаар нийт 34.61 га
талбайгаас 98,846.31 шоо метр хөрс хуулсан байна (Хавсралт хүснэгт 5). Жишээлбэл
дараах шалтгааны улмаас шимт хөрс хуулсан талбайн хэмжээ болон зузаан нь ГХЗ авах
үед өгсөн зааварчилгаанаас бага буюу өөр байв. Үүнд:
•

•

•

•

Зарим хэлтэсүүд ГХЗ авахдаа хөндөх талбайгаасаа илүү талбай авах буюу буфертэй
(бамбай бүс) авч байсан. Тухайлбал Шафт 1 болон Шафт 2-ыг холбосон замын
ажлын үед 12м-ийн өргөнтэй зам барих зорилгоор ГХЗ авахдаа замын 2 талд 1924м-ийн буфер авсан ба ажил хийгдэх үед шимт хөрс хуулсан талбай нь зөвхөн 12м
өргөнтэй замын хэсэг байсан ба үлдсэн талбай нь хөндөгдөөгүй байна.
Харлаг дэнж болон хадархаг дов толгод дээр шимт хөрсны давхрага байхгүй
байсантай холбоотой шимт хөрс тухайн талбайгаас хуулахгүй байх зааварчилгаа
өгсөн. Талбай тус бүрийн харлаг дэнжтэй хэсгийг нарийн гаргахад хүндрэлтэй учир
хөрс хуулах зааварчилгааг бүхэлд нь өгч бодит хуулсан талбайг ажил хийх үед
болон дууссаны дараа гаргахаар төлөвлөсөн байсан.
Шимт хөрсний зузаан нь харилцан адилгүй байдаг ба бодит ажил хийгдэх үед
талбайн хэв шинжээс хамаарч зарим тохиолдолд зааварчилгаа өгсөн хэмжээнээс их
болон бага байх магадлалтай байсан.
ГХЗ авсан боловч ажил нь эхлээгүй болон цуцлагдсантай холбоотой шимт хөрс
хуулах ажил хийгдээгүй байгаа гэх мэт.

Хүснэгт 27. 2016 онд ОТ төслийн зүгээс хөндсөн газар болон хуулж, хадгалсан шимт хөрсний хэмжээ

ГХЗ, ш

ГХЗ өгсөн
талбайн хэмжээ,
га

Шимт хөрс
хуулах талбайн
хэмжээ, га

Шимт хөрс
хуулах хэмжээ,
м3

Лицензийн талбайн дотор

25

385.0

71.7

209,907.6

Лицензийн талбайн гадна

20

254.4

238.4

545,425.4

Нийт

45

639.4

310.0

755,333.0

Газар хөндөх талбайн
байршил
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Зураг 26. Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын байршлын зураг

3.3.7.2.Шимт хөрсний овоолгууд дээр тавих хяналт
Шимт хөрстэй ажиллах журам OT-10-E14-PRC-0001-ын 4.2.5-д шимт хөрсний овоолгыг
хийж дуусгахдаа далангийн налууг 15° болгоно гэж заасан байдаг боловч Оюу Толгой
уурхайн талбайд хураасан урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын дундаж налуу нь 30°
байна. Үүнийг багасгах талаар ярилцаж 2016 онд Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-4
дээр овоолгын оройг тэгшилж өндрийг багасгах аргаар туршилт явуулсан ба үр дүнд нь
овоолгын хажуугийн дундаж налуу 20°, өндөр нь 1.5 метр болсон байна. Цаашид
овоолгын налууг илүү багасгах практик аргуудын талаар Оюу толгойн газар шорооны баг
болон ил уурхайн багуудтай ярилцаж, судалж байна.
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Зураг 27. Ил уурхайн шимт хөрсний #4 овоолгын дундаж өндөр болон хажуугийн налууг хэмжүүлэн, налууг
багасгахаар овоолгын оройг тэгшлэх болон өндрийг багасгах ажил хийгдэж буй байдал

Мөн түүнчлэн, төслийн талбайд
хадгалагдаж буй урт хугацааны шимт
хөрсний овоолгуудын дундаж өндөр
2.5 метр байгаа ба салхины элэгдлээс
сэргийлэхийн
тулд
овоолгын
гадаргууг ургамалжуулах техникийн
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор
овоолгын өргөний дагуу 60 метр
тутамд 8 метр өргөнтэй зам үлдээж
шимт хөрсийг хураалгаж байна.
Зураг 28. 60 м-ийн өргөн овоолго тутамд 8 м-ийн өргөнтэй зам гарган хураалгасан байгаа байдал

3.3.7.3. Шимт хөрсний овоолгын гадаргууг ургамалжуулах
Шимт хөрсний чанарыг хадгалах, алдагдуулахгүй байх үүднээс урт хугацааны шимт
хөрсний овоолгуудыг ургамалжуулах ажлыг 2015 онд ил уурхайн шимт хөрсний овоолго
5-ын 2.76 га талбайд хийгдсэн ургамалжуулах туршилт амжилттай явагдаж нэг наст
ургамлууд ургаж эхэлсэн байна.

Зураг 29. Ил уурхайн шимт хөрсний овоолго-5 дээр Finn Titan 400 маркын устай үрлэгч болон СЗП-3.6
маркийн үрлүүрийг ашиглан ургамалжуулах ажил хийгдэж, 2016 оны зуны ургалтын байдал

3.3.7.4.Уурхайн талбайд байрлах
овоолгуудын чанарын хяналт

урт

хугацааны

шимт

хөрсний

Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын үржил шим, элэгдэл эвдрэл, чанарын
доройтолд хяналт тавин судалж, хамгаалалтын арга хэмжээ авах тухай компанид
мөрдөгдөж буй OT-10-E14-PRC-0001 бичиг баримтын дугаартай “Шимт хөрсийг хуулах,
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хадгалах журын 4-р бүлэгт орсон байдаг ба тус журамд тусгагдсаны дагуу хяналт тависаар
ирсэн. Энэ журмын нэг дэд журам болох Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгын чанарын
хяналт шинжилгээ явуулах журам OT0244-00-SWPO-0010-ийг 2014 онд боловсруулж
мөрдөж эхэлсэн ба 2016 онд тус журмыг шинэчилж гарган журамд заасны дагуу шимт
хөрсний чанарын хяналтыг тавьж хөрсний физик химийн шинж чанарыг жилд нэг удаа,
хөрсний экологийн судалгааг 2 жилд нэг удаа дээж авч үнэлгээ хийх гэсэн давтамжтайгаар
явуулж байна.
• Хөрсний химийн шинж чанаруудад: ялзмаг, хөдөлгөөнт фосфор (P2O4), хөдөлгөөнт
кали (K+), солилцох сууриудын нийлбэр нийт азот (N2), шингээгдсэн калци Ca2+,
шингээгдсэн магни Mg2+, хөрсний урвалын орчин, хөрсний карбонат болон
хөрсний давсжилт.
• Хөрсний физик шинж чанаруудад: хөрсний механик бүрэлдэхүүн болох элс, шавар
болон тоосны харьцаа.
• Хөрсний микробиологийн судалгаанд: Нийт бичил биетний тоо; бактери,
актиномицет, хөгц мөөгөнцрийн тоо болон харьцаа; дээжинд давамгай илэрсэн
колонуудын бичил биетнийг тодорхойлуулж байна.
2016 онд төслийн талбайд хадгалагдаж буй урт хугацааны шимт хөрсний 9 овоолгын 52
цэг, шинээр овоолж буй шимэрхэг хөрсний нэг овоолгын 6 цэг болон хяналтын
талбайнуудаас авсан 7 цэгийн хөрсний дээжийг Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн
харъяа Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лабораторит шинжлүүлсэн. Үлдсэн 1
овоолго буюу шимт хөрсний овоолго#9 нь жил бүрийн хөрсний мониторингийн дээж авах
хугацаа болох 4-р сараас хойш хураагдаж эхлэсэн учир энэ жилийн чанарын хяналтын
тайланд ороогүй болно. Тус овоолгоос 6-р сард дээж авч мэргэжлийн лабораторит
илгээсэн ба дээжний хариу тайлан бичих хугацаанаас хойш ирсэн учир ирэх жилийн
тайланд үр дүнг нь нэгтгэн оруулахаар болов.
Хяналтын цэгүүд: Хяналтын цэгүүд гэдэгт нь байгалийн аясаар байгаа, хөндөгдөөгүй,
тухайн харьцуулж буй талбайтай ижил топограф болон ургамлан бүрхэвчтэй, 50км-ын
радиус дотор багтаж буй талбайг оруулсан болно. Мөн талбайг хөндөхөөс өмнө авсан
хөрсний суурь судалгааны үр дүнгүүд энд багтаж байна. Шимт хөрсний овоолгын
чанарын хяналтын тайлангийн хувьд, ил уурхайн шимт хөрсний овоолго 1-4 (OP-TS-1-4)
болон хаягдал хүдэр хадгалах 1-р байгууламжийн овоолгууд дээр тухайн талбайг
хөндөхөөс өмнө хийлгэсэн 2011 оны ШУА-ийн харъяа Газарзүйн болон Геологийн
хүрээлэнгийн “Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан орчмын газрын хөрсөн
бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайлангийн үр дүнгүүдийг суурь
судалгааны үр дүн болгон хяналтын цэгийн үзүүлэлтээр авч үзэв. Бусад овоолгуудын
хувьд Оюу Толгой орчмын хөрсний мониторингийн цэгүүдийн 2013 оны ижил
лабораторит шинжлүүлсэн дээжүүдийг хяналтын цэгийн хязгаар болгон ашиглав. 2016
онд ил уурхайн шимт хөрсний овоолго 1-4 болон хаягдал хүдэр хадгалах 1-р
байгууламжийн овоолгуудын хөрс хуулсан талбайн ойролцоох хөндөгдөөгүй талбайгаас
дээж авч тус овоолгуудын хөрсний чанартай мөн харьцуулалт хийсэн.
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3.3.7.4.1.

Шимт хөрсний овоолгын химийн шинж чанар

Хөрсний ялзмагийн агууламж: Хөрсний ялзмагийн агууламж нь хөрсний үржил шимийг
тодорхойлох чухал үзүүлэлтийн нэг бөгөөд ургамалд шууд ашиглагдах макро элемент
болон хөрсөн дэхь бичил организмын тоо толгойтой шууд хамааралтай байдаг.
Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын
ялзмагийн агууламж нь 2016 оны байдлаар 0.28-0.7% байна. Эдгээр шимт хөрсний
овоолгуудын ялзмагийн хэмжээ нь хяналтын цэгүүдийн хязгаарт багтаж байгаа учир
чанар нь алдагдаагүй байна гэж үзэж болно.

Шимт хөрсний ялзмаг
1.4
1.2

2013

Ялзмаг, %

1.0

2015

0.8
2016

0.6
0.4

Control soil

0.2

Native soilMax
Native soilMin

0.0

Шимт хөрсний овоолгын нэр
График 50. Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын ялзмагийн
хэмжээг 2013-2016 оны хөрсний шинжилгээний үр дүн болон хяналтын цэгүүдтэй харьцуулсан байдал

Хөрсний уусмалын орчин: Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт
хөрсний овоолгуудын хөрсөн дэх уусмалын орчин нь сул шүлтлэг шинж чанартай байгаа
ба хяналтын хязгаараас даваагүй байна. Энэ нь уурхайн талбайд хадгалж буй урт
хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын урвалын орчин хэвийн түвшинд байгааг илтгэж
байна.

Хуудас - 115

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

Хөрсний урвалын орчин
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pH H2O (1:1.25)
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Шимт хөрсний овоолгын нэр
График 51. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын уусмалын орчинг (pH) хяналтын цэгүүдтэй
харьцуулсан байдал

Хөрсөн дэх нитратын азотын хэмжээ нь ургамал ургахад нэн шаардлагатай хөрсний
макро элементийн нэг бөгөөд зохих хэмжээнд байх нь ургамал ургах нөхцөлийг бүрдүүлж
ургамлын хоол тэжээл болдог. Аммоны нитрат (N-NH4) болон нитратын азотууд (N-NO3)
нь хоорондоо шилжилт хөдөлгөөн хийж тогтворгүй байдаг ба ургамал шууд ашиглах
боломжтойг нь бодож гаргадаг. Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны
шимт хөрсний овоолгуудын хөрсөн дэхь нитратын азотын хэмжээ нь 2015 онд 1.3-2.63
мг/кг, 2016 онд 0.42- 2.81 мг/кг байна. Энэ нь хяналтын цэгийн дээжүүдийн үр дүн болох
0.26-2.8 мг/кг үзүүлэлтийн хязгаар дотор багтаж байна. Иймээс төслийн талбайд
хадгалагдаж буй урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудад агуулагдах нитратын азотын
чанар нь алдагдаагүй, ургамал ургахад шаардагдах нитратын азотыг хангах боломжтой
гэж үзэж байна.
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Нитратын азот

N-NO3, мг/кг

2015
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1
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Native soilMax
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Шимт хөрсний овоолго
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График 52. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсөн дэхь нитратын азотын хэмжээг хяналтын
цэгүүдтэй харьцуулсан байдал

Хөрсний цахилгаан дамжуулах чанар нь тухайн хөрсөн дэх ууссан давсны хэмжээг
харуулдаг бөгөөд 1-2.5 dS/m байхад дундаж үзүүлэлттэй гэж үздэг байна (Horneck et al.,
2011). Ууссан давсны хэмжээ өндөр байх нь ургамал ургах таатай нөхцөлд саад болдог
бөгөөд ууршилт өндөр, хур тунадас бага ордог хуурай цөлийн бүсэд газрын гадарга дээр
байгаа эерэг болон сөрөг цэнэгт ионууд нь хөрсний гүнрүү нэвчилгүй хуримтлагдах,
хөрсний гүн дэхь эх чулуулгийн задралаас үүсэлтэй макро, микро элементүүд газрын
гадарга руу шилжилт хөдөлгөөн хийх гэх мэт шалтгааны улмаас хөрсний давсжилт
нэмэгддэг байна (Jay Northon n.d).
Уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын цахилгаан
дамжуулах чанар 2015 онд 0.69-3.2 dS/m, 2016 онд 0.26-2.57 dS/m гарсан ба энэ нь 2011
онд хийлгэсэн суурь судалгаа болох хяналтын цэгүүдийн хязгаарт багтаж байна. Үүнийг
үндэслэн овоолгуудын цахилгаан дамжуулах чанар нь хэвийн хэмжээнд байна гэж үзэж
байна.
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Шимт хөрсний овоолго
График 53. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын цахилгаан дамжуулах чанарыг хяналтын цэгүүдтэй
харьцуулж үзсэн нь

Хөрсний карбонатын хэмжээ: Оюу Толгой төслийн талбайд байрлах урт хугацааны шимт
хөрсний овоолгуудын карбонатын хэмжээ нь хяналтын цэгүүдийн хязгаар дотор багтаж
байгааг Error! Reference source not found.-аас харж болно.
100

Карбонатын хэмжээ

10
CaCO3, %

2015
2016
Control soil

1

Native soil-Max
Native soil-Min
0

Шимт хөрсний овоолго

График 54. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын карбанатын хэмжээг хяналтын цэгүүдтэй
харьцуулж үзсэн нь

Хөрсний макро элементүүд болох азот, фосфор, калий, кальц болон магни нь ургамал
ургахад нэн шаардлагатай хөрсний чухал элементүүд юм. Оюу Толгой уурхайн талбайд
байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын химийн шинж чанарын хяналтын
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цэгүүдийн хязгаар дотор багтаж байгаа нь хөрсний чанарын хувьд хэвийн байгааг
харуулж байна.
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Шимт хөрсний овоолго
График 55. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээг хяналтын
цэгүүдтэй харьцуулж үзсэн нь
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График 56. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын хөдөлгөөнт калийн хэмжээг хяналтын цэгүүдтэй
харьцуулж үзсэн нь
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График 57. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын шингээгдсэн кальцийн хэмжээг хяналтын цэгүүдтэй
харьцуулж үзсэн нь

Mg 2+ мг-экв/ 100г
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График 58. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгууд дахь шингээгдсэн магни-ийн агууламжийг хяналтын
цэгүүдтэй харьцуулж үзсэн нь
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Хөрсний давсжилт: Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний
овоолгуудын хөрсний давсжилт нь хяналтын цэгүүдтэй харьцуулахад хязгаар дотроо
гарсан ба энэ нь хэвийн хэмжээнд байгааг харуулж байна. Хавсралт хүснэгт 6-д харуулсан
хүснэгт дээр дэлгэрэнгүй үр үр дүнг оруулсан болно.
Хүснэгт 28. Хөрсний давсжилт
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хөрсний
овоолгууд
болон

10

OP TS 1

мг-экв/100г

OP TS 2
OP TS 3
OP TS 4

1
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015
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График 59. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын хөрсний давсжилтыг хяналтын цэгүүдтэй
харьцуулж үзсэн нь
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3.3.7.4.2. Шимт хөрсний овоолгын физик шинж чанар
Хөрсний механик бүрэлдэхүүн: Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт
хөрсний овоолгууд нь механик бүрэлдэхүүний хувьд элсэнцэр бүтэцтэй ба хяналтын
цэгүүд болон 2011 оны судалгааны тайлантай таарч байв. Иймээс урт хугацааны шимт
хөрсний овоолгуудын хувьд механик бүтэцээ алдаагүй байна гэж үзэж байна.
Хүснэгт 29. Урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгуудын хөрсний физик шинж чанарын үзүүлэлтүүд
Урт
хугацааны
өнгөн
хөрсний
овоолгууд

Ширхэгийн хэмжээ, % ( мм-ээр)

Чулуу, %
> 2 мм

Хөрсний
механик
хэв шинж
2015 онд

Хөрсний
механик
хэв шинж
2016 онд

Элс
(2-0.05мм)

Тоос
(0.05-0.002мм)

Шавар
(< 0.002мм)

Ил уурхайн шимт
хөрсний овоолго-1

55.70

34.46

9.84

23.27

Элсэнцэр

Элсэнцэр

Ил уурхайн шимт
хөрсний овоолго-3

52.29

32.53

15.18

24.95

Элсэнцэр

Элсэнцэр

Ил уурхайн шимт
хөрсний овоолго-4

58.14

31.17

10.69

20.21

Элсэнцэр

Элсэнцэр

Ил уурхайн шимт
хөрсний овоолго-5

62.53

28.24

9.23

24.46

Элсэнцэр

Элсэнцэр

55.70

30.19

14.10

18.02

Элсэнцэр

Элсэнцэр

54.00

33.53

12.47

23.87

Элсэнцэр

Элсэнцэр

Хяналтын цэгүүд Max

63.02

39.51

15.18

36.36

Элсэнцэр

Элсэнцэр

Хяналтын цэгүүд Min

46.93

26.78

8.74

18.71

Хөнгөн
шавранцар

Хөнгөн
шавранцар

Хаягдал
хүдэр
хадгалах
1-р
байгууламжийн
овоолго
Хаягдал
хүдэр
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3.3.7.5. Ул хөрс буюу шимэрхэг хөрсийг хадгалж хамгаалах
Говь цөлийн бүсийн элсэрхэг хөрсөн дэх ялзмагийн агууламж маш бага (1%-иас
ихэвчлэн бага), хөрсний A үе давхрага маш нимгэн (0-10см) эсвэл байдаггүйтэй
холбоотой шимт хөрс хуулахдаа K, Q үеийг B үетэй нь хамт хуулан авч хадгалж байна.
Энэ үе давхрагийн доор орших (30-80см) BC үеийг ул хөрс буюу шимэрхэг хөрс гэж үзэн
2016 оноос шаардлагатай талбайнуудаас хуулуулан авч хадгалж эхэлсэн. Шимэрхэг хөрс
нь физик, химийн шинж чанараараа шимт хөрстэй төстэй, ургамлын ургах орчныг
бүрдүүлдэг нөхөн сэргээлтийн чухал ач холбогдолтой хөрс юм. 2016 онд шимэрхэг
хөрсний 6 цэгээс дээж авч лабораторит шинжлүүлэхэд эдгээр хөрс нь шимт хөрсний
шинж чанаруудтай ойролцоо очиж байв. Биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай
явуулахад тухайн талбайн хөрсний чанар маш чухал үүрэгтэй байдаг ба хөндөлт их
явагдсан, цэрдийн улаан шавартай болон чулуурхаг талбайд шимэрхэг хөрсөөр хучсаны
дараа шимт хөрсөөр хучих нь нөхөн сэргээлтийн өндөр ач холбогдолтой гэж үзэж байна.
2016 онд хаягдал хүдэр хадгалах 2-р байгууламжийн суурийн бэлтгэлийн ажилтай
холбоотой хөндөж буй талбайгаас шимэрхэг хөрсийг 30-70 см-ээр хуулуулж тусгайлан
бэлтгэсэн шимэрхэг хөрсний овоолгод хадгалж эхлээд байна.
Бүлгийн дүгнэлт: Оюу Толгой компаний зүгээс 2016 онд шимт хөрсний менежменттэй
холбоотойгоор шимт хөрс хуулах, хадгалах, нөхөн сэргээлтэнд ашиглах болон чанарын
хяналт тавих хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг дараах байдлаар дүгнэж байна. Үүнд,
Шимт хөрсний хадгалалт, хуулалт, ашиглалттай холбоотой ажлын хүрээнд:
•

2016 оны тайлант хугацааны байдлаар (2015.10.08-2016.10.13) нийт 45 талбайд
ГХЗ-ийн хүсэлт ирж 65 талбайд хөрс, ургамалжилтын судалгаа хийсэн.

•

2016 онд газар хөндөх зөвшөөрлийн хүрээнд нийт 310 га талбайд дунджаар 20-30
см зузаантайгаар шимт хөрс хуулах шаардлага тавьж, хамтран ажилласан.

•

Нийт 755,333 шоо метр шимт хөрс хуулахаар төлөвлөсөн. Үүний 209,907.6 шоо
метр нь лицензийн талбайн дотор, 545,425.4 шоо метр нь лицензийн талбайн гадна
байв.
Оюу Толгой уурхайн талбайд урт хугацааны шимт хөрсний 10 овоолгод нийт 86.3
га талбайг эзлэх 1,722,182.2 шоо метр хөрс хадгалагдаж байна.

•
•

2016 онд төслийн талбайд хадгалагдаж буй урт хугацааны шимт хөрсний 9
овоолгын 52 цэг, ул хөрсний овоолго буюу шинээр овоолж буй шимэрхэг хөрсний
овоолгын 6 цэг болон хяналтын талбайнуудаас авсан 7 цэгийн хөрсний дээжийг
Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ийн харъяа Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс
судлалын лабораторит шинжлүүлсэн.
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Шимт хөрсний чанарын хяналтын хүрээнд:
•

•

•
•

•

Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын
химийн шинж чанарын хувьд хяналтын цэгүүдийн хязгаар дотор багтаж байгаа нь
хөрсний чанарын хувьд хэвийн байгааг харуулж байна.
Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын ялзмагийн хэмжээ нь хяналтын
цэгүүдийн хязгаарт багтаж байгаа учир чанар нь алдагдаагүй байна гэж үзэж
болно.
Хөрсний макро элемент болох нитратын азотын чанар нь алдагдаагүй, ургамал
ургахад шаардагдах нитратын азотыг хангах боломжтой гэж үзэж байна.
Хөрсний давсжилт, цахилгаан дамжуулах чанар болон механик бүрэлдэхүүнүүд нь
хяналтын цэгийн хязгаар болох 2011 онд ШУА-ийн харъяа Газарзүйн болон
Геологийн хүрээлэнгээр хийлгэсэн “Оюу толгойн ил уурхай, овоолго, хаягдлын сан
орчмын газрын хөрсөн бүрхэвч, хөрсний шинж чанар”-ын судалгааны тайланд
тусгагдсан үр дүнгүүдийн хязгаар дотор байгаа учир хөрсний чанар алдагдаагүй,
хэвийн байна гэж үзэж байна.
Оюу Толгой уурхайн талбайд байрлах урт хугацааны шимт хөрсний овоолгууд нь
механик бүрэлдэхүүний хувьд элсэнцэр бүтэцтэй ба хяналтын цэгүүд болон 2011
оны судалгааны тайлантай таарч байгаа нь хөрсний физик шинж чанарын хувьд
механик бүтэцээ алдаагүй байна гэж үзэж байна.
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3.4.Агаарын чанарын менежмент
Оюу толгой төслийн талбай, түүний дэд бүтцийн шугамын дагууд агаарын чанарыг
хянахаар агаар дахь тоосны болон зарим бохирдуулагч хийн агууламжид хяналт
шинжилгээг явуулж байна. Эдгээр хяналт шинжилгээний ажлын хамрах хүрээ, үр дүнг энэ
бүлгийн дэд хэсгүүдэд тус бүрээр нь дэлгэрүүлэн хэлэлцүүлсэн болно.
3.4.1. Агаар дахь тоосны хяналт шинжилгээ
Уул уурхайн тоос нь бусад төрлийн тоосноос чанарын хувьд ялгаатай. Уурхайн тэсэлгээ,
хайгуул, бутлалт, ачилт, тээвэрлэлт гэх мэтчилэн уул уурхайн бүх төрлийн үйл
ажиллагаанаас тоос үүсдэг бөгөөд үүссэн тоосонд 1-100 микрон диаметр бүхий жижиг
ширхэгүүд зонхилдог. Түүнчлэн, уурхайн цооногууд, хог хаягдлын овоолгууд, хөндөгдсөн
нүцгэн газрууд болон уурхайн хаягдлын далангийн барилгын ажил зэрэг нь уурхайн
орчинд тоос үүсгэх гол эх үүсвэр болдог.
Хэрэв зохистой хяналт тавихгүй бол их хэмжээгээр үүссэн тоос нь булаг шанд, усны эх
үүсвэр, ургамлан бүрхэвчийг бохирдуулахаас гадна, уурхайн ажилчдын төдийгүй орон
нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд болон орчны байдалд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Үүнээс гадна
тоос нь уурхайн хүнд машин механизм, техникүүдийн ажиллагаанд эвдрэл учруулж,
улмаар бизнесийн ашигт байдалд хохирол учруулж ч болно. Тоосны 10 микроноос бага
диаметртэй ширхэгүүд нь эрүүл мэндэд хамгийн аюултай нөлөө үзүүлдэг. Тухайлбал, 2.510 микрон диаметр бүхий тоосны ширхэгүүд нь уушигны мөгөөрсөн хоолой болон
хялгасан судлуудад хуримтлагдах, харин 2.5 микроноос бага диаметртэй ширхэгүүд нь
уушигны цулцангуудад шигдэх аюултай. Тиймээс Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд үүсч болзошгүй асуудлуудыг
хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд тоос үүсгэх эх үүсвэрүүдийг уурхайн барилгын
инженерийн зураг төсөл, бусад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдэд тусгасан байх
шаардлагатай. Уурхайн талбай болон уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж
болзошгүй ойр орчмын талбайнуудад орчны агаар дахь PM2.5 жижиг ширхэглэгт тоос,
PM10 том ширхэглэгт тоос, мөн нийт жинлэгдэгч бодис (НЖБ)-ын хяналт шинжилгээний
ажлыг 2007 оны 12-р сард эхлүүлснээс хойш тасралтгүй үргэлжлүүлэн явуулж байна.
3.4.1.1.Уурхайн талбай болон түүний ойр орчмын нутгийн агаар дахь
тоосны горим
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 түвшинг хэмжиж, дүн
шинжилгээ хийдэг. Орчны хяналт шинжилгээний ажлын зорилго нь агаарын чанарын
тухай Монгол Улсын Стандарт MNS4585:2007 2-д заасантай нийцүүлэн тоосыг хянах,

Монгол улсын стандарт MNS4585:2007. Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. Улаанбаатар.
Хуудасны тоо 8.
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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,
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 51 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-UNRI01; DMP-UNRI02; DMP-UNRI03)-д тус тус хяналт шинжилгээ явуулж
байна. Дээр дурьдсан цэг тус бүрийн газарзүйн байршлын солбицлуудыг Хавсралт хүснэгт
7-д, байршлын зургийг байршлыг Зураг 30-д харуулав.
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Зураг 30. Оюу толгойн төслийн тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил

Тоосны хяналт шинжилгээ хийхэд 2 төрлийн багажийг ашиглаж байна (Зураг 31). Үүнд:
•

Тоосны уналтыг цуглуулах бортого (Dust deposition gauge)
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•

Dust TrakTM DRX Monitor 8533

Тоосны уналтыг цуглуулах бортого нь тоос хэмжих хамгийн энгийн үр дүнтэй арга юм.
Уурхайн талбай орчимд болон түүний дотор байрлах тоосны уналтыг цуглуулах
бортогонд хуримтлагдсан тоосыг тоосны хяналт шинжилгээний цэг бүрээс сард нэг удаа
авч, авсан дээжийг нийт тоосны (Нийт жинлэгдэгч бодис-НЖБ) агууламжийг тодорхойлох
зорилгоор Геологийн төв лабораторид шинжлүүлдэг. Манай улсын агаарын чанарын
стандартад НЖБ-ийн тодорхой агаарын эзэлхүүн дэх зөвшөөрөгдөх хэмжээг тусгасан
байдаг боловч манай одоогийн хэрэглэж буй аргазүйд тохирсон стандарт хараахан
байхгүй байна. Иймээс бид хэмжилтийн үр дүнг хяналтын цэгийн үр дүнтэй жишиж,
харьцуулах замаар ерөнхий тоосны түвшинг хянаж байна.

Зураг 31. Хаягдал хадгалах байгууламжын зүүн талд DMP-TSF01 цэг дээр тоосны хэмжилт хийгдэж буй
байдал. А. Нийт тоосны уналтыг цуглуулах бортого. В. Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны
хэмжилтийн Dust TrakTM DRX Monitor 8533

Нарийн ширхэглэгт (PM2.5) 3 ба бүдүүн ширхэглэгт (PM10) 4 тоосны агуулгыг хянахад
Dust TrakTM8533 зөөврийн багажийг ашиглаж байна. Хэмжилтээс гарсан үр дүнг Монгол

3

Агаар дахь 2.5 микрон хүртэлх хэмжээтэй аливаа хольц
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улсын стандарт MNS4585:2007–д заасан хүлцэх агууламжтай харьцуулан дүгнэдэг. Уг
стандартад зааснаар тоосон дахь 2.5 микрон ба 10 микрон хэмжээтэй хэсгүүдийн агаарт
байх хоногийн дундаж концентраци нь харгалзан 0.05мг/м3 ба 0.1мг/м3 -аас хэтрэхгүй
байх ёстой.
3.4.1.2.Агаар дахь нийт тоосны (нийт
шинжилгээ

жинлэгдэгч бодис) хяналт

Тоос уналтын бортогыг Оюу толгойн уурхайн хашаан дотор баруун хойд талд (DMPLA01), ОТ-н уурхайн талбайгаас ирэх зонхилох салхины доод талд лицензийн талбайн
хилийн дагуу зүүн, зүүн урд, урд талуудад байрладаг DMP-LA02, DMP-LA03, DMP-LA04
цэгүүд, хяналтын цэг буюу DMP-LA05, Ханбумбат нисэх буудлын хашааны дотор
зурвасын зүүн талд (DMP-PAP), Дугатын хайрганы орд орчимд (DMP-QrBP), тэсрэх
бодисын үйлдвэрийн орчимд (DMP-EP01), тэсрэх бодисын агуулах орчимд (DMP-EP02),
хаягдлын далангийн талбайн зүүн талд (DMP-TSP01, DMP-TSF02), Шатахуун
түгээгүүрийн орчимд (DMP-PDS01), Түлшний агуулах орчимд (DMP-PDS02), ил уурхайн
талбайд (DMP-ОР01), Дизель цахилгаан станц (DMP-DPS), Төв дулааны станц орчимд
(DMP-CHP), баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын орчимд (DMP-COS01; DMPCOS02), Хаягдал боловсруулах төвийн орчимд (DMP-WMC), Ундайн голын тохируулга
хийсэн талбайд (DMP-UnRi03), Бетон зуурмагийн үйлдвэр орчим (DMP-BaPl), агуулах
орчим (DMP-WH) байршуулан дээж авав. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд тоосны уналтын
бортого суулгасан хяналт шинжилгээний 22 цэгээс нийт 210 ширхэг дээж цуглуулж
лабораторын шинжилгээнд явуулсан. Нийт тоосны үр дүнг График 60-д үзүүлэв.
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График 60. Агаар дахь нийт жинлэгдэгч бодисын (нийт тоос) жилийн хэлбэлзэл

Нийт жинлэгдэгч бодис буюу нийт тоосны хэмжээ ажилчдын суурингийн баруун хойд
талд байрлах (DMP-LA01) цэгт 0.27±0.27г/м2, уурхайн талбайн зүүн (DMP-LA02) цэгт
0.14±0.13г/м2, зүүн урд цэгт (DMP-LA03) 0.13±0.12г/м2, урд байрлах цэгт (DMP-LA04)
0.28±0.36г/м2, Ханбумбат нисэх буудлын нисэх зурвасд (DMP-PAP01) 0.21±0.27 г/м2,
Дугатын хайрганы орд орчимд (DMP-QrBP) 0.39±0.67г/м2, Тэсрэх бодисын үйлдвэр (DMPEP01) 0.07±0.05г/м2, түүний агуулах орчимд (DMP-EP02) 0.14±0.08г/м2, Хаягдал хадгалах
байгууламжийн 1-р сан орчимд (DMP-TSF01) 0.35±0.23г/м2, Хаягдал хадгалах
байгууламжийн 2-р сангийн барилгын ажлын талбай орчимд (DMP-TSF02) 0.10±0.04г/м2,
Ил уурхай орчимд (DMP-OP01) 0.31±0.37г/м2, Төв дулааны станц орчимд (DMP-CHP)
0.24±0.12г/м2, Хаягдал боловсруулах төвийн орчимд (DMP-WMC) 0.13±0.16г/м2, Ундайн
голын тохируулга хийсэн талбайд (DMP-UnRi03) 0.12±0.1г/м2, Дизель станцын орчим
(DMP-DPS) 0.39±0.42г/м2, агуулах орчим DMP-WH 0.9±0.8г/м2 байв. Эдгээр талбайгаас
дээжлэсэн нийт хэмжилтийн дундаж утгуудыг хяналтын цэгийн хэмжилтийн дундаж утга
(0.28±0.18г/м2)-тай тус бүрийг нь т-тестээр шалгаж үзэхэд статистик хувьд ялгаагүй байв
(p>0.05).
Харин нийт тоосны хэмжээ Шатахуун түгээгүүрийн орчимд (DMP-PDS01) 0.47±0.33 г/м2,
Түлшний агуулах орчимд (DMP-PDS02) 0.62±0.37г/м2, Бетон зуурмагийн үйлдвэр орчимд
(DMP-BaPl) 4.2±4.4г/м2, Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын хойд талд (DMPХуудас - 130
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COS01) 18.88±23.26г/м2, урд талд (DMP-COS02) 17.08±3.68г/м2 байсан нь хяналтын цэгтэй
харьцуулахад өндөр байв (p<0.03).
3.4.1.3.Агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос хяналт шинжилгээ
Агаар дахь нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосыг Dust TrakTM багажаар тоосны хяналт
шинжилгээний цэг бүр дээр сард нэг удаа 24 цагийн турш хэмжилт хийж, мэдээллийг
TrakPro программыг ашиглан боловсруулав. Нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн үр
дүнг доорхи графикт үзүүлэв (График 61).

График 61. Оюу толгой төслийн талбай орчмын агаар дахь нарийн ширхэглэгт (PM2.5) тоосны агууламж

Агаар дахь 2.5 микрон хэмжээтэй нарийн ширхэглэгт тоосны агууламж өнгөрсөн бүтэн
жилийн хугацаанд LA01 цэг орчимд 0.005-0.037мг/м3, LA02 цэг орчимд 0.002-0.033 мг/м3,
LA03 цэг орчимд 0.004-0.061 мг/м3, LA04 цэг орчимд 0.007-0.083 мг/м3, хяналтын цэг
LA05 цэг орчимд 0.001-0.105 мг/м3, Дугатын хайрганы орд (QrBP) орчимд 0.0050.025мг/м3, Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд 0.006-0.024мг/м3, Тэсрэх
бодисын үйлдвэрийн (EP01) орчимд 0.003-0.029мг/м3, Тэсрэх бодисын агуулах (EP02)
орчимд 0.006-0.032мг/м3, Хаягдлын сангийн (TSP01; TSP02) орчимд 0.001-0.052 мг/м3, Ил
уурхайн (OP01; OP02) орчимд 0.001-0.053мг/м3, Төв дулааны станц (CHP) орчимд 0.0100.069мг/м3, Шатахуун түгээх станц (PDS01) орчимд 0.011-0.027мг/м3, Түлшний агуулах
(PDS02) орчимд 0.003-0.120мг/м3, Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын хойд талд
(COS01) 0.003-0.064мг/м3, урд талд (COS02) 0.022-1.050мг/м3, Халивын элсний орд (Khal)
орчимд 0.004-0.018 мг/м3, Хаягдал боловсруулах төв (WMC) орчимд 0.002-0.031мг/м3,
Ундайн голын тохируулга хийсэн талбай (UnRi01, UnRi02, UnRi03) орчимд 0.0030.043мг/м3, агууламжтай байв. Эдгээрээс агаарын чанарын Монгол улсын стандарт
MNS4585:2007 заасан нарийн ширхэглэгт тоосны зөвшөөрөгдөх хэмжээтэй харьцуулахад
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нийт 9 удаа (Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах орчмын тоосны хэмжилтийн үр дүнг
оруулахгүйгээр тооцов. Үүний талаар тусгайлан дор өгүүлэв)-гийн зөвшөөрөгдөх
хэмжээнээс давсан тоосжилт нийт 7 цэг дээр, хугацааны хувьд 2015 оны 11 дүгээр, 2016
оны 1, 4, 5, 7 дугаар саруудад тус тус хэмжигдсэнээс хяналтын цэг дээрх хэмжилтийн үр
дүнтэй харьцуулж жишиж үзсэнээр зөвхөн 3 нь Оюу толгойн үйл ажиллагаанаас үүссэн
тоосжилт байв. Тухайлбал: 2015 оны 11-р сард уурхайн талбайн зүүн талд байрлах LA04
цэг дээр 0.083мг/м3, 2016 оны 1-р сард Ил уурхайн ОР01 цэг дээр 0.053мг/м3, 4-р сард
Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1-р сан орчимд 0.052мг/м3 байв. Хяналтын цэг дээр
харгалзан 0.023мг/м3, 0.049мг/м3, 0.011мг/м3 байв. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан
үлдсэн 6 тохиолдлууд нь 4, 5, 7-р саруудад хэмжигдсэн бөгөөд зэрэгцэж хийгдсэн
хяналтын цэг дээрх хэмжилтээр мөн адил стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
давсан тоосжилт хэмжигдсэн нь эдгээрийг байгалийн гаралтай тоосжилттой буюу шороон
шуургатай үе байжээ гэж дүгнэхэд хүргэж байна. Хяналтын цэг дээрх нарийн ширхэглэгт
тоосны хэмжилтийн үр дүнг сарын дундаж өөрчлөлтөөр нь авч үзвэл улирлын шинж
чанартайгаар өөрчлөгдөж байв. Тухайлбал: 2015 оны 10-р сараас 2016 оны 4-р сар хүртэл
0.007- 0.015мг/м3 орчим, 4-р сард 0.023мг/м3 хүртэл өсөөд, 5, 6-р саруудад олон жилийн
дунджаас ахиу хур тунадас буусан, ургамлын вегетацийн хугацаа эхэлж ургамлын бүрхэц
сайжирсан зэрэг эерэг нөлөөгөөр буурч 0.010-0.012мг/м3 буурсан. Гэтэл хур бороо ОЖДаас ойролцоогоор 2 дахин бага орж, агаарын харьцангуй чийгшил ойролцоогоор 40 хувиас
бага түвшинд хүрсэнтэй холбоотойгоор 7, 8-р саруудад хэмжилтийн дундаж утга өмнөх
саруудын утгаас өссөн буюу 0.030мг/м3 хүрч нэмэгдээд 9-р сард эргэн 0.005мг/м3 хүртэл
хэмжээтэй болж буурсан байна. Уурхайн талбай, түүний орчим болон нисэх буудал
орчмын агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламжийг График 62-д үзүүлэв.

График 62. Оюу толгой төслийн талбай орчмын агаар дахь бүдүүн ширхэглэгт (PM10) тоосны агууламж
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Агаар дахь 10 микрон хэмжээтэй бүдүүн ширхэглэгт тоосны агууламж өнгөрсөн бүтэн
жилийн хугацаанд LA01 цэг орчимд 0.010-0.144мг/м3, LA02 цэг орчимд 0.002-0.042мг/м3,
LA03 цэг орчимд 0.006-0.085мг/м3, LA04 цэг орчимд 0.008-0.119мг/м3, LA05 цэг орчимд
0.001-0.115мг/м3, Дугатын хайрганы орд (QrBP) орчимд 0.006-0.031мг/м3, Ханбумбат
нисэх онгоцны буудлын (PAP) орчимд 0.007-0.034мг/м3, Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн
(EP01) орчимд 0.007-0.060мг/м3, Тэсрэх бодисын агуулах (EP02) орчимд 0.006-0.060мг/м3,
Хаягдлын сангийн (TSP01; TSP02) орчимд 0.002-0.088мг/м3, Ил уурхайн (OP01; OP02)
орчимд 0.002-0.099мг/м3, Төв дулааны станц (CHP) орчимд 0.012-0.090мг/м3, Шатахуун
түгээх станц (PDS01) орчимд 0.017-0.045мг/м3, Түлшний агуулах (PDS02) орчимд 0.0050.164мг/м3, Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах (COS) орчимд 0.004-4.350мг/м3,
Халивын элсний орд (Khal) орчимд 0.005-0.032мг/м3, Хаягдал боловсруулах төв (WMC)
орчимд 0.003-0.041мг/м3, Ундайн голын тохируулга хийсэн талбай (UnRi01, UnRi02,
UnRi03) орчимд 0.003-0.052мг/м3 агууламжтай байв. Бүдүүн ширхэглэгт тоосны агаарын
чанарын стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн 3 тохиолдол (Баяжуулах
үйлдвэрийн хүдрийн агуулах орчмын тоосны хэмжилтийн үр дүнг оруулахгүйгээр тооцов.
Үүний талаар тусгайлан дор өгүүлэв) 4, 5, 7-р саруудад LA04, LA05, PDS02 талбайнуудад
тохиолдсон ч хяналтын цэг дээрх хэмжилтээр мөн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тоос
хэмжигдсэн тул эдгээрийг байгалийн гаралтай тоос гэж үзэж байна. Нарийн ширхэглэгт
тоосны агууламж улирлын шинж чанартайгаар өөрчлөгдөж байсантай адил өөрчлөлт
бүдүүн ширхэглэгт тоосны хэлбэлзэлд ажиглагдаж байсныг энд дурьдах нь зүйтэй болов
уу.
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 5-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
агуулахад хүдэр хүлээж авах үеийн нөхцөл байдал юм. Уурхайгаас хүдрийг (зарим
тохиолдолд норгож авчирдаг) анхдагч бутлуурт буулгах үед бутлуурын аман дээр
суурилуулсан усалгааны систем ажиллаж, хүдэрт чийг өгдөг. Энэхүү системийн үр ашиг
төдийлөн сайн биш буюу бутлуур дахь тоосжилт буурахгүй хэвээр байсан тул анхдагч
бутлуурт хөөсөөр тоос дарах нэмэлт систем (Foam dust suppressant system)-ийг 2014 онд
суурилуулж, 11-р сарын 25-нд ажиллуулж эхэлсэн. Хөөсөөр тоос дарах системийг
ажиллуулахаас өмнөх болон ажиллуулсны дараах үед үүсэж буй тоосны нөхцөл байдлыг
фото зургаар баталгаажуулсаныг доор Зураг 32-д үзүүлэв. Хүдэр буух үеийн нөхцөл
байдал илэрхий сайжирсан нь хоёр зургийн хоорондох ялгаагаас харагдана.

5

Report for the dust study at the Coarse ore storage. 2013. Oyu Tolgoi (Дотоодын тайлан)

Хуудас - 133

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

Зураг 32. Хөөсөөр тоос дараах систем ажиллуулахаас өмнөх болон дараах үед хүдрийн агуулахад хүдэр буух
үеийн нөхцөл байдал

Тус системийг ажиллуулж эхлэхээс өмнөх болон ажиллуулсны дараах хэмжилтүүдийг
хооронд нь харьцуулж үзэхэд нийт тоос (Нийт жинлэгдэгч бодис - НЖБ) хөөсөөр тоос
дарах систем ажиллуулж эхлэхээс өмнөх үед хүдрийн агуулахын хойд талын COS01 цэг
дээр дунджаар 13.6г/м2 хэмжээтэй байсан бол ажиллуулсны дараа 12.6г/м2 болж даруй
маш бага хэмжээтэй болж буурсан байна. Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоос хүдрийн
агуулахын хойд талын COS01 цэг дээр харилцан 3.5 дахин ба 2 дахин (p=0.049), харин урд
талд COS02 цэг дээр бага хэмжээний бууралт ажиглагдаж байгаа хэдий ч энэхүү ялгаа нь
статистикийн хувьд үнэмшилгүй байна (p>0.41, Хүснэгт 28) 6.
Хүснэгт 30. Хөөсөөр тоос дарах систем ажиллуулахаас өмнөх болон дараах үеийн хүдрийн агуулах орчмын
тоосны хэмжилтийн статистик үзүүлэлтүүд
COS01
Статистик үзүүлэлтүүд

НЖБ

COS02

PM2.5

PM10

PM2.5

PM10

Өмнө

Дараа

Өмнө

Дараа

Өмнө

Дараа

Өмнө

Дараа

Өмнө

Дараа

Дээжийн хэмжээ, N

25

13

14

11

14

11

7

13

7

13

Дундаж

13.6

12.617

0.257

0.073

0.344

0.173

0.295

0.285

0.401

0.355

Стандарт хазайлт

25.5

16.717

0.252

0.083

0.282

0.191

0.352

0.367

0.367

0.507

Хамгийн их

115.3

52.821

0.806

0.271

0.830

0.530

1.006

1.093

1.044

1.615

Хамгийг бага

0.070

0.754

0.061

0.003

0.101

0.004

0.017

0.007

0.018

0.007

T-test (One tailed, Ho D=0)

6

T- value

0.13

2.31

1.72

0.05

0.20

P-Value

0.44

0.015

0.049

0.47

0.41

Үр дүнгийн хоорондох
ялгаа

Статистикийн
хувьд
үнэмжилгүй

Статистикийн
хувьд
үнэмшилтэй

Статистикийн
хувьд
үнэмшилтэй

Статистикийн
хувьд
үнэмшилгүй

Статистикийн
хувьд
үнэмшилгүй

Report for the ambient dust monitoring at coarse ore storage - 2016. Oyu Tolgoi (дотоодын тайлан)
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(p < 0.05)

Гэвч хэмжилтийн үр дүнгүүд стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр хэвээр
байсаар байна. Үүний голлох шалтгаанууд нь хөөс дарах системийн нэгж хугацаа, нэгж
хэмжээтэй хүдэрт зарцуулах хөөсний тун хэмжээг хамгийн тохиромжтой байдлаар
тодорхойлоогүй мөн хүдрийн агуулахын орчимд хуримтлагдсан нунтаг шороо салхиар
туугдан агаарт дэгдэж ойр орчимдоо тоосжилт үүсгэж байгаатай холбоотой юм (Зураг
Error! Reference source not found.33).

Зураг 33. Хүдрийн агуулах орчимд хуримтлагдсан тоос

Анхдагч бутлуурт суурилуулсан хөөсөөр тоос дарах системийн хамгийн үр ашигтай тун
хэмжээг тодорхойлох туршилтын ажлыг 2016 оны 9-р сард хийж гүйцэтгэсэн. Тус
туршилтын ажлын тайлан эцсийн байдлаар гараагүй байгаа хэдий ч анхан шатны өгөгдөл
боловсруултаар нэгж хүдэрт ноогдох хөөсний тунг өсгөхөд хүдрийн агуулах орчимд үүсэх
тоос шууд хамааралтайгаар буурч буй нь тодорхой байв (p<0.05). Хамгийн чухал нь
хөөсний тунг 5 гр/т –оос дээш хэмжээтэй тунгаар хүдэрт цацвал хөөсөөр тоос дарах
системийн үр ашиг хамгийн өндөр байх бөгөөд тус системийг ажиллаагүй байх үед үүсэх
тоосны хэмжээнээс даруй 18.2 дахин бага тоосжилт үүсч байв (График 63).
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График 63. Нэгж хүдэрт ноогдох хөөсний тун ба хүдрийн агуулах орчимд үүсэх тоосны харилцан хамаарал
(p<0.05)

Уурхайн талбайн дотоод замууд болон уурхайн талбайгаас Ханбумбат нисэх буудал
хүртэлх зассан замд тоос дарах зорилгоор усалгааг дулааны улиралд өдөр тутам, хүйтний
улиралд дулаан өдрүүдэд хийж байна.
3.4.1.2.Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт шинжилгээ
А. Гүний хоолойн ус татах шугамын дагууд явуулсан тоосны хяналт
шинжилгээ
Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу
усны шугам хоолойн дагуу 14 цэгт (DMP-PL01, PL02, PL03, PL04, PL05, PL06, PL07,
PL08, PL09, GHA01, GHA02, GHA03, GHA04, GHA05) мөн гүний хоолойн усны нөөцийг
ашигласанаар алсдаа сөрөг нөлөөлөлд өртөж болзошгүй гэх алсын цэгүүд болох Амтгайн
тойром (DMP-AmTo), Шар тохой (DMP-ShTo) зэрэг газруудад тоосны хяналт шинжилгээг
2011 оны 4-р сараас сарын давтамжтайгаар эхлүүлсэн. Ус татах шугам хоолойн үйл
ажиллагаа жигдэрч, ашиглалтанд бүрэн орсонтой холбоотойгоор БОНБНҮ-д заасны дагуу
2013 оны 1-р сараас эхлэн хэмжилтийг улирал тутам, зарим цэгүүдэд жилд 1 удаа явуулж
байна. Гүний хоолойд зам тавих, усны шугам хоолой татах болон худаг барих ажил 2011
оны 4-р сараас 2012 оны 7-р сар хүртэл хугацаанд үргэлжилсэн бөгөөд энэ оны хувьд зуны
улиралд борооны усаар эвдэрсэн замын зарим хэсгүүдэд засвар хийх ажил л хийгдсэн
байна. График 64 болон график 65-д ус татах шугам хоолойн дагууд хэмжсэн нарийн
ширхэглэгт болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны үр дүнг үзүүлэв.
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График 64. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны үзүүлэлт

График 65. Гүний хоолойгоос ус татах шугам хоолойн дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны
хэмжилтийн үр дүн

Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух 14 цэгт болон түүний алсын
нөлөөллийн 2 цэгт хийсэн улирлын хэмжилтийн үр дүнд агаар дахь нарийн болон бүдүүн
ширхэглэгт тоосны агууламж Монгол улсын агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007-д
заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага буюу хэвийн агууламжтай байв. Зөвхөн
Амтгайн тойромд 2015 оны 12 сарын 23-нд хийсэн хэмжилтээр нарийн ширхэглэгт тоосны
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агууламж үл ялиг өндөр хэмжигдсэн байна. Энэ цэг нь Оюу толгой уурхайн талбайгаас
120 км-д байрлах тул уурхайн үйл ажиллагааны зүгээс үзүүлэх нөлөө огтхон ч байхгүй.
Хэмжилт хийх үед салхи тогтуун дунджаар 2м/с хурдтай байсан. Иймд тус 1 удаагийн
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс үл ялиг хэтэрсэн тохиолдлыг шалтгааныг тухайн газар нутгийн
ургамалгүй нүцгэн гадаргуугийн эзлэх хувь бараг 99 хувь байдагтай холбон тайлбарлахаас
өөр аргагүй байна.
1.1.1.1.Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн тоосны үзүүлэлтүүд
Оюу толгой-Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт заагдсанаар Цагаан
хаднаас (DMP-TsKh) Гашуун сухайтын хилийн боомт (DMP-GaSu) хүртэлх зам барилгын
ажлын талбайд нийт 6 цэгт (DMP-GSZ01, GSZ02, GSZ03, GSZ04) улирал тутам тоосны
хяналт шинжилгээг явуулж байна. Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгтэй тоосны
хэмжилтийн үр дүнг График 66 болон График 67-д тус тус үзүүлэв.

График 66. Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн нарийн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн
үр дүн
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График 67. Оюу толгой-Гашуун сухайтын замын дагууд хэмжсэн бүдүүн ширхэглэгт тоосны хэмжилтийн
үр дүн

Нарийн болон бүдүүн ширхэглэгт тоосны агаар дахь агууламж 2015 оны 10-р сард DMPTsKh, DMP-GSZ01, DMP-GaSu цэгүүдэд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн байна.
Цагаан хадны хувьд тэнд байрлах суурин, нүүрс ачиж буулгах талбайнууд, автомашины
хөдөлгөөн их зэрэг Оюу толгойн үйл ажиллагаанаас үл хамаарсан агаарын чанарт
сөрөгөөр нөлөөлөх олон үйл ажиллагаанууд нь тус хэмжилтийн үр дүн нөлөөлсөн байх
талтай. Харин DMP-GSZ01, DMP-GaSu цэгүүдийн орчимд буюу замын төгсгөлийн 3
болон 6 км орчимд үүссэн тоосны зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан тохиолдлыг зам
барилгын ажлын явцад үүссэн байж болзошгүй юм. Зам барилгын ажлын явцад
ашиглагдаж буй түр замын засвар үйлчилгээ, дулааны улиралд байнгын усалгаа тогтмол
хийгдэж буйтай холбоотойгоор 6-р сарын хэмжилтээр агаар дахь нарийн ширхэгт тоосны
агууламж эдгээр цэгүүдэд хэвийн хэмжээнд байв.
3.4.2. Агаар дахь зарим бохирдуулагч хийн хяналт шинжилгээ
Уул уурхайн аливаа үйл ажиллагааны улмаас агаарт төрөл бүрийн хий ялгарч байдаг.
Ялгарч буй хийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгааг хянах, бууруулах арга хэмжээний
төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд байнгын хяналт шинжилгээг хийх нь чухал юм. Иймээс
уг хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 2010 оны намраас эхлэн сарын давтамжтайгаар тус
хяналт шинжилгээг хийж гүйцэтгэсэн. Агаар дахь хийн хяналт шинжилгээг Dragger X@m
5000 загварын зөөврийн багажны (Зураг 34) тусламжтайгаар нийт 21 цэг (Зураг 35) дээр
хэмжилт хийж гүйцэтгэв.
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Зураг 34. Агаар дахь хийн найрлага тодорхойлдог зөөврийн Dragger X@m 5000 багаж

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 MNS4585:2007 стандартыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Тус
стандартад агаар дахь нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO), азотын давхар исэл (NO2) болон
хүхэрлэг хий (SO2) –н хүлцэх агууламжийг зааж өгчээ (Хүснгэт 29).
Хүснэгт 31. MNS4585:2007 стандартад заагдсан гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх
агууламж
Үзүүлэлтийн нэр

Хэмжилтийн хугацаа

Зөвшөөрөгдөх хэмжээ [мг/м3]

Нүүрс төрөгчийн дутуу исэл (CO)

30 минутын дундаж

60

Азотын давхар исэл (NO2)

10 минутын дундаж

0.085

Хүхэрлэг хий (SO2)

20 минутын дундаж

0.5

Хуудас - 140

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

Зураг 35. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил

3.4.2.1.Уурхайн талбай ба түүний ойр орчмын агаар дахь зарим хийн
агууламж
Сар бүр явуулдаг тус хяналт шинжилгээгээр агаар дахь дээр дурьдсан бохирдуулагч
хийнүүдээс нүүрстөрөгчийн дутуу исэл зөвхөн нэг удаа 4-р сард Хаягдал хадгалах
байгууламжийн 1-р сангийн орчимд 7.4мг/м3 хэмжээтэй хэмжигдсэн байна. Энэ нь
стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 8.1 дахин бага агууламж юм. Хүхрийн
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давхар ислийн (SO2) агууламж 2015 оны Х сард Дизель цахилгаан станц, хогийн цэг
орчимд болон 2014 оныг хүртэл ашигласан саарал усны фонд (GWP) орчимд 0.26мг/м3
хэмжээтэйгээр илэрсэн нь хүлцэх агууламжаас 2 дахин бага хэмжээтэй байв. Хяналтын
цэгт илрээгүй. Азотын давхар исэл (NO2) хяналт шинжилгээний бүх цэгт III болон VI
саруудад 0.405-1.01мг/м3 хэмжээтэйгээр илэрсэн нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс даруй 5-11
дахин өндөр агууламжтай байв. Гэвч хяналтын цэг дээр 0.805 мг/м3 хэмжээтэй байсан нь
энэхүү бохирдлыг байгалийн гаралтай гэж дүгнэхэд хүргэж байна. Харин бусад хийнүүд
болох аммони (NH3), метан (CH4) төслийн талбайн гадарга орчмын агаарт (2м хүртэл)
илрээгүй. Агаарын найрлага дахь хүчилтөрөгч (O2)-ийн хэмжээ тогтмол 20.9%-тай
байв.Уурхайн талбай дахь суудлын автомашин, хүнд даацын ачааны машин, өөрөө явагч
машин механизм, Төв дулааны станц, дизель генератор (одоогоор ажиллахгүй байгаа),
Хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зуух зэрэг нь бохирдуулагч хий ялгаруулах эх
үүсвэрүүд болох юм. Эдгээр нь ашиглалт, бусад хүчин зүйлээс шалтгаалан үзүүлэх
нөлөөлөл нь түр зуурын болон улирлын шинж чанартай байх бөгөөд үндсэн суурин эх
үүсвэр нь Төв дулааны станц, Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух болон Хаягдал
боловсруулах төвийн шатаах зуухнууд юм. Эдгээр зуухнуудын яндангаас ялгарч буй
хаягдал утааны хийн найрлагыг хэмжсэн тухай дараагийн бүлэгт өгүүлнэ.
3.4.2.2.Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч бодисуудын
хэмжилтийн үр дүн
Уурхайн Төв дулааны станц, Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух мөн Хаягдал
боловсруулах төвийн шатаах зууханд сар бүрийн яндангийн утааны хийн хэмжилтийг
Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн Эрчим Хүчний сургуулийн харъяа Уурын
зуухны туршилт судалгааны төвөөр хийж гүйцэтгүүлж байна.

Зураг 36. Яндангийн утааны хийн хэмжилт хийж буй нь. Төв дулааны станц
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Тус хэмжилтээр зууханд явагдах шаталтын явцад үүсээд, филтерээр шүүгдэн, яндангаар
дамжин гадагшлахын өмнөх утаанд агуулагдах азотын исэл (NOx), хүхрийн давхар исэл
(SO2), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) болон үнс тоосны агууламжийг тодорхойлдог.
Үүнээс гадна шатаах зуухны хаягдал утаанд хлорт устөрөгч (HCl) болон фторт устөрөгч
(HF) агууламжийг хэмждэг. Хэмжилтийн үр дүнг холбогдох Монгол улсын болон олон
улсын стандартуудтай харьцуулж байна (Хүснгэт 30).
Хүснэгт 32. Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч бодисын стандартад заасан хүлцэх
агууламжууд

Бохирдуулагч бодис, мг/м3

Зуухны төрөл

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

Ханбумбат нисэх буудлын халаалтын зуухыг хүйтний улиралд нисэх буудалд дулаан өгөх
зорилгоор өмнөх оны 10-р сараас эхлэн дараа оны 4-р сар хүртэл хүйтний улиралд
ажиллуулдаг, харин жилийн бусад үед нь ажиллуулдаггүй. Өнгөрсөн 2015 оны 10-р сараас
энэ 2016 оны 4-р сарын хүртэл сар бүр хэмжсэн хэмжилтийн үр дүнг Хүснэгт 31-д
харуулав.
Хүснэгт 33. Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуухны хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч бодисын
хэмжээ. Зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн хэмжилтийн утгыг улбар шар өнгөөр тодруулав.

Огноо
2015

X cap
XI cap

Байршил
Ханбумбат нисэх
буудлын ТК-0.5

Бохирдуулагч бодис, мг/м3
SO2

Үнс

CO

NOx

3620.51

1092.99

1870.43

1292.08

3468.71

1138.83

713.94

2421.08

Халаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын (CO, SO2,
NOx, үнс) хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
7

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
8

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

9

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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XII cap
2016

халаалтын зуух

8413.99

1136.20

1251.64

147.33

I cap

9748.88

1245.68

358.23

162.31

II cap

2467.43

706.17

48.87

145.58

III cap

2679.14

1049.22

607.56

58.68

IV cap

15584.17

1473.97

52.36

78.53

Яндангийн хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагчдын агууламж хүлцэх хэмжээнээс
ихэвчлэн өндөр байсан нь хэмжилтийн үр дүнгээс харагдаж байна. Нүүрстөрөгчийн дутуу
исэл зөвхөн II сарын хэмжилтээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага агууламжтай байсан
байна. Энэ хий 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 6-10 хувиар
шохойн чулуу хольж шатааж буй нь үр дүнгээ өгч нийт 7 хэмжилтийн зөвхөн 2-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. 2015 оны 10, 12-р зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан
хүхрийн давхар ислийн хэмжилтийн үр дүнг дээрх шалтгаанаар тайлбарлаж байна. Тус
зууханд хэт нунтагласан нүүрс шатаахгүй байх зөвлөмж сайтар хэрэгжсэний үндсэн дээр
өнгөрсөн оны 12-р сарын сараас тус зуух зогсох хүртэл үнсний агууламж ямагт
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс бага байв. Нунтаг нүүрс шатаах нь мөн нэгж хугацаанд шатаах
нүүрсний зарцуулалтыг ихэсгэдэг талтай.
Төв дулааны станцад SHFX7-2.0/130/70-M загварын 7МВт-ын 2 зуух, DHFX29-20/130/70-M
загварын 29МВт-ын 2 зуух, нийт 4 зуух байдаг ба гадаа орчны агаарын температураас
буюу улирлын байдлаас хамаарч ээлжлэн ажиллуулдаг. Сар бүр хийгддэг хэмжилтэнд тус
4 зуух бүгд хамрагдсан байна. Хэмжилтийн үр дүнг стандартад заасан зөвшөөрөгдөх
хэмжээтэй харьцуулсаныг Хүснэгт 31-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 2015 оны 11, 12-р
сарууд, 2016 оны 1, 2-р 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 34. Төв дулааны станцын хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч бодисын хэмжээ

Огноо

Байршил

Хэмжилт
хийх
үеийн
ачаалал

Бохирдуулагч бодис, мг/м3
CO

NOx

SO2

Үнс
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2015

2016

X cap

4-р уурын зуух

68.96%

319.7

127.8

1098.7

30.0

XI cap

3-р уурын зуух

91.86%

71.7

619.4

233.1

14.7

XII cap

3-р уурын зуух

91.66%

56.0

512.2

400.4

16.7

I cap

3-р уурын зуух

97.62%

26.9

324.6

344.3

21.0

II cap

3-р уурын зуух

79.68%

41.9

841.8

239.7

78.7

III cap

3-р уурын зуух

57.46%

201.8

233.8

1025.1

15.0

IV cap

1-р уурын зуух

63.29%

1310.2

1927.1

1348.9

78.7

V cap

2-р уурын зуух

26.71%

502.5

714.3

198.1

28.7

VI cap

1-р уурын зуух

26.86%

1688.8

2134.2

1728.0

15.0

VII cap

2-р уурын зуух

23.30%

4074.5

2466.9

1108.5

93.4

VIII cap

2-р уурын зуух

23.14%

4472.6

2552.4

593.9

435.4

IX cap

1-р уурын зуух

23.14%

2397.7

2662.2

846.5

7.4

Хэмжилтийн үр дүнгээс харахад Төв дулааны станц 70 хувиас өндөр ачаалалтай үед
шаталт бүрэн явагдаж үүссэн нүүрсхүчлийн дутуу исэл нь ямагт зөвшөөрөгдөх хэмжээнд
ялгарч байв. Азотын ислийн агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байсан бол
хүхрийн давхар исэл болон үнсний агууламж ямагт зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байв. Тус
станцад түлж буй нүүрсэнд 6-15 хувь хүртэлх шохойн чулуу холилж байсан нь хүхрийн
давхар исэл бага гарахад нөлөөлжээ. Харин үнс тоосны хэмжээ ямагт стандартад нийцэж
байсан нь станцын утааны уутат шүүлтүүр (үнс баригч) маш сайн ажиллаж байгааг
харуулж байна.
Хог хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зууханд төрөл бүрийн тос, тослох материалаар
бохирдсон даавуу материал, эмнэлэгийн хог хаягдал болон тосны шүүлтүүрүүдийг
шатааж, устгалд оруулдаг. Тус зууханд хийсэн сар бүрийн яндангийн хаягдал утааны
хэмжилтийн үр дүнг Хүснгэт 33-д үзүүлэв.
Хүснэгт 35. Хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зуухны хаягдал утаанд агуулагдах бохирдуулагч бодисын
хэмжээ

Огноо

Шатаасан материал

XII cap
2015
I cap
2016 II cap

SO2

Үнс

CO

NOx

1318.7

711.2

38.0

17.8

0.0

0.2

Тостой давуу+Коврол

770.2

874.4

389.6

17.5

0.0

0.4

Тостой давуу+Коврол
4.5-5.9 кг

14580.5

634.3

0.0

63.6

0.0

0.1

Тостой давуу+Коврол
15-15.3 кг

3193.2

838.4

0.0

139.9

0.0

0.1

Тостой даавуу

1055.4

949.6

0.0

148.4

0.0

0.0

Эмнэлэгийн
хог+тостой даавуу

3579.6

759.2

25.9

145.6

0.0

0.0

Тостой даавуу
X cap

Бохирдуулагч бодис, мг/м3
HCl

HF
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III cap

IV cap

VI cap

VII cap

VIII cap

IX cap

Эмнэлэгийн хог

5298.5

790.5

0.0

178.6

0.0

0.0

Тостой
даавуу+Коврол

274.7

1064.3

13.8

144.7

0.0

0.0

Эмнэлэгийн
хог+тостой даавуу

1078.1

1336.9

4.7

4.5

0.0

0.0

Эмнэлэгийн хог

1051.1

731.0

21.5

1.3

0.0

0.0

Тостой даавуу

1673.5

492.7

499.1

4.5

0.0

0.0

Тостой
даавуу+Коврол

1947.0

1056.6

515.9

4.5

0.0

0.0

Эмнэлэгийн хог

411.8

472.2

105.4

0.9

0.0

0.0

Тостой даавуу

227.0

937.0

166.6

18.8

0.0

0.0

Тостой
даавуу+Коврол

175.0

695.3

68.7

13.4

0.0

0.0

Эмнэлэгийн хог

1507.4

704.5

21.0

4.4

0.0

0.0

Тостой даавуу

797.0

997.0

65.9

3.9

0.0

0.0

Тостой
даавуу+Коврол

458.5

386.3

0.0

23.8

0.0

0.0

Тостой даавуу

253.7

566.3

12.6

1.3

0.0

0.0

Тостой
даавуу+Коврол

247.5

891.0

3.8

3.3

0.0

0.0

Тостой даавуу

261.4

1156.2

102.7

3.0

0.0

0.0

Хугацаа болон шатах материалын төрлөөс үл хамааран бүх үр дүнд нүүрстөрөгчийн дутуу
исэл болон азотын исэл хүлцэх хэмжээнээс өндөр агууламжтай байгаа нь шаталтын
процесс дутуу явагддаг эвсэл шаталтанд агаар их өгөгддөг гэж үзэхээр байна. Тус шатаах
зуух болон утаа сорогчийн үйл ажиллагаа нь автомат учир тохируулга хийх боломжгүй
тул илүүдэл агаар өгөлтийг бууруулах боломжгүй юм. Тус зууханд шатааж буй
материалуудын төрөл, найрлага харилцан адилгүй байгаа нь утаан дахь азотын исэл болон
хүхрийн давхар ислийн агууламж жигд бус, харилцан адилгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж
байна. Үнс, хлорт устөрөгч, фторт устөрөгчийн агууламж ямагт хүлцэх агууламжаас бага
хэмжээтэй байв.
Сар бүрийн хэмжилтээр тус бүрд нь гүйцэтгэгч байгууллага тайлан гаргаж Оюу толгойд
ирүүлдэг. Тус тайланд эдгээр бохирдуулагчдын стандартаас хэтэрсэн агууламжийг
бууруулах зөвлөмж зааварчилгааг өгдөг бөгөөд энэхүү зааварчилгаанд үндэслэж эдгээр
зуухнуудыг ажиллуулдаг холбогдох хэлтэс, нэгжүүд сайжруулах арга хэмжээг шат
дараатай хэрэгжүүлсээр байна.
3.4.2.3.Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух агаар дахь зарим хийн
агууламж
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу болон Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын
дагуу тус бүрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу агаар
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дахь хорт хийн хяналт шинжилгээг явуулж байна. Эдгээр дэд бүтцийн зурвасын дагууд
агаарт аливаа бохирдуулагч хий илрээгүй.
3.4.2.4.Бүлгийн дүгнэлт
1. Оюу толгой төслийн Агаар мандлын бохирдуулагчдын удирдлагын төлөвлөгөөний
хүрээнд Оюу толгой уурхайн талбай, түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд хэмжсэн
тоосны хяналт шинжилгээний нийт үр дүнгээс үзэхэд улирлын шинж чанартай агаар
дахь тоосны агууламжийн хэлбэлзэл ажиглагдаж байна. Монгол улсын агаарын
чанарын стандартын хүлцэх агууламжаас хэтэрсэн тохиолдлууд цөөн бүртгэгдсэн нь
хавар, зуны хуурай, салхины хурд ихтэй 6 болон 7-р саруудад тохиолдов. Нийт утгаар
авч үзвэл улирлын шинж чанартайгаар хэлбэлзэж буй хэдий ч Баяжуулах үйлдвэрийн
хүдрийн агуулах, шатахуун түгээгүүр, түлшний агуулах зэрэг цөөн талбайнуудаас
эдгээр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолууд бүртгэгдсэн байна. Энэ нь тус
талбайгаас хүчтэй салхины нөлөөгөөр тоосжилт үүсч байгааг гэрчилж байна. Замын
услагаа, анхдагч бутлуурт хөөсөөр тоос дарах систем ажиллуулж байгаа зэрэг
тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг авсаар байгаа хэдий ч эдгээр талбайнуудад
ихэнхи стандартаас давсан тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаа нь цаашид нэмэлт
бууруулах арга хэмжээг эдгээр талбайнуудад авах шаардлагатайг харуулж байна.
2. Төслийн талбай орчмын болон түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд сар бүр хэмжсэн
хэмжилтийн үр дүнгээр зарим бохирдуулагч бодис орчны (2м хүртэлх) агаарт илрээгүй
нь Монгол улсын агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад нийцэж байгаа
илэрхийлж байна.
3. Төв дулааны станцын 7мВт, 29мВт-н зуухнууд, Ханбумбат нисэх буудлын уурын зуух
болон Хог хаягдал боловсруулах төвийн шатаах зуухнаас ялгарах хаягдал утаанд
бохирдуулагч хий, тоосны агууламжийг тодорхойлох ажлыг холбогдох мэргэжлийн
байгууллагаар сар бүр хийлгэж хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн стандартын
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байдлыг залруулах арга хэмжээг холбогдох тайланд
бичигдсэн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлж байна.
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4. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТ
4.1. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлох, хэрэгжүүлэх
“Оюу толгой” ХХК БОЯБ-д үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллөө урьдчилан тооцож, тэдгээрийг
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2012 оноос буюу Монгол улсад
дүйцүүлэн хамгааллын талаарх хууль эрх зүйн орчин бүрдэхээс өмнө боловсруулан
хэрэгжүүлж эхлээд байсан. 2014 онд БОНХ-ийн сайдын А-117 тушаалын 2-р хавсралтаар
баталсан дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тогтоох аргачлалын дагуу “Оюу толгой” ХХК
дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөгөө дахин боловсруулах ажлыг мэргэжлийн
байгууллагаар хийлгэсэн. Уг ажлын тайланг Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох,
боловсруулах төслийн байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө”-ний нэг хэсэг болгон
оруулсан бөгөөд компанийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэйгээр байршуулсан.
БОНХ-ийн сайдын баталсан “Де Найче Консерванси” байгууллагын боловсруулсан
аргачлалаар бодоход:
- Нөлөөлөлд өртөх газрын хэмжээ: 58,130 га,
- Дүйцүүлэн хамгаалах шаардлагатай газрын хэмжээ: 662,074 га байна.
Экологийн хувьд ижил төстөй, орон зайн хувьд ойролцоо газар нутаг сонгон авч байгаль
хамгааллын ажил хэрэгжүүлснээр экологийн хувьд өмнө байсан түвшингээс дээрдсэн
байхыг энэ аргазүй шаарддаг. Уг шаардлагын дагуу Өмнөговь аймгийн ИТХТ-ийн 55-р
тогтоолын хавсралтаар батлагдсан нэн тэргүүнд дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ
хэрэгжүүлэх газруудаас ГБДЦГ-ын А хэсэг, Борзонгийн говийг сонгон авч бэлчээрийн
менежментийн “Тогтвортой Ноолуур” төслийг Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах
Нийгэмлэг (БЗАХН)-тэй хамтран хэрэгжүүлж эхлээд байна. Дээрх газруудыг сонгож
авахдаа дүйцүүлэн хамгааллын үндсэн зарчмууд болох экологийн хувьд ижил төстэй байх,
засаг захиргааны нэгжийн хувьд адилхан байх зэргийг харгалзан үзсэнээс гадна орон
нутгийн иргэд, аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтнүүдтэй харилцан тохиролцсоны үндсэн
дээр Өмнөговь аймгийн Номгон сумын Хөрхийн Наран, Баян-Овоо сумын Шурхан Залаа
хоршоодыг сонгосон.
4.2. Дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөө
2016 оны 6-р сард “Оюу толгой” ХХК “Биологийн Олон Янз Байдлыг Дүйцүүлэн
Хамгаалах Менежментийн Төлөвлөгөөгөө”-гөө далд уурхайн бүтээн байгуулалтын
хөрөнгө оруулалтын шаардлагад нийцүүлэн шинэчиллээ. Уг менежментийн төлөвлөгөө
Оюу толгойн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй автозам, цахилгааны шугам, хүн амын өсөлт гэх
мэт шууд болон шууд бус үлдэгдэл нөлөө бүрийн цар хүрээ, хэмжээг урьдчилан тооцоолж
тэдгээрийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх зорилготой
бөгөөд өмнийн говийн биологийн олон янз байдалд эерэг ахиу нөлөө үзүүлэх боломжийг
бий болгоно. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээнд дараах төслүүд орно. Үүнд:
1. Тогтвортой ноолуур төсөл- Бэлчээр нутгийн шууд болон шууд бус хорогдлыг,
2. Хулгайн анг бууруулах- Амьдрах орчны шууд болон шууд бус хорогдол, бүс
нутгийн хөгжил дагасан хүн амын өсөлтөөс үүдэлтэй үлдэгдэл нөлөөг,
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3. Улаанбаатар-Бээжингийн чиглэлийн төмөр замын дагуух хашааг хэсэгчлэн авахХулан, Хар сүүлт зээрийн шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөг,
4. Цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний стандартыг боловсруулж, хэрэгжүүлэхЦахилгааны шугамтай холбоотой үлдэгдэл нөлөөг,
5. Оюу толгойн бус цахилгааны шугамуудад тусгаарлагч суурилуулах- Цахилгааны
шугамтай холбоотой үхэл хорогдлыг тус тус дүйцүүлэн хамгаалах болно.
Эдгээрээс 3 төсөл одоогийн байдлаар хэрэгжиж байгаа ба “төмөр замын дагуух өргөст
торыг хэсэгчлэн авах”, “цахилгаан дамжуулах шугамын үндэсний стандарт боловсруулах”
гэсэн 2 төсөл 2016 оны шат, шатны сонгууль, шинээр байгуулагдсан засгийн газрын
томилгоо, үйл ажиллагааны чиглэл зэргээс үүдэлтэйгээр одоогийн байдлаар төлөвлөлтийн
шатандаа байна.
4.2.1. Тогтвортой ноолуур төсөл
БОНХ-ийн сайдын баталсан дүйцүүлэн хамглаалах арга хэмжээний үндсэн зорилго буюу
сонгон авсан газар нутгийн экологийн нөхцлийг сайжруулах хамгийн тохиромжтой арга
хэмжээнд бэлчээрийн менежментийг сайжруулах ажил зүй ёсоор орно. Тогтвортой
Ноолуур төслийн үндсэн зорилго нь малчид бэлчээрийн чадамжид тохирсон эрүүл,
таваарлаг малтай болж бэлчээрийг хуваарьтайгаар сэлгэн ашигласнаар бэлчээрийн чанар
сайжирч зэрлэг амьтанд үзүүлэх хүн, малын нөлөөг бууруулах суурь нөхцлийг бий
болгох. Үүний тулд дараах үндсэн 5 чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба 2016 онд
хийгдсэн ажлын товч мэдээллийг оруулав.
4.2.1.1.
Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах
- Малчдын оролцоотой бэлчээрийн ажиглалт:
Хамтран ажиллаж буй хоршоодоос нийт 21 малчин сайн дураараа бэлчээрийн ажиглалт
хийх ажилд оролцож байна. Эдгээр малчдыг Монгол улсын Цаг Уурын Агентлагаас
гаргасан бэлчээрийн даац тодорхойлох аргачлал болон бэлчээрийн ургамал ургалтын үед
бэлчээрийн сэлгэлт хийх АНУ-гийн аргазүйн сургалтанд хамруулсан. Ингэснээр төсөл
хэрэгжиж буй бүс нутгийн малчид жил бүрийн өөрсдийн бэлчээрийн даацыг
тодорхойлох боломжтой болсон.
- Бэлчээрийн менежментийн уулзалт:
2016 оны 8-р сард Өмнөговь аймгийн Манлай, Баян-Овоо, Номгон сумдын нутагт тухайн
бүс нутгийн бэлчээрийн онцлог хэв шинжүүдийг төлөөлж чадахуйц 50 ширхэг ижил
хэмжээтэй дээжлэлтийн талбайнууд сонгон авч бэлчээрийн унэлгээний “ESD Approach”ийн дагуу судалгаа хийлээ. Энэ судалгааны зорилго нь тухайн бүс нутгийн бэлчээрийн
суурь судалгааны мэдээ материалыг төсөл хэрэгжиж эхлэх үед цуглуулах юм. Ингэснээр
байнгын ажиглалт судалгаан дээр үндсэлэн төслийн үр дүнд бэлчээрийн нөхцөл хэрхэн
өөрчлөгдөж байгааг тодорхойлох боломжтой болно. Судалгаагаар дараах мэдээ
мэдээллийг цуглуулав. Үүнд:
- LPI хэмжилтээр ургамлын бүрхэц,
- Олон наст ургамлын хоорондын зай,
- Зүйлийн бүрдэл,
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-

60 см хүртлэх хөрсний дээж 4 давталттай, өнгөн хөрсний тогтвортой байдлын үнэлгээ
болон зонхилох тархалт бүхий Хялгана, баглуур, бор бударгана зэрэг ургамлын хөрс
хуримтлуулах чадамжийг хэмжин хуримтлуулсан хөрснөөс болон хуримтлалгүй
ургамал хоорондын зайнааас хөрсний дээж авсан. Энэ судалгааг төсөл хэрэгжиж байх
хугацаанд жил бүр хийх бөгөөд судалгааны үр дүн нь төслийн үр ашгийг тооцох
үндсэн шалгууруудын нэг болно.

4.2.1.2.
Мал сүргийг эрүүлжүүлж түүхий эдийн гарцыг нэмэгдүүлэх
- Мал эмнэлгийн сургалт:
Энэ оны 9-р сарын 11-17-ны хооронд төсөл хэрэгжүүлэгч “БЗАХН ВИ.ТИ.НЕТ” ТББтай хамтран Шурхан Залаа, Хөрхийн Наран хоршооны гишүүн малчдад эрүүл бус
малын сөрөг үр дагавар эрсдлийн талаар, мал эмнэлгийн үйлчилгээний давуу талуудын
талаар сургалт зохион байгууллаа. “ВИ.ТИ.НЕТ” ТББ нь мал эмнэлгийн үргэлжилсэн
сургалт хөтөлбөрийг Монгол орон даяар хэрэгжүүлдэг мэргэжлийн байгууллага юм.
Бүтэн нэг өдөр үргэлжилдэг энэхүү сургалтыг хоёр хоршоонд нийт 3 удаа зохион
байгуулсан (Шурхан Залаа хоршоонд нэг, Хөрхийн Наран хоршоонд хоёр) бөгөөд
хоршооны гишүүн 96 малчин маш идэвхитэй оролцож, их зүйл мэдэж авсандаа сэтгэл
хангалуун байгаагаа илэрхийлж байв. Сургалтын эхний хэсэгт доорх хичээлүүд
багтсан. Үүнд:
1) Мал эмнэлгийн үйлчилгээний тухай ерөнхий ойлголт,
2) Паразиттах өвчний тухай ерөнхий ойлголт,
3) Малын эмийн зөв зохистой хэрэглээ, эмийн биеэс гадагшлах хугацаа,
4) Нялх төлийн арчилгаа маллагаа,
5) Бэлчээрийн менежмент.
Сургалтын сүүлийн хэсэгт өндөр чанартай олон улс болон монгол улсын стандарт
шаардлагад нийцсэн малын эм бэлдмэлийг танилцуулах малчдад танилцуулах үйл
ажиллагаа зохион байгуулж сургалтанд оролцсон бүх малчдад хурга ишигний дотрын
халдварт хордлого, уушгины өвчний (Norodine) эм, эрдэс бодис (Life-Aid XTRA),
паразитын эсрэг тариа (Ивомек), хонь ямааны витамин (Vita-MinZ) зэрэг эм бэлдмэлийг
төслийн зүгээс тараасан.
Сургалтын үеэр сургагч багш хоёр хоршооны малын эмч нартай тусгайлан уулзаж,
жилийн эцсээр бог малын эрүүл мэндийн үзлэг хийх төлөвлөгөө гаргасан. Ингэснээр
хоршоодын гишүүдийн малын эрүүл мэндийн байдлыг жил бүр үнэлж төслийн үр дүнд
малын эрүүл мэнд хэрхэн сайжирч байгааг тодорхойлох боломжтой.
4.2.1.3.

Зэрлэг амьтанд ээлтэй бэлчээрийн мал аж ахуйг дэмжих

- Зэрлэг амьтны фото мониторингийн хөтөлбөр:
“Оюу толгой” ХХК-иас хамтын оролцоотой зэрлэг амьтны мониторингийн төслийг
Ханбогд сумын малчидтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлыг уг төслийн хүрээнд
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Малчид өөрийн амьдарч буй газраа зэрлэг амьтны
ажиглалт судалгааг тодорхой аргазүйн дагуу тогтмол хийснээр тухайн амьтдын улирлын
шилжилт хөдөлгөөн, уст цэг, амьдрах орчны талаар системтэй мэдээлэлтэй болдог.
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Ингэснээр өдөр тутмын мал хариулгандаа эсвэл улирлын бэлчээр сонгохдоо зэрлэг
амьтдын тухайн үеийн байршил, уст цэг зэргийг харгалзан үздэг. Одоогийн байдлаар 3
малчинд газарзүйн байршил тэмдэглэдэг фото зургийн аппарат олгон туршилтын
ажиглалт хийлгэж байна. Энэ оны эцсээр уг хөтөлбөрт сайн дураараа оролцох малчдыг
сонгон авч сургалтанд хамруулна, шаардлагатай багаж хэрэгслэлээр хангана.
- “Хоньч Банхар нохой” хөтөлбөр:
Банхар нохойгоор мал хариулдаг байсан уламжлалыг дахин нэвтрүүлснээр малчны
хөдөлмөр хөнгөвчлөх, малыг үнэг, чоно зэрэг махчин амьтдаас хамгаалж, малын зүй бүс
хорогдол гарахаас сэргийлэх, цаашлаад малчид эдгээр зэрлэг амьтдыг агнах шаардлагагүй
болох гэх мэт маш олон ач холбогдолтой юм. Энэхүү ажлыг Банхар Төсөл ТББ-тэй
хамтран хэрэгжүүлж байна. Банхар нохой өсгөх сониорхолтой малчин өрхүүдээс
одоогийн байдлаар тодорхой шаардлага хангасан хоршооны гишүүн 3 малчин өрхөд
банхарын гөлөг өгөөд байна. Банхарын гөлөг авч тэжээгээд ердөө 4 сар болж байгаа хэдий
ч чонын дайралтаас мал сүргийг хамгаалсан тохиолдлын тухай малчид сэтгэл хангалуун
ярьж байна.
4.2.1.4.
Малчдын хоршооны чадавхийг бэхжүүлэх
- Хөрхийн Наран хоршооны барилга:
Хөрхийн Наран хоршоо төсөл хэрэгжиж эхлэхээс өмнө үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх,
орлогын олон эх үүсвэртэй болох зорилгоор бага хэмжээний зочид буудал, хоолны газар,
дэлгүүр ажиллуулах барилга барих ажлыг эхлүүлсэн. Санхүүгийн хүндрэлээс үүдэн
барилгын ажил зогссон байсныг энэ төслийн хүрээнд “Оюу толгой” ХХК уг барилгын
тодорхой хувийг санхүүжүүлэхээр болоод байна. Үлдсэн хувийг хоршооны гишүүд
өөрсдөө санхүүжүүлэх бөгөөд 2017 оны 3-р сараас барилгын ажлаа эхэлж нэг сарын
хугацаанд зураг төслийн дагуу барьж дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаа.
- Залуу Малчин Хөтөлбөр:
Өнөөгийн эдийн засаг нөхцөл байдал, байгаль, цаг уурын өөрчлөлтийн улмаас уламжлалт
мал маллагааны аргыг орчин үеийн арга технологи, мэдлэг мэдээллээр баяжуулах
шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна. Түүнчлэн залуу малчдын тоо жил ирэх тусам
багасаж байгааг статистикийн тоо баримтаас харж болно. Иймд малчдын залуу халааг
бэлтгэх, өнөө цагийн малчдын эзэмшвэл зохих 5 төрлийн хичээлийг онол, практикийн
түвшинд эзэмшүүлэх зорилгоор төслийн хүрээнд “Нутаг Академи” ТББ-ын “Залуу
Малчин Хөтөлбөр”-т хамруулж эхлээд байна. Нэг жилийн хугацаатай хөтөлбөрийн явцад
оролцогчдыг 4 удаа цуглуулж танхимын сургалт болон хээрийн дадлага ажилд хамруулна,
хөтөлбөрийн төгсгөлд гэрчилгээ олгоно.
Өмнөговь аймгийн Номгон суманд хөтөлбөрийн эхний улирлын хичээлийг 2016 оны 10-р
сарын 1-7-ны хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Номгон сумын
Хармагтай багаас 6, Эмгэн булаг багаас 1 залуу малчин хамрагдсан бөгөөд нэгдүгээр
улирлын хичээлээр малчид өөрсдийгөө нээн илрүүлэх, нийгмийн идэвхи оролцоог
нэмэгдүүлэх болон нутгийн өв соёл, зан заншил, уламжлалыг сэргээн, мөн бэлчээр, мал
маллагааны онцлог, нутаг орондоо хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, өөрсдийн
хүчин чармайлтаар нутгаа хөгжүүлэх бүрэн боломжийг тодорхойлох, зорилготой
суралцаж нутгаа хөгжүүлэхийн талаар ойлголт авсан.
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4.2.1.5.

Нэмүү өртөг шингэсэн ноолуур бэлтгэх

Бэлчээрийн чанарыг сайжруулах, зэрлэг амьтдад үзүүлэх хүн, малын нөлөөг бууруулах
үндсэн механизм нь нэг малаас авах түүхий эдийн гарцыг нэмэгдүүлэх, нэмүү өртөг
шингээх замаар түүхий эдийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх юм. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн
хөшүүрэг ашиглан малын тоо толгойг чухалчилдаг малчдын сэтгэхүйг гарц, чанарыг
эрхэмлэдэг болгон өөрчлөнө гэсэн үг.
Малчдын орлогын гол эх үүсвэр болохын зэрэгцээ тоо толгойн хувьд бэлчээрт хамгийн их
дарамт үзүүлдэг ямаан сүрэг, түүний ноолуурын үнэ цэнэ, гарцыг нэмэгдүүлэх замаар
цөөн тооны ямаанаас ахиу орлого олдог байх нөхцлийг бүрдүүлэх нь энэ төслийн чухал
зорилго юм. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд дэлхий дахинд танигдсан тансаг зэрэглэлийн
хувцас, загварын Керинг корпорацитай хамтран ажиллаж байна.
Уг компанийн зүгээс байгаль, зэрлэг амьтанд ээлтэй ноолуур бэлтгэсэн тохиолдолд зах
ззэлийн ханшаас илүү үнээр худалдан авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлээд байна.
Өөрөөр хэлбэл байгаль , зэрлэг амьтанд ээлтэй байх тодорхой шалгуурууд байдаг бөгөөд
төсөлд хамрагдаж буй малчид бүгд тэдгээрийг биелүүлсэн тохиолдолд ноолуурыг нь
өндөр үнээр авах болно. Хамтын ажиллагааны эхлэл болгож энэ жил төсөл хэрэгжүүлж
буй хоршоодын малчдаас 1.5 тонн ноолуурыг зах зээлийн ханшаас илүү үнээр худалдан
авсан. Худалдан авагч компанийн зүгээс ноолуурын чанар (микрон, урт)-ыг сайжруулах
тал дээр анхаарч ажиллахыг сануулсан. БЗАХН-ийн захиалгаар ноолуур боловсруулах
үйлдвэрийн мэргэжилтэн 2016 оны хаврын ямаа самналтаас өмнө хоршоодын гишүүдэд
ноолуураа хэрхэн хаягдал, хорогдол багатайгаар бэлтгэх талаар сургалт явуулж, зөвлөгөө
өгсөн. Малчдын гаргадаг хамгийн түгээмэл алдаа нь самнасан ноолуураа сатеркан уутанд
хадгалах явдал юм. Сатеркан уутны өөдөстэй холилдсон ноолуурыг цэвэрлэхэд
боловсруулах үйлдвэрт маш их хүндрэл учруулж үр ашиггүй зардал гаргадаг. Иймд
малчдыг сатеркан уут ашиглахаас татгалзаж брезентэн уут ашиглахыг хоршооны
гишүүдэд брэнд компанийн зүгээс зөвлөсөн.
4.2.2. Заган ойг нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалал
Оюу толгой төсөл нь үйл ажиллагаагаа явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз
байдалд учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг
зохион байгуулахад шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтладаг. Энэ нь биологийн
олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахдаа зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх
арга замаар хийгддэг. Нөлөөллийг бууруулах шатлалтай арга хэмжээ тогтворжих үед үүсч
буй үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалал болон байгаль хамгааллын нэмэлт арга
хэмжээгээр нөхөх шаардлагатай байдаг.
Оюу толгой төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших Гүний
Хоолой дахь газрын доорхи усны эх үүсвэрээс үйлдвэрийн хэрэгцээнд ашиглах ус татах
шугам хоолойн барилгын ажил 2011 онд эхлэхээр төлөвлөгдсөн. Энэхүү дэд бүтцийг
байгуулах ажлын явцад CTP №1,2 ус өргөх шахуургын станцын хэсэг дэх Нарийн заг
хэмээх заг (Haloxylon am modendron) бүхий талбайн дундуур болон захын хэсгээр усны
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хоолой суурилуулах шаардлага бий болж тодорхой хэмжээний заг бүхий талбай
хөндөгдсөн.
Иймд компанийн зүгээс энэ талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2013 оноос өнөөг хүртэлх
хугацаанд үе шаттайгаар хэрэгжүүлсээр ирсэн. Үүнд,
1. Заг бүхий талбайн эхний нөхөн сэргээлтийн ажлыг 2013 оны 9 сарын 22-оос 10 сарын
5 хүртэлх 14 хоногийн хугацаанд хийхдээ Ханбогд суман дахь Байгалийн ургамлын
үржүүлгийн газар 2012-2013 онд ургуулсан 2 настай загийн суулгацыг ашиглан
тарилтыг хийсэн. Нийт 6.62 га талбайд 10677 ш загийн бортоготой суулгацыг
тарьсанаас 2014 оны хаврын байдлаар 79.7 хувийн амьдралттай буюу өвлийг өнтэй
даван ургасан.
2. 2014 онд Гүний Хоолойгоос ус татах 1 ба 2 дугаар худгийн цацрагуудын дагуух 24.58
га талбайд заг тарих ажлууд хийгдэж 63-87% ургалттай байв.
3. 2015 оны намрын байдлаар 1 ба 2 дугаар худгийн цацрагуудын дагуух талбайд эхний
болон нэмэлт байдлаар тарилтуудыг хийж нийт 54.73 га талбайн заган ойг сэргээн
тарималжуулсан.
4. Нарийн заг хэмээх заг бүхий талбайд нийт хөндөгдсөн талбайгаас 22.74 га нь уурхайн
дэд бүтцийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Иймд үлдэж буй нөлөөллийг
бууруулахын тулд компанийн зүгээс дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийн хүрээнд
эхний ээлжинд 15 га талбайд загийн суулгац тарихаар төлөвлөсөн. Тус ажлын хүрээнд
Ухаа загийн хоолойн хүрээг тэлэх, Дайчингийн заган ойн нягтшилыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор тарилт хийх талбайг сонгон авсан (Зураг 37).
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Зураг 37. Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр дэх ойн сангийн тархалт (эх үүсвэр: ЗГ-ын 2012
оны 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 194-р тогтоол)

Оюу толгой төслийн Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратегийн баримт
бичигт “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” хэмээн тусгагдсан
байдаг тул заган ойн дүйцүүлэн хамгааллын ажлыг гүйцэтгэхэд орон нутгийн
байгууллагуудын оролцоог илүү түлхүү оруулж өгч байгаа. Энэхүү ажлыг гүйцэтгэгч
байгууллагыг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын хэмжээнд зарлагдсан нээлттэй тендерт
оролцсон байгууллагуудаас сонгон шалгаруулж Галба Дайчин хоршоо, Баянговь Хүрээлэн
ХХК-иуд тус тус гүйцэтгэсэн.
Ухаа загийн хоолой нь Ханбогд
сумаас зүүн хойш 25 км зайд орших
хөнгөн сийрэг бүтэцтэй, зузаан
элсэн хөрстэй тэгш тал хөндийн
заган
ой
юм.
Ургамлын
бүлгэмдлийн
хувьд
Haloxylon
ammodendron бараг дангаараа ургаж
заган ой үүсгэх боловч тэр нь
намхан,
сийрэг
байдаг.
Дагалдагчаар Peganum ni gellastrum,
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Nitraria s ibirica ургана. 2016 оны хувьд нэг настын (Halogeton gl omeratus) синузитэй
байлаа. Хур тунадас ихтэй жил нэг наст ургамлууд нилээд урган синузи үүсгэдэг бол хур
тунадас бага орсон жил синузи үүсгэх хэмжээнд хүрдэггүй.
Зураг 38. Ухаа загийн хоолойн орчны төрх байдал

Арга зүй: Тарилт хийх талбайд эгнээ хооронд 3 м, ургамал хооронд 3 м байхаар, 4 эгнээ
тус бүр дээр 6 м зайтай усалгааны машин явахаар тооцон суулгац тарих нүхийг бэлтгэсэн.
Ажлын явц: Сонгосон талбайн хөрсний бүтэц шинжээс хамаарч мод суулгах гүнийг 25-50
см, нүхний диаметр 40-60 см байхаар бэлтгэн биоялзмаг ашиглан 2 настай бортоготой
загийг бортгоноос нь салган тариалсан. Суулгацыг суулгасны дараагаар хөрсийг сайтар
нягтруулж гишгэж өгөн 40-60 л усаар усалсан. Тарилтын дараах шууд усалгааг хийж
өгөхөөс гадна өвөлжилтөнд зориулсан цэнэг усалгааг мөн хийж өгсөн (Зураг 39).
Үр дүн: Ухаа загийн хоолойн талбайг тэлэх зорилгоор 1 га талбайд 724 ширхэг суулгац
тарьж, нийт 7.6 га талбайд 5508 ширхэг суулгац тарьж нөхөн сэргээлтийг хийсэн.

A.

B.

В.

Г.
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Д.

Е.

Ж.

З.

Зураг 39. Ухаа загийн хоолойд заг тарьж буй явцаас:
А-Ухаа загын хоолой орчмын хөрсний төлөв байдал, Б, В-тарилт хийх талбайг бэлтгэж буй байдал, Гбордоог нэмж өгч байгаа, Д-ОТ ХХК-ийн БУҮГ-аас нийлүүлж буй загийн суулгацыг бортгоноос нь гаргаж
тарьж байгаа байдал, Е,Ж,З-тарилтын дараах байдал.

Дайчингийн заган ой: Ханбогд сумаас баруун урагш 65 км зайд орших заган ой бөгөөд
Дорноговь, Алашааны тойргийн нам дор газруудын нэг юм. 17740 га талбайг хамарсан,
зүүн урагш ялимгүй налуу, ерөнхийдөө тэгш гадаргатай, заган ой нь элс тогтоодог учраас
элсэн хурдас үүссэн.
Энд Haloxylon ammodendron бараг дангаараа ургаж заган ой үүсгэсэн байдаг. Дагалдагчаар
Nitraria s ibirica ба Corispermum m ongolicum ургана. Нэг настын (Artemisia s coparia,)
синузитэй.
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Зураг 40. Дайчингийн заган ойн ерөнхий төрх байдал

Арга зүй: Тарилт хийх талбайд эгнээ хооронд 5 м, ургамал хооронд 4 м бүхий нийт 12
эгнээ байхаар тооцон суулгац тарих нүхийг бэлтгэсэн. Загийн тарилтын үйл явц,
дарааллын хувьд дээрхтэй адил тул давтан бичсэнгүй болно.
Үр дүн: Дайчингийн заган ойн нягтшилыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сийрэг талбайд
тарилтыг хийсэн. 1 га талбайд 438 ширхэг суулгац тарьж, нийт 8 га талбайд 3500 ширхэг
суулгац тарьж нөхөн сэргээлтийг хийсэн.

Зураг 41. Дайчингийн заган ойд нэмэлтээр заг тарьсан байдал

Ийнхүү заган ойн талбайн хүрээг тэлэх, нягтшилыг нэмэгдүүлэх ажлуулыг хийснээр
байгалийн тэнцвэрт байдалд дэмжлэг үзүүлэх, улмаар тухайн орчны хөрсний элэгдэл,
үржил шимийг сайжруулан цөлжилтөөс сэргийлэх, нутгийн унаган олон наст ургамал
ургах, бусад төрөл зүйлийн ургамлууд нэмэгдэн ургах боломжийг бүрдүүлж өгч байна.
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4.2.3. Шинэ Бор-Овоогийн задгайг ургамалжуулж дүйцүүлэн хамгаалах
Ундайн голын сайр нь Галбын говийн хойноос урагш чиглэлтэй 120 орчим км-ын урттай,
1081 км2 сав газраас өнгөн гүний цэвэр усыг цуглуулан ард иргэд, мал, ан амьтдын усны
хэрэгцээг хангадаг том голуудын нэг юм. Бор овоогийн задгайг тухайн булгаас баруун
урагш орших Бор овоо хэмээх бор толгойн нэрээр нэрлэсэн байдаг. Уг задгай нь Ундайн
голын хөрсөн доогуур шурган урсаж байсан ус хөрсөнд ойртсон болон ил гарсан эх
чулуулагтай газраар газрын гадарга дээр ил гарч задгайрсан булаг бөгөөд Оюу толгой
уурхайн баруун талд оршдог.
Бор овоогийн задгайн зүүн эргээр шавран хөрс бүхий ширэг улалж /Carex duriuscula/, ахар
сорт арвай /Hordeum br evisubulatum/, турьхан цэцэгт зурман сүүл /Puccinellia te nuiflora/
зонхилсон багваахай цэцэг /Taraxacum de albatum/, марцны гэц /Halerpestes s alsuginosa/,
пабояны цагаан суль /Elymus Paboanus/ дагалдан ургасан ургамалжилттай байсан. Баруун
талын эргээр нь гялгар дэрс /Achnatherum splendens/, цагаалин цахилдаг /Iris lactea/, татар
зираа /Lactuca t atarica/ зэрэг ургамлууд ургаж байсан. Дээрх ургамалжилт бүхий Бор
овоогийн задгай орчмын шавран хөрс бүхий талбай нь 600 м2 (40м х15м) орчим талбайг
эзэлдэг (Зураг 42).
Энэхүү баруун дэнжээс цаашилбал дэрс /Achnatherum s plendens/ ганцаар ноёлон
зонхилсон чонон махирс /Lycium t runcatum/, сибирь хармаг /Nitraria s ibirica/, пабояны
хиаг /Elymus Paboanus/, цагаалин цахилдаг /Iris lactea/, татар зираа /Lactuca tatarica/ бүхий
бүлгэмдэл ойролцоогоор 20 га талбайг эзлэн оршдог байсан (Зураг 42).

Зураг 42. Хуучин Бор Овоогийн задгайн шавран хөрс бүхий ургамалжилттай талбай болон баруун дэнжийн
дэрс зонхилсон бүлгэмдэл

Оюу толгойн зүгээс хэрэгжүүлсэн Ундайн голын урсацыг тохируулах төслийн зорилго нь
үерийн болон өнгөн хөрсний урсацыг ил уурхайд орохоос урьдчилан сэргийлэх
тохируулгын ажил байсан. Уг ажлын хүрээнд хуучин Бор овоогийн задгай өртөн байхгүй
болж байгаа хэдий ч инженерийн шийдлийн хүрээнд урд далангийн өмнө талд шинээр бий
болгосон. Шинэ Бор овоогийн задгайн ус нь далан болон хашааны гадна талд газрын
гадарга дээр ил гарч урсах ба баруун талаараа 1 орчим метрийн өндөр бүхий эрэгтэй.
Ургамлан бүрхэвчийн хувьд баруун, зүүн эргээр хармаг, дэрс бүхий ургамал голлон
ургадаг (Зураг 43).
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Зураг 43. Шинэ Бор Овоогийн задгайн ерөнхий төрх байдал

Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд Шинэ Бор овоогийн зайдгай орчмыг ургамалжуулан,
нөхөн сэргээх ажлын төлөвлөгөөг 2014 онд боловсруулсан бөгөөд 2016 оны 3 сарын 17ний өдөр шинэ Бор Овоогийн задгай дээр Ханбогд сумын малчид, төрийн болон төрийн
бус байгууллагын гишүүд, сумын байгаль орчны байцаагч, Оюу толгой төслийн төлөөлөл
бүхий 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр уулзалтыг зохион байгуулсан. Энэхүү уулзалтын үеэр
санал солилцон харилцан ярилцаж, зөвшилцсөн тухай дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг хөтлөн,
дараах зүйлсийг тохиролцсон болно. Үүнд:
1. Эхний ээлжинд ургамалжуулах талбайг зайдгайн урд хэсгийн 2.3 га талбайг сонгон
авах (Зураг 44),
2. Бор овоогийн задгайгаас ойр орчмын айл өрхийн мал ундаалдаг тул ургамалжуулахаар
сонгож буй талбайг хашаажуулах,
3. Ургамалжуулах ажлын хүрээнд цахилдаг, дэрс, үнэгэн сүүлхэй лидэр, чихэр өвс болон
модлог ургамлаас хайлас, жигд, бургас, сухай тарихаар харилцан тохиролцов. Харин
хуучин Бор овоо орчимд ургадаг байсан Чонон махирс буюу нутгийн нэршилээр
долгоныг тарихыг малчдын зүгээс санал болгосон хэдий ч одоогоор Байгалийн
ургамлын үржүүлгийн газарт бэлэн тарималжуулсан нөөц байхгүй тул цаашид
тарималжуулах ажилд илүү анхаарал хандуулах тухай малчдын саналыг хүлээн авсан.
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Зураг 44. Шинэ Бор Овоогийн задгай орчим ургамалжуулах 2.3 га талбайн байршил болон ургамалжуулах
төлөвлөгөө - өнгө тус бүр нь нэг зүйл ургамлыг илэрхийлнэ

2016 онд “Оюу толгой” ХХК биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг тусгай эрх бүхий
мэргэжлийн гэрээт байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөн нутгийн сөөг, сөөгөнцөр
ургамлын суулгацыг тарих ажилд “Great Green Partners” ХХК-ийг сонгон шалгаруулсан.
Уг ажлын хүрээнд шинэ Бор овоогийн задгай орчмын 2.3 га талбайг хашаажуулан
ургамалжуулах ажил хамрагдаж байгаа болно.
Арга зүй: Шинэ Бор овоогийн задгай орчмыг ургамалжуулахад нийт 8 зүйлийн ургамлын
1862 ш суулгацыг ашиглах ба ургамлын зүйл бүрийн онцлогоос шалтгаалан эгнээ болон
ургамал хоорондын зай янз бүр байна (Хүснэгт 34, Зураг 45). Мөн тарьсан суулгацыг
салхины нөлөөнөөс хамгаалах арга хэмжээ авахаар төлөвлөсөн.
Хүснэгт 36. Бор Овоогийн зайдгайг ургамалжуулахад ашигласан суулгацын хэмжээ, зүйл тус бүрээр
Ургамлын нэр

No

Тарьсан суулгацын
хэмжээ, ш

Суулгацыг ургуулсан
үржүүлгийн газар

1

Nitraria sibirica

255

OT БУҮГ

2

Achnatherum splendens

250

OT БУҮГ

3

Iris sp

142

OT БУҮГ

4

Caryopteris mongolica

200

OT БУҮГ

5

Glycyrriza uralensis

51

OT БУҮГ

6

Ulmus pumila

520

GGP МҮГ

7

Tamarix ramosissima

144

GGP МҮГ

8

Elaeagnus moorcroftii

300

GGP МҮГ

Нийт

1862

Үр дүн: Шинэ Бор овоогийн зайдгай орчимд ургамалжуулах 2.3 га талбайг хашаажуулан
нийт 1862 ширхэг суулгац тарьж нөхөн сэргээлтийг хийсэн (Зураг 45).
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Зураг 45. Шинэ Бор Овоогийн задгай орчмыг ургамалжуулсан байдал

4.2.4. Зэрлэг амьтдын хууль бус ан, худалдаатай тэмцэх төсөл
“Оюу толгой” ХХК 2014 онд “Сустэйнэбилити Ийст Эшиа”, “Байгаль, Зэрлэг Амьтан
Хамгаалах нийгэмлэг” байгууллагуудтай хамтран бүс нутгийн хэмжээнд хууль бус анг
бууруулах чиглэлээр дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү дүйцүүлэн
хамгааллын арга хэмжээний гол зорилго нь олон улс болон бүс нутгийн хэмжээнд
ховордсон тууртан амьтад болох хулан адуу, хар сүүлт зээр, аргаль хонь, цагаан зээрийн
хууль бус анг бууруулан Оюу толгой төслийн зүгээс эдгээр амьтдад үзүүлж буй үлдэгдэл
нөлөөг дүйцүүлэн хамгаалах юм.
Эргүүл, хяналт-шалгалт:
Олон Талт Хамтын Ажиллагааны Баг (ОТХАБ) болон Хулгайн Антай Тэмцэх Хөдөлгөөнт
Багууд (ХАТХБ) гэрээнд заасны дагуу 2016 оны 2-р сараас 5-р сарыг дуустал нийт 15
удаагийн эргүүл, хяналт-шалгалт хийж хулгайгаар агнагдсан 15 зэрлэг амьтаны сэг зэм
бүртгэв. Үүнд 13 хулан адуу, 1 цоохор ирвэс, 1 цагаан зээр байв. Эдгээрээс гадна 2 бүлэг
этгээдэд хамаарах нийт 1000 орчим килограмм Улаан Гоёог илрүүлсэн. Хяналт шалгалтын
явцад бүртгэгдсэн хэрэг зөрчлүүдээс зургаад нь хэрэг үүсгэн цагдаагийн байгууллагад
шилжүүлээд байна.
Тухайлбал цоохор ирвэс хууль бусаар агнасан Өмнөговь аймгийн Номгон сумын иргэн З,
Б нар тус амьтны экологи, эдийн засгийн үнэлгээ буюу 13,000,000 төгрөгийг 2 нугалсан
дүн болох 26,000,000 төгрөгийг 6-р сарын 24-нд төлж барагдуулан улсыг хохиролгүй
болгосон тул 2.6 жилийн тэнсэн харгалзах ял авч, Номгон сумын цагдаагийн хэсгийн
хяналтанд байна. Мөн хоол хүнсэнд хэрэглэхээр 1 тооны эр хулан адуу агнасан нь
тогтоогдсон Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын иргэн Б-д сум дундын шүүхээс 19,400,000
төгрөгийн нөхөн торгууль тавьснаас эхний 9,700,000 төгрөгийг төлсөн байна.
Намрын (9-р сараас 12-р сар дуустал) хяналт шалгалтын ажлыг төлөвлөгөө ёсоор 9 дүгээр
сараас эхлүүлээд байна. Хулгайн антай тэмцэх хамтарсан багийн ахлагч Д. Баттулга бусад
гишүүдтэйгээ зөвшилцөж өмнө гүйцэтгэж
хэрэгжүүлж байсан төлөвлөгөө болон
туршлагад тулгуурлан 2016 оны 9 дүгээр сараас 12 дугаар сарыг дуустал гүйцэтгэх Хяналт
шалгалтын ажлын төлөвлөгөө,удирдамжийн төслийг боловсруулж, хамтрагч
Хуудас - 161

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

байгууллагуудын дарга нараар батлуулахад бэлэн болгоод байгаа бөгөөд 9, 10 дугаар
сарын хяналт шалгалтын ажил эхлээд байгаа болно.
Сургалт:
Эргүүл, хяналт-шалгалтын ажил зохион байгуулахаас гадна энэ чиглэлээр ажилладаг
төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, хяналт шалгалтыг үр дүнтэй хийх орчин үеийн арга
технологид сургах нь энэ төслийн чухал зорилт билээ. 2016 онд дараах сургалтуудыг
зохион байгууллаа. Үүнд:
1. Зэрлэг амьтдын хулгайн ан, тэдгээрийн эд эрхтэн бүтээгдэхүүний хууль бус
худалдаатай тэмцэх “Хамтарсан баг”-ийн гишүүдэд зориулсан давтан сургалтыг
Улаанбаатар хотод 2016 оны 4 дүгээр сарын 4-5 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтын зорилго нь өмнө үзсэн хичээлийг бататгах, хээр ажиллаж байх үед
шаардлагатай мэдвэл зохих нэмэлт хичээл авах, мэдээллээр хангах. Төсөл хэрэгжүүлж
буй “Байгаль Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Нийгэмлэг” (БЗАХН)-ийн үйл ажиллагаатай
танилцах байв. Сургалтанд аймгийн төвийн ОТХАБ, Номгон, Баян-Овоо сум, Говийн
Бага ДЦГ-ын “А” хэсгийг хариуцсан Баруун ХАТХБ, Ханбогд, Манлай сумдыг
хариуцсан Төвийн ХАТХБ, Дорноговь аймгийн Хатанбулаг, Мандах, Хөвсгөл сум
болон Говийн бага ДЦГ-ын “Б” хэсгийг хариуцсан Зүүн ХАТХБ, Говийн Бага ДЦГ-ын
хамгаалалтын захиргааны дарга мэргэжилтнүүд гэсэн 27 хүн хамрагдлаа.
2. Говийн Бага ДЦГ-ын хяналт шалгалтын ажлыг шинэ түвшинд гаргах, зэрлэг амьтдын
хулгайн анг таслан зогсоох зорилго бүхий “SMART” буюу “Орон Зайн Хяналт
Шалгалт Хийх, Мэдээллэх нь” программыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж эхлүүлэх
ажлын хүрээнд тусгай сургалтыг Ханбогд сумын төвд 9-р сарын 13-21-ний хооронд 2
үе шаттайгаар зохион байгуулж оролцогчдод гэрчилгээ олгов. Сургалтыг БЗАХН-ийн
Азийн бүсийн зөвлөх Тони Лайнам удирдав. Сургалтын эхний хэсэгт буюу 9-р сарын
13-16-нд Байгаль хамгаалагчдад зориулсан “Байгаль хамгаалагчдаар дамжуулан
мэдээлэл цуглуулах нь” сургалтыг зохион байгуулсан бол сургалтын 2 дахь хэсэгт
“SMART” программын анхан шатны сургалтыг Говийн Их, Бага ДЦГ-ын
хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч, мэргэжилтнүүдэд зориулан зохион
байгууллаа.
Сурталчилгаа:
Зэрлэг амьтдын хулгайн ан, хууль бус худалдааг таслан зогсоох, бууруулахад олон нийтэд
чиглэсэн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлууд буюу урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ маш
чухал байдаг. Иргэд тухайн амьтан, ургамлын хамгааллын статус буюу экологийн үнэ
цэнэ, ховор байдал түүнчлэн хуулийн хариуцлага зэргийг төдийлөн сайн мэддэггүйгээс
агнах, түүж бэлтгэх зэргээр хууль зөрчдөг.
2016 оны 9 дүгээр сард Ханбогд сумын төвд “Намрын ногоон өдрүүд-2016” зах зээлийн
өдөрлөг зохион байгуулагдсан. Хулгайн антай тэмцэх төсөл, ГБДЦГ-ын хамгаалалтын
захиргаа энэ арга хэмжээнд чухал ач холбогдол өгч, хамтран оролцлоо. Өдөрлөгийн үеэр
иргэдэд өмнийн говийн биологийн олон янз байдал, тэдгээрийн хамгааллын статус,
экологийн үнэ цэнийг иргэдэд таниулж, зурагт хуудас, ном гэх мэт сурталчилгааны
материалуудыг тараав. Үүнд:
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1. Өмнийн говийн нэн ховор, ховор амьтад, ургамлын (хулан, хар сүүлтий, аргаль, янгир,
цөлийн аргамжин цэцэг, зүүн гарын гоёо), байгаль дахь үнэ цэнэ, ач тус болон тулгарч буй
бэрхшээлийн талаар мэдээлэл өгөх.
a. Мэдээллийн үзэсгэлэн гаргаж, хэвлэмэл материалуудыг тараасан,
b. Экологийн боловсрол олгох явуулын “Аянчин” хайрцаг бүхий хичээлүүдийг
сумын иргэд болон малчидтай хамтран тоглож, сурталчилсан.
2. Зэрлэг амьтдын хулгайн антай тэмцэх төслийн Төвийн баг ( Central MAPU)-ийн үйл
ажиллагааг сурталчилсан.
a. Ялангуяа иргэдийн гар дээрээс чөлөөтэй худалдагдаж байгаа зүүн гарын гоёо-г
худалдахгүй байх, түүнтэй холбоотой мөрдөгдөж буй одоогийн хууль эрх зүйн талаархи
мэдээллийг өгсөн.
b.Шуурхай утас (Hotline number )-ыг иргэдэд сурталчилах
наалддаг хуудсуудыг иргэдэд тараав.

зорилгоор зурагт

4.2.5. Оюу толгойн бус цахилгааны шугамуудад тусгаарлагч суурилуулах
Оюу толгойн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд ашиглагдах цахилгааны шугамуудын үлдэгдэл
нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний хүрээнд Зэрлэг Амьтан Судлах
Хамгаалах Нийгэмлэг (ЗАСХН) махчин шувуудад эрсдэл өндөртэй 15кВ-ийн цахилгаан
түгээх шугамыг хямд төсөр байдлаар аюулгүй болгон өөрчлөх аргыг туршиж үзэх,
оновчтой хувилбар олохоор хамтран ажиллаж байна. Уг дүйцүүлэн хамгаалах арга
хэмжээний гол зорилго нь олон улсын хэмжээнд устаж болзошгүй идлэг шонхор шувууны
өндөр хүчдэлд цохиулан үхэж буй зүй бус хорогдлыг бууруулах юм.
Улсын хэмжээнд нийтдээ 4000 км орчим 15кВ-ийн шугам байдаг бөгөөд эдгээрийн нэг нь
Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо, Галуут сумдыг холбосон 55 км цахилгаан түгээх шугам
юм. Энэ шугаманд туршилтын байдлаар шувууд хүчдэлд цохиулхаас хамгаалах
тусгаарлагч суурилуулж, бүтцийн өөрчлөлт хийх ажлыг Оюу толгой ХХК санхүүжүүлсэн.
Уг ажлыг Баянхонгор - эрчим хүч цахилгаан түгээх компанийн инженер, ажилчид 2016
оны 9-р сарын 21-нээс 27 хүртэлх хугацаанд ЗАСХН-ийн заавраар хийж гүйцэтгэв (Зураг
46). Цахилгаан түгээх шугамын бетонон тулгууруудад хийсэн бүтцийн өөрчлөлт,
тусгаарлагчийн үр дүнг тодорхойлох зорилгоор өөрчлөлт хийхийн өмнөх болон дараах
үхэл хорогдлын ажиглалт, судалгаа хийсэн. Тусгаарлагч суурилуулахын өмнөх нэг
удаагийн ажиглалтаар хүчдэлд цохиулж үхсэн 52 шувуу байсныг олсон. Үүнээс 75% нь
идлэг шонхор, 11,5% нь шилийн сар байсан (Хүснэгт 35).
Баян-Овоо, Галуутын шугамд нийт 479 тулгуур байдгаас 250 тулгуурыг санамсаргүй
байдлаар сонгож бүтцийн өөрчлөлт хийж тусгаарлагч суурилуулсан (Зураг 46). Ингэснээр
бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн болон хийгдээгүй тулгууруудад шувуудын үхэл хорогдол
ялгаатай байгаа эсэхийг үнэлэх боломж бүрдэнэ. Шувуу хамгаалах хэрэгсэл суурьлуулж
дууссаны маргааш буюу 2016 оны 9-р сарын 28 өдрөөс эхлэн тус шугамыг өдөр бүр
шалгаж үхсэн шувуудыг бүртгэж байна. Одоогийн байдлаар нийт 26 шувуу үхээд байгаа
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бөгөөд тэдгээрийн 22 нь бүтцийн өөрчлөлт хийгдээгүй тулгуурт, 4 нь бүтцийн өөрчлөлт
хийгдсэн тулгуурт хүчдэлд цохиулан үхээд байна (Хүснэгт 35). Эдгээрийн 46,1% нь идлэг
шонхор, 30,1% нь шилийн сар байна. Туршилтын ажлын үр дүнг ирэх оны 3 сард төрийн
болон төрийн бус байгууллага, цахилгаан түгээх сүлжээ хариуцсан компаниудын
төлөөллийг оролцуулан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж танилцуулах бөгөөд цаашид авах
арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргах болно.
Үхсэн шувууны тоо
Тусгаарлагчгүй

№

Монгол нэр

Латин нэр

1 Идлэг шонхор

Falco cherrug

2 Начин шонхор

Өмнөх

Дараах

Тусгаарлагчтай

тулгуур

тулгуур

39

12

11

1

Falco tinnunculus

2

1

1

-

3 Ойн сар

Buteo buteo

1

1

1

-

4 Шилийн сар

Buteo hemilasius

6

8

6

2

5 Үлэг харцага

Accipiter gentilis

-

1

1

-

6 Хээрийн бүргэд

Aquila nipalensis

-

1

1

-

7 Сохор элээ

Milvus migrans

1

1

1

-

8 Хон хэрээ

Corvus corax

3

-

-

-

9 Хотны бүгээхэй

Athene noctua

-

1

-

1

52

26

22

4

Нийт

Хүснэгт 37. Тусгаарлагчтай болон тусгаарлагчгүй тулгуур дээрх хорогдол

Зураг 46. Хүчдэлд цохиулж үхсэн идлэг шонхор
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4.2.6. Дэд бүтцийн дагуух тууртан амьтдын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөнд саад
болж буй хүчин зүйлийг тодорхойлох
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 албадуудад мэдэгдэж хамтран ажиллах
үүрэгтэй.
Уурхайн үйл ажиллагааны талбайд 2016 оны 9-р сарыг дуустал хугацаанд зэрлэг амьтны
150 осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн, үүний дийлэнх нь буюу 97.3%-ийг (n=146) шувуу, үлдэх
2.7% нь (n=4) хөхтөн амьтад эзэлж байсан ба өвөл 2-р сард хамгийн өндөр тоотой
тохиолджээ (График 68).

Эндсэн бодгалийн тоо

60

53

50
40
30

22

19

20

10
10

8

18
8

9

7-сар

8-сар

3

0
1-сар

2-сар

3-сар

4-сар

5-сар

6-сар

9-сар

График 68. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдэл (сараар)

Эдгээр осол, эндэгдлийн шалтгааны хувьд цахилгааны утас мөргөж үхэх тохиолдол
хамгийн их 85 буюу 56%, цахилгаанд цохиулж эндэх тохиолдол 40 буюу 27%, барилга
байгууламж, цонх, хашаа зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол 8 удаа буюу 5%-ийг, тээврийн
хэрэгсэлд дайруулах эндэгдэл 5 удаа буюу 4%-ийг, тодорхойгүй 12 буюу 8%-ийг тус тус
эзэлж байна (График 69).
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Тодорхойгүй
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байгуламж
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Цахилгаанд
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утас мөргөх
Машинд
56%
дайрагдах
4%

График 69. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн шалтгаан

Шувуу

Хөхт
өн

Нийт эндсэн шувуудын 44%-ийг ногтруу, 29.3%-ийг хон хэрээ, 5.3%-ийг алагтуу үлдсэн
хувийг бусад зүйл хөхтөн амьтад болон шувууд эзэлж байна.
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График 70. Осол, эндэгдэлд өртсөн амьтны тоо

Нийт тохиолдлын 40 гаруй хувийг 1 зүйл шувуу буюу цахилгааны утас мөргөж эндсэн
ногтруу Syrrhaptes par adoxus эзэлж байгаа нь түүний олон тоотойгоор хурдтай сүрэглэн
нисэх хэлбэр, мөн Монгол орны хээр, говийн бүсээр өргөн тархалттай, элбэг тоотой
тохиолддогтой холбоотой юм (График 70).
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Эндсэн бодгалийн тоо

Хөхтөн амьтдаас бор туулай Lepus t olai, дэлдэн зараа Hemiechinus aur itus уурхайн
хашаан дотор тээврийн хэрэгсэлд дайруулан эндсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
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График 71. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн тоо (оноор)

Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны осол эндэгдлийн судалгааны 2013-2015 оны
хяналт шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд осол эндэгдэл тохиолдол тоо буурсан боловч
2016 онд дахин өссөн хандлага ажиглагдаж байна.
4.2.7. Хэсгийн дүгнэлт
“Оюу толгой” ХХК нь Монгол улсад хэрэгжиж байгаа дүйцүүлэн хамгааллын хууль
журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа төлөвлөн явуулаад зогсохгүй компанийн стратеги,
зорилгын хүрээнд нэмэлт үйл ажиллагаа явуулсаар байна. “Оюу толгой” ХХК нь өмнийн
говийн биологийн олон янз байдалд эерэг ахиу нөлөө үзүүлэх зорилготой ба үүндээ
хүрэхийн тулд нөлөөлөл бууруулах дараалал буюу нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах,
нөхөн сэргээх арга хэмжээг хэрэгжүүлсний дараах үлдэгдэл нөлөөллийг дүйцүүлэн
хамгаалах арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлсээр байна. Дүйцүүлэн хамгаалах арга
хэмжээний хүрээнд үлдэгдэл нөлөө бүрийг нарийвчлан тодорхойлж, тэдгээрийг
дүйцүүлэн хамгаалж эерэг ахиу нөлөөтэй байх тооцоог урьдчилан гаргаад байна. Дээр
дурьдсан төслүүдийг төлөвлөсний дагуу амжилттай хэрэгжүүлэх чадварлаг боловсон
хүчний болоод шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрээ шийдсэн. Тухайлбал 2016 оны 2-р
сараас эхлэн биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хариуцан
ажиллах ахлах мэргэжилтнийг байнгын орон гарган ажиллуулж эхэллээ. Төслүүдийн
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр хянаж, оролцогч талууддаа
тогтмол мэдээлж, хамтран ажиллаж байна.
Энэ 2016 оны 10-р сар хүртэл хугацаанд зэрлэг амьтадтай холбоотой нийт 150 осол,
эндэгдэл гарсан нь өнгөрсөн оны ижил хугацаанд бүртгэсэнтэй (83) харьцуулахад 44
хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Нийт осол эндэгдлийн 40 гаруй хувийг манай орны говь, цөл,
хуурай хээр бүхий бүх нутгаар тархсан зүйл ногтруу эзэлж байгаа нь жил жилийн цаг уур,
үндсэн тэжээлийн тухайн жилийн гарц, хүртээмжийн ба ундаалах усны байдлаас байрших
нутгаа богино хугацаанд сэлбэн өөрчлөхөөр маш хурднаар нисэх явцдаа цахилгааны утас
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мөргөн эндэх тохиолдол бүртгэгдсээр байна. Мөн Дундговь аймгийн Луус сумын нутагт
салхи тоос шороотой өдөр нам доогуур нисдэг ногтруун сүрэг цахилгааны утас мөргөн
унаж байсан тухай эрдэмтэд тэмдэглэн үлдээжээ (Болд, 2005).
Оюу толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад үзүүлэх
сөрөг нөлөөг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсээр байгаа билээ. Ирэх
2017 онд шувууд цахилгаанд цохиулж эндэх эрсдэл бүхий шонгуудад тусгаарлагч
суурилуулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөж байгаа юм. Түүнчлэн байгаль орчны
мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрийг бүх ажилчдын дунд хэрэгжүүлж, компанийн
биологийн олон янз байдлыг хамгаалах талаарх журмыг мөрдүүлэн ажилласаар байна.
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5. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛЛЫН НЭМЭЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ
5.1.Олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх
“Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс биологийн олон янз байдлын талаар олон нийтийн мэдлэг,
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор байгаль хамгаалах өдөрлөгүүдийг зохион байгуулах,
байгаль орчныг хамгаалах болон олон нийтэд сурталчилах төсөл хөтөлбөрийг
санхүүжүүлэх зэргээр хувь нэмрээ оруулж байна.
5.2.Мод тарих үндэсний өдөр
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь
долоо хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгон
тэмдэглэдэг уламжлатай билээ. Энэхүү МТҮӨ-ийн гол зорилго нь эх орон, байгаль
дэлхийгээ хайрладаг уламжлалт монгол зан заншлаа дээдэлж, хүн бүр байгалиа хамгаалах,
нөхөн сэргээхэд гар бие оролцох нөхцлийг бүрдүүлэх, олон нийтийн мэдлэг, ухамсрыг
дээшлүүлэх, ойн сан, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа
олон талт ажлуудыг эрчимжүүлж, улмаар үндэсний хөдөлгөөн болгон өрнүүлэх явдал юм.
5.2.1. Ханбогд суманд
МТҮӨ-тэй холбогдуулан төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг
2012 оноос эхлүүлэн жилээс жилд улам өргөжиж, Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай,
Баян-Овоо, Хүрмэн, Цогт-Овоо, Цогтцэций, Гурвантэс сумд болон Даланзадгад хотуудад
хүрээгээ тэлж иргэн, айл өрх, хамт олон, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж байна.
2016 оны хувьд МТҮӨ-ийг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 4 сарын 30-нд зохион байгуулсан
бөгөөд Ханбогд сумын хэмжээнд Орон нутгийн удирдлагууд болон “Оюу толгой” ХХКийн Орон нутаг, нийгмийн харилцаа, Байгаль орчны хэлтэс БУҮГ-тай хамтран мод тарих
өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний үеэр иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн
хүсэлтийн дагуу 8094 ш модлог ургамлын суулгацыг бэлтгэн нийлүүлж, 100 гаруй шуудай
биоялзмагийг тарилтанд ашиглан нээлтийн арга хэмжээнд оролцогч хүмүүст газар дээр нь
зөвлөгөө зааварчилгаа өгөн тарилтын дараах услагаанд өөрсдийн машин техникээр туслан
хамтран ажилласан.
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Зураг 47. Мод тарих үндэсний өдрийг Ханбогд суманд зохион байгуулж, тарилт хийж буй явц

5.2.2. Уурхайн талбайд
“Оюу толгой” ХХК нь 2011 оноос эхлэн 6 дахь жилдээ МТҮӨ-ийг тэмдэглэж уурхайн
талбайд ногоон байгууламж байгуулах ажлыг үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай
хамтран өрнүүлж байна. Энэ оны хувьд уурхайн талбайд 1345 ширхэг говийн модлог
ургамлын суулгацыг тарьсан. Үүнд,
-

-

Ундай голын эрэг орчмоор өмнөх жилүүдэд мод тарих ажил хийгдсээр ирсэн бөгөөд
нөхөн тарих ажилд 425 ш Хайлаас модыг 5-р сарын 1-ний өдөр тарьсан. Уг арга
хэмжээнд БУҮГ-н хамт олон бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож, Байгаль орчны
хэлтсийн ажилчид болон өөрийн хүсэл сонирхлын дагуу сайн дурын үндсэн дээр нийт
19 хүн ирж оролцсон.
Манлай кемпийн урд хэсэгт 450 ширхэг сухай тарьж, төслийн гэрээт болон үндсэн 11
хэсэг нэгжүүд хамтран ажилласан.
Баяжуулах үйлдвэрийн хамт олонтой хамтран анхдагч бутлуурын хажууд 250 хайлаас,
250 жигд тариж услагаа арчилгааг Баяжуулах үйлдвэрийн хамт олон хариуцан
ажиллаж байна.

Зураг 48. Ундаа голын эрэг орчимд тарьсан Хайласыг нөхөн тарьж буй явц

БУҮГ-аас модлог ургамлын суулгацыг иргэд, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтээр бэлтгэн өгч,
арчилж ургуулж буй ажлын үр дүн, амьдралтын хувийг эргэн холбогдож гаргадаг юм.
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2016 оны хувьд БУҮГ-аас уурхайн талбай болон 6 суманд өгсөн 8744 ш суулгацын
амьдралтын хувь дунджаар 81.8%-ийн амжилттай ургасан байна (График 72).
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График 72. БУҮГ-аас уурхайн талбай, Өмнөговь аймгийн 6 сумын хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн
хүсэлтээр бэлтгэн өгсөн тарьц суулгацын хэмжээ, амьдралтын хувь (2016 оны 10 сарын 31-ны өдрийн
байдлаар)

5.3.Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр
Жил бүрийн 6-р сарын 17-ны өдрийг НҮБ-аас “Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөр” болгон
тэмдэглэдэг бөгөөд энэ жил тус өдрийг “Эх дэлхийгээ хайрлая, Газрыг нөхөн сэргээе, Хүн
бүрийн оролцоо” уриан дор тэмдэглэж байна. Оюу толгойчууд бид энэ өдрийг 6 дахь
жилдээ тэмдэглэж байгаа бөгөөд 6 дугаар сарын ЭМААБО-ны сэдвийг “Цөлжилтийн
эсрэг хамтдаа” хэмээн зарласан.
Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нутгийн хөрс нь маш эмзэг бөгөөд
унаган төрх, хэв шинжээ алдаж, эвдэрсэн тохиолдолд байгалийнхаа жамаар хэвийн
байдалдаа эргэн ороход асар урт хугацаа шаарддаг. Энэ нь уг бүс нутгийг цөлжилтөнд
нэрвэгдэх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. “Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй
хөрсний эвдрэл, элэгдэлийг Газар хөндөлтийг хянах, нөхөн сэргээх удирдлагын
төлөвлөгөө болон түүний холбогдох журмуудыг хэрэгжүүлэх замаар хянаж, зайлшгүй
хөндөгдөх газрын талбайг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлан хөндөгдсөн газрыг цаг
тухайд нь нөхөн сэргээх замаар бид цөлжилттэй тэмцэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байгаа
гэж үздэг.
Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд Байгаль орчны хэлтсийн хамт олон уурхайн нийт
ажилчдад зориулан:
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•
•
•
•
•
•

Цөлжилтийн талаарх ойлголт болон компанийн зүгээс хэрэгжүүлж буй байгаль орчны
ажлуудын талаарх танилцуулгыг “Ажилчдын дуу хоолой” цуврал видео бэлтгэх,
Цөлжилт, түүний шалтгаан, түүнийг сааруулахад та бидний оролцоо,
Газрын нөхөн сэргээлт – цөлжилттэй тэмцэхэд Оюу толгойчуудын хувь нэмэр,
Газрын нөхөн сэргээлт – Заган ойн жишээн дээр,
Тээврийн хэрэгслэлээр замгүй газраар зорчих, шинэ зам гаргахын хор уршиг гэсэн
танилцуулгуудыг бэлтгэн хүргэх,
Уурхайн сонинд мэдээлэл өгөх ажлуудыг зохион байгууллаа.

Зураг 49. Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдрийн хүрээнд бэлтгэсэн мэдээ, материалууд

5.4.Оюу толгой уурхайн төслийн нөхөн сэргээлт, мониторингийн үр дүнг
танилцуулах
“Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс олон нийтийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, ололт
амжилтаасаа бусадтай хуваалцах чиглэлээр олон ажил зохион байгуулдаг билээ. Тус
ажлын хүрээнд:
•

АНУ-ын Монгол дахь Элчин сайдын яам, Цэргийн Инженерийн Корпус, Номхон
Далайн Цэргийн Хороо, Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам, Ус цаг
уур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгээс 2016 оны 6-р дугаар сарын 6-7 ны
өдрүүдэд зохион байгуулсан “Говийн бүсийн доройтсон газар болон бэлчээрийг уур
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амьсгал ба хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нөхөн сэргээх нь”
сэдэвт олон улсын хуралд ОТ-н Байгаль орчны хэлтсийн Нөхөн сэргээлт, Газрын
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Алтанцэцэг, Л.Цэцэгсүрэн нар “Өмнийн говьд
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх “Оюу толгой” ХХК-ийн туршлагаас” сэдвээр илтгэл
танилцуулсан.
•

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас хэрэгжүүлж буй “Монгол орны баруун
бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг
нэвтрүүлэх нь” төслийн хүрээнд “Оюу толгой” ХХК-иас авч хэрэгжүүлж буй байгаль
орчныг хамгаалах үйл ажиллагаатай танилцах аяллыг 2016 оны 9 сарын 28-ны өдөр
зохион байгуулсан. Тус аялалд БОАЖЯ, төслийг хэрэгжүүлэх нэгж, Ховд, Увс, Завхан
аймгуудын төлөөлөл бүхий 43 хүнд “Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс техникийн болон
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг газар дээр нь танилцуулж, хэлтсийн үйл
ажиллагааны талаар дараах илтгэлүүдийг тус тус танилцуулсан.
o Байгаль орчны хэлтсийн үйл ажиллагааны товч танилцуулга – Хууль эрх зүйн
ахлах ажилтан Б. Цогбадрах,
o Усны менежмент, ашиглалт, мониторинг – Усны менежментийн багийн ахлах
ажилтан С.Отгонбаатар
o Газрын менежмент, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт – Нөхөн сэргээлтийн
мэргэжилтэн Б.Алтанцэцэг, Л.Цэцэгсүрэн
o Зэрлэг амьтны мониторинг, судалгаа – Амьтан судлаач Б.Дашням
o Дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр – Биологийн олон янз байдлын ахлах
мэргэжилтэн Т.Самданжигмэд.
• “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн нөхөн сэргээлтийн ажилтан
Э.Алтанцэцэг нь ХААИС-ийн Инноваци технологийн хөгжлийн төв, Германы
хамтын ажиллагааны сантай хамтран зохион байгуулсан “Доройтсон газрын нөхөн
сэргээлтийн сургагч багш” сургалтын явцад байгаль орчны төрийн бус
байгууллага, БОНБНҮ, уул уурхайн компаниудын төлөөллөөс бүрдсэн 30 гаран
оролцогч нарт Оюу толгой төслийн хүрээнд хийж буй биологийн олон байдлын
суурь судалгаа, нөхөн сэргээлтийн талаарх туршлагаасаа хуваалцан танилцуулсан.
• 2016 оны 10-р сарын 24-27-нд БНХАУ-ын Бээжин хотод зохион байгуулагдаж буй
Ази болон Номхон далайн орнуудын “Ойн нөхөн сэргээлт, тогтвортой хөгжил”
сэдэвт олон улсын хуралд “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтсийн
агрономи мод үржүүлгийн зохицуулагч Б.Ууганбаяр нь “Говийн элсэрхэг хөрсний
урт хугацааны өнгөн хөрсний овоолгын чанарын үнэлгээ” сэдвээр ханын илтгэл
(poster presentation) тавихаар шалгарсан ба докторын ажлын удирдагч багш
Ц.Батчулуун нь тус илтгэлийг танилцуулах юм. Илтгэлд тавигдсан агуулга нь
“Оюу толгой” ХХК-ийн Өнгөн хөрсний менежмент болон чанарын хяналтын арга
хэмжээнүүдийн тухай юм.
• “Оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс Ханбогд сумын хэмжээнд “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг
жил бүр зохион байгуулдаг билээ. Уг арга хэмжээний үеэр Байгаль орчны хэлтсийн
үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийж, үзүүлэн, тараах
материалыг танилцуулсан. Мөн Оюу толгойн зүгээс нөхөн сэргээлт, ногоон
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байгууламжинд зориулан тарьж буй тарьц суулгацуудын талаар дэлгэрэнгүй
танилцуулга хийлээ.

Зураг 50. Ханбогд суманд зохион байгуулагдсан ОТ ХХК-ийн Нээлттэй өдөрлөгийн үеэр Байгаль орчны
хэлтэсийн үйл ажиллагаа, нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжид зориулан тарьж буй говийн модлог, сөөг
сөөгөнцөр ургамлын суулгацын талаар танилцуулж буй байдал

5.5.Бүлгийн дүгнэлт
1. “Оюу толгой” ХХК 2011 оноос эхлэн 6 дахь жилдээ “Мод тарих үндэсний өдөр”-ийг
тэмдэглэж байна.
2. “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газар бэлтгэсэн нийт 8094 ш
модлог ургамлын суулгацыг орон нутаг, уурхайн талбайд тарихад зориулан бэлтгэн
нийлүүлсэн. Үүнд,
• Уурхайн талбайд үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай хамтран 1345 ш говийн
модлог ургамлыг тарьсан.
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•

Ханбогд сумын хэмжээнд Орон нутгийн удирдлагууд, “Оюу толгой” ХХК-ийн
Орон нутаг, нийгмийн харилцаа болон Байгаль орчны хэлтсийн БУҮГ-тай хамтран
мод тарих өдөрлөгийг зохион байгуулж, нийт 6 сумын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд
6749 ш модлог ургамлын суулгацыг нийлүүлсэн.
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6. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
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.
6.1.Техникийн нөхөн сэргээлт
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 боломжийг
нөхцөлдүүлэх стратегийн чухал ач холбогдолтой гэж бид үздэг. Үүнээс гадна биологийн
нөхөн сэргээлт буюу дахин ургамалжуулах ажлын амжилт техникийн нөхөн сэргээлтийн
чанараас ихээхэн шалтгаалах бөгөөд цаашилбал, биологийн олон төрөл зүйл тухайн газар
эргэн нутагших нөхцлийг бүрдүүлэх цогц үйл ажиллагааны үндэс суурь нь техникийн
нөхөн сэргээлтийг зөв, хариуцлагатай гүйцэтгэх явдал гэдгийг ухамсарлан ажиллаж
байгаа билээ.
2016 оны эцсийн байдлаар нийт 1522.83 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 дүнг харьцуулсныг График 73-д үзүүлж
байна.
График 73. “Оюу толгой” ХХК-ийн техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэсэн талбай, 2016 он

Техникийн нөхөн сэргээлт, /га/
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2016 онд нийт 32.24 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэснээс лицензийн
талбайн гадна 22.36 га, харин лицензийн талбайд 9.88 га байна. Нөхөн сэргээсэн
карьерууд болон түр кемпийн 15.11 га талбайг Монгол улсын Газрын хэвлийн тухай
хуулийн 20.4-д заасны дагуу ашиглах зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны
байгууллагад хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон бөгөөд хүлээлгэн өгөх тухай хүсэлтийг
илгээсэн байгаа. 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлтийг хүлээж авсан талбайнуудын
жагсаалтыг Хүснэгт 36-д үзүүлэв.
Хүснэгт 38. 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэл, талбай тус бүрээр

Д/д

Талбайн нэр

Талбайн
хэмжээ
/га/

Тайлбар

Лицензийн талбайн гадна: 22.36 га
1

Ажилчдын түр суурин /Манлайн замын
засварын ажил/

0.92

2

BP-ML01 карьер /Манлайн замын засварын
ажил/

5.74

3

BP-ML02 карьер /Манлайн замын засварын
ажил/

0.25

4

BP-ML03 карьер /Манлайн замын засварын
ажил/

1.58

5

BP-ML04 карьер /Манлайн замын засварын
ажил/

1.16

6

BP-KB02 карьер /Манлайн замын засварын
ажил/

0.62

Ханбогд суманд хүлээлгэж өгөхөөр албан
бичиг хүргүүлсэн

7*

BP-Och01 карьер

4.84

ГХЗ-151005 (4.79 га)

Манлай суманд хүлээлгэж өгөхөөр албан
бичиг хүргүүлсэн

Ханбогд суманд хүлээлгэж өгөх
8

Геологийн өрмийн талбай

6.00

2015 онд нөхөн сэргээсэн, зумпын суулт
гүйцэж талбайд нэмэлт сайжруулалт хийх
шаардлагагүй тул хүлээж авсан

9*

Усны мониторингийн цооногийн өргөтгөл

1.25

ГХЗ-160906

Лицензийн талбайн гадна: 9.88 га
1*

ДЦС түр зам

0.51

2*

ДЦС-ЦС кемпийн шугам хоолойн ажил

2.12

ГХЗ-160903 (3.94 га)

3

Геологийн өрмийн талбай

5.25

2015 онд нөхөн сэргээсэн, зумпын суулт
гүйцэж талбайд нэмэлт сайжруулалт хийх
шаардлагагүй
тул
хүлээж
авсан
(Хавсралт хүснэгт 9)

4*

Усны мониторингийн цооногийн өргөтгөл

2.00

ГХЗ-160804; ГХЗ-160906
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Нийт талбай

32.24

“*” - Газар хөндөх зөвшөөрлийн шаардлагын дагуу гүйцэтгэсэн болон бусад нэмэлт
нөхөн сэргээсэн талбайнуудыг тэмдэглэв.
Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг компанийн гео-мэдээллийн санд тогтмол
бүртгэж байгаа.
Байгаль орчныг хамгаалах 2016 оны төлөвлөгөөнд нийт 43.04 га талбайд техникийн нөхөн
сэргээлтийг хүлээж авахаар төлөвлөснөөс Хүснэгт 27-д жагсаасан 11.03 га талбайд техник
болон ажиллах хүчний хүрэлцээ, хуваарилалттай холбоотойгоор, харин Хүснэгт 37-д
жагсаасан 13.24 га талбайд дахин ашиглах шаардлагын улмаас техникийн нөхөн
сэргээлтийг хойшлуулсан байгаа.
Хүснэгт 39. Төсөв, техник, ажиллах хүчний боломжгүйгээс 2016 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийгдээгүй
талбай
Д/д

Талбайн
хэмжээ /га/

Талбайн нэр

1
2

Ажилчдын түр суурин А
Элсний карьер

3

BP-ML05
карьер
засварын ажил/

4

Хар хадны худаг орчмын хуучин өрмийн
зам

5.03

Нийт талбай

11.03

/Манлайн

замын

Тайлбар

3.8
1.22

Төсөв

0.98

Техник, ажиллах хүч

Хүснэгт 40. Дахин ашиглагдах талбайнууд

Д/д

Талбайн
хэмжээ
/га/

Талбайн нэр

1

JDCC офисын талбай болон авто зогсоол

5.67

2

Босоо ам-1 хойд хэсэгт байрлах хаагдсан зам

1.66

3

BP-KB01 карьер /Манлайн замын засварын
ажил/

2.52

4

BP-R38 карьер

0.48

5

BP-R39А карьер

2.91
Нийт талбай

Тайлбар

Гүний
уурхайн
байгууламжуудын
барилгын ажлын талбайд хамрагдсан
ХБ-ОТ хатуу хучилттай замын ажилд
дахин ашиглах
ОТ-ГС хатуу хучилттай замын ажилд
дахин ашиглах

13.24

Иймээс 2016 оны техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний (43.04 га) гүйцэтгэлийг
тооцохдоо үйл ажиллагааны шаардлагаар дахин ашиглагдахаар шийдвэрлэгдсэн
талбайнуудыг (13.24 га) нийт төлөвлөсөн талбайгаас хасаж, нэмэлтээр нөхөн сэргээсэн
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талбайнуудын хэмжээг (13.47 га) тусгасан. Ингээд энэ оны техникийн нөхөн сэргээлтийн
төлөвлөгөөний биелэлт 106 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа. Үүнийг График 74-д нэгтгэн
үзүүлэв.
График 74. 2016 оны техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийн тойм

Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас хийсэн “Оюу толгой” ХХКийн 2015 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг
хүлээн авсан ажлын хэсгийн дүгнэлтэнд “Оюу толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагааны явцад
ашиглагдаж байсан нэр бүхий хуучин замуудаас цаашид ашиглагдахгүйг нь нөхөн сэргээх
талаар 2016 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгахыг санал болгосны
дагуу дараахь хоёр арга хэмжээг төлөвлөгөөндөө оруулсан бөгөөд гүйцэтгэлийг Хүснэгт
39-д тайлагнаж байна.
Хүснэгт 41. Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас өгсөн даалгаврын биелэлт

#
1

2

Даалгавар

Гүйцэтгэл

Лицензийн талбайн гадна Оюу толгой
төслийн үйл ажиллагаагаар үүссэн замын
сүлжээг
тодорхойлж,
цаашид
ашиглагдахгүй
буюу
нөхөн
сэргээх
шаардлагатай талбайнуудыг тодорхойлох;

RTBS даалгавар #100860202 үүсгэн
даалгаврыг гүйцэтгэсэн.
Нийт 6 замыг тодорхойлсноос 5
замыг нөхөн сэргээх боломжтой
эсэхийг
тодруулахаар
Байгаль
орчны
хэлтсийн
удирдлагад
мэдээлсэн.

Лицензийн талбайн гадна байрлах цаашид 2016
оны
техникийн
нөхөн
ашиглагдахгүй
гэж
тодорхойлогдсон сэргээлтийн төлөвлөгөөний төсөв
замуудыг нөхөн сэргээх;
нэгэнт батлагдсан учраас нэмэлт
талбайд техникийн нөхөн сэргээлт
гүйцэтгүүлэх
техник
болон
санхүүгийн боломжгүй байсан.
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6.2.Биологийн нөхөн сэргээлт
“Оюу толгой” ХХК нь 2016 онд Газрын менежмент, нөхөн сэргээлтийн тогтолцоондоо
ихээхэн шинэчлэл, сайжруулалтыг хийсээр ирсэн бөгөөд үүний нэг хэсэг болох биологийн
нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэхэд мөрдөж ажиллах журмыг боловсруулсан явдал юм.
6.2.1. Биологийн нөхөн сэргээлтийн журам
“Оюу толгой” ХХК нь Төв Азийн цөлийн хойд хэсэгт, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг билээ. Иймд бид 2016 онд Биологийн нөхөн
сэргээлтийн журмыг (OT-10-E14-PRC-0010-E) боловсруулан зээлдүүлэгч байгууллагаар
батлуулан ажиллаж байгаа хэдий ч энэхүү журмыг боловсруулахын тулд шаардлагатай
нэмэлт, дэд журмуудыг эхлэн боловсруулж, урт удаан хугацааны суурь судалгаа, туршилт,
хяналт шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэн цөлийн бүс нутагт хамгийн тохиромжтой
хувилбар хэмээн энэхүү бичиг баримтыг боловсруулсан болно.
Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, холбогдох журмууд нь “Оюу
толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагаанаас өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд
“Эерэг Нөлөөлөл Ахиу” үзүүлэх амлалтаа биелүүлэхэд чиглэсэн журмууд байдаг. Энэхүү
Биологийн нөхөн сэргээлтийн журам нь дээрх үүрэг амлалтай уялдаатай бөгөөд:
• Нөхөн сэргээлтийн үр дүнд аль болох их хэмжээний газрыг хөндөхөөс өмнөх
үеийн нөхцөл рүү нь буцааж нөхөн сэргээх,
• Төслийн үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөндөгдсөн талбайн ургамлан бүрхэвчийг
зөвхөн бүс нутгийн ургамлын төрөл зүйлийг ашиглан нөхөн сэргээх,
• Биологийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийн шалгуурыг хангахын тулд ажлын
явцыг хянах, шаардлагатай тохиолдолд менежментийн уян хатан процессыг
хэрэгжүүлэх хяналт шинжилгээний журмыг хэрэгжүүлэх,
• Биологийн нөхөн сэргээлтийн үе шатуудад орон нутгийн иргэд, оролцогч
талуудын оролцоог ханган ажиллах үндсэн зорилгыг агуулсан байдаг.
Тус журам нь бүтцийн хувьд зорилго, хамрах хүрээ, үүрэг хариуцлага, нэр томьёоны
тайлбар, тодорхойлолт, ашигласан материал, холбогдох бичиг баримт, бичиг баримтын
хяналт гэсэн хэсгүүдээс гадна:
1.
2.
3.
4.
5.

Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт,
Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажил,
Биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа, үе шат
Биологийн нөхөн сэргээлтийн дараах хяналт шинжилгээ
Биологийн нөхөн сэргээлтийн шалгуур үзүүлэлт

гэсэн үндсэн таван хэсгүүдийг агуулсан. Эдгээр үндсэн хэсгүүдэд холбогдох нарийн
зааварчилгаа, дагаж мөрдөх дэд журмуудыг дурьдаж, ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулах
бүртгэл мэдээллийн маягтуудыг нэг бүрчлэн тусган өгсөн байдаг.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн шалгуур үзүүлэлт нь ургамлан бүрхэвч, зүйлийн баялаг,
нягтшил, амьдрах орчин сэргэж буйг илэрхийлэх амьтдын шилжин нутагшиж буй байдал,
хөндөгдөхөөс өмнөх үед бүртгэгдсэн хамгааллын ач холбогдол бүхий ховор ургамлыг
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буцаан нутагшуулж, тарималжуулсан байдал зэргийг нэг бүрчлэн заасан хувь хэмжээнд
хүргэж, үүнийг хамгийн багадаа 3 жил хянан баримтжуулан нөхөн сэргээсэн талбайг
хүлээлгэн өгөх зэрэг үйл явцыг хамруулсан байдаг.
6.2.2. Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажил
•

Биологийн нөхөн сэргээлтийн бэлтгэл ажил

Үрийн нөөц бүрдүүлэлт, цэвэрлэгээ, хадгалалт: Оюу толгой төслийн нөхөн сэргээлтэнд
ашиглах мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, нэг наст ургамлын үрийн нөөцийг
бүрдүүлэх нь биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхлэл бөгөөд төслийн зүгээс хийж буй
биологийн нөхөн сэргээлтийг бодитой, үр дүнтэй болгох зорилгоор тухайн нутгийн
байгалийн ургамлын үрийг хэрэглэхээр төлөвлөсөн байдаг. Үрийн нөөцийг байгаль
дээрээс түүх бөгөөд ирэх жилийн ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан зонхилогч, нөмөрлөгч,
хачирлагч зүйлийн үрийг бүрдүүлэхийг хичээн ажилладаг.

Үрийн нөөц бүрдүүлэлт, цэвэрлэгээ, хадгалалт: Оюу Толгой төслийн нөхөн сэргээлтэд
ашиглах мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, нэг наст ургамлын үрийн нөөцийг
бүрдүүлэх нь биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхлэл бөгөөд төслийн зүгээс хийж буй
биологийн нөхөн сэргээлтийг бодитой, үр дүнтэй болгох зорилгоор тухайн нутгийн
байгалийн ургамлын үрийг хэрэглэхээр төлөвлөсөн байдаг. Үрийн нөөцийг байгаль
дээрээс түүх бөгөөд ирэх жилийн ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохинлогч, нөмөрлөгч,
хачирлагч зүйлийн үрийг бүрдүүлэхийг хичээн ажилладаг.
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Зураг 51. Нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэх үр болон мөчрийн нөөцийг бүрдүүлж бэлтгэл ажлуудыг хийж буй
байдал

Мөчрийн тайрдас бэлтгэх, хадгалах: Оюу Толгой төслийн Ханбогд суман дахь
байгалийн ургамлын үржүүлгийн газарт (БУҮГ) мөчрөөр тарих боломжтой сухай,
бургасны мөчрийн тайрдасыг 1 сарын дундаас хойш бэлтгэдэг. Мөчрийн тайрдасыг БУҮГ
дахь эх ургамлын талбай болон Их булаг, ОТ лицензийн талбай зэрэг газраас бэлтгэн 2025 см урттайгаар тайрч 50-100 ширхэгээр багцалж 1 метрийн гүнд булж хадгалах горимын
дагуу уг ажлыг хийдэг. 2016 оны БУҮГ-ын тарилтанд зориулан сухайн 1100 ш, бургасны
500 ш, то оройн 110 ш, долгонын 100 ш нийт 1810 ш мөчрийг бэлтгэсэн.
Хөрс боловсруулалт болон талбайг бэлтгэх: Хаврын тарилтанд зориулан 12000 ширхэг
бортогыг шинээр бэлтгэн, говийн сөөг, сөөгөнцөр ургамлыг тарих зорилгоор 85000 ш
бортого, хүлэмж болон ил талбайд 2007 ш үрсэлгээний саванд хөрс бэлтгэн савлаж,
байршуулах зэрэг ажлыг 3 сараас эхлүүлсэн. Эдгээр ажилд нийт 36 хоног зарцуулан
ажиллав. Мөн хөл газрын ургамлыг 6 сарын сүүл, 8 сарын эхээр 2 удаа түүж устагахад тус
тус 7-10 хоногийн хугацаа зарцуулсан.

Зураг 52. Хүлэмж болон ил талбайн хаврын тарилтанд хөрс бэлтгэж буй байдал

Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацын нөөц бэлтгэх: “Оюу толгой” ХХК-ийн
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
Хуудас - 182

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

тохижилтонд зориулан тухайн бүс нутагт ургадаг байгалийн ургамлын тарьц суулгацыг
бэлтгэх зорилготой үржүүлгийн газрыг 2011 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд
байгуулсан билээ.
БУҮГ дахь хаврын тарилтыг 4-р сарын 20-оос хүлэмжинд, ил талбайн тарилтыг 5-р
сарын 1-ээс тус тус эхлүүлдэг бөгөөд жилдээ 80000-100000 ш тарьц суулгацыг ургуулдаг.
Тус үржүүлгийн талбайд 2016 оны намрын тооллогын дүнд 2012-2016 онд тарьсан нийт
228219 ш говь цөлийн бүс нутгийн 1-4 настай тарьц суулгац өвөлжиж байна (График 75).
Үүнээс, 2016 онд 6 зүйлийн 77409 ш сөөг, сөөгөнцөр ургамлыг тарьж ургуулаад байна.
Эдгээр тарьц суулгацыг 100% үрээр тарьж, ургуулсан.
БУҮГ-т биологийн нөхөн сэргээлт, ногоон байгууламжинд 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 хийв.
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Зураг 53. Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах нутгийн ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэж буй байдал
а) хотир; б) хармагны үрсэлгээг хүлэмжинд; в) заг; г) чихэр өвс, д) догарын үрсэлгээг ил талбайд бэлтгэж
буй байдал
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График 75. 2016 оны намрын байдлаар БУҮГ-т ургаж буй нийт тарьц, суулгацын хэмжээ зүйл, нас болон
тоо хэмжээ тус бүрээр

Байгалийн ургамлын тарьц, суулгацын ашиглалт: БУҮГ-т бэлтгэж байгаа бүс нутгийн
байгалийн ургамлын тарьц суулгацын нөөцийг 1) төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн
талбайг нөхөн сэргээх, 2) төв суурин газрын тохижилт, ногоон байгууламж байгуулах
гэсэн 2 үндсэн зориулалтаар ашигладаг. 2012-2016 онд нийт 159229 ш тарьц суулгацыг
дээрх хоёр зорилгоор ашиглаад байна (График 76 болон График 77). Үүнээс:
1). Төслийн үйл ажиллагаагаар хөндөгдсөн талбайн нөхөн сэргээлтэд байгалийн ургамлын
тарьц суулгацыг шилжүүлэн тарих ажил 2013 оны намраас эхэлсэн бөгөөд 2013-2016 оны
Хуудас - 184

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

хугацаанд нийт 96785 ш байгалийн ургамлын суулгацыг ашигласан байна. 2016 оны хувьд
13669 ш тарьц суулгацыг шилжүүлэн тариад байна (График 78).
Шилжүүлэн тарих ажилд загийн (HALAMM) тарьц суулгацыг хамгийн их хэмжээгээр
ашиглаж байгаа бөгөөд хотир (ZYGXAN), тэсэг (EURCER), хармаг (NITSIB), бор
бударгана (SALPAS) зэрэг ургамлын тарьц суулгацыг нилээд түлхүү хэрэглэж байсан ба
жилээс жилд тарьж буй ургамлын зүйлийн тоо нэмэгдэж байна. Энэ нь нөхөн сэргээж буй
талбайн онцлог, түүнд шаардлагатай тарьц суулгацын зүйлээс шалтгаалахаас гадна сөөг,
сөөгөнцөр ургамлын жилийн өсөлт удаан байдаг тул чанарын шаардлага хангахуйц
хэмжээнд хүрэхэд цаг хугацаа их орох, мөн бидний хувьд ч эдгээр сөөгөн ургамлыг
ургуулахад суралцаж байгаагийн үр дүн юм. 2016 оны хувьд Шинэ Бор овоогийн задгай,
Халивын элсний ордыг нөхөн сэргээх ажлууд хийгдсэнтэй холбоотойгоор ашиглаж буй
тарьц суулгацын зүйлийн бүрэлдэхүүн нэмэгдсэн.

Number of tree and shrub saplings provided for landscaping and biorehabilitation, pcs

120000

2012-2015
Landscaping

100000

Bio-Rehabilitation

96785

80000

62444
60000

40167
40000
32272
27133
20000

15998

13669

10677

8769

6013

4531
0
0
2012

2013

2014

2015

2016

Total

График 76. ОТ-н БУҮГ-аас 2013-2016 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод зориулан гаргасан
суулгацын нийт тоо хэмжээ, жил тус бүрээр (2016.10.24)
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График 77. ОТ-н БУҮГ-аас 2013-2016 онд биологийн нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтод зориулан гаргасан
суулгацын нийт тоо хэмжээ, зүйл тус бүрээр
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График 78. Биологийн нөхөн сэргээлтэд ашигласан байгалийн ургамлын суулгацын хэмжээ жил болон зүйл
тус бүрээр
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2). Ногоон байгууламж байгуулах ажил уурхайн талбараас эхлэн жилээс жилд улам
өргөжиж Өмнөговь аймгийн 8 сумдын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийн
дагууд ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэн өгсөөр байна. Тайлант хугацаанд 8 зүйл мод,
сөөгний 2-3 настай 8769 ш тарьц суулгацыг 81 иргэн, 23 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад,
2012-2016 оны хугацаанд нийт 62444 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 сэргээлтэнд ашиглах ургамлын зүйлийг сонгон
үрийн харьцааг нь тогтоож, хөрсийг үртэй болгох ажлыг явуулж байна.
“Оюу толгой” ХХК-ийн 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 болгох, сөөг сөөгөнцөр, ховор ургамлын тарьц суулгацыг нэмж тарьж өгөх
гэсэн хоёр үе шаттайгаар хийж байна.
Оюу толгойн зүгээс 2012-2016 онуудад нийт 367.35 га талбайд биологийн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг хийсэн. 2016 оны хувьд урьд өмнө нь техникийн нөхөн сэргээлтийн
ажил хийгдсэн шинэ талбайнууд болон өмнөх жилүүдэд үрэлгээ хийсэн газруудад нэмэлт
арга хэмжээ авах ажлуудыг оролцуулан нийт 96.21 га талбайд биологийн нөхөн
сэргээлтийн ажлыг хийгээд байна (График 79). Үүнээс,
•

биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын нэгдүгээр үе шат болох хуурай үрэлгээний
ажлыг Кубота трактор болон John Deere 450 үрлэгчийг ашиглан Гүний хоолой дахь
ус татах шугамын 3, 4, 5 дугаар цацрагууд болон хуучин нисэх онгоцны буудлын
хашааны гадна талын 88.15 га талбайд (Зураг 54),

•

Шинэ Бор овоогийн задгай (2.3 га), хуучин нисэх онгоцны буудлын хашаан дотор
(2.89 га), Халивын элсний орд (0.99 га) болон Хойд кэмпийн (1.88 га) талбайнуудад
тарьц суулгац нэмж тарих ажлыг нийт 8.06 га талбайд гүйцэтгэсэн.

2016 онд БУҮГ, нөхөн сэргээлтийн ажилд нийт 2241.50 кг байгалийн үрийг ашигласан ба
2-3 насны 13669 ш суулгацыг нөхөн сэргээх талбай руу шилжүүлэн тариад байна.
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График 79. 2012-2016 онуудад гүйцэтгэсэн биологийн нөхөн сэргээлтийн явц
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Зураг 54. John Deere 450 үрлэгчийг ашиглан хуурай үрэлгээ хийсэн талбайн байршилууд болон GH03_PB06
цацрагийн дагуух хөндөгдсөн талбайд хуурай үрэлгээний ажлыг хийсэн байдал

11.1.1. Нөхөн сэргээлтийн ажилд нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
Оюу толгойн 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 БОЯБ-н 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, хэлэлцүүлэгийг хийж, санал бодлыг нь үйл ажиллагаандаа тусган ажиллахад
Байгаль орчин, Бүс нутгийн хөгжлийн хэлтсүүд хамтран ажилласаар ирсэн.
2016 онд нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэж буй гэрээт байгууллагууд нь орон нутгаас
ажиллах хүн хүчний нөөцийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.
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6.3.Орчны тохижилт, ногоон байгууламж
6.3.1. Ногоон байгууламж байгуулах журам
”Оюу толгой” ХХК нь 2010 онд Ханбогд сумын
захиргаа, байгаль орчны албатай хамтран
ажиллахаар зөвшилцөж, Мод үржүүлгийн газар
байгуулах хүсэлт гаргасан бөгөөд 2011 оны 2
дугаар сарын 25-ны өдрийн 29 дүгээр захирамжийн
дагууд сумын нутаг дэвсгэрт 5 га талбайг хашаалан
авч, Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газрыг
байгуулсан билээ.
БУҮГ-аас ойжуулалтын ажил, хот суурин газрын
ногоон байгууламжинд тарих суулгацыг хүлээн
авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарал бүхий
Монгол улсын MNS 6140:2010, MNS 6141:2010
стандартуудын шаардлагад нийцэхүйц бүс нутгийн
модлог, сөөглөг ургамлын тарьц суулгацыг бэлтгэн
сум орон нутгийн иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагуудад өгч, төв суурин газрын тохижилт,
ногоон байгууламжинд хувь нэмрээ оруулсаар
ирсэн юм. Иймд ОТ-н зүгээс 2014 онд Ногоон
байгууламж байгуулах журмыг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж ирлээ.
Энэхүү журам нь хэлтэс, гэрээт компаниуд, тэдгээрийн ажилчид болон хөрш зэргэлдээх
орон нутгийн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг орчны тохижилт, ногоон
байгууламжийг байгуулахдаа зөвхөн тухайн бүс нутгийн ургамлын тарьц суулгацыг
ашиглах, тэдгээрт дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай модлог болон сөөгөн ургамлын
суулгацыг бэлтгэн өгөх, харилцан хамтран ажиллахтай холбоотой зохицуулалтыг тусган
өгсөн бичиг баримт юм.
6.3.2. Ногоон байгууламж байгуулах хамтын ажиллагаа
“Оюу толгой” ХХК 2011 оноос эхлэн 6 дахь жилдээ мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн
уурхайн талбайд ногоон байгууламжийг үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай хамтран
байгуулах ажлыг өрнүүлж ирсэн. Энэхүү хамтын ажиллагаа уурхайн талбараас эхлэн
жилээс жилд улам өргөжиж, Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Цогт-Овоо
Цогтцэций, Хүрмэн, Гурвантэс сумд болон Даланзадгад хотуудад хүрээгээ тэлж тайлант
хугацаанд 8 зүйл мод, сөөгний 2-3 настай 8769 ш тарьц суулгацыг 81 иргэн, 23 аж ахуйн
нэгж байгууллагуудад нийлүүлсэн. БУҮГ-аас бэлтгэж буй тарьц суулгацын хэмжээ
жилээс жилд нэмэгдэж байгаа болон иргэд, аж ахуйн нэгжүүд орчны тохижилтондоо илүү
анхаарал хандуулах болсонтой холбоотой бөгөөд 2012-2016 оны хугацаанд нийт 62444 ш
тарьц суулгац нийлүүлсэн байна. Энэ хугацаанд жил бүр тухайн сумаас ирсэн хүсэлтийн
дагууд нийлүүлсэн тарьц суулгацын хэмжээг дараах графикаар харуулж байна (График
80).
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График 80. Оюу толгой төслийн БУҮГ-аас 2012-2016 онд орчны тохижилт, ногоон байгууламжид зориулан
гаргасан тарьц суулгацын тоо хэмжээ, олгосон сумдын нэрийн хамт

Хот, суурин газрын тохижилт болон биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглаж буй суулгацын
төрөл зүйл нь тарьж, ургуулах зорилгоосоо хамааран тодорхой хэмжээгээр ялгаатай
байдаг. Тухайлбал, орчны тохижилтонд хүмүүс ихэвчлэн гоёл чимэглэлийн зориулалтаар
тарьж болохуйц ургамлын суулгацыг 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.
Графикаас харвал орчны тохижилтонд хамгийн ихээр хэрэглэгдэж буй зүйлүүд нь
хайлаас, сухай, заг бөгөөд хайлаасыг ихэвчлэн хайс, хашлага бий болгох зорилгоор 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.
2016 оны хувьд БУҮГ-аас уурхайн талбай болон 6 суманд өгсөн 8769 ш суулгацын
амьдралтын хувь дунджаар 81.6%-ийн амжилттай ургасан байна (График 81).

Хуудас - 191

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

3500

БУҮГ-аас өгсөн суулгацын хэмжээ, ш
Ургаж буй суулгацын хэмжээ, ш (2016.11.01)
3075

3000

Тарьцц, суулгацын хэмжээ, ш

2500

2471 (80.4%)

2000
1700
1500

1410

1384 (81.4%)

1040
938 (90.2%)

1000
614

933 (66.2%)

550 (89.6%)

520 490 (94.2%)

410 389 (94.9%)

500

0
Ханбогд

Баян-Овоо

Манлай

Даланзадгад

Цогтцэций

Гурвантэс

OT уурхайн
талбай

График 81. БУҮГ-аас уурхайн талбай, Өмнөговь аймгийн 6 сумын хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн
хүсэлтээр бэлтгэн өгсөн тарьц суулгацын хэмжээ, амьдралтын хувь (2016.10.3)

Үүнээс гадна Өмнөговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2015
оны 4 дүгээр сарын 23-ны 56 тоот тогтоол болох Тонн баялаг – Нэг мод хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор дараах арга хэмжээг зохион байгуулсан. Үүнд,
•

•

Ханбогд сумын “Говийн Газар Шороо” ТББ-аас гурван жилийн хугацаатайгаар
хэрэгжүүлэх гэж буй цэцэрлэгжүүлэлтийн төсөлд шаардлагатай тарьц суулгацыг
бэлтгэн өгөх,
Манлай сумын Далай багийн Батцайз хоршооноос хэрэгжүүлэх Говийн ойн төгөл
төслийг дэмжин ажиллаж, төслийн хугацаанд шаардлагатай тарьц суулгацыг
бэлтгэн өгөхөөр тус тус харилцан тохиролцсон (2016.11.16).

Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд “Батцайз” хоршоо эхний 400 ш тарьц суулгацыг
БУҮГ-аас авч, тарилтын ажлыг гүйцэтгээд байна.
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7. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
7.1.Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөөний
биелэлт
“Оюу толгой” ХХК 2004 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Засаг дарга болон 10
малчин өрхтэй “Нүүлгэн шилжүүлэх” тухай, 2011-2012 онуудад 89 өрхтэй “Нөхөн
олговор”-ын тухай гэрээг тус тус байгуулсан. Компани гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 100
хувь хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар сургалт болон бусад үйл ажиллагаатай
холбоотой дэмжлэгийг үзүүлэн ажиллаж байна. Нөлөөлөлд орсон малчдыг нэн тэргүүнд
төсөл, хөтөлбөрүүдэд хамруулах, хүүхдүүдийг нь сургаж мэргэшүүлэх, компаниас
зарлагдсан байнгын ажлын байранд ур чадвар нь нийцсэн хүмүүсийг шилжүүлэх, дотоод,
гадаад судалгаа шинжилгээний багт хамрагдуулах гэх мэтээр хамтран ажиллаж байна.
 Гэрээний дагуу үргэлжилж буй дэмжлэг
•
•
•
•
•

Их, дээд сургуульд суралцаж байгаа 5 оюутны сургалтын төлбөр төлж байна.
Дунд сургуулийн 5 сурагчийн хичээлийн бэлтгэлийн дэмжлэг олгосон.
Зам арчилгааны ажилд нийт 72 ажилтан ажиллаж байгаа ба 2016 оны 11-р сард
51ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дуусна.
72 зам арчилгааны ажилтнаас 20 хүн нь хэлтсээс хэрэгжүүлж байгаа төсөл,
хөтөлбөрүүдэд туслах ажилтнаар ажиллаж байна.
11 хүн “Оюу толгой” ХХК-ийн операторын ажлын байранд байнгын гэрээтэйгээр
шилжин орж ажиллаж байна.

 Сургалт, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр
• Зам арчилгааны 10 ажилтныг компанийн “Мод үржүүлгийн газар”-т ажиллуулж
мэдлэг, ур чадварыг нь дээшлүүлсэн.
• Хамтын оролцоотой Байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрт 21 малчин өрх
хамрагдаж, энэ чиглэлийн мэдлэг, туршлагатай болж байна.
• Гагнуур, механик, цахилгааны мэргэжил олгох сургалтанд 2 хүнийг хамруулсан. 2016
оны 09-р сараас дахин 2 хүн хамрагдаж байна.
• Нөлөөллийн болон сумын малчин эмэгтэйчүүдийн 30орчим төлөөллийг сүүн чихэр
хийх, цагаан идээ боловсруулах сургалтанд хамруулсан.
 Судалгаа ба хяналтын арга хэмжээ
• Компанийн жил бүрийн дотоод хяналт судалгаанд 92 өрхийг хамруулж, судалгааны
тайланг сумын удирдлага, малчин өрхүүддээ танилцуулсан. Мониторингийн дүнгээр
гэрээний хэрэгжилт 100 хувь биелсэн гэж дүгнэсэн. Дотоод судалгааны агуулга нь
гэрээгээр авах ёстой нөхөн олговроо авсан эсэх, тэдний амьдрал ахуйд хэрхэн
нөлөөлсөн, нөхөн олговор авахаас өмнө болон дараа нь амьжиргааны түвшин хэрхэн
өөрчлөгдсөн, Оюу толгойн төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагддаг эсэх, бусад санал г.м/
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•

Хөндлөнгийн шинжээчдийн багаар ус, бэлчээр, нөлөөлөлтэй холбоотой судалгаа
хийлгэж байгаа.

 Төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан байдал
• “Говийн оюу” хөгжлийг дэмжих сангийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 92 өрхөд өгсөн
ба зарим малчид болон хоршоодод төсөл бичихэд нь дэмжлэг үзүүлсэн /Жишээ нь: мод
тарих төсөл, хороо бууц засах төсөл, нийтийн аж ахуйн төсөл г.м/
• Малын ариутгал, мал угаалгын төсөлд нөлөөллийн малчдыг хамруулсан.
• “Говь фестиваль-2016” арга хэмжээнд малчин эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл оролцоход
дэмжлэг үзүүлсэн.
• Ханбогд сумын Зах зээлийн өдөрлөг 2016 үзэсгэлэнд “Баян- Арвижих” бүлгийг
оролцуулсан.
 Уулзалт, мэдээлэл өгсөн байдал
• 2016 онд нөхөн олговрын гэрээ дуусч байгаа 69 өрхөд гэрээний хугацаа дуусч байгаа
талаар мэдээлэл өгсөн.
• Зам арчилгааны ажилчдад сар бүр ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой шатахууны талон
олгохдоо тогтмол уулздаг.
• 2016 онд нөлөөллийн бүсийн малчидтай 80 орчим удаагийн уулзалт, яриа хийсэн.

Зураг 55. Малчин эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн сургалт, уулзалт

Зураг 56. Өмнөговь Говь фестивалд оролцсон/
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Зураг 57. Ханбогд сумын Зах зээлийн өдөрлөг 2016 үзэсгэлэнд оролцсон

Зураг 58. “Оюу толгой” ХХК-ий санаачлага, санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн мэргэжил олгох хөтөлбөрт
нийт 4 хүн хамрагдсан

Зураг 59. Уулзалт, мэдээлэл өгч буй байдал
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8. ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2016 онд “Оюу толгой” ХХК-ийн Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн Соёлын өвийн
баг “Рио тинто” компанийн 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, Ханбогд
сумын Ахмадын хороо, Манлай сумын Соёлын төвийн оролцоотойгоор хамтран ажиллав.
8.1.Хууль эрхзүйн үндсэн шаардлага
“Оюу толгой” ХХК-ийн Соёлын өвийн багийн хийж гүйцэтгэж буй ажлууд нь
ЮНЕСКО-гийн Байгалийн болон биет өвийг хамгаалах конвенц, Биет бус өвийг хамгаалах
конвенцууд болон Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны гүйцэтгэлийн 8 дугаар
стандартын шаардлага, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар
стандартын шаардлага, Монгол улсын Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар
бүлгийн 17.10, 17.12 болон мөн хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БСШУ-ны сайдын
2010 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 222 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт буюу
“Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага судалгаа
хийх журам”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.4 болон 2.5 гэх мэт холбогдох хууль дүрэм журамд,
нийцүүлэн гүйцэтгэсэн болно.
8.2.Соёлын өвийн хайгуул, авран хамгаалах судалгаа
Монгол улсын Соёлын өвийн тухай хуулийн хүрээнд Ханбогд суманд баригдсан ус
цэвэршүүлэх байгууламжийн барилгын ажлын талбайд ШУА-ийн Палеонтологийн төвийн
судалгааны багийнхан 2015-2016 он дамжин 3 дахь удаагаа 10 хоногийн хугацаатай хяналт
мониторингийн ажлыг гүйцэтгэх үед ямар нэгэн олдвор илэрч олдоогүй.
Мөн 2012 онд Гүний хоолойн барилгын явцад хожуу цэрдийн Өрөлбө худгийн олдворт
газар түүний орчмоос палеонтологийн авран хамгаалах малтлага судалгааны ажлын үеэр
цуглуулсан эртний сээр нуруутан амьтдын 186 ширхэг янз бүрийн хэлбэр хэмжээний
гипсэн ороолттой олдвор, гадаргуу болон малтлага судалгааны илэрсэн 100 гаруй ууттай
ясны дээжүүдийг эх хурдаснаас нь салгах лабораторийн ажил бүрэн дууссан.
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Зураг 60. Өрөлбө худгийн олдворт газраас илэрсэн Гадрозаврын яс.

8.3.Газар хөндөх зөвшөөрөл
2016 онд нийт 46 газар хөндөх хүсэлт ирснээс уурхайн талбайд 35, уурхайн талбайгаас
гадна 11 хүсэлт ирсэн байна. Эдгээр газар хөндөх хүсэлтийн дотор өрмийн ажил 7, хайрга
элсний карьер 5, түр кэмп байгуулах 3, Ханбогд- Оюу толгой чиглэлийн хатуу хучилттай
авто зам гэх мэт газар хөндөх хүсэлтүүд ирсэн бөгөөд хөндөх байршил нь бүгд археологи,
палеонтологи, угсаатан зүйн хайгуул судалгаа хийгдсэн талбайд газар хөндсөн. Эдгээр
хүсэлтүүдийг журмын дагуу шалгаж, соёлын өвийн болон орон нутгийн харилцааны
асуудлууд дээр санал дүгнэлт өгсөн. Газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон газруудад хөндөх
явцад ямар нэгэн соёлын өв дурсгал илэрсэн тохиолдолд гараагүй байна.

Зураг 61. Ханбогд-ОТ чиглэлийн хатуу хучилттай замын шавь тавих ёслол
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Ил уурхайн талбайд байгаа Бор овоог нүүлгэн шилжүүлэх тухай саналыг Ханбогд сумын
захиргаа, Малчдын төлөөлөл, “Оюу толгой” ХХК-ийн хамтарсан “Гурван талт зөвлөл”-д
танилцуулж, зөвлөлийн орон нутгийн гишүүдийн гаргасан саналын дагуу уурхайн
төлөвлөлтийн багтай зөвлөлдөн Бор овоог хөндөхгүйгээр ил уурхайн хаягдал чулуулгийн
овоолгыг тойруулан буулгахаар төлөвлөж байна.
8.4.Сургалт зааварчилгаа
2016 оны 10-р сарын 27-ны байдлаар газар шорооны ажил гүйцэтгэж байгаа гэрээт
компани болон “Оюу толгой” ХХК-ийн нийт 1008 ажилтанд орон нутгийн харилцаа болон
соёлын өвийн дурсгалт газрыг хамгаалах тусгайлсан сургалт зааварчилгааг орон нутгийн
харилцааны хэлтсийн ажилчид өгсөн байна.
“Оюу толгойн сонин” ажилчдад зориулан сард 2 удаа (2700 хувь) хэвлэн гардаг
сонинд “ёс заншил”-ийн булан ажиллуулж, доорхи мэдээллийг бэлтгэж оруулсан.
Хүснэгт 42. Оюу толгойн сонингийн сё заншлын буланд хэвлүүлсэн мэдээлэл

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мэдээллийн нэр
Тэмээтэй холбоотой зан үйл, хорио цээрээс
Гал голомтоо дээдлэх ёсноос
Цагаан сараар хадаг барих зан үйл
Төл авахуулах ёс
Хүрдэт агуй бичээс
Мэргэн вангийн түүхээс
Мэргэн вангийн домгоос-1
Мэргэн вангийн домгоос-2
Ханбогд сумын газар нутгийн нэрийг шинэчилсэн зурагтай болов
Ханбогд хайрхны эзэнтэй уулзсан тухай
Дэмчогийн хийдийн тухай
Хөрш сумдын наадам
Нутгийн иргэдийн хэл аялга
Хүрдэт агуйн эртний бичээс
Жавхлант хайрхны хадын зургийн тухай
Ханбогдын археологийн дурсгалууд-1
Ханбогдын археологийн дурсгалууд-2
Байшин цавын палеонтологийн дурсгал
Чулуун тоглоом

Сар
1 сар
1 сар
2 сар
2 сар
3 сар
3 сар
4 сар
4 сар
4 сар
6 сар
6 сар
7 сар
7 сар
8 сар
8 сар
8 сар
9 сар
10 сар
10 сар

Дугаар
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31

Мөн 2016 онд Орон нутгийн харилцааны хэлтсээс сар тутам эрхлэн гаргадаг “Орон нутгийн
сонин”-д соёлын өвийн багийн зарим үйл ажиллагааны тухай мэдээллийг мөн бэлтгэж
гаргасан.
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Хүснэгт 43. Орон нутгийн сонинд өгсөн соёлын өвийн багийн хэрэгжүүлж байгаа зарим үйл ажиллагаанууд

№
1
2
3
4
5

Мэдээллийн нэр
Ханбогд сумын газар нутгийн нэрийг шинэчилсэн зурагтай болов
Ёс заншлын өргөөний ёс төртэй эзэд
Манлай сумынхан музейтэй болно
Хөрш сумдын бахтай сайхан наадам болов
Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийн талаар хэлэлцэв

Сар
4 сар
5 сар
6 сар
7 сар
8 сар

8.5. Соёлын өвийн мэдээллийн сангийн менежмент
Ханбогд сумын малчдын эзэмшиж буй өвөлжөө, хаваржаа болон худгийн мэдээллийн санг
“Газарзүйн Мэдээллийн Систем”-д (ГМС) оруулах ажлыг “Оюу толгой” ХХК-ийн ГМС-ийн
мэргэжилтнүүд болон Ханбогд сумын багийн дарга нартай хамтран газар эзэмшигч
иргэдийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн малчдын өвөлжөө, хаваржааны өөр өөр эх сурвалж
бүхий байршлыг газрын зурагт буулгаж, Ханбогд сумын ЗДТГ, газрын харилцааны
мэргэжилтэнд хүлээлгэж өгсөн.
8.6. Дурсгалт газрын мониторинг, шинээр илэрч олдсон дурсгал болон осолд
дөхсөн тохиолдлыг мэдээллэх үйл явц
Соёлын өвийн багийн ажилтнууд уурхайн талбайн эргэн тойронд байгаа түүх соёлын
19 дурсгалт газарт орон нутгийн 8 туслах ажилчдын хамт 7 хоногт 2 удаа тогтмол
цэвэрлэгээ хяналтыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Энэ үед ямар нэгэн зөрчил гараагүй бөгөөд
Баяжихын агуй, Дэмчогийн хийд, Умайн хаданд аялагч, сүсэгтнүүд хог хаягдал ихээр хаях
тохиолдол гарсаар байна.
•

•
•

8.7. Орон нутгийн болон оролцогч талуудтай хамтарсан ажил
Говийн ёс заншил, өв уламжлалыг гадаад, дотоодын залууст таниулах үүднээс Ханбогд
сумын Ахмадын холбоотой хамтран уурхайн талбайд “Ёс заншлын өргөө”-г 3 дахь
жилдээ үргэлжлүүлэн ажилууллаа. 2016 онд өргөөнд 900 орчим зочид хүрэлцэн ирж
танилцсан байна.
Хөрш зэргэлдээ Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдын овоо тахилга, тэмээний баяр,
наадмын арга хэмжээнд уламжлал ёсоор дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан.
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, “Оюу толгой” ХХК хамтран орон нутгийн нийгэм, эдийн
засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах үр дүнтэй харилцан хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
зорилготой “Говийн Оюу” хөгжлийг дэмжих сангаас Өмнөговь аймгийн биет болон биет
бус соёлын өвийг хамгаалах хөтөлбөрүүдийг дэмжих ажлын хүрээнд соёлын өвийн
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг оролцогч талуудтай хамтран түүх соёл, аялал
жуулчлалтай холбоотой 2 төслийг орон нутагт хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд одоо 1 төсөл
сангийн удирдах зөвлөлийн шийдвэр хүлээж байна.
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Хүснэгт 44. “Говийн Оюу” хөгжлийг дэмжих сангаас Өмнөговь аймгийн биет болон биет бус соёлын өвийг
хамгаалах хөтөлбөрүүдийг дэмжих ажлын хүрээнд соёлын өвийн чиглэлээрхэрэгжүүлж буй төслүүд

Төслийн нэр
Шар цав-Хүрдэт агуйн
Соёлын
өвийн
аялал
жуулчлалтай
хослуулан
хамгаалах төсөл

Манлай
барилга

сумын

Хэрэгжүүлэгч

Зорилго

ШУА-ийн Түүхархеологийн
хүрээлэн,
Палеонтологийн
төв

Шар цавын үлэг гүрвэлийн 413 сая
мөрийг хадгалах, хамгаалах

музейн Манлай
музей.

Төсөв ₮

Хүрдэт
агуй
бичээсийг
хадгалах хамгаалах аялал
жуулчлалтай
хослуулан
хамгаална
сумын Манлай сумын музейн барилга 33 сая
барих

Шийдвэр хүлээж буй төсөл
Үндэсний
өв
соёл, Ханбогд
сум
уламжлалт мэдлэг ухааныг Ахмадын хороо
хүүхэд залууст өвлүүлэн
үлдээх сургалт

Хүүхэд
залуучуудад 34 сая
уламжлалт түүх соёлын өвийн
мэдлэг
ухааныг
өвлүүлэн
үлдээх сургалт
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9. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
9.1.Химийн бодисын хадгалалт, ашиглалт
“Оюу толгой” ХХК нь 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 45. химийн бодисын менежментийн үйл ажиллагаанд баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлж
байгаа журмууд

Баримт бичгийн нэр

Шаардлага

Хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журам, Үндэсний шаардлага
стандартууд
E15:Аюултай материал болон эрдсийн бус Риотинто группийн стандарт
хаягдлын бохирдлыг хянах стандарт
Аюултай материал болон эрдсийн бус “Оюу толгой” ХХК-ийн дотоод журам
хаягдлын
менежментийн
удирдлагын
төлөвлөгөө
Асгаралтын үед авах арга хэмжээний

“Оюу толгой” ХХК-ийн дотоод журам

журам
Аюултай
материал
болон
түлшний “Оюу толгой” ХХК-ийн дотоод журам
менежменттэй холбоотой Аюултай
Материалын Удирдлагын Журам
Аюултай
бодисын
зааварчилгаа,

зөвшөөрөл

авах “Оюу толгой” ХХК-ийн дотоод журам

Нүүрсуст нэгдлээр бохирдсон хөрсний “Оюу толгой” ХХК-ийн дотоод журам
удирдлага болон эргэлтийн асуудалтай
холбоотой Ландфарм ажиллуулах Журам,
Тэсрэх дэлбэрэх бодистой харьцах болон “Оюу толгой” ХХК-ийн дотоод журам
хадгалах асуудалтай холбоотой
Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам.
2016 оны 10 дугаар сарын 15-ны байдлаар 09 нэгж талбайд нийт 360 төрлийн химийн
бодис хадгалагдаж байна.
•
•

Химийн бодис хадгалж буй талбайн тоо – 9,
“Оюу толгой” ХХК-ийн ашиглах (гэрээт компаниудыг оруулалгүй) 16 нэр төрлийн
химийн бодисын зөвшөөрөл гарсан. (Хавсралт зураг 5),
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•

“Оюу толгой” ХХК-ийн төв агуулахын химийн бодис хадгалах ажлын байрны
дүгнэлтийг авсан. (Хавсралт зураг 4).

Төв агуулах

229

Truckshop

3

– Далд уурхай-1 агуулах

0

√

√

√

√

Бусад

Түлш

Будаг

Тослох материал

Хуурай,хатуу

Шингэн, уусгагч

Хий

Химийн бодис

Хүснэгт 46. Уурхайн талбайд хадгалагдаж байгаа химийн бодисууд

√

√

√

√

√
√

√

√

√

Үйлдвэрлэлийн агуулах
Баяжуулах үйлдвэр

9

√

√

Maxam-Тэсэлгээний үйлдвэр

10

√

√

M-Oil-шатахуун түгээх станц

3

Дулааны төв станц

4

SSM-агуулах

16

SGS-лаборатори
Total

√
√

√
√

86

√

360

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
бодисыг тусгайлан давхар дулаалгаар доторлосон, агааржуулалтын систем суурилуулсан
чингэлэгт хадгалдаг.
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Зураг 62. 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)
- Бетонон 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.

Зураг 63. Химийн бодисын агуулах (Maxam)
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Зураг 64. Үйлдвэрлэлийн төв агуулах (ил уурхайн талбай)

Зураг 65. 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 хориглосон химийн бодисыг тус тусад нь, химийн хорт болон аюултай
химийн бодисыг зориулалтын агуулахад, хор аюулын лавлах мэдээлэлд заасан нөхцөлд
хадгалж байна.

Зураг 66. Үйлдвэрлэлийн төв агуулах дахь химийн бодис хадгалах шүүгээ
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Химийн бодисын ашиглалтын хувьд хэрэгцээнээс гарсан илүү ашиглалт үүсээгүй хог
хаягдлын цэг дээр ирсэн химийн бодис харьцангуй бага байсан.
9.2.Химийн бодисын хаягдлын дахин ашиглалт
Хог хаягдлын 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. Будаг, цавууны материалыг хатууруулах замаар саармагжуулсан. (2016 оны 8-9
сар)

Зураг 67. Хаягдал будаг, цавууг дахин ашигласан байдал

2. Төв дулааны станцад байсан аммиак болон давсны хүчлүүдийг саармагжуулан
дахин ашигласан (2016 оны 1 сар)

Зураг 68. Хаягдал аммиак болон давсны хүчлийг дахин ашигласан байдал

3. Хог хаягдлын цэг дээр байсан хүчлүүдийг саармагжуулан дахин ашигласан. (2016
оны 10 сар)
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Зураг 69. Хаягдал хүчлийг 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. Хаягдал батерей, SGS химийн агуулахын
хаягдал тигель купель дээр хор аюулын эрсдлийн үнэлгээ хийж одоо хүн амьтанд үзүүлэх
хор аюулын зэргийг нь тодорхойлох ажил хийгдэж байна.
9.3.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. Тус системд 2016 оны эхний 10 сарын байдлаар нийт 123 материалыг бүртгэлжүүлэн
зөвшөөрлийг олгоод байна. Тус химийн бодисуудын ихэнхийг Оюу толгой төслийн гэрээт
компаниуд ашиглаж байна.
Энэхүү системийн 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 70. Chem Alert систем

9.4.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 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 нүүрс-устөрөгчийг ус зайлуулах
хоолой болон усны сувагт нэвтрэхээс өмнө урьдчилан сэргийлнэ. Хэрэв нүүрс-устөрөгч ус
зайлуулах хоолой болон усны сувагт нэвтэрсэн бол тэдгээрийг далангаар хаших буюу
хөвөгч хүрээгээр тусгаарлаж тархалтыг нь багасгана. Бохирдсон шингээгч бодис,
шингээгч хүрээ, дэр, дэвсгэр зэргийг тусад нь ялгаж зориулалтын хогийн саванд хийж, хог
хаягдал шатаах зууханд шатааж устгадаг.
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Зураг 71. Үйлдвэрлэлийн төв агуулахад байрлуулсан асгаралтаас хамгаалах хэрэгслүүд

Бохирдсон шороо болон усыг Ус ба Хог хаягдал хариуцсан багийн зааврын дагуу
зайлуулж, зориулалтын газар хадгална. 2016 оны байдлаар нийт 14 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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10. ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
10.1.Хог хаягдлын удирдлага
“Оюу толгой” уурхайн талбайд аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах
эсвэл дахин боловсруулах замаар нийт хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн
хог хаягдлыг байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан хог
хаягдлыг зүй зохистой удирдан зохицуулахыг зорьж ажилладаг. Хог хаягдлыг удирдан
зохицуулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь хог хаягдал үүсгэгч этгээдийн хариуцлагыг
нэмэгдүүлж хог хаягдлыг удирдан зохицуулах үйл ажиллагааг сайжруулдаг.
Хог хаягдлын шатлал нь хог хаягдлыг тогтвортой удирдан зохицуулах талаар зөв сонголт
хийхэд тус дөхөм болдог. Хог хаягдлыг удирдан зохицуулах сонголт хийхэд дараахь дэс
дарааллыг баримталж ажиллана. Үүнд:
•
•
•
•

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь арилгах буюу хэмжээг багасгах бууруулах,
Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах (хэрэв шаардлагатай бол сэргээн
зассаны дараа),
Хаягдал бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах,
Зөвхөн дээрх алхамуудын дараа хог хаягдлыг устгах арга хэмжээг авдаг.

Сэргийлэх - Reduce

Дахин хэрэглэх - Reuse
Дахин сэргээхRecovery
Дахин ашиглах recycle
Устгах Dispose

•Хоолоо идэх хэмжээгээрээ
авах
•Дахин цэнэглэдэг зай
хэрэглэх
•Хаягдал мод, төмрөөр эд зүйл
хийх
• хаягдал будаг

•Хаягдал модыг түлэх
•Хуванцар, төмрийг дахин боловсруулах
•Хаягдал тосыг дахин нэрэх

•Булах
•Тусгай зууханд шатаах

Зураг 72. Оюу толгой уурхайн хог хаягдлын менежмент
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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. “Оюу толгой” уурхайн ашиглалтын талбай дээрх эх үүсвэр тус
бүр дээрээс гарч буй хог хаягдлыг дахивар болон идэвхигүй хаягдал, аюултай болон
аюулгүй зэргээр нийт 32 төрлөөр ангилан цуглуулж байна. Хог хаягдлын ангилал,
тэдгээрийн эх үүсвэр дэх зарим нэр төрлийн хог хаягдлыг ялангуяа аюултай хог хаягдлыг
боловсруулах болон саармагжуулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж орон нутаг
болон Монгол улсын хэмжээнд хангалттай байдаггүй тул зарим нэр төрлийн хаягдлыг
боловсруулах/саармагжуулах технологи бүхий үйлдвэр Монгол улсад байгуулагдаж,
үүнийг дагаад хууль эрхзүйн орчин нь тодорхой болох хүртэл “Хог хаягдлыг түр хадгалах,
ялган ангилах, дахин ашиглах төв” дээрээ байгаль орчинд хор хөнөөлгүй байдлаар түр
хадгалж байна.
Хүснэгт 47. Эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж буй хог хаягдлын төрөл
АЮУЛГҮЙ ХОГ ХАЯГДАЛ

ДАХИВАР

АЮУЛТАЙ ХОГ
ХАЯГДАЛ

ИДЭВХИГҮЙ
ХАЯГДАЛ

1

Хоолний
хаягдал,
хоолны хаягдал тос

14

Мод

23

Товуд

31

Үнс

2

Үлдэгдэл хог

15

Төмөр

24

Бохирдсон хөрс

32

Зуурмагны
хаягдал

3

Цаасан хайрцаг, цаас

16

Хуванцар

25

Химийн бодисын лааз

4

Хаягдал хүнсний тос

17

Шил, лааз

26

Химийн
хуванцар сав

бодисын

5

Хаягдал тос

18

Агаар шүүгч

27

Химийн
шуудай

бодисын

6

Хөргөлтийн шингэн

19

Кабель

28

Зуурмагийн угаадас

7

Аккумлятор

20

Принтерийн хор

29

Үлдэгдэл
бодис

8

Уусгагч шингэн

21

Дугуй, резин

30

Химийн бодисын 1 тн
сав

9

Эмнэлэгийн хаягдал

22

Төмөр
болон
хуванцар
поошиг

10

Бохирдсон мод

11

Тосоор бохирдсон арчих
материал

12

Хэрэглэсэн шингээгч

химийн

материал
13

Тос ба түлшний шүүгч

10.2.Хамтын ажиллагаа
Оюу толгой ХХК нь 2016 онд хог хаягдлыг дахин боловсруулах чиглэлээр дараах 3
байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.
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10.2.1. 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.

Зураг 73. Үүр тээл ХХК-ий төмөр боловсруулах үйлдвэр

10.2.2. 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.

Зураг 74. Алтан Оршихуй ХХК-ий хаягдал тос дахин боловсруулах Ахуй мандал үйлдвэр

10.2.3. Элемент 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
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халдваргүйжүүлэх бол хуванцар боловсруулах хэсэг нь хоногт 1,6 тонн хувцанцар
эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр юм.

Зураг 75. Элемент ХХК-ий хуванцар хаягдлыг дахин боловсруулах Ханбогд сум дахь салбар үйлдвэр
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10.3.Хог хаягдлы цэгүүд
10.3.1. Хог хаягдлыг түр хадгалах, ялган ангилах, дахин ашиглах төв
Хог хаягдлыг түр хадгалах, ялган ангилах ба дахин ашиглах зориулалт бүхий тус
төв нь 2006-аас 2014 оны хооронд Оюу толгой уурхайн үндсэн хогийн цэгээр ашиглагдаж
байсан. Уг төв дээр 2015 оны 5 сарын байдлаар тус хогийн цэг дээр ойролцоогоор 433,5 тн
хатуу хог хаягдал, 3,8 тн шингэн химийн хаягдал хадгалагдаж байгаа бөгөөд олон жилийн
туршид хуримтлагдсан эдгээр химийн хаягдал бодис, будаг, цавууг хатааж өтгөрүүлэх,
зам талбай будах зэргээр Монгол улсын химийн бодис, хог хаягдлын хууль, журмуудын
дагуу дахин ашиглаж байна.
Хүснэгт 48. Хог хаягдлын төв дээр хадгалагдаж байгаа боловсруулах боломжгүй хог хаягдлууд (2015 оны 5
сарын байдлаар)

№

Байрлал

Хог хаягдлын нэр

Хэмжээ

Чингэлэг 1 , 40 тн

Аккумлятор ба түүний шингэн

22 тн (1 тн саванд
савласан)

2

Чингэлэг 5 , 40 тн

Лабораторийн хаягдал тигель

92 тн

3

Чингэлэг 6 , 40 тн

Капель

46 тн

Талбай 1

Хуруу
шил,
лабораторийн хаягдал

5

Талбай 3

Хаягдал төмөр

6050 м2

6

Талбай 9

Хаягдал шуудай

30м2

7

Талбай 7

Хаягдал төмөр поошиг

500 ш

8

Талбай 5

Хоосон цагаан сав

300 ш

9

Талбай 15

Хаягдал дугуй

1560 м2

1

4

хуванцар 22 тн

Уурхайн талбайн Хог хаягдлыг дахин боловсруулах төвд хадгалагдаж буй хаягдал
химийн бодисууд дээр химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэсэн. Монгол
улсад химийн устгах саармагжуулах үйлдвэр байхгүй хэдий ч бид саармагжуулж дахин
ашиглах боломжийг аюулгүй, байгаль орчинд нөлөөлөлгүй байдлаар цаашид
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр туршилтын түвшинд ажиллаж байна. Хаягдал баттарей, SGS
химийн агуулахын хаягдал тигель купель дээр хор аюулын эрсдлийн үнэлгээ хийж одоо
хүн амьтанд үзүүлэх хор аюулын зэргийг нь тодорхойлох ажил хийгдэж байна. Одоогийн
байдлаар түр хог хаягдлын төв нь төмрийн хаягдал болон лабораторийн хог хаягдал
хүлээн авч байгаа болно. Мөн химийн бодисын хаягдал хуванцар савыг үүн дотор 1 тн
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цагаан сав, 200 л цэнхэр өнгийн сав гэх мэт аюулгүй болгох ажлыг эхлүүлээд ажиллаж
байна.
Аюултай хог хаягдлыг бусад төрлийн хог хаягдалтай холилгүй тусад нь тээвэрлэн,
нэгдсэн нэг цэгт төвлөрүүлдэг. Хог хаягдлын тооллогыг эх үүсвэрээс гарах хог хаягдлын
кодчилсон жагсаалтын дагуу хөтлөн явуулж бүртгэж байна. Аюултай хог хаягдал болох
хаягдал тосыг байгаль орчинд ээлтэй аргаар дахин боловсруулах Ахуй Мандал компанийн
үйл ажиллагаатай танилцан Оюу Толгой компанийн байгаль орчин болон хуулийн
хэрэгжилтийг хангах багуудын хамтаар аудит шалгалт зохион байгуулж зөвлөмж өгөн
хамтран ажиллаж байна.
Будаг, цавууны материалыг хатууруулах замаар
саармагжуулсан. 2016 оны 8-9 сар.

Зураг 76. Хаягдал будаг, цавууг дахин ашигласан байдал

1.

Төв дулааны станцад байсан аммиак болон давсны хүчлүүдийг саармагжуулан
дахин ашигласан (2016 оны 1 сар)
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Зураг 77. Хаягдал аммиак болон давсны хүчлийг дахин ашигласан байдал

2.

Хог хаягдлын цэг дээр байсан хүчлүүдийг саармагжуулан дахин ашигласан. (2016
оны 10 сар)

Зураг 78. Хаягдал хүчлийг дахин ашиглаж байгаа байдал
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Зураг 79. Хог хаягдлыг ангилан ялгах түр талбайн бүдүүвч зураг
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10.3.2. Хог хаягдлын нэгдсэн төв
Олон улсын стандартын шаардлага хангасан хог хаягдлыг технологийн дагуу
булшлах төв баригдаж дуусаад 2014 оны 6 дугаар сараас ажиллаж эхлээд байна.
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) давхрагаах тусгаарлагдсан.

Зураг 80. Хог хаягдал булшлах цэг

Зураг 81. Шингэн хаягдал ууршуулах сан

Хог хаягдлын нэгдсэн төв дээр аюултай хог хаягдал шатаах зуух баригдсан ба 2013 оны 8
дугаар сараас туршилтын журмаар ашиглаж эхэлсэн. Тус зуух нь өдөрт ~0.6 тонн хаягдал
шатаах хүчин чадалтай. Ялгаруулах утаан дахь хорт хийн агууламж нь Европын
сандартыг хангасан. Одоогоор тус зууханд эмнэлгийн хог хаягдал, тосоор бохирдсон
даавуу, тосоор бохирдсон фильтер шатааж байна.
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Зураг 82. Хог хаягдал шатаах зуух

Зураг 83. Зуухнаас гарах хийг цэвэрлэх болон шатаах
зуухыг тэжээх төхөөрөмж

Хаягдал төмөр болон хуванцрыг дахин ашиглах байгууламжийг Ханбогд суманд
барьж байгуулах судалгааг Оюу толгой ХХК-иас хийж байгаа бөгөөд энэ нь урт
хугацааны төлөвлөгөө юм. Богино хугацаанд төмөр болон хуванцар дахин ашиглах гэрээг
байгуулан 2016 оны 8 сараас эхлэн үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.

Зураг 84. Хаягдал төмөр (поошиг) ачих үйл ажиллагаа
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Хүснэгт 49. Хог хаягдлын хэмжээ

Хэмжээ
(2016.01.01–
2016.11.30)

Хогны төрөл

№

Тайлбар

А. Дахин хэрэглэгдсэн хог (Reusable waste)

1

Мод

372 тэвш

Барилгын ажлын явцад гарсан модны болон
сэндвичэн материалын хогийг тусад нь
цуглуулдаг бөгөөд эдгээрийг орон нутгийн
иргэд авч хувийн хэрэгцээндээ ашигладаг.

2

Дугуй

760 ширхэг

Орон нутгийн иргэд малын хашаа хороо барих
зэрэгт ашигладаг.

Б. Дахивар хог (Recyclable waste)
3

Уурхайн
хуримтлагдсан
хаягдал

талбайд
хуванцар 1465 уут

4

Дахин боловсруулалтанд
284 уут
ачигдсан хуванцар

5

Уурхайн талбайд хаягдсан
1630,7 тонн
төмөр

6

Дахин боловсруулалтанд
268,5 тонн
ачигдсан төмөр

7

Уурхайн талбайд хаягдсан
7,5 тонн
тос

8

Дахин боловсруулалтанд
573,7 тонн
ачуулсан хаягдал тос

Хуванцар хаягдлыг Ханбогд суманд баригдаж
байгаа Хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрт
нийлүүлж байна.

Уурхайн талбайд гарч байгаа нийт хаягдал
төмрийг тусгай талбайд цуглуулан гэрээт
компаниар Дарханы болон УБ-ын хаягдал төмөр
хайлуулах үйлдвэрүүдэд нийлүүлдэг. Энэ жил
гэрээт компаниар “Үүр-Тээл” ХХК ажиллаж
байгаа. 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-ий Ахуй
мандал
үйлдвэрт
нийлүүлж
шатахуун
үйлдвэрлэж байна.

В. Устгагдаж болон булшлагдаж байгаа хаягдал
9

Ерөнхий ахуйн хаягдал

7565,3 тонн

10

Хоолны хаягдал

2273,3 тонн

11

Эмнэлэгийн хог хаягдал
1243,1 кг
Тостой
даавуу
болон
146,2 тонн
түлш, тосны шүүлтүүр

12

Хоолны үлдэгдэл болон бусад ахуйн хог
хаягдлыг хог хаягдлын нэгдсэн төвийн
ландфиллд булж устгадаг.
Хог хаягдлын нэгдсэн төвд байрлах шинэ
аюултай хог хаягдлын шатаах зууханд устгаж
байна.

Хог хаягдлын нэгдсэн төвд хадгалагдаж байгаа хог хаягдал:
•

Дугуй – 870 ш
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•
•
•
•
•
•

Хаягдал хоолны тос – 18 тонн
1 тонны сав – 227 ш
Аккумлятор – 848 ш
Тос тосолгооны поошиг – 597 ш
Хаягдал төмөр – 2000 тонн
Бусад – 500 орчим тонн

Цаашид Хог хаягдлын нэгдсэн төвийн хог хаягдлыг дахин ашиглах үйл ажиллагааг
эрчимжүүлэх болно.
10.3.3. Идэвхигүй хаягдлын цэг
Уурхайн үйл ажиллагаанаас гарч буй үнс, бетон зуурмагны хаягдал болон бусад барилгын
хаягдал зэрэг хими, физик, биологийн нөлөөгөөр өөрчлөгдөхгүй идэвхигүй хаягдлыг ил
уурхайн хаягдлын овоолгын төлөвлөлттэй уялдуулан бий болгосон талбайд булж устгаж
байна. 2016 оны 10 сарын 31-ны байдлаар нийт 3579.98 тн (үнс 3108,5 тн, бетон
зуурмагны хаягдал 471,5 тн) идэвхигүй хаягдлыг 472 м2 талбайд хаяж байна.

Зураг 85. Идэвхигүй хаягдлын цэгийн байршил

Идэвхигүй хаягдлын цэгийн үйл ажиллагааг илүү цэгцтэй, хяналттай болгох мөн
зориулалтын бус хог хаягдал хаягдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2016 оны 11 сард
хөдөлгөөн мэдрэгч камер байрлуулсан.
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Зураг 86. Хөдөлгөөн мэдрэгч камерны зураг

•

•
•

•

•

•

10.4.Дүгнэлт
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилах замаар хэмжээг нь бууруулах, бүтээгдэхүүний
дахин ашиглах, боловсруулах болон байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор устгах
бүхий шатлалаар хог хаягдлын менежментийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:
Ангилах - Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь 32 төрлөөр ангилан хаяж байна.
Хэмжээг бууруулах – Хог хаягдлыг ангилан ашиглах болон боловсруулах боломжтой
хог хаягдлыг эргүүлэн ашигласнаар хог хаягдлын хэмжээг бууруулж байна. Ус савлах
үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жижиг савлагаат
усны хуванцар савны их
хэмжээтэй гардаг хаягдал 30% -иар буурсан.
Дахин ашиглах– Хаягдал мод, дугуйг орон нутгийн иргэд ашиглах боломжоор хангаж
байгаа бөгөөд 2016 онд нийт 372 тэвш модны хаягдал, 760 ширхэг дугуйн хаягдлыг
орон нутгийн иргэдэд шилжүүлсэн байна.
Дахин боловсруулах зорилгоорo Хуванцар сав 284 уут
o хаягдал төмөр 268,5 тн
o хаягдал тос нийт 573,7 тонныг тус тус дахин боловсруулах үйлдвэрт
нийлүүлсэн.
Устгах – Европын холбооны стандарт шаардлагад нийцүүлэн барьсан байгаль орчинд
аюулгүй байдлаар хог хаягдал устгах ландфил болон өндөр температурт шатаах
зориулалт бүхий зуухыг ашиглаж байна.
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11. 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. “Оюу толгой” ХХК нь 2016 онд
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүрэг, амлалтуудаа хэрэгжүүлэх
зорилгоор нилээд олон ажлыг удирдлагын түвшинд шийдвэрлэн гүйцэтгэсэн. Эдгээрийг
доорхи байдлаар тоймлон харуулав.
Хүснэгт 50. Удирдлага, зохион байгуулалтын түвшинд хийгдсэн ажлууд
№

Хийгдсэн ажил

Нэмэлт тайлбар

1

Оюу толгойн бүлэг ордын нөөцийн тооцоололд хөдөлгөөн орсон тул
төслийн Техник эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-д нэмэлт тодотгол
хийгдэн 2015 онд Эрдэс баялгийн зөвлөл хүлээн авсан. Тиймээс 2012
онд хийгдсэн
төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-дээ 2016 онд нэмэлт тодотгол
хийлгэн энэ оны 6 дугаар сард Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
(БОАЖЯ)-ны дэргэдэх Байгаль орчны
үнэлгээний мэргэжлийн
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдсан.

2

Ханбумбат нисэх буудал ашиглалтанд орсноос хойш бүрэн хүчин
чадлаараа ажиллаж байгаа бөгөөд энэ төслийн БОНБНҮ-г 2011 онд
хийлгэсэн. БОАЖЯ-аас онгоц буудлын БОНБНҮ-нд нэмэлт тодотгол
хийлгэх шаардлагатай гэсэн зөвлөмж өгсний дагуу нэмэлт тодотгол
хийлгүүлэхээр тендэрийн ажил эхлүүлээд байна.

3

Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын
нарийвсилсан
үнэлгээнд нэмэлт
тодотгол хийх
чиглэлээр

“Оюу толгой” ХХКийн
дүйцүүлэн
хамгааллын
төлөвлөгөөгөө Монгол
улсын
аргачлалын
дагуу
шинэчлэх
чиглэлээр

“ЖЕМР” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн Гүний хоолойн газрын доорхи
усны нөөцийг Оюу толгой төсөлд ашиглахад Байгаль орчин учирч
болзошгүй нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тодотголд дахин
намалт тодотгол хийлгэх шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг БОАЖЯ-аас
өгсний дагуу тендэрийн ажлыг эхлүүлээд байна.
“Оюу толгой” ХХК БОЯБ-д үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллөө урьдчлан
тооцож, тэдгээрийг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөөг
2012 оноос буюу Монгол улсад дүйцүүлэн хамгааллын талаарх хууль
эрх зүйн орчин бүрдэхээс өмнө боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд
байсан. 2014 онд БОНХ-ийн сайдын А-117 тушаалын 2-р хавсралтаар
баталсан дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тогтоох аргачлалын дагуу
“Оюу толгой” ХХК дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөгөө дахин
боловсруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн. Уг ажлын
тайланг “Оюу толгойн Ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах
төслийн байгаль орчны менежмент төлөвлөгөө”-ний нэг хэсэг болгон
оруулсан.
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4

Байгаль
орчны
нийцлийн
аудит
хийлгэх чиглэлээр

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101.1 заалтын дагуу Байгаль
орчны аудит давтан хийлгэхээр байгаль орчны аудитын тусгай
зөвшөөрөлт БОАД ХХК-тай гэрээ байгуулан ажиллаж эхлээд байна.
Давтан аудитын тайланг холбогдох хуулийн дагуу 2016 оны Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлангийн хамт
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлнэ.

5

ХөОГ-ий биелэлтийг
хангуулах
чиглэлээр
Ус
ашиглалтандаа
аудит хийлгэх

Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заасны дагуу “Оюу толгой” ХХК нь ус
ашиглалтандаа хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллагаар аудит хийлгэх
ажлыг эхлүүлээд байна. Аудитын үр дүнг төслийн хөрөнгө оруулагч
болон Монгол улсын Засгийн газарт хүргүүлэх үүрэгтэй.

6

Хууль
эрхзүйн
шаардлагуудын
бүртгэлийг сайжруулах
чиглэлээр

2013 оноос Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны чиглэлээр
аж ахуй нэгж байгууллагуудын биелүүлэх шаардлагатай үндэсний
эрхзүйн болон Рио Тинто группийн шаардлагуудыг нэгтгэсэн хуулийн
шаардлагуудын бүртгэлийн системийг бий болгосон ба тэдгээрийн
хяналтанд тогтмол хяналт тавин ажилламаар ирөэн. Бид энэ
бүртгэлдээ 2016 оны байдлаар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа
хууль, эрхзүйн бичиг баримтуудын дагуу шинэчлэн сайжруулах ажлыг
хийлгэхээр хууль, мэргэжлийн гэрээт компаниар гэрээ байгуулан
ажиллаж эхлээд байна.

7

Байгаль орчны үйл
ажиллагааг төрийн эрх
бүхий
байгууллагад
танилцуулах чиглэлээр

Энэ оны 9-р сарын 28-ны өдөр БОАЖЯ болон НҮБ-аас хамтран зохион
байгуулсан Дүйцүүлэн хамгааллын сургалт семинарт оролцогч баруун
аймгуудын аймгийн захиргаа, байгаль орчны мэргэжилтнүүдээс
бүрдсэн 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийн уурхайн талбайд хүлээн авч,
уурхайн Дүйцүүлэн хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл,
хөтөлбөрүүдтэй газар дээр нь танилцуулсан.

Аймгийн Засаг даргын 2012 оны а/612 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг тус
уурхайн 2015 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлттэй газар дээр нь
үзэж танилцан дүгнэлт гаргаж, 14 заалт бүхий зөвлөмжийг өгсөн. Эдгээр зөвлөмжүүдийн
дагуу авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг дараахи байдлаар тоймлон харуулав.
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Хүснэгт 51. Ажлын хэсгийн тус уурхайн 2015 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд өгсөн
дүгнэлт ба 14 заалт бүхий зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан
№

1

Зөвлөмж

Хулгайн анг бууруулах чиглэлээр
хийгдэж буй ажлын арга хэлбэрийг
өөрчилж, үр дүнг нэмэгдүүлэх ажлын
хүрээнд хилийн заставууд болон
идэвхитэн байгаль хамгаалагчдыг
судалгаа
монторингид
хамруулж
боломжит тоног төхөөрөмжөөр хангаж
өдөр тутмын ажиглалт судалгаа хийх
арга зүйгээр ханган ажиллах.

Хийгдсэн ажил
2016 оны 6-р сарын эхээр Өмнөговь аймгийн Байгаль орчин,
аялал жуулчлалын газрын даргын үүргийг орлон гүйцэтгэгч
Б. Оргилмаатай ОТ компанийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн
Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын асуудал
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Самданжигмэд, Л.
Мягмаржав нар энэ ажлын талаар уулзаж, ярилцсан. Уулзалт
амжилттай болсон. ОТ дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд
гүйцэтгэж байгаа төслүүдийн талаар мөн хууль бус анг
бууруулах чиглэлээр гүйцэтгэж байгаа төслүүддээ хилийн
застав болон байгаль хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулж байгаа бусад байгууллдагуудыг идэвхтэй татан
оролцуулах, дэмжих талаар ярилцаж, тохиролцоонд хүрсэн.
Мөн 2014 онд БОНХ-ийн сайдын А-117 тушаалын 2-р
хавсралтаар баталсан дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг
тогтоох аргачлалын дагуу “Оюу толгой” ХХК нь өмнө
хжржгжүүлж байсан дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөгөө
дахин боловсруулах ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар
хийлгэсэн.
Шувуу ажиглах аялал зохион байгуулагдсан, мөн 2 төрлийн
сургалт зохион байгуулсан. Үүнд:

2

Багаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөл,
байгаль хамгаалах клуб, идэвхитэн
байгаль хамгаалагчидтай хамтран
ажиллах бодлогыг төлөвлөгөөндөө
тусган ажиллах.

1. Сургалтанд Хангбогд сумын байгаль хамгаалагчид, говийн
бага дархан цаазат газрын байгаль хамгаалагчид, сумын
онцгой байдлын хэлтсээс нэг хүн, ОТ-н орон нутгийн
хэлтсээс, сэдэв "Биологийн олон янз байдал гэж юу вэ,
тулгарч буй асуудал, хэрхэн хамгаалах вэ" нэг өдрийн
сургалт, 2 дахь өдрийн сургалт нь сайт дээр явагдсан бөгөөд
амьтний тархалтыг тодорхойлох загвар таницлуулсан. Орон
нутгийн хэлтсийн ажилтнуудад орон нутгийн иргэдэд
шийдвэр
гаргахад
ашигладаг
загвар
танилцуулсан.
2. 5-р сарын 11нд Ханбогд сумын иргэдийн хөгжлийн төвд
болсон. Ханбогд сумын ЕБС-ийн 7-12 ангийн сурагчид, 2
багш тус тус хамрагдсан. Сургалтын сэдэв нь "Нүүдлийн
шувууд гэж юу вэ, тэднийг хэрхэн таних вэ, шувуу ажиглалт
гэж юу вэ" байсан бөгөөд үдээс хойш шувуу ажиглах аяллыг
Ханбогд
сумын
Их
булгийн
аманд
хийсэн.
Мөн ОТ-н сонингийн 2 дугаарт биологийн олон янз байдлал,
компанийн дүйцүүлэн хамгааллын чиглэлээр хийж байгаа
төслүүдийн талаар мэдээлэл гаргасан. Ахлах ажилтнуудад
танин мэдэхүйн мэдээллийг өөрийн хариуцсан хэлсийн
ажилтнууддаа өглөөний хурал дээр илтгэл байдлаар
хүргүүлэх зорилгоор тараасан ба зурагт хуудсуудыг хэлтэс
болгоны мэдээллийн самбарт байрлуулсан.

3

Хаягдлын
далангийн
зонхилох
салхины доод хэсэгт хөрс ургамлын
болон тоосны мониторингийн цэгтэй
болох. Мониторингийг тогтмол хийж,
үр дүнг олон нийтэд тайлагнах.

ХХБ-ийн
эргэн
тойрны
тоосны
болон
хөрсний
мониторингийн урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн бөгөөд уг
үнэлгээгээр
доорхи
дүгнэлтийг
хийгээд
байна:
Одоо хэрэгжүүлж байгаа тоосны мониторингийн цэгийн
байршил, давтамж нь ХХБ-ийн үйл ажиллгаанаас агаарын
чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлоход хангалттай байна.
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№

Зөвлөмж

Хийгдсэн ажил
Мониторингийн цэгийн байршил, давтамж нь ХХБ-ийн
барилгын шатанд үед үүсч байсан их хэмжээний тоосжилтыг
олж илрүүлж байсан ба энэ нь одоогийн мониторингийн
хөтөлбөр үр дүнтэй байсныг харуулж байна. Мониторингийн
хөтөлбөрт байдаг сарын давтамжтай хэмжилт хийгддэг 3 цэг
(DMP-TSF01, DMP-TSF02 and DMP-LA02)-үүд нь ХХБ-ийн
салхины доод талд байрладаг бөгөөд богино хугацаанд агаар
дахь PM10, PM2.5 хэмжээтэй тоосжилтыг хэмждэг.Тоосны
мониторингийн
хөтөлбөрөөр
ХХБ-ийн
хэвийн
үйл
ажиллагаанаас агаарт үүсэх тоосжилтын хэмжээ хэтэрсэн
тохиолдол бүртгэгдээгүй. Харин барилгын үйл ажиллагаанаас
болон бүс нутгийн хэмжээнд үүсдэг шороон шуурганаас
үүдэлтэй тоосжилтыг тодорхойлсон. Мөн түүнчлэн ХХБ-ийн
эргэн
тойронд
сарын
давтамжтай
тоос
уналтын
мониторингийг явуулдаг ба тоос уналтын бортогоны
дээжлэлт болон энэ хэсгийн хөрсний дээжлэлтээр ХХБ-аас
салхиар тоосжилт үүсч байгааг тогтоосон хөрсний физик,
химийн
үзүүлэлт
илрээгүй.
Хэрэв ийм тоосжилт үүсч байсан бол тоос уналтын
дээжиндэх тоосны хэмжээ болон химийн шинж чанарт
мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарах байсан.
Оюу толгой уурхай нь уурхайн талбайн хэмжээнд агаарын
чанарын мониторингоо сайжруулахаар төлөвлөн 4 цэгээс
орчны агаарын хийн найрлага, тоосны хэмжээ зэрэг
үзүүлэлтээр тасралтгүй хэмжилт хийдэг агаарын чанарын
мониторингийн сүлжээ суурилуулах ажлыг хийж эхлээд
байна. Эдгээр 4 цэгийн нэг нь ХХБ болон лицензийн талбайн
урд хилийн хооронд байрладаг. Энэхүү нэмэлт мониторинг нь
тохиолдож болох тоосжилтын өндөр концентрацийг
тодорхойлох, тоосжилт нь цаг агаарын үзэгдэлтэй холбоотой
эсвэл өөр шалтгаантай үүссэн эсэхийг тодорхойлох
боломжийг олгоно. Оюу толгой эдгээр 4 цэгээс тоосны
найрлагын тасралтгүй хэмжилт хийснээр тоосжилттой
холбоотой орон нутгийн иргэдийн гомдлыг нарийвчлан
судлах чадвартай болж байгаа юм. Хэмжилтээр Оюу толгойн
үйл ажиллагаанаас тоосжилт үүсч байгааг тогтоовол уурхайн
менежментийн зүгээс яаралтай арга хэмжээ авна.
Энэ үнэлгээ болон дүгнэлтний талаархи нарийн мэдээллийг
манай төслийн зөвлөх байгаль орчны Састэйнэбилити ийст
эжиа компанийн албан ёсны тайланд тусгах болно.
ХХБ-ийн
тоосны
мониторингийн
хөтөлбөрийг
Састэйнэбилити ийст эжиа компани үнэлгээ хийж, тайлан
бэлтгэн захиалагчийн саналыг авсан ба удахгүй эцэслэгдэн
гарах болно.
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Орон
нутгийн
төр
захиргааны
байгууллагын
холбогдох
албан
тушаалтан
/Байгаль
хамгаалагч,
байгаль
орчны
бодлогын
мэргэжилтэн/-уудад тайлан тэдээ,
судалгааны үр дүнг шуурхай хүргүүлж
байх. БОМТ-ний тайлан, төлөвлөгөө,
шинээр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн
БОНБНҮ-г тухай бүрт хүргүүлж
байгаагүй дутагдал гарсан байна.

Хийгдсэн ажил
2012 онд хийгдсэн
төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-дээ 2016 онд
нэмэлт тодотгол хийлгэн энэ оны 6 дугаар сард Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-ны дэргэдэх Байгаль
орчны
үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцэгдэн батлагдсан ба хувийг Өмнөговь аймгийн
БОАЖГ-т болон Ханбогд суманд хүргүүлсэн.
Мөн жил бүрийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө,
биелэлтийн тайланг батлагдсан даруй орон нутгийн
холбогдох газарт хүргүүлдэг.
2016 онд “Оюу толгой” ХХК-ийн Байгаль орчны нийцэлд
давтан аудит хийгдсэн. Аудитын тайлан, дүгнэлтээр “Оюу
толгой” ХХК нь байгаль орчны холбогдох хууль, журмын
шаарлагын дагуу холбогдох төрийн байгууллагад тайлан
мэдээгээ тогтмол гаргаж өгч байгааг баталгаажуулсан дүгнэлт
гарсан.

5

Сумын нийтийн эзэмшлийн талбайн
бүх нийтийн цэвэрлэгээнд “Оюу
толгой” ХХК-ийн орон нутагт амьдарч
байгаа иргэд оролцдоггүй тул Орон
нутгийн
төр
захиргааны
байгууллагатай
хамтран
нийтийн
эзэмшлийн талбайн хог хаягдлыг
цэвэрлэх, хог хаягдлын нөлөөллийг
бууруулах бусад арга хэмжээнүүдийг
БОМТ-д тусган хэрэгжүүлэх.

“Оюу толгой” ХХК нь жил бүр хавар болон намрын улиралд
нэг нэг удаа Өснөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн
ойролцоох иргэдийн хамгийн ихээр амралт зугаалгаар
зорчдог байгалийн үзэсгэлэнт газар болон Их булаг, Бага
булаг зэрэг уст цэг бүхий газруудад их цэвэрлэгээний ажлыг
зохион байгуулдаг. Энэ онд цэвэрлэгээний ажлыг зохион
байгуулсан тухайгаа мэдэгдсэн албан тоотуудыг 5-р сарын 9ны №1355 тоот, 10-р сарын 03-ны өдрийн №3571 тоот албан
бичгээр аймгийн байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт
хүргүүлсэн.

6

Хог хаягдлын менежментийн төвд
хаягдаж байга хаягдлыг төрөлжүүлэх,
2догч түүхий эд дахин боловсруулдаг
аж ахуйн нэгжид бүрэн нийлүүлэх,
хоолны хаягдлын хэмжээг багасгаж,
туслах аж ахуйд хийлүүлэх.

2016 оны 3-р сард Говь засварын газар болон SSM компанийн
жолооч нарт хог хаягдлын ангилан ялгалт, хог хаягдлын
төрөл зүйлийн талаар сургалт тус тус явуулсан.

7

Биологийн
олон
янз
байдлыг
дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг хүрээнд
уурхайн нөлөөллийг судлан тогтоох,
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг
тодорхойлох, аймгийн ИТХ-ын 2015
04 сарын 55 дугаар тогтоолоор
батлагдсан газар нутагт дүйцүүлэн
хамгаалах арга хэмээг хэрэгжүүлэх.

Т.Самданжигмэд, Б. Цогбадрах нар энэ оны 4-р сарын 11-нд
аймагт болсон дүйцүүлэн хамгааллын талаархи хулалд
оролцсон. Ти Эн Си байгууллага мөн энэ хуралд оролцсон
бөгөөд энэ үеэр тэдний дүйцүүлэн хамгааллын арга зүй манай
арга зүгээс яг ямар ялгаатай болох, яагаад тэдний арга зүй
манай уурхайн үйл ажиллагаанд илүү тохиромжтой болох
дээр тайлбар авсан.
“Оюу толгой” ХХК БОЯБ-д үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллөө
урьдчилан тооцож, тэдгээрийг дүйцүүлэн хамгаалах арга
хэмжээний төлөвлөгөөг 2012 оноос буюу Монгол улсад
дүйцүүлэн хамгааллын талаарх хууль эрх зүйн орчин
бүрдэхээс өмнө боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байсан.
2014 онд БОНХ-ийн сайдын А-117 тушаалын 2-р хавсралтаар
баталсан дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тогтоох
аргачлалын дагуу “Оюу толгой” ХХК дүйцүүлэн хамгааллын
төлөвлөгөөгөө дахин боловсруулах ажлыг мэргэжлийн
байгууллагаар хийлгэсэн. Уг ажлын тайланг “Оюу толгойн
Ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль
орчны менежмент төлөвлөгөө”-ний нэг хэсэг болгон
оруулсан.
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Хийгдсэн ажил
“Оюу толгой” ХХК нь 2011 оноос хойш 6 дахь жилдээ Мод
тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэж, үндсэн болон гэрээт
гүйцэтгэгч, сумын иргэд, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран
уурхайн талбай болон төв суурин газрын тохижилт, ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажилласаар
ирсэн.

8

9

Аймгийн ИТХ-ын 2015 оны 04 сарын
56 дугаар тогтоолоор батлагдсан “1
тонн баялаг – 1 мод хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд
дунд хугацааны төлөвлөлтийг гаргах.
“1 тонн баялаг – 1 мод хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Ундайн
голын
хайлаасыг
нэмэгдүүлэх.
Тухайлбал мод тарих, ойн зурвас
байгуулах, төв суурин газрын ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх газрыг үе
шаттайгаар төлөвлөн 2016 оноос
хэрэгжүүлж ажиллах.

Нүүрс тээврийн шороон зам –
Оюутолгой – Ханбогд чиглэлийн
шороон зам, Говьсүмбэр – Оюу толгой
чиглэлийн шороон зам, Их гэр – Оюу
толгой чиглэлийн шороон зам, Оюу
толгой – Жавхлант чиглэлийн шороон
замуудаас ашиглахгүй байгааг нь
нөхөн сэргээх, ашиглагдаж байгаа
шороон замд тоосны мониторинг
тогтмол хийж, тоосжилт бууруулах
арга хэмжээг хатуу хучилттай зам
тавих хүртэлх хугацаанд тоосжилтыг
бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч
хэрэгжүүлэх.

2016 оны хувьд Орон нутгийн харилцаа, Байгаль орчны
хэлтэсүүд Ханбогд сумын Байгаль орчны мэргэжилтнүүдтэй
хамтран газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулж, МТҮ
өдрийг Ханбогд сумтай хамтран 4-р сарын 30-аас 5-р сарын
1-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний үеэр
ОТ-н Байгалийн ургамлын үржүүлгийн газраас 7 зүйл модлог
ургамлын 2-3 насны 8005 ширхэг суулгацыг сонирхсон иргэн,
аж ахуйн нэгжид нийлүүлсэн.
ОТ ХХК нь 2012-2016 онуудад нийт 61680 ширхэг суулгацыг
төв суурин газрын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
ажлын хүрээнд ОТ уурхай, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо,
Цогт-Овоо, Хүрмэн, Цогтцэций, ГурванТэс сумд болон
Даланзадгадад бэлтгэн нийлүүлээд байгаа.
Байгаль орчны хэлтсийн төсөвт "Нэг тон баялаг нэг мод"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардал төлөвлөгдөөгүй хэдий ч тус
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллахад ОТ ХХК нь Манлай сум
болон Ханбогдын сумын ТББ-уудтай хамтран ажиллахаар
төлөвлөж байна. Тухайлбал, Ундаа голын хайлаасыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор бичсэн төсөлд Говийн Оюу сангаас
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, ОТ ХХК-ийн Байгалийн
ургамлын үржүүлгийн газраас тарьц суулгацыг нь ирэх 3
жилийн хугацаанд бэлтгэн нийлүүлэхээр болж байгаа. Мөн
Манлай сумын төвийг ногооруулах, мод тарих төслийг
Говийн Оюу сангаас санхүүжүүлэн, БУҮГ-аас тарьц
суулгацыг нь бэлтгэн нийлүүлэхээр тохиролцсон байгаа.
ОТ-н үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байсан уурхайн талбайн
гаднах 3 замыг тодорхойлсон ба зураг холбогдох мэтериалыг
бэлтгэн Байгаль орчны хэлтсийн удирдлагуудад нөхөн
сэргээлт хийх шаардлага, боломжийн талаар шийдвэр
гаргуулахаар явуулсан.
ОТ-н үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байсан уурхайн талбайн
гаднах нийт 6 замыг тодорхойлсон ба дээр дурдсан 3-аас 2 нь
2016 оны нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан. Бусад
замын нөхөн сэргээлтийн асуудлыг хэлтсийн удирдлага
дотроо хэлэлцэн дараа дараагийн жилүүдэд төлөвлөгөөндөө
тусган хэрэгжүүлнэ.
Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газрын 2015 оны тайланд
өгсөн зөвлөмжинд тусгадсан ажлуудын хүрээнд 2016 оны
нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний 7-8 хуудсанд ДТС-аас
Таван толгойн зам хүртэлх шороон замын нөхөн сэргээлт
багтсан бөгөөд холбогдох яамаар батлагдан компанийн вэб
сайтан дээр монгол, англи хэл дээр бэлтгэгдэн тавигдсан
байна. Гэвч Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын
менежер, ХХБ-ийн зөвлөх зэрэг удирдлагуудын хурал дээр
зардлын боломжгүй байдлаас энэ ажлыг дараа жил
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Хийгдсэн ажил
хэрэгжүүлэхээр шилжүүлсэн.

Тоосны хяналт шинжилгээ буюу мониторинг хийх үр дүнгүй
гэсэн зөвлөмжийн дагуу Лицензийн талбайн гаднах шороон
замуудын тоосыг бууруулах талаар журмын эхийг бэлтгэсэн
байгаа. Тогтоосон хугацаанд багтаан эцсийн хувилбарыг
бэлтгэж,
БО–ны
болон
холбогдох
хэлтсүүдийн
менежерүүдээр хянуулж, батлуулна.

10

Нүүрс тээврийн шороон зам – Оюу
толгой – Ханбогд чиглэлийн шороон
замуудыг хатуу хучилттай болгох.

“Оюу толгой” ХХК-ийн Барилга инженерийн хэлтэс
Ханбогдоос Оюу толгой чиглэлийн автозамыг барих
барилгын ажилд шаардлагатай түгээмэл тархацтай ашигт
малтмалыг эрх бүхий хэд хэдэн компаниас худалдан авахаар
шийдвэрлэсэн ба төслийн БОНБНҮ-ний тайланг нь 2016 оны
7-р сарын 5-ны өдрийн үнэлгээний мэргэжлийн зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдсан. Замын барилгын ажлыг
2017 оны 8-р сард дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

11

Халивын элсний орд газрыг замын
үерийн хоолой руу хэлбэршүүлэх. Хөв
цөөрөм байгуулах ажлыг орон нутгийн
иргэд Галба Өөш Долоодын сав газрын
захиргааны хамтын шийдвэр гарсан
тохиолдолд хэрэгжүүлэх.

Халивын элсний карьерын уурхайн лицензийн талбайн
гаднах хэсгийг нөхөн сэргээх асуудлыг ГӨДГСГ төлөөлөл
бүхий гурван талт зөвлөл дээр хэлэлцэн байгалиасаа устай
байдгийг харгалзан зэрлэг амьтан, малын ундны усны эх
үүсвэр болгон цөөрөм байгуулан тохижуулах шийдвэр
гарсан. Энэ талаар Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар
луу албан тоот явуулсан ба нөхөн сэргээлтийн ажлыг
хүлээлгэн өгөх ажил хийгдэнэ.

12

Ундайн голын урсацад байнгын хяналт
тавьж ажиллах. 2015 оны 06 сард ус
урсахгүй хаагдсан байсан байна. Энэ
газарт зэрлэг ан амьтан болон мал
ундаалдаг.

Ундай голын мониторингийн хөтөлбөр хэвийн явагдаж
байгаа бөгөөд түүний үр дүнгийн тайланг холбогдох
оролцогч талуулад хүргүүлэх ажил хийгдэж байгаа. Мөн Сав
газрын захиргаа, Ханбогд сумын захиргаа болон малчдын
төлөөллөөс бүрдсэн Гурван талт зөвлөлийн хурал дээр
танилцуулах ажил зохион байгуулагдсан.
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13
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Орчны
хяналт
шинжилгээний
хөтөлбөрт тусгагдсан хэмжилтүүдээ
сум, багийн хжрал дээр танилцуулж,
иргэдэд ойлгомжтой байдлаар тараах
материал бэлтгэн хүргэх.

Хийгдсэн ажил
Уурхайн талбайн гадна хийгдсэн тоосны хяналт
шинжилгээний үр дүнг сар бүрийн “Орон нутгийн сонин”-д,
нийтэлж, орон нутгийн иргэдэд мэдээлж байна.Орон нутгийн
иргэд, малчдыг орчны хяналт шинжилгээний хээрийн ажилд
оролцуулж, хэмжилтийг хэрхэн хийдэг, тухайн өдрийн
хэмжилтийн үр дүн ямар байгааг, ямар стандарт баримталдаг
зэрэг мэдээлэл өгч ажиллаж байна. Энэ талаар Орон нутгийн
сонины I, III, V, VI, IX сарын дугаарт гарсан байгаа.
Ханбогд суманд болсон ОТ-н нээлттэй өдөрлөгөөр орчны
хяналт шинжилгээний багаж, хэрэгсэллүүдийг танилцуулж,
бодит хэмжилт хийж үзүүлсэн. Мөн холбогдох ханын
илтгэлийг танилцуулгын асарт байрлуулж, иргэдэд сонирхсон
асуултанд нь хариулт өгч ажилласан.
Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн танилцуулгыг 11
сард хэвлэн, орон нутгийн хэлтсээр дамжуулан иргэдэд
тараах ажлыг зохион байгуулсан.

14

Бор овоогийн задгайг өөрчилснөөр
тухайн газарт урсаж байсан дэрс,
долгоно гэх мэт ургахаа больсон. Энэ
бол дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ
гэдгийн онцгой анхаарах.

Шинэ Бор овоо булгийг дахин ургамалжуулах ажлын
төлөвлөгөөг 2 дахь удаадаа шинэчлэн Гурван талт зөвлөлийн
2015 оны 12 сарын 11-ний өдрийн хурал дээр танилцуулсан.
Тус хурлаас гарсан шийдвэр нь малчдын төлөөлөлтэй хамт
талбай дээр нь очиж, ургамалжуулах талбайг сонгохоор
болсон бөгөөд 2016 оны 3 сарын 17-ны өдөр Шинэ Бор
овоогийн булаг дээр орон нутгийн малчид, сумын захиргаа,
ОТ ХХК-ийн төлөөлөл бүхий 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр
уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтын үр дүнд шинээр
ургамалжуулах 2.3 га талбайг хамтдаа сонгон, тарих
ургамлын
зүйлийн
талаар
харилцан
зөвшилцсөн.
Тус ажил нь ОТ-н нөхөн сэргээлтийн 2 дугаар үе шат болох
нутгийн ургамлын суулгац тарих ажлын төлөвлөгөөнд
багтсан бөгөөд “Great Green Partners” ХХК энэхүү ажлыг
хийхээр шалгаран ажлаа гүйцэтгэсэн.

Манай компани нь 2016 онд Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт
шинжилгээ, нөхөн сэргээлтийн ажилд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун жаран гурван сая
нэг зуун таван мянган (1 463 105 000.0) төгрөг зарцуулсан ба зардлын задаргааг доорхи
хүснэгтээр тоймлон харуулав (Error! Reference source not found.).
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Хүснэгт 52. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний зардлын задаргаа, төсөл тус бүрээр
№

Төслийн нэр

Зардал (мян.төг)

1

Усны нөөц хамгааллын менежмент

438 931.500

2

Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын менежмент

316 030.680

3

Агаарын чанарын менежмент

145 350.000

4

Газар ашиглалтын менежмент

219 465.750

5

Нөхөн сэргээлт

207 760.910

6

Химийн бодисын менежмент

47 947.395

7

Хог хаягдлын менежмент

2 926.210

8

Хууль эрхзүйн хэрэгжилт

61 450.410

9

Бусад

23 242.145

Нийт зардал

1 463 105.0
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12. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮНГ
ТАЙЛАГНАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
12.1.Усны хяналт шинжилгээ
Оюу толгой төслийн 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 цооногууд, 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 толгойн усны хяналт
шинжилгээний хөтөлбөр нь:
•

•
•

Оюу толгой төслийн 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө буюу
байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт
тусгагдсан мониторингийн цэгүүд,
“Оюу толгой” ХХК-ийн усны бодлогын хүрээнд усны нэмэлт мониторингийн хайгуул
судалгааны цооногууд,
Орон нутгийн иргэд, малчидтай хамтарсан мониторингийн хөтөлбөрт хамрагдаж буй
гар худгууд зэргийг хамруулан усны хяналт шинжилгээний сүлжээг байгуулан
ажиллаж байна.

“Оюу толгой” ХХК-ийн 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 49).
Хүснэгт 53. Усны хяналт шинжилгээний цэгийн тоо
Талбай
Оюу толгой- Ундайн гол
Гүний хоолой- Ханбогд
Галбын говь-Гашуун сухайтын зам
Нийт

2016
Цооног
169
117
6
292

Гар худаг
25
54
7
86
389

Булаг
7
4
11
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12.1.1. Оюу толгой төслийн 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 2016
оны байдлаар хийж байна. Оюу толгой орд орчмын газар доорх усны мониторингийн
судлагааг 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, голдиролд 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.
12.1.1.1.

Ил уурхай

Өнгөрсөн 2016 онд ил уурхайн нэвтрэлт, хүдэр олборлолтын ажил идэвхтэй явагдаж
уурхайн талбай болон гүн нэмэгдэж байна. Мөн түүнчлэн уурхайд орж ирсэн усны
зайлуулалт буюу ашиглалт ихэссэн зэрэг хүчин зүйлүүдийн улмаас ил уурхайн талбайн
орчимд усны түвшний хэсэгчилсэн бууралт ажиглагдаж байна.

Зураг 87. Ил уурхайн ус шүүрч байгаа хэсэг болон зумпийн зураг

2016 оны 9-р сарын байдлаар ил уурхайгаас нийт 31105 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 (Зураг 79).
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 бууралт харьцангуй их байгаа нь харагдаж байна (График 82).
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График 82. Ил уурхайн баруун талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин

Тухайлбал, ил уурхайн баруун талд байрлах OTMB11-46/47 хоёр цооногийн мэдээнээс
харахад усны түвшний бууралт 0.72-0.73 м ажиглагдсан байна.

График 83. Ил уурхайн зүүн талын ажиглалтын цооногуудын усны түвшин
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Харин ил уурхайн зүүн болон зүүн-хойт 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 (График 83).
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 хойт талаас байна гэдгийг баталж байгаа юм. Энэ нь
Ундайн голын хуучин голдирол дээр байгаа ажиглалтын цооногуудын усны түвшний
мэдээнээс харагдаж байна. Ил уурхай орчмын цооногуудын усны түвшнүүдийн
бууралтын дүнгээс харахад ерөнхийдөө жигд буурч байгаа байдал ажиглагдаж байна.
12.1.1.2.

Ундайн гол

Ундайн голын голдиролд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд
далангийн барилгын үед болон тус ажил дууссаны дараа уг далангийн хаалт амжилттай
болсон эсэх, мөн түүнчлэн цаашид Ундайн голын газар доорх урсац хэрхэн өөрчлөгдөж
байгааг судлах зорилгоор тодорхой цэгүүдийг сонгон авч нарийвчилсан мониторингийг
2013 оноос хойш хийж гүйцэтгэж байна.
2016 оны 9-р сарын байдлаар нийт 95.95мм хур тунадас орсон бөгөөд хур тунадасны
жилийн хуваарилалтыг харахад 5 болон 6-р саруудад олон жилийн дундажаас ахиу байсан
байна. Мөн зуны саруудад 3 удаагийн их бага хэмжээний үер тэмдэглэгдсэн байна
(График 84).

График 84. Оюу толгой цаг уурын станцын хур тундасны мэдээ
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Зураг 88. Үерийн хэмжилтийн цэгүүд

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 (URD11) 2013 оны 6, 7 сард бороо орж Ундай гол 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 гол үерлээгүй бөгөөд газар доорхи
усанд тэжээгдэл болж чадаагүй байна. Харин 2015 оны 6 сард бороо орж Ундайн гол
үерлэсэнээр хойд далангийн сайрын усны түвшин огцом сэргэж ирсэн байдаг. Мөн 2016
оны 8-р сард үер урсаж далангийн хойд хэсэгт ус тогтсоноор усны түвшин огцом
дээшлэсэн байдал ажиглагдаж байна (График 85).

График 85. 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.
Мөн хойд далангийн урсгалын доод талд байрладаг автомат түвшин хэмжигч суулгасан
OTMB11-50/51 цооногт мөн адил түвшний хэлбэлзэл ажиглагдаж байна (График 86).
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 (Зураг 87). OTMB11-52/53 цооногуудын усны түвшин нь Шинэ Бор овоогийн
улирлын хэлбэлзлээс хамааралтай байна. Энэ нь Ундайн голын голдиролд тохируулга
хийснээр голын үндсэн горимд нөлөөлөөгүй байгааг харуулж байна.

График 86. Голдирол 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 голын үндсэн сайранд нийлүүлэн шинэ задгай булгийг үүсгээд
байгаа билээ (Зураг 81).
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Зураг 89. 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 87).

График 87. Шинэ Бор овоон задгайн усны талбайн хэмжээ

Харин хавар 3-р сараас мөс хайлж, эхэлснээр хуримтлагдсан мөсний талбай огцом багасч,
хайлсан мөсний усны нөлөөгөөр шинэ Бор овоогийн задгайгаас доош байрлах
цооногуудад усны түвшний мэдэгдэхүйц дээшлэлт ажиглагдсан байна (График 87).
Газар доорх усны голдирол өөрчлөх шугам хоолойгоор ирж байгаа ус нь шавхалтын
цооногоор сайранд нийлүүлэгдэж байгаа бөгөөд голын сэвсгэр хурдас усаар ханасан тул
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цооногийн хажуугаар ус ундран гарч задгай булгийг үүсгэж байна (Зураг 82) . Тус задгайн
усны ундаргыг тодорхойлох зорилгоор энэ хэсэгт Халиагуур (V-Notch) суурилуулан
тогтмол хэмжиж байна. Энэ жилийн хувьд тус булгийн газрын гадарга дээрх урсацын
хэмжээ дунджаар 0.92л/сек орчим байна (График 88).

Зураг 90. Шинэ Бор Овоон эх болон халиагуур (V-Notch weir) суулгасан байдал

Шинэ Бор овоогийн задгайн ундаргыг 2013 оны 9-р сараас хэмжиж эхэлсэн. Шинэ
булгийн ундаргын хувьд 0.3-2.3 л/с хооронд хэлбэлзэж байгаа бөгөөд 2014 онд ундарга
аажим багасан 0.3-0.6 л/с байсан нь өмнөх жилүүдэд хур тунадас муу унасан, Ундай гол
үерлээгүй буюу тэжээмж аваагүйтэй холбоотой. Шинэ Бор овоогийн булгийн хувьд
байгалийн булагтай адил улирлын цаг уурын хүчин зүйлүүдээс хамаарч, булгийн ундарга
өөрчлөгдөж байна. Булгийн хувьд хур тундаснаас хамаарсан ерөнхий байгалийн горимын
зүй тогтол ажиглагдаж байгаа бөгөөд өвөл хаврын тэжээмж бага үед булгийн ундарга
багасаж, зун намрын хур тунадас элбэгтэй саруудад ундарга сэргэж байгаа байдал
ажиглагдаж байна. Мөн Ундайн гол үерлэхээс хамаарч, ундарга огцом сэргэж байна.

График 88. Шинэ Бор овоогийн задгайн ундарга

12.1.1.3.

Хаягдлын далан

Хаягдлын далан нь төслийн талбайн зүүн хэсэгт буюу Гурван Модны Халивийн
голын сайр болон Дугатын сайр орчмын талбайг хамран байрладаг. Хаягдал хадгалах
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байгууламжийн 1 болон 2-р хэсгүүдийн далангийн хамгийн дээд түвшин нь 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.

4-сар, 2013

8-р сар, 2014

1-р сар, 2015

8-р сар, 2016
Зураг 91. Оюу толгой орчмын Landsat8 хиймэл дагуулын зураг

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.
Хаягдалын далан нь Сан-1, Сан-2 (Cell#1, Cell#2) гэсэн хоёр хэсэгтэй ба 2016 оны
байдлаар Сан 1-д баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал чулуулгийг хүлээн авч байгаа бол Сан 2ийн барилга, газар шорооны ажил эхлэлийн үе шатандаа явж байна.
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 хойт хэсэгт Сан 2-ийн талбайд байгаа
ажиглалтын цооногуудын хувьд усны түвшин хэлбэлзэл бага байгаа ч усны түвшин аажим
дээшлэж байгаа байдал ажиглагдаж байна (График 89).
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График 89. Хаягдлын далангийн талбайн мониторингийн цооногуудын усны түвшин.

Мөн ХХБ нь шүүрлийн усыг цуглуулан эргүүлэн үйлдвэрлэлийн процесст оруулж байхаар
төлөвлөгдсөн бөгөөд шүүрлийн ус цуглуулах хэсэгт 2014 оны сүүлийн улирлаас
шүүрлийн ус ажиглагдаж эхэлсэн бөгөөд шүүрлийн усанд тогтмол мониторинг хийж
байна. Шүүрлийн усны мониторингийг чанар болон ундаргаараа ялгаатай 3 цэгүүдэд
хийж байна.
Шүүрэл-1
Шүүрэл-2

Зураг 92. Ус шүүрч буй газруудын ерөнхий байдлыг харуулсан зураг

Шүүрлүүд нь ХХБ-ийн зүүн хойд өнцөгт буюу эргэлтийн усан сангийн харалдаа илэрч
байгаа бөгөөд шүүрэл нэг нь хамгийн их ундарга болон эрдэсжилттэй байгаа юм. Шүүрэл
2 болон 3 нь харьцангуй цэнгэг бөгөөд хуучин сайр байсан хэсэгт илэрч байгаа нь хөрсний
ус даланд хашигдан газрын гадаргад илэрч байна гэж үзэж болохоор байна.
Хүснэгт 54. Шүүрлийн усны чанар болон ундарга
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Ундарга л/с

TDS (ppm)

EC (mS)

pH

Шүүрэл-1

0.60

9300

15.24

8.27

Шүүрэл-2

0.41

4010

6.7

8.47

Шүүрэл-3

0.20

2710

4.57

8.24

Зураг 93. ХХБ-ийн зүүн өмнөд хэсэг

Нийт шүүрч байгаа усыг шуудуугаар дамжуулан шүүрэл цуглуулах, буцаах насосны
(хаалт далантай) хэсэгт цуглуулан процессийн усанд эргүүлэн нийлүүлж байна.
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12.1.2. 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 бууралтын ажиглах, Гүний хоолойн газар доорх
усны ордын ашиглалтыг оновчтой зохион байгуулах, газрын доорх усны нөөцийг
ашигласнаас байгаль орчинд учирах нөлөөллийг зохистойгоор шийдвэрлэх, бууруулах
арга хэмжээнд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад оршино. 2016 оны байдлаар Гүний
хоолойн орд болон түүний тэжээмжийн мужийн хүрээнд одоогоор 117 цооног, 54 гар
худаг, 4 булаг мониторингийн судалгаанд хамрагдаж байгаа. Энэ оны байдлаар ордын
зүүн хэсгээс ашигласан усны хэмжээ нь баруун хэсгийнхээс харьцангуй их байгаа бөгөөд
2016 оны ус ашиглалт өнгөрсөн оны ус ашиглалтын хэмжээтэй ойролцоо байна (График
90).

График 90. 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 хэсэгт байрлах эдгээр ажиглалтын цооногууд нь ус татах шугам хоолойн 5
болон 4 дүгээр цуглуулах багцын эргэн тойронд байгаа цооногууд юм. Эдгээр
цооногуудын усны түвшний бууралт нь ус цуглуулах 5 болон 4 дүгээр багцын худгуудын
ашиглалттай шууд холбоотой нь харагдаж байна (График 91).
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График 91. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын Баруун хэсгийн төвийн цооногуудын усны түвшин

График 92. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын баруун хэсгийн бага гүний цооногуудын усны түвшин

Дээрх (График 92-т үзүүлсэн) цооногууд нь 30 м хүртлэх гүнтэй, голын хөндий 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
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хэлбэл, тус цооногуудад Гүний хоолойн үндсэн ордын ашиглалттай холбоотой бууралт
ажиглагдахгүй байна (График 93).

График 93. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын Зүүн хэсгийн цооногуудын усны түвшин

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.
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График 94. Гүний хоолойн газрын доорх усны ордын Зүүн хэсгийн төвийн цооногуудын усны түвшин.

Ордын Зүүн хэсгийн үндсэн уст давхаргын ашиглалтын худгуудтай ойрхон
байрлалтай цооногт усны түвшин энэ оны турш бууралттай байсан бол бусад
цооногуудын усны түвшин тогтвортой байна. Мөн Гүний хоолойн ГДУ-ны ордын хилийн
хүрээнд орших цооногуудад мөн адил усны түвшний тогворжсон байдал ажиглагдаж
байна. Энэ оны 4-р сард Баяжуулах үйлдвэрийн засвартай холбоотой ус ашиглалт бага
байсан ба энэ үед ордын зүүн хэсгийн усны түвшин огцом сэргэсэн байдал ажиглагдаж
байна. Харин ордын Галбын говьтой холбогдож байгаа хэсгийн цооногуудын хувьд их
хэмжээний түвшний бууралт ажиглагдаагүй байна (График 94).
Гүний хоолойн гар худгуудыг гол төлөв голын гаралтай элс, хайргархаг сэвсгэр
хурдсанд голын голдирол (сайр) дагасан, хязгаарлагдмал тархацтай, хур тунадасны усаар
тэжээгддэг, бага гүний уст үе давхарга дээр гаргасан байдаг. Гүний хоолойн гар худгуудад
хэрэглээний байдал (малчид малаа услах) болон хур тунадасны хэмжээнээс хамаарсан
усны түвшний хэлбэлзэл ихээхэн ажиглагддаг. Ихэнхи гар худгууд нь ордын баруун урд
хэсгээр дайрч гардаг Халивын гол болон түүний цутгал салаа сайрууд дээр гаргасан
худгууд байдаг.
Энэ жил зуны саруудад олон жилийн дунджаас ахиу бороо орсонтой холбоотой
ихэнх гар худгуудын усны түвшин нэмэгдсэн байдал ажиглагдаж байна. Энэ нь сүүлийн 2
жил дарааллан хур тунадас олон жилийн дунджаас ахиу орсонтой холбоотой юм.
Хэмжилтээс харахад 6, 7-р саруудад харьцангуй тогтвортой байж байгаад 8-р сараас усны
түвшин сэргэсэн байдал байдал ажиглагдаж байна (График 95).
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График 95. Халивын голын эхэн хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин

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 байна
(График 96).
Харин бусад мониторингийн худгуудад хур тунадас болон малчдын хэрэглээний байдлаас
хамаарсан бага зэргийн хэлбэлзэлээс өөр их хэмжээгээр буурсан түвшний өөрчлөлт бага
байгааг доорх графикаас харж болно (График 97).
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График 96. Халивын голын дунд хэсэг, Гүний хоолойн ордын Баруун хэсгийн худгуудын усны түвшин

График 97. Халивын голын адаг хэсгээр байрлах гар худгуудын усны түвшин

12.1.3. Галбын говь-Гашуун сухайтын замын дагуух усны хяналт шинжилгээ
Галбын говийн газар доорх усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн үндсэн
зорилго нь ГДУ-ны байгалийн горимыг судлах болон Монголын говь, цөлийн бүсийн
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газар доорх усны сав газруудаас олон жилийн мониторингийн судалгаанд хамрагдаж
байгаа анхны талбай болохын хувьд бусад (ялангуяа Галба-Өөш Долоодын говийн газар
доорх усны сав газар) сав газрын судалгаанд жишиг болохуйц үзүүлэлтийг цуглуулж,
мэдээллийн сан бүрдүүлж байгаагаараа онол, практикийн чухал ач холбогдолтой.
2015 оны байдлаар Галбын говьд 7 гар худаг, 6 цооногт мониторингийн судалгаа
хийж байна. Галбын говийн малчдын гар худгууд нь Ханбогдын шүлтлэг боржингийн
массив болон Галбын говийн баруун хойт хүрээллийн бэсрэг уул толгодоос ус цуглуулдаг
хуурай сайр голын голдирол дагасан, бага гүний элсэрхэг хурдсууд дээр байрлах бөгөөд
тэдгээрийн усны түвшин ууланд орсон хур тунадасны хэмжээнээс шууд хамааран
өөрчлөгдөж байдаг. Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүртэлх замын дагуу байрлах доорх
гар худгуудын ихэнхийг нь малчид ашигладаг тул тухайн малчны хэрэглээний хэмжээнээс
хамаарч, усны түвшин хэлбэлзэж байдаг.

График 98. Галбын говийн гар худгуудын усны түвшин

Дээрх гар худгуудыг 2011 оны 6 дугаар сараас мониторингийн сүлжээнд хамруулж
эхэлсэн бөгөөд энэ оны байдлаар ихэнх худгуудын хувьд усны түвшний нэмэгдсэн байдал
ажиглагдаж байгаа нь хур тунадас ахиу жил болж байгаатай холбоотой (График 99).
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График 99. Галбын говийн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин

Энэ жилийн байдлаар цооногууд дахь усны түвшний хэлбэлзэл бага байгаа нь өмнөх
жилүүдийн мэдээллүүдтэй харьцуулахад бага гүний цооногуудад усны түвшин дээшилсэн
бол гүний цооногуудад усны түвшин тогтвортой байна (График 99).
12.1.4. Ундайн голын дагуух усны хяналт шинжилгээ
Ундайн голын сайрын дагуух уст цэгүүдийн мониторингийн судалгааны зорилго нь
тус голын урсцыг хамгаалах, голдиролд 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 голын 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 голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн барилга, газар
шорооны ажлыг 2013 онд хийж гүйцэтгэсэн. Тус төслийн буюу Ил уурхайн нөлөөллийн
талаар Оюу толгой төслийн талбай орчмын усны хяналт шинжилгээний хэсэгт
дэлгэрэнгүй дурдсан.
Ундайн голын 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 6-р сараас усны түвшний дээшилж, бороо ихтэй үеэр зарим
худгуудын түвшин огцом дээшлэсэн байдал ажиглагдаж байна (График 100).
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График 100. Ундайн голын эхэн хэсгийн гар худгуудын усны түвшин

Мөн Ундайн голын 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 урсацын жилийн горим хур тунадасны тэжээмжийн
хэмжээнээс шууд хамаарч байгаа нь илэрхий байна.
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График 101. 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 гол 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 гол 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 2015
болон 2016 онуудад 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 101).
Мөн OTMB11-22 цооног нь төслийн талбайгаас урагш 4.5 км зайд Ундай голын
сайран дээр байрладаг. Энэ цооногуудын хувьд өнгөрсөн жилтэй адил усны түвшин
хэвийн горимтой байна. Жилийн горимын хувьд зуны хур тунадаснаас тодорхой
хэмжээний тэжээмжтэй байгаагаас гадна хавар орсон цас болон шар усны үерийн үед
тэжээм Ундай голын адаг буюу өмнөд хэсэгт байрлах 11 гар худаг 4 булаг задгайнууд
мониторингийн хэмжилтэнд хамрагдаж байна. Эдгээр гар худгуудад 5 дугаар сар хүртэл
усны түвшин бага байсан бол 6 дугаар сараас усны түвшин дээшлэн сэргэсэн байдал
харагдаж байна (График 103).
ж авсан байна (График 102).
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График 102. Ундайн голын дунд хэсэг Оюу толгой төслийн талбайгаас урагш байрладаг мониторингийн
цооногийн усны түвшин

График 103. Ундайн голын адаг хэсгийн гар худгуудын усны түвшин

Энэ хэлбэлзэл нь өмнөх жилүүдийн хэмжилтээс ч харагдаж байгаа бөгөөд голын
дагуух хөрсний усны ерөнхий горимыг харуулахын зэрэгцээ голын эхэн хэсгийн
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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 103).
Энэ онд Ундайн голын 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 104, Зураг 86).

График 104. 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 голын ихэнх хэсгийн
задгайнуудад дээрх байдал адилхан ажиглагдсан байна.
1-р сар

3-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-р сар

Зураг 94. Буурлын булаг
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12.1.5. Шүүрэлттэй цооногуудыг хаах, битүүмжлэх үйл ажиллагаа
Гүний хоолой, Галбын говьд 2003-2004, 2007 онуудад усны эрэл, хайгуулын
зориулалтаар өрөмдсөн нийт 43 цооногуудад дурангийн судалгааг 2012, 2014 онуудад
явуулж 2012 онд (GHW4x6, GHW5x1, GHW6x1, GHW14x1, GHEB-08, GHEB-02) 6 цооног,
2014 онд (GGW6, GGW19) 2 цооног дотоод мониторингийн үр дүнгээр (GHEB-01) 1
цооног нийт 9 цооногийг гоожилттой болохыг нь тогтоосон. Эдгээр цооногуудаас 2014
онд (GHW5x1, GHW6x1, GHEB-02) нийт 3 цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт
хүлээлгэн өгсөн. Мөн түүнчлэн 2016 онд (GHEB-01, GHEB-08, GHW14x1, GHW4x6,
GGW6, GGW19) нийт 6 цооногуудыг битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн өгсөн. Мөн
Галбын говьд артезийн даралттай уст үед өрөмдсөн GGW47, GGW20 дугаартай
цооногуудыг мал услах зориулалтаар тоноглон орон нутгийн захиргаанд актаар хүлээлгэн
өгсөн. Мөн GHW5x2, GHEB-03 цооногуудад Галба-Өөш Долоодын говийн Сав газрын
захиргаанаас мониторингийн багаж төхөөрөмж суурилуулан мониторингийн зориулалтаар
ашиглаж байна. Үлдсэн 32 цооногт ямар нэг байдлаар шүүрэл явагдаагүй (2012, 2014
хийсэн цооногийн дурангийн судалгаагаар тогтоосон) боловч дээрх цооногууд нь
битүүмжилсэн 9 цооногтой ижил бүтэцтэй тул Галба-Өөш Долоодын говийн сав газрын
зөвлөмжийн дагуу жил болгон шат дараалалтайгаар битүүмжлэн орон нутагт хүлээлгэн
өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна (). Цооногуудын байршлын хувьд Гүний
Хоолойн ордын талбайд 7 цооног, Галбын говийн хайгуулын талбайд нийт 25 цооног
байна.
•
•
•

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.

GHW5x2, GHEB-03 цооногуудад Галба-Өөш Долоодын говийн Сав газрын захиргаанаас
мониторингийн багаж төхөөрөмж суурилуулан мониторинг хийж байна.
GHEB-01 цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэлтэй Галба-Өөш Долоодын Говийн Сав
Газрын Захиргааны мэргэжилтэн нар Ханбогд сумаас ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд, Гурван
талт Зөвлөлийн гишүүд, орон нутгийн иргэд болон ТББ-ын төлөөлөгчид ажлын талбар
дээр ирж тус ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэх арга аргачлалтай танилцсан болно. (2016 оны
10 дугаар сарын 07-ны өдөр)
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Зураг 95. цооног битүүмжлэх ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаж буй зураг

12.1.6. Артезын цооног тохижуулан хүлээлгэн өгөх
Оюу толгой ХХК-ийн 2003-2004 онд хийсэн газар доорх усны хайгуул судалгаан үед
Галбын говьд GGW20 болон GGW47 гэсэн хоёр артезын цооног (газрын гадаргад ус
оргилон гардаг цооног)-ийг өрөмдсөн бөгөөд орон нутгийн ард иргэдийн хүсэлтийн дагуу
эдгээр цооногуудад крант суурилуулан засвар үйлчилгээг нь 2005-2014 оны хооронд хийж
ирсэн. (Зураг 16).
GGW20

GGW47

Зураг 96. Артезийн цооногуудын засвар хийж байх үеийн зураг.
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Эдгээр оргилдог цооногуудын ашиглах, тохижуулж өгөх тухай хүсэлтүүд малчдын зүгээс
удаа дараа ирдэг байсан бөгөөд 2016 онд дээрх 2 цооногийг тохижуулан сумын орон
нутагт хүлээлгэн өгсөн. Хүлээлгэн өгсөн актуудыг хавсралтаас үзнэ үү.

Зураг 97. GGW47 цооног тохижуулахын өмнө болон дараах зураг

Зураг 98 GGW20 цооног тохижуулахын өмнө болон дараах зураг

12.1.7. 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
оновчтой зохион байгуулах болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөх
зорилготойгоор хийж байна.
Гүний хоолойн ордын ус ашиглалт ерөнхийдөө тогтвортой болсонтой уялдан
үндсэн уст давхаргад өрөмдсөн ажиглалтын цооногуудын усны түвшин ашиглалт эхэлж
байх үетэй харьцуулахад тогтвортой болсон байна. “Оюу толгой” ХХК нь 2016 оны эхний
11 сарын байдлаар нийт 14416361 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
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байнга хэрэгжүүлдэг бөгөөд усыг хамгийн өндөр үр дүнтэй эргүүлэн ашиглахыг эрмэлзэж,
2016 оны 11 сарын байдлаар байгалиас ашигласан усны 86.31%-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 нь сүүлийн 2 жил
дарааллан хур тунадас олон жилийн дунджаас ахиу орсонтой холбоотой юм. Хэмжилтээс
харахад 6, 7-р саруудад харьцангуй тогтвортой байж байгаад 8-р сараас сэргэсэн байдал
ажиглагдаж байна.
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12.2.Уур амьсгал
12.2.1. Оюу толгой уурхайн талбай орчмын уур амьсгалын нөхцөл
Уур амьсгал бүрэлдэн тогтоход газарзүйн байршил, хотгор гүдгэрийн байдал чухал
нөлөөтэй. Оюу толгой уурхай нь Монгол орны өмнөд хэсгийг эзлэн орших говь цөлийн
өргөн уудам бүс нутагт далайн төвшнөөс дээш 1000- 1500м өндөрт өргөгдсөн говийн
намхан уулс, жижиг толгодоор хүрээлэгдсэн харьцангуй нам дор газар оршдог. Оюу
толгой уурхайн талбайг зүүнээс урд талаар нь Галбын говь хүрээлэн оршдог бөгөөд эргэн
тойрны 150-200 км зайд Д.Т.Д. 2000м-ээс дээш өндөртэй уулс тохиолдохгүй. Тус уурхайн
талбай нь Монгол орны уур амьсгалын мужлалаар Гандуу дулаан зунтай бүсийн (V),
хүйтэн өвөлтэй (4) мужид байрладаг 11.
Оюу толгой уурхай орчмын цаг уурын мэдээг уурхайн талбайн хойд талд, хашаан
дотор суурилуулсан Campbell scientific загварын автомат цаг уурын станцаас авдаг (Зураг
87). 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.

Зураг 99. Оюу толгой уурхайн талбай дахь автомат цаг уурын станц

11

Монгол Орны Үндэсний Атлас. 2009. (Редактор Д.Доржготов).110-р хуудас, Зураг 94.
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Энэхүү тайланд тус автомат цаг уурын станцын 2015 оны 10-р сарын 1-ээс 2016 оны 9р сарын 30 хүртэлх нийт 366 хоногийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж тайлагнасан болно.
12.2.1.1.

Агаарын температур, хур тунадас болон харьцангуй чийгшил

Агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр (>700С)
бөгөөд өвлийн хамгийн бага агаарын температур -31.10С, зуны хамгийн их агаарын
температур +42.20С хүрдэг байна. Агаарын температур олон жилийн дундаж 12 (ОЖД)-аар
7.30С орчим байдаг.
Тухайн жилийн уур амьсгалын ерөнхий “төрх байдал”-ыг тодорхойлдог нийтлэг
арга болох климадиаграммыг сарын дундаж агаарын температур (СДАТ) болон сарын
нийлбэр хур тунадас (СНХТ)-ыг 1:2 харьцаагаар жишиж, ОЖД-тай нь харьцуулав (График
105).

График 105.Оюу толгой орчмын уур амьсгалын климадиаграмм

Климадиаграммаас харвал энэ нутаг хуурай дулаан зунтай, хүйтэн өвөлтэй болох нь
тодорхой байна. Агаарын температурын хувьд олон жилийн дундажтай төстэй ч хур
тунадасны тархалтын хувьд ОЖД-аас харьцангуй өөр “дүр төрх”-тэй байв. Тухайлбал,
ОЖД-аар 7 болон 8-р сард хамгийн их хур тунадас буудаг болон энэ онд эдгээр саруудад

Олон жилийн дунджийг Ханбогд сумын цаг уурын станцын 1976-2015 оныг хүртэлх 39 жилийн цаг уурын
дундаж үзүүлэлтээр тооцов.
12

Хуудас - 259

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

буусан хур тунадасны нийлбэр ОЖД-аас 2 дахин бага байв. Мөн 2016 оны 5 болон 6-р
сард хамгийн их 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 6-р сард тохиолдсон байна.
Өнгөрсөн жилийн хоногийн дундаж агаарын температурын (ДАТ) мэдээнд 50C
интервалтайгаар хоногийн давтамжийн гистограмм байгуулсныг График 107-д үзүүлэв.

График 106. Хоногийн дундаж агаарын температурын үзүүлэлтийг шалгуур болгон тооцсон хоногийн
давтамжийн гистограмм

Дээрх гистограмаас харахад өнгөрсөн 12 сарын туршид хоногийн дундаж агаарын
температур (ДАТ) +100С-аас дулаан байсан 173 хоног, -100С-ээс хүйтэн байсан 70 хоног
тус тус тохиолджээ. Жилийн нийт хоногийн 66.4 орчим хувьд буюу 243 хоногт ДАТ 00Саас их байв. Жилийн дундаж агаарын температур 6.760С байсан нь ОЖД-тай ижил байна.
Хамгийн дулаан өдрийн ДАТ 30.90С (VIII сарын 09-нд), харин хамгийн хүйтэн өдрийн
ДАТ -23.870С (I сарын 23-нд) байв. Жилийн агаарын температурын хэлбэлзлийг График
108-д үзүүлэв. Агаарын температурыг олон жилийн дундаж (ОЖДСДАТ)-тай нь сар тус
бүрээр харьцуулахад 2015 оны 10, 12-р, 2016 оны 8, 9-р саруудад олон жилийн дундаж
орчимд байв. Харин 2015 оны 11 (2.50С-ээр), 2016 оны 1 (4.60С-ээр), 2 (1.20С-ээр), 5
(2.30С-ээр), 6-р (2.50С-ээр) саруудад ОЖД-аас хүйтэн, харин 3 (1.20С-ээр), 4 (1.70С-ээр), 8Хуудас - 260
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р (2.20С-ээр) саруудад ОЖД-аас дулаан байв. Хэдийгээр сарын дундаж температур ОЖДаас ийнхүү зөрөөтэй байгаа ч өнгөрөгч жилийн агаарын дундаж температур ОЖД-тай
ойролцоо (0.660С-н зөрүүтэй) байна. Жилийн хамгийн бага агаарын температур (ХБАТ) 1р сарын 23-ны өглөөний 06 цаг 47 минутанд (-28.72 0С) тэмдэглэгдсэн бол хамгийн их
агаарын температур (ХИАТ) 8-р сарын 8-ны 16 цаг 23 минутанд (38.010С) тохиолджээ.
Мөн хоногийн ХИАТ 300С-ээс давж халсан 46 хоног, хоногийн ХБАТ -200С-ээс хүйтэн 27
хоног байв.

График 107. Оюу толгой орчмын агаарын температурын жилийн хэлбэлзэл

Оюу толгой төсөл нь уур амьсгалын хуурай бүсэд оршдог учир ойролцоогоор 32
хоногт хуртай байх ба жилийн нийлбэр хур тунадас ОЖД-аар 97мм байдаг. Үүний 90 хувь
нь дулаан улиралд хур бороо хэлбэрээр, үлдсэн 10 хувь нь өвлийн улиралд цас хэлбэрээр
буудаг байна.
Жилийн нийлбэр (тайлант хугацааны турш дахь 12 сарын нийлбэр) хур тунадасны
хэмжээ ОЖД-аас ~5мм орчмоор ахиу буюу 101.95 мм болж байна. Харин хур тунадасны
тархалт нь харгалзах хугацааны хувьд ОЖД-аас ялгаатай байв. ОЖД-ийн ерөнхий төрхийг
ажиглавал бүх саруудад (ОЖДСНХТ) тодорхой хэмжээний хур тунадас буудаг бөгөөд
түүний тархалт дулааны улиралд илүү, сэрүүсэх тусам хур тунадасны хэмжээ буурдаг нь
тодорхой байна. Гэтэл 2015 оны 10-р, энэ оны 3, 4-р сард бүхэлдээ хур тунадасгүй, 1, 7, 8р саруудад ОЖД-аас бага хур тунадастай, бусад саруудад ОЖД-аас ахиу хур тунадас
буужээ. Жилийн нийт 36 хоногт хур буужээ (График 108).
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График 108. Оюу толгой орчимд буусан хур тунадасны хэмжээ

Нэг удаа орохдоо 10 мм-ээс илүү хэмжээтэйгээр буусан бороо 2 удаа тохиолдсоны
хамгийн их нь 6-р сарын 6-ны 04:00-12:00 хооронд орсон 19.5 мм зүсэр бороо байв.
Агаарын харьцангуй чийгшлийн хэмжээ маш өндөр хэлбэлзэлтэй байв. Жилийн
дундаж агаарын харьцангуй чийгшил 41.8 хувь байсан нь ОЖД-аас ойролцоогоор 15
хувиар илүү буюу чийглэг байв. 2015 оны 11-р сарын дунд хүртэл агаарын харьцангуй
чийгшил 20-60 хувь орчимд хэлбэлзэж байсан бөгөөд 11-р сарын 19, 21-нд орсон анхны
цасны дараачаас эхлэн 2016 оны 1-р сар дуусах хүртэлх өвлийн саруудад дундаж агаарын
харьцангуй чийгшил 50-90 хувьтай байв. 2-р сарын 28-аас эхлэн 82 хоногийн турш хур
тунадас буугаагүй учир агаарын харьцангуй чийгшил үргэлжлэн буурсаар 3-р сард сарын
дундаж агаарын харьцангуй чийгшил (СДАХЧ) 30 хувиас бага буюу 28.5 хувь, 4-р сард 20
хувь хүртэл буурсан байна. Агаарын чийгшил 30 хувиас бага үеийг нэн хуурай үе гэнэ. 5-р
сарын дундаж агаарын харьцангуй чийгшил 30 хувь орчим байв. 6-9 дүгээр саруудын
дундаж агаарын харьцангуй чийгшил 33-42 хувьтай байв. Хоногийн ДАХЧ ихэвчлэн 10-80
хувийн хооронд хэлбэлзэж байв. 5-р сарын 16-нд оны хамгийн хуурай (ХБАХЧ) агаарын
чийгшил 3.8 хувьтай бүртгэгдсэн байна. Харин хамгийн их агаарын харьцангуй чийгшил
(ХИАХЧ) ХI сарын 12-нд тохиолдов. Энэ үед агаар 99.4 хувь чийгээр ханасан байв. 11, 5,
7, 8-р саруудад орсон цас, борооны үеэр агаар чийгээр 95 хувиас дээш ханасан байна.
Жилийн нийт 107 хоногт ДАХЧ 30 хувиас бага байв (График 109).
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График 109. Оюу толгой орчмын агаарын харьцангуй чийгшлийн хэлбэлзэл

12.2.1.2.

Ууршилт

Эх газрын хуурай гандуу бүс нутгийн уур амьсгалын гол хүчин зүйл, усны
эргэлтийн нэгээхэн хэсэг бол ууршилт юм. Ууршилтыг гадаргын ууршилт буюу
эвопораци, ургамлын амьсгалаар агаарт алдагдах транспираци гэж хоёр ангилж, нийтэд нь
эвопотрансипираци гэж нэрлэдэг. Нэгэнт бидэнд транспирацийг хэмжих техникийн
боломж хомс тул зөвхөн гадаргын ууршилтыг хэмжсэн тухай доор өгүүлье.
Оюу толгойд гадаргуугын ууршилтын хэмжилтийг энэ төрлийн судалгаанд өргөн
хэрэглэгддэг 2 төрлийн стандарт сав ашиглаж гүйцэтгэдэг. Аргазүйн хувьд хүйтний
улиралд мөсний жин (0.2м радиустай сав), дулааны улиралд (1.2м радиустай сав) саванд
нэмж хийсэн усны эзэлхүүнийг өдөр тутам тогтмол цагт хэмжиж математик тооцоо
хийдэг. Гадаргуугын ууршилтын жилийн өөрчлөлтийг График 110-д үзүүлэв.
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График 110. Оюу толгой орчмын гадаргуугийн ууршилтын жилийн хэлбэлзэл-2014

Жилийн нийлбэр ууршилт энэ нутагт 2370 мм орчим байдаг. Энэ жилийн нийлбэр
ууршилт ОЖД-аас 350 мм-ээр өндөр буюу орчим 2722 мм байна. Хамгийн их ууршилт
энэ оны 77-р сарын 17-нд 28.65 мм хэмжээтэйгээр тэмдэглэгдэв. Хавар, зуны хуурай,
дулаан улиралд сарын дундаж ууршилтын (СДУ) хэмжээ 10 мм-ээс их байдаг бөгөөд 7-р
сард СДУ хамгийн өндөр буюу 14 мм байв. Ууршилтын хэмжээг сарын нийлбэрээр нь
тооцож үзвэл 2015 оны 10-р сард 229.4 мм, 11-р сард 74.3 мм, 12-р сард 28.24 мм, 2016
оны 1-р сард 23.2 мм, 2-р сард 68.5 мм, 3-р сард 194.3 мм, 4-р сард 335.9 мм, 5-р сард 433.4
мм, 6-р сард 310.3 мм, 7-р сард 391.9 мм, 8-р сард 389.4 мм, 9-р сард 244.3 мм байна.
12.2.1.3.

Салхи

Тайлангийн энэ хэсэгт салхины хурд, чиглэл, давтамжийн талаар өгүүлэх болно.
Тус төслийн байгаль орчны хяналт шинжилгээ (тоос гэх мэт)-ний үр дүнг боловсруулахад
салхины хурд, давтамжийн мэдээ гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Оюу толгой орчимд салхины
дундаж хурд ОЖД-аар 5 м/с байх ба хамгийн хүчтэй салхи 33 м/с хурдтайгаар бүртгэгдсэн
байдаг. Өнгөрсөн жилийн салхины хурдны хэлбэлзлийг График 111-д үзүүлэв.
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График 111. Оюу толгой орчмын салхины хурдны жилийн хэлбэлзэл-2014

Оюу толгой орчимд хоногийн дундаж салхины хурд (ДСХ) 2-12 м/с байдаг. Сарын
дундаж салхины хурд (СДСХ)-ыг ОЖД-тай нь харьцуулж үзвэл 0.0-0.7 м/с –ийн маш бага
зөрүүтэй буюу цаг уурын үүднээс ижилхэн байв. Салхины хурдыг жилийн дундаж утгаар
нь авч үзвэл 5.23 м/с буюу ОЖД- ийн орчим байв. Өнгөрөгч жилийн хугацаанд нийт 6
хоногт ДСХ 10 м/с –ээс давсан бол нийт 289 хоногт нь ийм хэмжээний хурдтай салхи түр
зуур тохиолдсон нь бүртгэгджээ. Хоногийн дундаж салхины хурд 15 м/с –ээс давсан
тохиолдол бүртгэгдээгүй боловч ийм хэмжээний хурдтай салхи түр зуур тохиолдсон
хоногийн тоо 92 байна. Мөн өнгөрсөн жилийн 24 хоногт 20 м/с-ээс илүү хурдтай түр
зуурын салхи тохиолдсон байна. Ийм хоногуудын ихэнх нь хаврын болон зуны саруудад
тохиолдсон. Харин 28 м/c- ээс дээш хурдтай хамгийн хүчтэй салхи болох догшин салхи
огт тохиолдоогүй. Хамгийн хурдтай салхи нь 5-р сарын 19-нд 25.87 м/с хүрсэн. Салхийг
хурдаас нь хамааруулж ангилах жишиг стандарт хэд хэд байдгаас бид дараах ангиллыг
ашигладаг (Хүснэгт 51).
Хүснэгт 55. Салхины ангилал

Салхины хүч

Тэмдэглэгээ

Салхины хурд [м/с]

Зөөлөн

N

0-1

Тогтуун

L

1-5.99

Сэрүүн

M

6-11.99

Хүчтэй

GM

12-19.99
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Ширүүн

S

20-27.99

Догшин

H

>28

Өнгөрсөн жилийн салхийг дээрх ангиллаар ялгасныг График 112-д үзүүлэв.

График 112. Оюу толгой орчимд 2015 оны X сараас 2016 оны IX сард тохиолдсон нийт салхийг салхины
ангилалаар ангилласан байдал
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Өнгөрсөн жилийн нийт салхины 94-99 (жилийн нийлбэрээр 95.9 хувь) хувийг тогтуун
болон сэрүүн салхи бүрдүүлж байсан бол 0.1-8.6 хувийг (жилийн нийлбэрээр 1.9 хувь) нь
хүчтэй салхи эзлэж байв. Ялангуяа хаврын 3, 4, 5-р саруудад хүчтэй салхины эзлэх хувь 3
хувиас дээш болж нэмэгдсэн байна. Харин нийт салхины 0.7-4.2 хувийг (жилийн
нийлбэрээр 2.1 хувь) зөөлөн салхи эзлэж байв. Ширүүн салхи маш цөөн тохиолдсон бол
догшин ангилалд хамаарагдах салхи тохиолдоогүй. Тохиолдсон нийт салхины зүг чигийн
давтамжийг График 113, Гарфик 114-д тус тус үзүүлэв.

График 113. Оюу толгой орчимд тохиолдсон салхины чиглэл-2014

Баруун зүгийн салхи зонхилон тохиолдсоноос ББХ (12.3 хувь) зүгийн салхи давамгайлж
байв. Нийт салхины 78.3 хувь нь УБУ зүгээс цагийн зүүний дагуу ХЗХ хүртэлх нийт 1800
өргөнтэй чиглэлээс салхилсан бол, нийт салхины 50 орчим хувь орчим нь БУ зүгээс
цагийн зүүний дагуу БХ хүртэлх 900 өргөнтэй чиглэлээс салхилсан байв. Салхины
чиглэлийн давтамж сар бүрээр хоорондоо харилцан адилгүй байв (График 113 болон 114).
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График 114. Салхины чиглэлийн давтамж (СДХ, сараар)

12.2.1.4.

Бүлгийн дүгнэлт

Уур амьсгалын нөхцлийг жилийн тайлант хугацааны утгуудаар авч үзвэл агаарын
температур (6.76 0С), хур тунадас (101.95 мм), ууршилт (2370 мм) болон салхины хурд
(5.23м/с) зэрэг голлох үзүүлэлтүүд ОЖД-ийн орчим буюу түүнтэй ижил утгатай байна.
Нийлбэр хур тунадасны хувьд ОЖД-аас ~5мм орчмоор ахиу мөн түүнчлэн 5 болон 6-р
сард ОЖД-аас 2-3 дахин илүү хэмжээний хур тунадас буусан нь энэ жилийн уур
амьсгалын нөхцлийн хамгийн онцлог үзэгдэл байв.
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12.3.Дуу шуугиан ба Доргио чичиргээний хяналт шинжилгээ
12.3.1. Дуу шуугиан
Дуу шуугиан гэдэг нь орчинд тархаж байгаа механик хэлбэлзэх хөдөлгөөн бөгөөд түүний
давтамжийг герц (Гц)-ээр, үзүүлэх хүчний түвшинг нь децибиль (дБ)-ээр хэмждэг. Хүний
чих 15-20000 Гц-ийн хоорондох дууг сонсож чаддаг. Хүрээлэн буй орчинд үүсч буй дуу
шуугианы түвшин тодорхой хэмжээнээс давсан тохиолдолд хүний эрүүл мэндэд муугаар
нөлөөлж болзошгүй тул үүнтэй холбогдуулан хяналт шинжилгээг явуулан Монгол улсын
Агаарын чанар, техникийн ерөнхий шаардлага MNS4585:2007 стандартыг мөрдлөг болгон
ажиллаж байна (Хүснэгт 52).
Хүснэгт 56. Дуу шуугианы зөвшөөрөгдөх түвшин (MNS 4585:2007)
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 багаж (Зураг 88
Зураг 96)-ыг ашиглан өдрийн болон шөнийн цагаар хэмжилтийг хийсэн. Дуу шуугианы
хэмжилтийг хийж байх хугацаанд хэмжилтэнд нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй бусад хүчин
зүйлүүдийг тэмдэглэж, бүртгэл хөтөлж байв.

Зураг 100. 2238 Медиатор

Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний хэмжилтийг нийт 31 цэгт явуулж байгаагаас
төслийн талбайн дотор талд нийт 5 цэгт тухайлбал Оюут (NMP-Ocamp) болон Манлай
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(NMP-Mcamp) ажилчдын суурин, Ундайн голын тохируулга хийсэн талбайн дагууд 3 цэгт
(NMP-UnRi01, UnRi02, UnRi03), мөн төслийн талбайг тойрсон ойрын (NMP-LA01-04)
болон холын (NMP-LA05-10) хүрээ үүсгэн байрлах бөгөөд уурхайн суурингаас хамгийн
ойр нь 4.0км (NMP-LA01), хамгийн хол нь 53км (NMP-LA11) -т орших нийт 11 цэгт, түр
болон байнгын онгоцны буудлын эргэн тойронд нийт 12 цэгт (AP01-06, PA01-06), Оюу
толгой – Гашуун сухайтын замын дагууд 9 цэгт тус тус хэмжилт хийж байна (Зураг 89).

Зураг 101. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил
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12.3.2. Төслийн талбай, түүний орчмын нутгийн дуу шуугианы хэмжилт
Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд улирал тутамд өдрийн болон шөнийн цагаар хийсэн дуу
шуугианы хяналт шинжилгээний үр дүнг График 115 болон 116-д тус тус үзүүлэв.

График 115. Оюу толгой уурхайн өдрийн дуу шуугианы түвшин – Өдрийн цагаар

Оюу толгой уурхайн талбайн дотор болон түүний орчмын нутагт өдрийн дуу шуугианы
түвшин 25.5-58.5дБ орчимд хэлбэлзэж байв. Өдрийн цагт агаарт тархах дуу шуугианы
хэмжээ MNS4585:2007 стандартад заагдсан зөвшөөрөгдөх хэмжээ болох 60дБ-ээс
хэтрээгүй байна.
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График 116. Оюу толгой уурхайн дуу шуугианы түвшин – Шөнийн цагаар

Оюу толгой орчимд шөнийн дуу шуугианы хэмжээ 21.1-43.7дБ орчимд хэлбэлзэж байсан
нь шөнийн дуу шуугиан стандартад заасан зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ болох 45дБ-ээс
ямагт бага түвшинд байв.
12.3.3. Түр болон байнгын нисэх буудлын дуу шуугианы хэмжилт
Орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны Ханбумбат буудлын ашиглалтын явцад үүсэх дуу
шуугианыг хянах зорилгоор 6 цэгт өдрийн цагаар сар бүр хэмжилтийг хийв. Үр дүнг
График 117-д үзүүлэв.

График 117. Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын болон Оюут түр нисэх буудлын техникийн эргэн тойрон
дахь дуу шуугианы түвшин – Өдрийн цагаар
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Орон нутгийн байнгын нисэх онгоцны буудал орчмын дуу шуугианы түвшин
ойролцоогоор 26.8-50.1дБ буюу стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт бага
түвшинд байв.
12.3.4. Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух дуу шуугианы хэмжилт
Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагууд нийт 9 цэгт дуу шуугианы хэмжилт
хийж байна. Үүнээс Бөгтөр хөөвөр (NMP-BuKh), Дөрвөлжин тээг (NMP-DoTe), Хонгор
овоо (NMP-KhOv), Цагаанхад (NMP-TsKh), Гашуун сухайт (NMP-GaSu)-н 5 цэгт нь жилд
2 удаа өдрийн цагийн хэмжилт, мөн түүнчлэн энэ жилийн IX сараас эхлэн Цагаанхаднаас
Гашуунсухайт хүртэлх баригдаагүй байгаа замын дагууд 4 цэгт (NMP-GSZ01-04) өдрийн
цагийн дуу шуугианы хэмжилтийг улирал бүр хийхээр эхлүүлээд байна. Хэмжилтийн үр
дүнг График 118-д үзүүлэв.

График 118. Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух дуу шуугианы түвшин – Өдрийн цагаар

Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хяналт шинжилгээний цэгүүдэд өдрийн
цагийн дуу шуугианы түвшин 19.4-59.5дБ буюу хүлцэх хэмжээнээс ямагт бага түвшинд
байв.
12.4.Доргио чичиргээний хяналт шинжилгээ
Доргио чичиргээний судалгааг 2010 оноос хойш жил бүр ШУА-ын харъяа Одон
орон геофизикийн судалгааны хүрээлэнгийн Газар хөдлөлийн салбарийн судлаачид
төслийн талбайн дотор болон гадна нийт 8 талбайд (Зураг 90) тус бүр 1 ширхэг өргөн
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зурвасын газар хөдлөлт бүртгэх нүүдлийн GURALF сейсмик станц болон REFTEK 130
бичигчийг суурилуулж чичирхийллийн судалгааг хийж гүйцэтгэдэг. 2016 оны судалгааны
ажил 4-р сарын 13-ны өдрөөс 20-ны өдрийн хооронд хийгдсэн.

Зураг 102. Оюу толгой уурхайн хөрсний доргио чичиргээний судалгааны цэгүүдийн байршил

Хөрсний чичирхийлэл ба доргилтыг хөрсний сейсмик шумыг тооцох замаар
гаргадаг. Сейсмик шумыг үүсгүүрийн байрлал, цаг хугацаа, төрөл болон эзлэх хувиас нь
хамааруулан ялгагдах байгалийн гаралтай ба хүний оролцоотой үүссэн шумын нийлбэр
гэж үздэг. Хөрсний сейсмик чичирхийллийн хэмжээг давтамж далайцын чадлын
спектрээр илэрхийлдэг. Хөрсний сейсмик шум нь харьцангуйгаар тогтвортой боловч
санамсаргүй үзэгдэл учраас шумын далайц болон фазын спектрийг нарийвчлан
тодорхойлж болдоггүй. Иймд хөрсний шумын үе болон түүнд харгалзах чадлаар нь
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тодорхойлдог. Байгалийн гаралтай хөрсний сейсмик шум нь голдуу салхи, далайн
давалгааны долгионоос үүдэлтэй байдаг. Хүний үйл ажиллагаатай холбоотой шумд
ихэвчлэн үйлдвэр болон хүнд машин механизмын орчиндоо үүсгэсэн өндөр давтамжийн
долгион бүхий сейсмик шум байх ба энэ нь маш хурдан замхардаг байна. Сейсмик шумын
үүсгүүрийг хэд хэдэн төрөлд хувааж болно. Үүнд:
Хүний үйл ажиллагаагаар үүссэн шум: Иргэншилийн шум гэж нэрлэдэг бөгөөд ихэвчлэн
машин техник, авто замын хөдөлгөөнөөр үүсгэгддэг. Эдгээр шум нь өндөр давтамж (> 1
Гц) дээр ажиглагдах ба үүсгүүрээс холдох тусам маш хурдан замхарч алга болдог байна.
Ийм төрлийн шумын түвшин нь өдөр ба шөнийн цагт эрс ялгаатай байдаг бөгөөд шумын
түвшин өндөр байна.
Салхиар үүсгэгдсэн шум: Салхины нөлөөллөөр хөдөлгөөнд орсон биетийн үүсгэж буй
шум нь голдуу хүний оролцоотой үүсгэгддэг өндөр давтамжийн шуугиантай адил байдаг.
Далайн давалгаанаас үүссэн шум: Энэ нь маш өргөн тархсан дэлхийн хаана ч байдаг шум
юм. Микросейсм буюу микро сейсмик шум гэж нэрлэдэг.
Тус судалгааны ажлын зорилго нь Оюу толгой уурхайн үйл ажиллагаанаас үүссэн шумын
түвшин ба тэсэлгээний дараа үүсэх чичирхийллийн хурдны оргил утгыг тооцож гаргахад
оршино. Бүх явуулын станцуудыг түр зуурын станц суурилуулах зааврын дагуу салхи
болон гадаа температурын нөлөөллийг хамгийн бага байхаар тооцон суурилуулсан (Зураг
91). Урьдчилсан тохируулгыг Одон Орон Геофизикийн Хүрээлэнгийн байранд хийж
гүйцэтгэсэн болно.

Зураг 103. Станц суурилуулах бэлтгэл, шалгалт ба суурилуулалт хийж буй байдал

Цэгүүдэд хэмжигдсэн орчны шумын чадлын спектрийг хооронд нь харьцуулахад эх
үүсвэр (Ил уурхай, ажилчдын суурин) –т хэр ойрхон байгаагаас хамааран далайц нь
нэмэгдэж байв. Хамгийн их шумтай цэг нь ОТ02 станц байв. Учир нь тус цэг ажилчдын
суурин болон офис, Баяжуулах үйлдвэрт хамгийн ойрхон цэг бөгөөд энд хөнгөн тэрэгний
хөдөлгөөн хамгийн өндөр газар юм (График 119).
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График 119. Нийт 8 станцын орчны шумын чадлын спектрийн харьцуулалт

Өдөр болон шөнийн орчны шумын чадлын спектрийг харьцуулж үзвэл уурхайн
талбайд хамгийн ойр ОТ01, ОТ02, ОТ08 цэгүүдэд өдөр шөнийн спектрийн ялгаа 4-6 дБ
буюу хамгийн бага байв. Энэ нь уурхайн үйл ажиллагаа тасралтгүй 24 цаг үргэлжилдэгтэй
холбоотой. Харин бусад 5 цэгт өдөр, шөнийн спектрийн ялгаа 10-30дБ хүртэлх ялгаатай
байв. Эдгээрээс цэгүүдээс хамгийн их ялгаа ажиглагдаж байгаа ОТ06 цэг нь уурхайн
талбайгаас 35 км зайд, Ханбогд сумын төвийн орчимд байрладаг бөгөөд энэхүү ялгаа нь
Ханбогд суманд өдрийн цагаар хүний үйл ажиллагаа их, харин шөнөдөө хөдөлгөөн маш
бага байдгийг харуулж байна. Үүнээс гадна энэ цэгт ойрхон Ханбогд сумын төвийн урд
талд усан сангийн барилгын ажил өдрийн цагаар явагдаж байсан нь ийн өдрийн цагийн
орчны шумын спектрийн чадал шөнийнхөөс 30дБ-ээр өндөр байхад нөлөөлжээ.
Оюу толгойн ил уурхайн тэсэлгээнээс үүссэн хөрсний чичирхийллийн хурдны
оргил утга (Peak Particle Velocity - PPV) –г тооцоолж гаргах нь энэхүү төслийн бас нэг
зорилт байв. Чичиргээтэй холбоотой Монгол улсын ямар нэгэн стандарт байхгүй тул
төслийн тэсэлгээний ажлын хувьд Австрали, Шинэ зеландын байгаль орчны зөвлөлөөс
гаргасан тэсэлгээний хэт даралт, хөрсний чичирхийллийн сөрөг нөлөөг бууруулах 1990
оны 9 сард гаргасан техникийн үндэслэл дээр суурилсан зааварчилгаа 13-г дагаж мөрдөж
байна. Энэхүү зааварчилгаа нь шинэ болон идэвхитэй үйл ажиллагаатай уурхайд
үйлчилнэ. Үйл ажиллагааны үедээ байгаа уурхайн хувьд уурхайн тэсэлгээнээс үүссэн
хөрсний хурдны оргил утга 10 мм/с-ээс ихгүй байхаар заагдсан байна. Тус судалгааны
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Australian and New Zealand environmental Council, Technical basis for guidelines to minimize Annouance Due
to Blasting Overpressure and Ground vibration, 1990
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үеэр нийтдээ 3 тэсэлгээ хийгдсэн ба энэхүү 3 тэсэлгээний хурдны оргил утгыг Хүснэгт
53–д харуулав.
Хүснэгт 57. Тэсэлгээний үеийн хөрсний чичирхийллийн хурдны оргил утга (PPV)-ын тооцооны үр дүн

Станцын
нэр

Хурдны оргил утга, мм/с
Тэсэлгээний гол цэгээс
станц хүртэлх зай, км 1 дэх тэсэлгээ
2 дахь тэсэлгээ 3 дахь тэсэлгээ

OT01

7.4

0.0369

0.0772

0.0342

OT02

4.7

0.0668

0.0623

0.0413

OT03

8.8

0.0274

0.0313

0.0191

OT04

20.3

0.0068

0.0164

0.0083

OT05

19.5

0.0052

0.0160

0.0096

OT06

37.28

0.0035

0.0096

0.0049

OT07

10.18

0.0395

0.0408

0.0248

OT08

5.6

0.0437

0.0962

0.0488

Хүснэгтээс харахад хамгийн их хурдны оргил утга 1 дэх тэсэлгээний үед ОТ02 станц дээр
0.09018 мм/с, 2 дахь тэсэлгээний үед ОТ01 ба ОТ08 станцуудад 0.1136- 0.1163 мм/с, 3 дахь
тэсэлгээний үед ОТ02 станц дээр 0.0886 мм/с хүрч байсан нь зааварчилгаанд заасан
зөвшөөрөгдөх хамгийн дээд хэмжээ болох 10 мм/с –ээс даруй 100 дахин бага байна. Мөн
тухайн утга станцын тэсэлгээ явагдсан байршлаас хир хол зайд байгаагаас хамаарч буурч
байгаа нь харагдаж байна (График 120).

График 120. Тэсэлгээ болсон цэгээс станц хүртэлх зай ба тэсэлгээнээс үүссэн чичирхийллийн хурдны оргил
утга хоорондын хамаарал
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12.4.1. Бүлгийн дүгнэлт
1. Оюу толгой төслийн талбайн өдрийн болон шөнийн мөн нисэх онгоцны буудлууд,
Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагууд өдрийн дуу шуугианы түвшин ямагт
Монгол улсын агаарын чанарын стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.
2. Оюу толгойн ил уурхайн тэсэлгээнээс хөрсөнд үүсэх чичиргээний хурдны оргил утга
(PPV) олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Австрали, Шинэ зеландын байгаль орчны
зөвлөлөөс гаргасан тэсэлгээний хэт даралт, хөрсний чичирхийллийн сөрөг нөлөөг
бууруулах 1990 оны 9 сард гаргасан техникийн үндэслэл дээр суурилсан
зааварчилгаанд заагдсан стандарт утга 10мм/с –ээс 100 дахин бага буюу хэвийн
чичирхийлэл үүсгэдэг байна.
12.5.Хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ
Оюу толгой төслийн Байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд
хөрсний Хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж чанар, хүнд метал, эрүүл ахуй,
бактериологийн хяналт шинжилгээг төслийн талбай ба түүний ойр орчимд, Гүний
хоолойн ус татах шугам хоолойн дагууд болон Оюу толгой- Гашуун сухайтын замын
дагууд нийт 56 цэгт хийж гүйцэтгэж байна (Зураг 92 болон Хавсралт хүснэгт 7).

Хуудас - 278

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

Зураг 104. Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршил

12.5.1. 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
лабораторид, хүнд металын дээжийг Геологийн төв лабораторид тус тус шинжлүүлж
байна. Нийт хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хийсэн хөрсний зүсэлт болон
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морфологи бичиглэлийг 2012 оны тайлан 14-д тодорхойлон бичсэн бий. Харин энэ жил
эдгээр цэгүүдэд дахин зүсэлт хийгээгүй бөгөөд 20см гүнтэй малталт хийж дээж авсан.
Хяналт шинжилгээний үр дүнг доорх дэд бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй бичив.
12.5.1.1. Уурхайн талбай болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний
морфологи, хими, физикийн шинж чанар
Оюу толгой төслийн лицензийн талбайн ерөнхий хөрсөн бүрхэвч нь доворхог, хад
чулуурхаг байдаг бөгөөд газрын гадаргын байдлаас шалтгаалж алаг цоог хоршил
зонхилно. Өндөрлөгдүү газраар нимгэн чулуурхаг, хотгордуу газраар ердийн цөлийн бор
саарал хөрстэй. Лицензийн талбайн хойд хэсгээр нимгэн чулуурхаг хөрстэй байхад, урд
хэсгийн хотгордуу газраар элсэрхэг дов ихтэй элэгдэл эвдрэлд амархан өртөмтгий сийрэг
элсэн хөрс нилээд их талбайг эзэлж байна. Хотгордуу газраар мараалаг хужирлаг
шинжийн давсархаг хөрс хам бүрдэл үүсгэж бага зэрэг талбай эзэлнэ. Нийт нутаг дэвсгэр
хэд хэдэн том жижиг хуурай сайраар хэрчигдсэн бөгөөд сайрын эрэг орчим газраар
морфологийн хувьд үелсэн шинжтэй сайрын хөрс нилээд тохиолдоно. Ихэнх хөрсний
гадарга нь говь, цөлийн хөрсний нийтлэг шинж чанар болох хайрга чулуун хучаастай.
Чулуун хучаасан бүрхэвчийн гадаргад эзлэх хувь нь үндсэндээ хотгор гүдгэрээс
шалтгаална.
Тус нутагт Говийн бор болоод Цөлийн цайвар бор хөрс зонхилон тархсан байдаг. Оюу
толгой орчмын өнгөн хөрсний 0-20 см дахь үржил шимт ялзмагийн агууламж энэ оны
байдлаар 2%-аас ямагт бага, азот 0.1-3.03 мг/100гр, хөдөлгөөнт фосфор 0.83-2.94 мг/100гр,
хөдөлгөөнт кали 4.2-40.6 мг/100гр агууламжтай. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы
агууламж давамгайлагч кальци болон магнийн ионуудын хувьд 30-40.4 мг-экв/100гр
байдаг. Мөн энэ нутгийн хөрсний бүх үе давхаргад карбонат тодорхой хэмжээгээр
агуулагддаг бөгөөд хөрсний урвалын орчин рН 8-9.2 саармагаас сул шүлтлэг орчинтой.
Хөрсөн дэх давсжилтын нийт хуурай үлдэгдэл 0.1 хувиас ямагт их, мөн CaCO3 –ийн
агууламж 1.1-10.1 хувийн агууламжтай байгаа нь давсны агууламж их байгааг илтгэж
байна. Ер нь говийн хөрс давсархаг байх нь нийтлэг тохиолдол юм.
Хөрсний бүрэлдэхүүнд молекулын хэмжээтэй нарийн шавар (<0.002мм), тоос (0.0020.05мм), элс (0.05-2мм), чулуу (>2мм) гэх мэт олон янзын ширхгүүд 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 төслийн талбайн доторх болон түүний ойр орчмын
нутгийн хөрсний механик бүрэлдэхүүнийг тус аргаар тодорхойлоход элс ихтэй шавар

“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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(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.

А- Шавар

L- Шавранцар

Аs- Элс ихтэй шавар

Lf- Тоос ихтэй шавранцар

La-s- Элс ихтэй хүнд шавранцар

Ltf- Тоосонцор

Ls- Элс ихтэй шавранцар

Lfa- Тоосорхог шавар ихтэй шавранцар

Sl- Шавар ихтэй элс

Laf- Нарийн тоос ихтэй шавранцар

S- Элс

La- Хүнд шавранцар
Al- Тоос ихтэй шавар

График 121. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний ангилал ба түүнд харгалзах Оюу толгойн төслийн талбайн
болон түүний ойр орчмын нутгийн хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Зонхилогч хөрсний гадаргуу ойролцоогоор 50 хувиас дээш чулуун бүрхүүлээр хучигдсан
байх бөгөөд хөрсөнд агуулагдах чулууны хэмжээ 0-5 см-н өнгөр (Q) давхаргад 0.1-44.2
хувь, 5-20см-н гүнд 4-34.5 хувь, 20см болон түүнээс доош гүнрүү хөрсний механик
бүрэлдэхүүн болон гарал үүслээсээ хамаараад харилцан адилгүй агууламжтай байна. Оюу
толгой орчмын хөрсний өнгөн үеүдийн механик бүрэлдэхүүнд элсний агууламж 50 хувиас
дээш буюу хөнгөн, хөнгөвтөр механик бүрэлдэхүүнтэй хөрснүүд тохиолдож байна.
Уурхайн талбай болон түүний ойр орчмын талбайн хөрсний бор (B), кадми (Cd), селен
(Se), цианид (CN-), хүнцэл (As), кобальт (Co), хром (Cr), зэс (Cu), молибден (Mo), никель
(Ni), хартугалга (Pb), цагаантугалга (Sn), стронци (Sr), ванади (V), цайр (Zn) зэрэг нийт 16
хүнд металын агууламжийг Хүснэгт 54-д үзүүлэв.
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Хүснэгт 58. Төслийн талбайн доторх хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хүнд металын хяналт
шинжилгээ
Байршил

Элемент, мг/кг
Co

Cr

Cu

Mo

Ni

Pb

Zn

SMP-LA01

8

11

76

41

<5

27

15

SMP-LA02

11

17

74

44

<5

17

SMP-LA04

13

16

75

67

<5

SMP-LA05

14

13

56

54

SMP-WMC01

11

16

66

SMP-WMC02

11

14

SMP-WMC03

13

SMP-WMC04

CN-

Hg

Cd

Sn

Sr

V

52

0.05

0.3

<30

244

83

<1

<0.5

6

11

70

<0.05

0.3

<30

282

94

<1

<0.5

7

24

13

68

<0.05

0.2

<30

262

113

<1

<0.5

6

<5

17

6

50

<0.05

0.2

<30

275

92

<1

<0.5

7

28

<5

17

12

80

<0.05

0.3

<30

283

86

<1

<0.5

6

79

35

<5

16

14

68

<0.05

0.3

<30

269

92

<1

<0.5

6

16

71

35

<5

17

13

64

<0.05

0.3

<30

271

101

<1

<0.5

7

9

14

75

30

<5

16

11

63

<0.05

0.2

<30

269

79

<1

<0.5

7

SMP-WMC05

12

15

64

27

<5

20

9

59

<0.05

0.3

<30

282

92

<1

<0.5

6

SMP-WMC06

10

14

65

29

<5

13

6

49

<0.05

0.2

<30

353

78

<1

<0.5

9

SMP-TSF01

17

15

77

38

<5

25

13

84

<0.05

0.3

<30

240

73

<1

<0.5

6

SMP-TSF02

14

16

87

67

<5

37

8

50

<0.05

0.1

<30

299

99

<1

<0.5

7

SMP-TSF03

12

18

62

130

<5

33

17

62

<0.05

0.3

<30

266

96

<1

<0.5

7

SMP-TSF04

12

14

86

76

<5

34

13

58

<0.05

0.2

<30

271

105

<1

<0.5

13

SMP-OP01

15

21

99

83

<5

33

12

67

<0.05

0.2

<30

276

118

<1

<0.5

7

SMP-OP02

18

18

81

159

12

32

10

51

<0.05

0.2

<30

266

92

<1

<0.5

7

SMP-CHP

13

15

68

42

<5

31

13

56

<0.05

0.2

<30

319

110

<1

<0.5

6

SMP-LaFi

14

18

65

83

<5

28

12

59

<0.05

0.2

<30

309

106

<1

<0.5

6

SMP-Sh01

16

21

45

112

<5

17

8

57

<0.05

0.2

<30

326

109

<1

<0.5

7

SMP-QrBP

10

9

40

34

<5

14

13

42

<0.05

0.2

<30

298

68

<1

<0.5

7

SMP-PDS01

11

16

55

85

<5

15

11

56

<0.05

0.2

<30

352

101

<1

<0.5

13

SMP-PDS02

14

13

44

125

<5

15

14

78

<0.05

0.4

<30

292

99

<1

<0.5

6

SMP-WWTP

16

21

62

89

<5

16

<5

41

<0.50

0.2

<30

449

143

<1

<0.5

15

SMP-CHP

12

15

79

40

<5

20

13

65

<0.50

0.2

<30

289

106

<1

<0.5

6

SMP-UnRi01

13

11

46

43

<5

9

9

51

<0.05

<30

308

76

<1

<0.5

SMP-UnRi02

19

16

66

83

<5

21

21

67

<0.05

<30

296

103

<1

<0.5

SMP-UnRi03

11

17

85

50

<5

24

15

56

<0.05

<30

315

105

<1

<0.5

6

50

150

100

5

150

100

300

2

3

50

800

150

25

10

25

30

500

400

500

20

1000

500

600

10

10

300

3000

600

50

50

100
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Байршил
Аюултай
агууламж

Элемент, мг/кг
As

Co

Cr

Cu

Mo

50

1000

1500

1000

50

Ni

Pb

Zn

1800

1200

1000

Hg

20

Cd

Sn

Sr

V

CN-

Se

B

20

500

6000

###

100

100

300

Эдгээрээс хөрсөн дэх хүнцэлийн (As) агууламж бүх талбайд стандартад заасан хүлцэх
агууламжаас өндөр байв. Байгалийн агууламж нь ийнхүү өндөр бөгөөд энэ нь ямар нэгэн
үүсгэгч шалтгаанаар үүссэн бохирдол биш юм. Мөн хөрсөн дэх зэсийн (Cu) агууламж
түлшний агуулахын цэгт, Босоо ам 1, хаягдал хадгалах байгууламжын 3-р цэг, ил уурхайн
2-р цэгүүдэд, молибден (Mo) Ил уурхайн 2-р цэгүүдэд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү
агууламжтай байв. Хүнд металуудын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн байгаа
эдгээр тохиолдлууд нь стандартад заасан хортой болон аюултай хэмжээнээс бага байна.
12.5.2. Төслийн дэд бүтцийн шугамуудын дагуух хөрсний морфологи, хими,
физикийн шинж чанар
12.5.2.1. Гүний
хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний
морфологи, хими, физикийн шинж чанар
Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт
тусгагдсаны дагуу усны шугам хоолойн дагууд сонгосон хяналт шинжилгээний нийт 18
цэгт (Газрын доорх усны нийт дэвсгэр талбайн хэмжээнд SMP- GHA01-05, ус татах шугам
хоолойн дагууд (PL01-10), Амтгайн тойром (Amto), Гүн усны худаг (GuKh), Шар тохой
(ShTo)) хөрсний хяналт шинжилгээг явуулж байна. Эдгээр цэгүүдэд 2011 онд буюу Гүний
хоолойгоос ус татах шугам хоолойн барилгын ажлын эхэн үед тус бүрд нь хөрсний бүрэн
зүсэлт тавьж, бичиглэл хийсэн11. Харин энэ жил цэг тус бүр дээр зөвхөн 20см хүртэлх
гүнтэй малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторид шинжлүүлж байна.
Гүний хоолой дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хөрсний урвалын
орчин сул шүлтлэг (8.05-8.81) шинж чанартай, хөрсний аль ч үе давхаргадаа карбонат
(CaCO3)-ийг их бага (0.91-4.91%) хэмжээгээр агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн гадаргаас 20
см хүртэлх гүнд агуулагдах ялзмагийн агууламж бүх цэгт 1.5 хувиас бага буюу тун ядмаг
агууламжтай байна. 100гр хөрсөнд агуулагдах хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 0.61-1.72 мг
бол хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 3.4-10.9 мг байв. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы
агууламж 20-40 мг-экв/100гр бөгөөд суурьт кальцийн болон магнийн ион давамгайлдаг.
Хөрсний бүх үе давхаргад төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд их бага хэмжээгээр
агуулагддаг бөгөөд хөрсөн дэх давсны хуурай үлдэгдэл 0.11-0.8 хувь байв. Гүний хоолойн
хөрсийг механик бүрэлдхүүний ангиллаар ангилвал Шар тохой орчим болон ус татах
шугамын дагуух SMP-GHA04 цэг орчимд шавранцар (L) , Амтгайн тойром (SMP-AmTo)ийн хөрс тоос ихтэй шавранцар (Lf) харин бусад цэгүүдийн хөрс элс ихтэй шавранцар (Ls)
хөрстэй. Гүний хоолойн хөрс нийтдээ элсэрхэг хөнгөн шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй хөрсөий ангилалд хамаарагдана. Хөрсний 0-20 см гүн давхарга дахь
чулууны агууламж 0-9.8 хувь байна.
Хуудас - 283

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

Гүний хоолойн ландшафтын өөрчлөлтийн судалгааны хүрээнд хөрсний хэв шинжийн
зургийг зохиосон бөгөөд нийт 13 хэв шинжийг ялгажээ (Зураг 93).

Зураг 105. Гүнийн хоолойн хөрсөн бүрхэвчийн зураг

Гүний хоолойн хөрсөн дэх хүнд металын агууламжийг Хүснэгт 55-д үзүүлэв.
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Хүснэгт 59. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хүнд
металын хяналт шинжилгээ
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Байршил

Элемент, мг/кг
A
s

Co

Cr

Cu

M
o

Ni

Pb

Zn

Hg

Cd

Sn

Sr

V

SMP-PL01

11

16

60

21

<5

11

9

47

<0.05

<0.01

<3
0

268

96

SMP-PL02

10

13

62

16

<5

11

9

43

<0.05

0.24

<3
0

238

SMP-PL03

10

14

68

20

<5

21

11

53

<0.05

0.33

<3
0

SMP-PL04

11

14

67

20

<5

17

12

47

<0.05

0.24

SMP-PL05

10

12

38

13

<5

6

8

33

<0.05

SMP-PL06

9

9

42

10

<5

9

10

45

SMP-PL07

10

12

51

9

<5

10

12

SMP-PL08

8

14

57

11

<5

12

SMP-PL09

15

15

52

24

<5

SMP-PL10

9

11

44

24

SMP-GuKh

11

14

60

SMP-AmTo

19

20

SMP-ShTo

11

CN

Se

B

<1

<0.05

<1

87

<1

<0.05

6.7

269

96

<1

<0.05

7.0

<3
0

258

87

<1

<0.05

7.2

0.19

<3
0

275

83

<1

<0.05

7.4

<0.05

0.28

<3
0

258

67

<1

<0.05

8.0

59

<0.05

0.43

<3
0

206

64

<1

<0.05

7.6

11

63

<0.05

0.38

<3
0

224

78

<1

<0.05

6.6

10

11

55

<0.05

0.3

<3
0

313

79

<1

<0.05

6.9

<5

9

9

44

<0.05

0.36

<3
0

283

68

<1

<0.05

7.2

14

<5

18

8

48

<0.05

0.28

<3
0

285

10
6

<1

<0.05

9.0

81

32

<5

26

14

80

<0.05

0.37

<3
0

258

11
9

<1

<0.05

9.9

11

60

11

<5

22

9

38

<0.05

0.16

<3
0

227

65

<1

<0.05

5.4

6

50

15
0

10
0

5

15
0

10
0

30
0

2

3

50

800

150

25

10

25

Хортой
агууламж

30

50
0

40
0

50
0

20

100
0

50
0

60
0

10

10

300

300
0

600

50

50

10
0

Аюултай
агууламж

50

100
0

150
0

100
0

50

180
0

120
0

100
0

20

20

500

600
0

###

100

100

30
0

Зөвшөөрөгдө
х хэмжээ

-

Хөрсөн дэх хүнцэлийн агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байв. Хөрсөн дэх бусад
хүнд металын агууламж стандартад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.
Гүний хоолойн ландшафт
Гүний хоолойн газрын доорхи усыг ашигласнаар газрын гадарга дээр ландшафтын
түвшинд гарч болох өөрчлөлтийг тандан судлах судалгааг 2014 оноос эхлүүлээд байна.
Тус судалгааг байгаль орчны судалгааны “Сустайнабли Энвайронмэнтал Консалтант”
компани хийж гүйцэтгэж байна. Тус судалгааны үр дүнг дор үзүүлэв. Гүний хоолойн бүс
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нутаг байгаль, газарзүйн мужлалаар Дорнод Говийн мужийн Галбын говийн тойрогт
хамаарах бөгөөд энд цөлөрхөг хээр, заримдаг цөл, цөлийн ландшафтууд тархана. Цөлийн
ландшафтын гол төлөөлөл нь шал, сайргархаг хөрстэй заган ой, заг-бударганат хэв
шинжүүд гол төлөв тохиолдох ба гадарга ерөнхийдөө ургамлан нөмрөг тачиртай, хөрсний
гадаргад элс, хайрга, дайрган хучаас гадаргын хэлбэр, хөгжлийн явцаас хамааран тархсан
байна. Гүний хоолой орчмын ландшафтын зургийг геоморфологи, хөрс, ургамлын зураг
ашиглан Оросын эрдэмтэн А.Г.Исаченкогийн (1980) аргазүйг ашиглан боловсруулсныг
Зураг 94-д үзүүлэв.

Зураг 106. Гүний хоолойн ландшафтын зураг

Аргазүйн суурь зарчим нь ландшафт гэдэг нь газар нутгийн хамгийн энгийн бөгөөд
үндсэн генетик нэгж ба ландшафтууд нь өөр хоорондоо гадаргын хэлбэр, гарал үүсэл,
түүн дээр бүрэлдэн тогтох хөрс, ургамлын нөмрөгийн нэгдмэл чанараар ялгагдана гэдэгт
оршино (Исаченко, 1980). Өөрөөр хэлбэл, нэг ижил гарал үүсэл, хэлбэр бүхий гадаргатай,
нэг ижил хэв шинжийн хөрстэй, нэг ижил бүлгэмдлийг ургамал зонхилсон газар нутаг.
Энэ судалгааны ажлын хүрээнд бид ландшафтуудыг гадаргын хэлбэрээс хамааруулан
уулын, толгодын, талын, хотгорын гэсэн үндсэн 4 бүлэг, бүсийн бус сайрын гэсэн нийтдээ
5 бүлэг ландшафтыг ялгасан болно. Хэдийгээр Гүний хоолойн хэмжээнд олон янз
ландшафт тархсан байгаа ч шугам хоолойн дэд бүтэц нийт 7 хэв шинжийн ландшафтыг
дайран гарсан байна. Тус судалгааны үр дүнд 2011 онд хийгдсэн Гүний хоолойгоос ус
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татах шугам хоолойн ажлын үед эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлт амжилттай явагдаж,
ургамалжилт сайжран хөрсний элэгдэл эвдрэлийн эрчим буурч байгааг тогтоожээ.
12.5.2.2. Оюу толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын дагуух
хөрсний морфологи, хими, физикийн шинж чанар
Оюу толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвас байгуулах төслийн байгаль
орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний байгаль орчны хяналт шинжилгээний
хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу Оюу толгой- Гашуун сухайтын дэд бүтцийн зурвасын дагууд
нийт 9 цэгт хөрсний хяналт шинжилгээг явуулж байна. Эдгээр цэгүүдэд 2011 онд зүсэлт
тавьж, бүрэн бичиглэл11 хийсэн. Дээр дурдсанчлан нэг цэг дээр жил бүр зүсэлт тавих
шаардлага байдаггүй тул энэ жилийн хувьд цэг бүр дээр зөвхөн 20см хүртэлх гүнтэй
малталт хийж, дээж аван холбогдох лабораторид шинжлүүлсэн. Үр дүнг дор хэлэлцүүлэв.
Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний
цэгүүдийн хөрсний урвалын орчин саармагаас сул шүлтлэг (7.6-8.0) шинж чанартай,
хөрсний аль ч үе давхаргадаа карбонат (CaCO3)-ийг их бага (1-11.63%) хэмжээгээр
агуулдаг байна. Хөрсний өнгөн гадаргаас 20 см хүртэлх гүнд агуулагдах ялзмагийн
агууламж бүх цэгт 1 хувиас бага буюу тун ядмаг агууламжтай байна. 100гр хөрсөнд
агуулагдах хөдөлгөөнт фосфорын хэмжээ 1.1-1.55 мг бол хөдөлгөөнт калийн хэмжээ 9.115.3 мг байна. Хөрсөнд шингээгдсэн нийт суурьт ионы агууламж 15.6-31.2 мг-экв/100гр
бөгөөд суурьт кальцийн болон магнийн ион давамгайлдаг. Хөрсний бүх үе давхаргад
төрөл бүрийн давс болон суурьт ионууд их бага хэмжээгээр агуулагддаг бөгөөд хөрсөн
дэх давсны хуурай үлдэгдэл 0.1-0.3 хувь байна. Хөрсний механик бүрэлдэхүүний хувьд
хөнгөн шавранцар хөрс давамгайлна. Тухайлбал: Бөгтөр хөөвөр (SMP-BuKh) болон
Хонгорын овоо (SMP-KhO)-ны цэгүүдийн хөрс шавранцар (L), харин бусад цэгүүдийн
хөрс элс ихтэй шавранцар (Ls) ангилалд хамаарагдана. Хөрсний 0-20 см гүн өнгөн
давхаргад агуулагдах чулууны агууламж 13.3-40 хувь. Хүнд металын агууламжийг
хүснэгт 59-д үзүүлэв. Бөгтөр хөөвөр, дөрвөлжин тээг, Хонгор овоо орчмоос авч
шинжлүүлсэн хөрсний хүнд металын шинжилгээний хариу тайлант хугацаанаас өмнө
ирээгүй тул дор Цагаан хаднаас гашуун сухайт хүртэлх 6 цэгийн үр дүнг оруулав.
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Хүснэгт 60. Оюу толгой – Гашуун сухайтын замын дагуух хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүдийн хүнд
металын хяналт шинжилгээ
Байршил

Элемент, мг/кг
Co

Cr

Cu

Mo

Ni

Pb

Zn

Hg

Cd

Sn

Sr

V

CN-

Se

B

SMP-GaSu

20

14

96

26

<5

21

12

47

<0.5

0.16

<30

167

72

<1

<0.5

9.57

SMP-GS01

16

14

90

17

<5

26

14

48

<0.5

0.12

<30

174

70

<1

<0.5

9.22

SMP-GS02

20

12

107

14

<5

33

16

48

<0.5

0.19

<30

191

68

<1

<0.5

8.81

SMP-GS03

32

15

110

16

<5

96

12

40

<0.5

0.13

<30

197

61

<1

<0.5

10.9

SMP-GS04

25

15

118

19

<5

53

18

61

<0.5

0.25

<30

204

85

<1

<0.5

10.2

SMP-TsKh

17

10

77

15

<5

23

12

43

<0.5

0.12

<30

171

67

<1

<0.5

9.93

6

50

150

100

5

150

100

300

2

3

50

800

150

25

10

25

Хортой
агууламж

30

500

400

500

20

1000

500

600

10

10

300

3000

600

50

50

100

Аюултай
агууламж

50

1000

1500

1000

50

1800

1200

1000

20

20

500

6000

###

100

100

300

MNS 5850:2008

As

Зөвшөөрөгдөх
хэмжээ

Хөрсөн дэх хүнцэлийн (As) агууламж зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс ямагт өндөр байв. Бусад
хүнд металуудын үр дүн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байна.
12.5.3. Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн хяналт шинжилгээ
Хүрээлэн буй орчны эрүүл ахуйн байдал тэнд амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл
мэндэд шууд нөлөө үзүүлдэг учир хөрсний ариун цэврийн байдлыг байнга үнэлж байх
шаардлагатай. Иймд Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн
байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний болон Гүний хоолойн газрын
доорхи усны нөөцийг ашиглах төслийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээнд тусгагдсаны дагуу Оюу толгой төслийн талбай дотор болон Гүний хоолойгоос
ус татах шугамын дагууд хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн шинжилгээг хийж байна.
Хяналт шинжилгээний цэгүүдийг нэрлэвэл Хаягдал боловсруулах төвийн эргэн тойронд 6
цэгт (SMP-WMC(01-06)), бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж (SMP-WWTP), Гүний
хоолойн ус татах шугамын дагууд нийт 5 цэгт (SMP-GHA(01-05)) нийт 11 цэгүүд болно.
Дээжинд Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төвөөс баталсан стандартын дагуу
Клостридиум перфрингенс 15, гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг нян
болон байж болох E.coli 16-г илрүүлэх зэрэг 4 үзүүлэлтийг, мөн 1гр хөрсөнд агуулагдах
нийт бичил биетний тоог Шинжлэх ухааны академи (ШУА)-ын харъяа Биологийн

15

Монгол улсын стандарт MNS ISO 7937:2000. Клостридиум перфрингенсийн тоог тогтоох арга – Колони
тоолох арга
Монгол улсын стандарт MNS 5367:2004. Гэдэсний бүлгийн нян, гэдэсний бүлгийн халуун даадаг нян
болон байж болох E.coli-г илрүүлэх арга

16
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хүрээлэнгийн Микробиологийн лабораторид шинжлүүлсэн. Лабораторийн шинжилгээний
явцыг Зураг 95-д харуулав. Харин 1гр хөрсөнд агуулагдах бичил биетний тоог
тодорхойлох стандарт байхгүй учир олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн Оросын эрдэмтэн
С.Я.Любашенкогийн аргазүйг мөрдлөг болгосон байна. Тэрээр 1гр хөрсөнд агуулагдах
бактерийн нийт тоогоор хөрсийг 4 зэрэгт хуваасан бөгөөд бактерийн тоо 1-1.5 сая байвал
цэвэр хөрс, 2 сая бол бага зэрэг бохирдсон, 2.5-3 сая байвал дунд зэрэг бохирдсон, 3-3.5
сая түүнээс дээш бол их бохирдсон гэж үзэхээр тодорхойлжээ.

Зураг 107. ШУА-н Ерөнхий ба Сорилын Биологийн хүрээлэнгийн Микробиологийн лабораторид хөрсний
эрүүл ахуй, бактериологийн шинжилгээг явуулж буй байдал. а) Хөрсөн дэх бичил биетний тоог
тодорхойлох шинжилгээ; б) Клостридиум перфрингенсийн шинжилгээ; в) Гэдэсний бүлгийн нян, E.col1
дүгээр-г илрүүлэх шинжилгээ; г) Халуун даадаг нян тодорхойлох шинжилгээ
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Хүснэгт 61. Хөрсний эрүүл ахуй, бактериологийн бохирдлын ангилал. МNS 3297:1991
Үзүүлэлт

Хөрсний ариун цэврийн
байдал

E.Coli

Гэдэсний
бүлгийн нян

Перфингесийн
таньц

Халуун
даадаг нян

Цэвэр

1.0>

1.0>

0.1>

1.0>

Бохирдолт багатай

0.1-0.01

0.1-0.01

0.1-0.01

0.1-0.01

Дунд зэргийн бохирдолтой

0.01-0.001

0.01-0.001

0.01-0.001

0.01-0.001

Их бохирдолтой

0.0001<

0.0001<

0.0001<

0.0001<

“Оюу толгой” ХХК-ийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд дээр
дурдсан хяналт шинжилгээний цэгүүдэд 9 дүгээр сард хуваарьт хяналт шинжилгээг
явуулсан. Лабораторийн хариуг доорх дэд бүлгүүдэд хэлэлцүүлэв.
12.5.4. Оюу толгой төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуйн төлөв байдал
Дээр нэр дурдсан төслийн талбай дахь 7 хяналт шинжилгээний цэгээс тус бүр 3
давталттайгаар дээж авсан. Үр дүнг Хүснэгт 58-т үзүүлэв. 1гр хөрсөнд агуулагдах нийт
бичил биетний тоо дунджаар 0.008-0.123 х 106 буюу цэвэр ангилалд багтаж байв.
Хүснэгт 62. Төслийн талбайн хөрсний эрүүл ахуйн үзүүлэлт

Дээжний
дугаар

1гр хөрсөн дэхь
бичил биетний E.coli
нийт тоо х 106

Халуун
даадаг нян

Гэдэсний
бүлгийн нян

Cl.perfringens

SMP-WMC01

0.079-0.123

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-WMC02

0.041-0.054

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-WMC03

0.065-0.086

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-WMC04

0.033-0.049

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-WMC05

0.076-0.100

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-WMC06

0.008-0.032

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-WWTP

0.031-0.039

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

Оюу толгой төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүд халуун даадаг
нян, гэдэсний бүлгийн нян болон Cl.perfringens-ийн тоогоор эрүүл ахуйн хувьд цэвэр
ангилалд хамаарагдаж байна. Харин E.сoli –ийн тоо хаягдал боловсруулах төвийн SMPWMC02 цэг орчимд бага зэргийн бохирдол илэрсэн байна.
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12.5.5. Төслийн дэд бүтцийн шугамын дагуух хөрсний эрүүл ахуй, бактериологи
12.5.5.1.
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний эрүүл ахуй
бактериологи
Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуу 5 цэгт хөрсний эрүүл ахуй бактериологийн
хяналт шинжилгээг 5 дугаар сард явуулсан. Лабораторийн үр дүнг Хүснэгт 59-д үзүүлэв.
Хүснэгт 63. Гүний хоолойн ус татах шугам хоолойн дагуух хөрсний эрүүл ахуйн үзүүлэлт

Дээжний
дугаар

1гр хөрсөн дэхь
бичил биетний
нийт тоо х 106

E.coli

Халуун
даадаг
нян

Гэдэсний
бүлгийн
нян

Cl.perfringens

SMP-GHA-01

0.025-0.051

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-GHA-02

0.052-0.076

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-GHA-03

0.023-0.083

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-GHA-04

0.008-0.029

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

SMP-GHA-05

0.043-0.087

1.0>

1.0>

1.0>

1.0>

Хөрсний 1гр-д агуулагдах нийт бичил биетний тоо 0.008 – 0.087 х 106 хүртэл
тоологдсон нь эрүүл хөрсний ангилалд хамаарагдаж байна. Хөрсөнд агуулагдах E.coli,
халуун даадаг нян, гэдэсний бүлгийн нян болон Cl.perfringens –ийн тоогоор авч үзвэл
гүний хоолойн хөрс эрүүл ахуйн хувь эрүүл цэвэр ангилалд хамаарагдана.
12.5.6. Бүлгийн дүгнэлт
1. Оюу толгой уурхайн талбай, түүний дэд бүтцийн зурвасын дагууд говийн бор
болон цөлийн цайвар бор хэв шинжийн элсэнцэр, шавранцар механик
бүрэлдэхүүнтэй хөрс зонхилон тохиолдоно. Хөрсний гадарга 70 хүртэлх хувийн
чулуун хучаастай, 0-5см хүртэлх гүнтэй сийрэг, ялтсан бүтэц бүхий өнгөр (Q)
бүрхүүлтэй. Ялзмагийн агууламж ядмаг 1 хувь орчим, бүх үе давхаргад карбонат
агуулдаг, давсны агууламж 0.1 хувиас ямагт их буюу давсжилт ихтэй, суурьт
кальци болон магнийн ионууд давамгайлсөн хөрс зонхилон тохиолдоно.
2. Гүний хоолойн газрын доорхи усны нийт дэвсгэр талбайн хэмжээнд явуулсан
Ландшафтын өөрчлөлтийн судалгаагаар нийт 17 дэд хэв шинжийн ландшафт
тодорхойлогдсон. Тус судалгааны үр дүнд 2011 онд хийгдсэн Гүний хоолойгоос ус
татах шугам хоолойн ажлын үед эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлт амжилттай
явагдаж, ургамалжилт сайжран хөрсний элэгдэл эвдрэлийн эрчим буурч байгааг
тогтоожээ.
3. Хөрс нь эрүүл ахуй, бактериологийн хувьд цэвэр, эрүүл хөрстэй.
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12.6.Ургамлын судалгаа
12.6.1. Нөхөн сэргээсэн талбайн хяналт шинжилгээ
12.6.1.1.

Нөхөн сэргээсэн талбайн тарьц суулгацын амьдралт

Заг болон бусад сөөгөн ургамлын тарьц суулгацыг нөхөн сэргээх талбайд шилжүүлэн
тарьснаас хойш байгалийн аясаараа хэрхэн ургаж байгааг жил бүр амьдрах чадварын
тооллого хийн хяналт тавин ажиллаж байна.
Арга зүй: Тооллогыг тарилт хийснээс хойш нэг жилийн дараагаас эхлэн тухайн талбай тус
бүрд тоолон өмнөх жилийн тарилт хийсэн тоо хэмжээтэйгээ харьцуулах байдлаар гаргана.
2013-2014 онд тарьсан тарьц суулгацын өвөлжилт, сэргэн ургах чадвар 2016 оны 7 сарын
байдлаар дунджаар төв шугамын дагууд 48-88.1%-ийн, ус цуглуулах 1-р худгийн
цацрагуудын дагууд 72.7-93.1%-ийн, харин ус цуглуулах 2-р худгийн цацрагуудын дагууд
53-81%-ийн хооронд хэлбэлзэж байна. Жил бүрийн хяналт шинжилгээний ажлын үр дүнд
үндэслэн нэмэлт шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж, эргэн хянаж байгаа тухай
мэдээллийг доорх графикуудаас харах боломжтой.
30000

Planted in 2013, pcs

Surv.rate in 2014

Planted in 2014, pcs

Surv.rate in 2015

Planted in 2015, pcs

Surv.rate in 2016

25000
7981

88.1%

20000
3818

48.2%
4081

15000
4200

750
3170

10000

92%
57.6%

59.4%
81.1%

800

43.3%

2170

70.1%
5000

9057

7915

7083
512
500
763

0

67.1%
45.2%

5336
7.3%
12.5%

88
1410

HALAMM

HALAMM

HALAMM

HALAMM

HALAMM

HALAMM

16-17

18-19

21-22

23-25

28-29
CTP2-CTP1

29-30
CTP2-CTP1

Хуудас - 292

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

8000

7000

Planted in 2013, pcs

Surv.rate in 2014

Planted in 2014, pcs

Surv.rate in 2015

Planted in 2015, pcs

Surv.rate in 2016

6000
80.9%

5000

4000

62.4%
43.4%
62.5%

3000

53%

57.9%

2000

70.1%

62.5%
56%

2860
1000

1956

1620

10%
16.4%

67.9%

15.2%
28%

23%
57.5%

1415

639

845

1122

ZYGXAN

HALAMM

ZYGXAN

426

0
HALAMM

9000

8000

HALAMM

HALAMM

GH02_PB07 GH02_PB07_1

GH02_PB01

Planted in 2014, pcs

Surv.rate in 2015

Re-planted in 2015, pcs

Surv.rate in 2016

HALAMM

ZYGXAN

GH02_PB06

GH02_PB02

7000
93.1%
6000

820

5000

4000
82.7%

85.8%

93.2%

86.5%
3000

160
512

100
66.3%
78.3%

99.2%

2000
74.1%

83.0%
2391

1000
1338
0

72.7%
93.9%

1462

1274

1658

99

HALAMM

HALAMM

HALAMM

HALAMM

HALAMM

HALAMM

GH01_PB02

GH01_PB03

GH01_PB04

GH01_PB05

GH01_PB06

GH01_PB07

График 122. Гүний хоолойн төв шугамын дагууд 2013-2014 онд тарьсан заг, хотирын амьдрах чадвар, %
а) Гүний хоолойн төв шугамын дагууд, б) ус цуглуулах 1-р худгийн цацрагууд, в) ус цуглуулах 2-р худгийн
цацрагуудын дагууд тарьсан заг, хотирын суулгацын амьдрах чадвар
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12.6.1.2.

Нөхөн сэргээсэн заган ойн жижиг хөхтөн амьтдын судалгаа

Гүний хоолойн нөхөн сэргээсэн заган ойд тархсан жижиг хөхтөн амьтдын
бүлгэмдэл, зүйлийн баялаг, популяцийн нягтшил, элбэгшил, хөдлөл зүйг тандах,
судалгааны мэдээ баримт цуглуулах зорилгоор мониторинг судалгааны ажлыг
гүйцэтгэлээ.
Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн: Хяналт шинжилгээг жижиг хөхтөн амьтдын
популяцийн экологийн судалгаанд өргөн хэрэглэдэг Барих-тэмдэглэх-давтан барих арга
техник ашиглан гүйцэтгэв. Энэхүү арга нь тухайн популяциас амьд баригч ашиглан
амьтдыг барьж тэмдэглэн буцаан тавих ба тэмдэглэгдсэн амьтан дахин баригдах давтамж
дээр үндэслэн тоо толгойн хэмжээг тооцоолдог. Судалгааны дээж талбай бүрд 50 ширхэг
Sherman загварын амьд баригчийг хоорондоо 10 метрийн зайтайгаар тэгш өнцөгт тор
хэлбэрээр байрлуулсан (Зураг 96). Амьтан татах өгөөшинд шар будааг хурц үнэртэй
самрын тостой хольж хэрэглэв. Судалгааг талбай бүрт амьд баригчийг байрлуулсан
өдрийг тооцохгүйгээр 3 хоног дарааллан явуулж, баригдсан амьтдын хумсыг тайрах
(Kumar, 1979) аргыг хэрэглэн тэмдэглэсэн. Амьд баригчийн амыг орой нээж, өглөө нь
шалгаж, баригдсан амьтан бүрээс морфометрийн үндсэн хэмжилтүүдийг авсан ба нас,
хүйс, үржлийн төлөв байдлыг тодорхойлж, тэмдэглээд буцаан тавьж байсан. Биеийн
үндсэн хэмжилт авах нь ангилал зүйн судалгааны суурь мэдээ бөгөөд тухайн нутгийн
салбар зүйлийг ялгахад чухал баримт болдог.
A.

B.

Зураг 108. Амьд баригч байрлуулах торлог бүтэц (A) ба судалгааны талбайд байрлуулсан амьд баригч (B)

Судалгааны талбай, хугацаа: Жижиг хөхтний мониторинг судалгааг 2016 оны 9-р сарын
25-наас 28-ны хооронд Гүний ус татах шугам хоолойн дагууд 2 дээж талбайд (Судалгааны
талбай, Хяналтын талбай) хийж гүйцэтгэсэн (Зураг 97). Судалгааны дээж талбай бүр дэх
зүйлүүдийн популяцийн хэмжээг G.White (1982) нарын боловсруулсан хаалттай
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популяцийн үнэлгээний аргаар компьютерийн МАРК 8.0 программ ашиглан тооцоолов.
Энэ арга нь судалгааны хугацаанд тухайн популяциас тэмдэглэгдсэн амьтан давтан
баригдсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэг бөгөөд уг талбайд олон амьтад баригдаж
тэмдэглэгдсэн боловч тэдгээр нь барилт хийх хугацаанд давтан баригдаагүй, эсвэл амьтны
тоо хэт цөөн байсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэггүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн зүйлийн
популяцийн тоо толгой цөөн, нягтшил сийрэг үед тэмдэглэгдсэн амьтан давтан баригдах
магадлал багасч байгаа учраас нарийн үнэлгээг хийх боломжгүй болдог.

Зураг 109. Судалгааны дээж талбайн байршил

Судалгааны үр дүн: Оюу толгой төслийн Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн
дагуу нөхөн сэргээсэн заган ой болон хяналтын талбай дахь судалгааны 2 дээж талбайд
хийсэн жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2016 оны үр дүнг нэгтгэн
үзвэл, нийтдээ 3 төрөлд хамаарах 3 зүйлийн 28 бодгаль жижиг хөхтөн амьтан шинээр
тэмдэглэгдсэн бол 14 бодгаль амьтан дахин барьжээ (Хүснэгт 60).
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Хүснэгт 64. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2016 оны IX сар)

Монгол нэр

Шинээр
тэмдэглэсэн

Давтан
барилт

1 га дахь
элбэгшлийн
үнэлгээ

Phodopus roborovskii

Элсний зусаг

9

5

44±10

Phodopus roborovskii

Элсний зусаг

11

3

68±15,2

Meriones meridianus

Шар чичүүл

7

6

32±6

Stylodipus andrewsi

Элсч
савагдаахай

1

-

-

Талбайн
нэр

Зүйлийн нэр

Судалгааны
талбай

Хяналтын
талбай

Судалгааны дээж талбай хооронд жижиг хөхтөн амьтдын популяцийн тоо толгойгоор
Манн-Витней U тест хийхэд хяналтын талбай (байгалийн амьдрах орчин) дээр судалгааны
талбайгаас тоо толгойн хувьд өндөр гэсэн статистик үр дүн гарлаа (α=0.05, Z score = 2.43 >
Z critical).
Судалгааны дээж талбайн хэмжээнд зонхилогч зүйлүүд нь элсний зусаг Phodopus
roborovskii байв (График 123). Энэ 2 зүйл мэрэгч нь судалгааны 2 дээж талбайд тодорхой
тооны нягтшилтайгаар байршиж байв. Судалгааны талбай бүр мэрэгчдийн зүйлийн олон
янз байдлын хувьд харилцан адилгүй, хамгийн ихдээ 3 зүйлтэй байсан (Хяналтын талбай)
бол судалгааны талбайд 1 зүйл мэрэгч тэмдэглэгдсэн.
90
80

Зүйлийн элбэгшил, га-д

70
60
50
40
30
20
10
0
PHRO
Судалгааны талбай

PHRO

MEME

STAN

Хяналтын талбай

График 123. Мэрэгч амьтдын тоо толгойн төлөв (2016 оны IX сар)
Тайлбар: STAN- Stylodipus andrewsi; MEME- Meriones meridianus; PHRO-Phodopus roborovskii
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Дүгнэлт: Нөхөн сэргээсэн заган ой бүхий судалгааны дээж талбайд зөвхөн нэг зүйл
Phodopus r oborovskii жижиг хөхтөн амьтан тохиолдож байгаа нь тухайн амьдрах орчин
нэг ижил (homogeneous) хэв шинжийг агуулж буйтай холбоотой юм.
Нөхөн сэргээсэн заган ой болон байгалийн амьдрах орчны хооронд жижиг хөхтөн
амьтны популяцийн тоо толгой, зүйлийн олон янз байдлын харьцуулсан судалгааг цаашид
үргэлжлүүлэн хийснээр хяналтын талбай дахь мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдал,
элбэгшил хэдий хугацаанд байгалийн амьдрах орчинтойгоо төсөөтэй болохыг мэдэх
боломжтой болно.
12.6.2. Ургамлын хяналт шинжилгээ
Оюу толгой төслийн зүгээс холбогдох Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээнд тусгагдсан хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг жил бүр
боловсруулан хэрэгжүүлж, үр дүнг биелэлтийн тайланд тусган ирсэн. Мөн нэн түрүүнд
хамгаалах шаардлагатай биологийн олон янз байдлын бүрдэл хэсгүүдийг тодорхойлон,
тэдгээрт төслийн зүгээс үзүүлж буй болон болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, эрсдлийн үнэлгээг
хийж, 2013 оноос Хамгааллын ач холбогдол өндөртэй биологийн олон янз байдлын урт
хугацааны мониторинг судалгааны цогц ажлыг дотоод, гадаадын төрийн болон төрийн бус
байгууллага, эрдэмтэн судлаач нартай хамтран хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, 2016 онд:
1. Говийн бүс нутгийн бэлчээр, бэлчээрийн эрүүл мэндэд үзүүлж буй шууд болон
шууд бус нөлөөллийг судлах, хянах,
2. Хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатай 8 зүйл ургамлын тархалт, экологи, ургах
орчныг тодорхойлох,
3. Ханбогд уулын ургамалжилтын судалгаа,
4. Хайлаас модны эрүүл мэндийг үнэлэх, өөрчлөлтийг судлах зэрэг судалгааны
ажлуудыг хийж байна.
12.6.2.1.

Бэлчээрийн хяналт шинжилгээ

Судалгааны үндэслэл: Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр (2012) Оюу толгой
уурхайн үйл ажиллагаа Өмнийн говийн бүс нутгийн бэлчээр, бэлчээрийн эрүүл мэндэд
нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж үзсэн байдаг. Оюу толгой уурхайн бэлчээрт үзүүлж буй
нөлөөг шууд болон шууд бус-дам нөлөө гэж хувааж үзэж болно. Уурхайн шууд нөлөөлөлд
дэд бүтэц зам, нисэх онгоцны буудал, гүний усны хоолойн дагуух газрууд өртсөн байдаг
боловч төслийн хүрээнд эдгээр газруудад нөхөн сэргээлт, дүйцүүлэн хамгаалах үйл
ажиллагаанууд явагдсаар байна. Харин шууд бус нөлөөлөлд хүн амын тоо болон малын
тоо толгой өсөн нэмэгдэж энэ нь зэрлэг амьтны нүүдэл шилжилт, бэлчээрийн эрүүл
мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. Тиймээс бэлчээрийн урт хугацааны мониторинг
судалгааг эхлүүлж, бэлчээр ургамалжлын суурь мэдээллийг цуглуулах нь цаашдын
төслийн үндсэн зорилгод чухал ач холбогдолтой юм. Иймээс Байгаль Зэрлэг Амьтдыг
Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS) нь бэлчээрийн мониторингийн судалгааг 2015 оноос эхлэн
гүйцэтгэж байна.
Судалгааны зорилго:
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1. Жил бүрийн бэлчээрийн суурь мэдээллийг цуглуулах,
ургамалжлын нөхцөл байдлыг тодорхойлох
2. Бэлчээрийн олон жилийн өөрчлөлтөнд хяналт тавих
3. Малын бэлчээрт үзүүлж буй нөлөөг илрүүлэх зэрэг болно.

тухайн

жилийн

Судалгааны арга зүй: Судалгааны талбай нь Өмнийн Говийн 60.000 км2 бүхий Оюу толгой
уурхайн дүйцүүлэн хамгаалах газар нутаг. Энэ газар нутагт Жинхэнэ цөл, Хагас цөл,
Цөлөрхөг хээр гэх мэт экосистемийн олон янз хэлбэрүүд бий. Нутгийн ихэнхи хэсэг нь
дээрхи гурван хэлбэрт хамрагдах бөгөөд судалгааны цэгүүдийг тухайн экосистемүүдийн
хамгийн ихээр төлөөлж чадах ургамалжлын хэв шинжүүдэд сонгосон. WCS эдгээр
ялгаатай экосистемийн гол ургамалжлын хэв шинжүүдэд 30 х 30 м-ийн хэмжээтэй
хяналтын талбайнуудыг малчдын худгаас 100 болон 1000м-ийн зайд барьж байгуулсан.
Талбай бүр туршилтын задгай хэсгүүдтэй. Экосистем тус бүрд 2 мониторингийн талбай
байгуулж худгаас алслагдсан зай тус бүрийг оролцуулан нийт 12 талбайг барьж
байгуулсан. Талбай бүрд 10 х 10 м-ийн хэмжилтийн хэсгийг тогтоож, жил бүрийн 8-р
сарын 2-15 ны хооронд хэмжилтийг нэг удаа хийж байна. Хэмжилтийн талбай бүрд
Шугаман цэгийн болон Квадратын аргыг хослуулан ургамалжлын үндсэн мэдээлэл болох
зүйлийн бүрдэл, зүйл тус бүрийн бүрхэц, тэдгээрийн өндөр болон биомасс мөн талбайн
экологи, хөрсний мэдээллүүдийг цуглуулж, фото зургаар баримтжуулж байна. Эндээс бид
тухайн жилийн ургамалжлын нөхцөл байдал, түүний өөрчлөлт, малын бэлчээрт үзүүлж
буй нөлөө зэргийг тодорхойлж болно. Үүнээс гадна ялгаатай 3 экосистем бүрд
мониторингийн задгай 102 талбайг байгуулсан. Талбай бүрээс мөн адил хугацаанд
мэдээллийг цуглуулдаг (Зураг 98). Эдгээр нь WCS-ийн 2012-2013 онд Хулангийн газрын
тооллогын судалгааны бэлчээрийн талбайнууд юм. Мэдээллийг харьцуулах үүднээс бид
эдгээр талбайнуудыг ашиглахдаа өнөөгийн судалгааны гол зорилгод нийцүүлсэн. Хээрийн
судалгааг Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн хүрээлэн, МУИС, Гео-Экологийн
хүрээлэн, ХААИС болон WCS-ийн судлаачдын хамтарсан баг хийж гүйцэтгэдэг.
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Зураг 110. Оюу толгой төслийн дүйцүүлэн хамгаалах газар нутаг дахь бэлчээрийн мониторингийн
талбайнууд

Судалгааны үр дүн: Экосистемүүдийн ялгаа
Судалгааны талбайн 35 болон 34% нь Хагас цөл болон Жинхэнэ цөлд, 18% нь Цөлөрхөг
хээр харин үлдсэн 13% нь бусад экосистемүүдэд сонгогдсон. Нийт талбайн мэдээллээс
үзэхэд 21 төрлийн ургамлын бүлгэмдэл бүртгэгджээ. Эдгээрээс зонхилогч бүлгэмдлүүд нь
ихэвчлэн Anabasis brevifolia, Allium polyrhizum, Peganum nigellastrum, Stipa glareosa болон
Zygophyllum xanthoxylon гэсэн зүйлүүдээр зонхилсон байдаг.
Хагас цөлийн экосистем нь бүлгэмдлийн олон янз байдал ихтэй нийт бүлгэмдлүүдийн
76% нь энэ экосистемд тааралдана. Энд ихэнхи бүлгэмлүүд нь Anabasis br evifolia (25%),
Allium polyrhizum (14%) зонхилсон байдаг.
Харин Цөлөрхөг хээрт Stipa gl areosa голлон зонхилж (32%), Anabasis br evifolia (19%)
болон Allium polyrhizum (19%) дагалддаг. Харин Жинхэнэ цөлд Zygophyllum xantoxylon
(18%) болон Anabasis brevifolia (18%) зонхилж байлаа.
Зонхилогч бүлгэмдлүүдийг орон зайн хувьд авч үзвэл харьцангуй алаг цоог тархалттай
болох нь харагдаж байна (Зураг 99).
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Зураг 111. Судалгааны талбайнууд болон түүнд харгалзах ургамалжлын хэв шинжүүд

2015 онд нийт 77 зүйл, 2016 онд 114 зүйл хээрийн ажлын явцад тэмдэглэгджээ. Өнгөрсөн
оныхоос 37 зүйл нэмж тэмдэглэгдсэн байна. Энэ нь 2016 оны зун харьцангуй чийг хур
тунадастай байснаас үүдэлтэй.
Судалгааны урьдчилсан дүгнэлт: Судалгааны дүн, шинжилгээний явцаас харахад 2016
оны ургамалжлын нөхцөл 2015 оныхтой харьцуулахад харьцангуй чийглэг таатай
нөхцөлтэй байсан нь мониторингийн талбайнуудад тэмдэглэгдсэн зүйлийн бүрдлийн
жагсаалтаас харагдаж байна.
12.6.2.2.

Ханбогд орчмын тэргүүлэгч ховор ургамлын судалгаа

Судалгааны үндэслэл: “Оюу толгой” ХХК-ийн Биологийн төрөл зүйлийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө (BAP)-нд нэн тэргүүний ургамлын зүйлийн жагсаалт боловсруулсан (2012)
байдаг. Энэхүү зүйлүүд нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт тэмдэглэгдсэн зүйлийн
жагсаалтанд тулгуурлан Монгол улсын Байгалийн Ургамлын тухай хууль (1995, 2004),
Засгийн газрын 153-р тогтоол (1995), Монгол улсын Улаан ном (2014), Монгол улсын
Улаан данс (Нямбаяр ба бусад, 2011) зэргээр шүүгдэн жагссан зүйлүүд юм.
Эдгээрээс Ханбогд сумын нутагт тэмдэглэгдсэн тэргүүлэгч ховор ургамлуудад:
1. Устаж байгаа болон устаж болзошгүй гэсэн үзүүлэлтээр Монгол орны Улаан
Дансанд бүртгэгдсэн,
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2. Монгол орны Улаан Дансанд устах аюул бага хэдий ч тухайн орон нутагт ховор
гэж үздэг, Монгол улсын Улаан ном, Байгалын ургамлын хуулиар хамгаалагдсан
зүйлүүд,
3. Улаан дансанд бүртгэгдээгүй ч Монгол улсын Улаан ном, Монгол Улсын хууль
тогтоомжоор хамгаалагдсан ургамлууд тус тус хамрагдана.
Дээрхи шүүлтүүрээр сонгогдсон ургамлуудаас Amygdalus mongolica, Cistanche deserticola,
Incarvillea pot aninii, Spongi ocarpella (Oxytropis) grubovii, Z ygophyllum pot aninii,
Cynomorium s ongaricum, L ycium t runcatum, C istanche f eddiana зэрэг нь хөндөхөөс
зайлсхийх нэн тэргүүний ховор ургамлууд юм. Учир нь байгаль дээрээ эдгээр ургамлын
үрээ өгөх процесс нь удаарширсан, популяцийн тархац, ургах орчин хумигдсан, тэднийг
тариалах боломжгүй болсон ажээ. Тийм учраас эдгээр ургамлын биологи, экологийн
нарийвчилсан судалгаа хэрэгтэй байгаа юм. Үүний тулд WCS эдгээр 8 зүйл ховор
ургамлын тархац, ургах орчин түүний хэм хэмжээ болон бүлгэмдлийн бүтэц, цаашилбал
тэдгээрийн байгаль дахь нөөцийг тодорхойлох явдал нэн түрүүнд урган гарч байна.
Судалгааны зорилго:
•
•
•
•

Ханбогд сумын нутаг дахь тэргүүлэгч ховор ургамлын тархалтыг тодорхойлох,
Тэргүүлэгч ховор ургамлуудын экологийн, ургах орчны тодорхойлолтыг өгөх,
Эдгээр 8 зүйл ургамлын бүлгэмдлийн бүтэц, тохиолдоцыг тодорхойлох,
Цаашлаад популяцийн урт хугацааны өөрчлөлтийг хянах:

Судалгааны арга зүй: Хээрийн судалгааг 2016 оны 6-р сарын 23-наас 7-р сарын 5-ныг
хүртэл 13 хоногийн хугацаанд Шинжлэх ухааны академийн Ботаникийн хүрээлэн, МУИС
болон WCS-ийн судлаачдын хамтарсан баг хийж гүйцэтгэв. Нийт Ханбогд сумын нутагт
4600 км-ийн маршрутаар хайгуул хийсэн. Хайгуулын туршид бид дээрхи 8 зүйл ургамлын
шаардлагатай тохиолдолд хатаадас цуглуулсан. Ургамал бүрийн тархац, бүлгэмдлийн
мэдээлэл, тодорхой талбай дахь бодгалийн тоо, бусад биологийн хэмжилтүүд болон зураг
авч, баталгаажуулав. Аялалын маршрутыг ургамал бүрийн тархалтыг урьдчилан
тооцоолсон зураг дээрх тархалтыг дагуулан хийсэн бөгөөд тухайн зүйл ховор ургамал
тааралдах бүрд дараах хэмжилтүүдийг хийсэн. Үүнд:
1. Тухайн ургамлын тархалтын цэгийг GPS-ээр тэмдэглэж баталгаажуулсан.
2. Ерөнхий ургамалжлын бүлгэмдлийг тодорхойлохын тулд ургамлыг тойруулан 10 х
10м-ийн талбайд геоботаникийн бичиглэл хийсэн. Энэ нь тухайн ургамлын эргэн
тойрондох ерөнхий ургамлын бүлгэмдэл, бүлгэмлдлийн зонхилогч, тухайн ховор
ургамалтай хамтран оршигч ургамлууд, ялангуяа Улаан Гоёо (Cynomorium
songaricum)-ны паразитлагч ургамлууд, тэдгээрт үзүүлж буй хүн, малын нөлөө,
тэдгээрийн ургах бичил орчин зэрэг мэдээллийг өгөх юм.
3. Тооллого хийсэн талбай дахь бодгалийн тоо нь бүлгэмдлийн бүтцийг
тодорхойлоход чухал.
4. Тохиолдсон ховор ургамлын өндөр.
5. Фото зургууд.
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Судалгааны үр дүн: Хээрийн судалгааны явцад Amygdalus mongolica, Cistanche deserticola,
Incarvillea pot aninii, Spongi ocarpella (Oxytropis) grubovii, Z ygophyllum pot aninii,
Cynomorium s ongaricum, L ycium t runcatum, C istanche f eddiana гэсэн 8 зүйл ургамал эрж
хайсан. Судалгааны явцад Incarvillea pot aninii тааралдсангүй. Энэ нь Монголын Говийн
өвөрмөц сонин ургамлын нэг. Түүнийг бог мал иддэг болохыг судлаачид тогтоожээ (Гал,
1975). Өмнөх судлаачдын хэвлэгдээгүй мэдээ материалаас харахад хамгийн сүүлд 2008,
2010 онуудад Ханбогд ууланд тэмдэглэгдэж байсан гэсэн мэдээ байдаг. Бусад 7 зүйл
ургамал тодорхой хэмжээгээр тааралдсан. Судалгааны урьдчилсан дүнгээс харахад эдгээр
ургамлуудын ургах орчин хоорондоо ялгаатай байв.
1. Улаан Гоёо (Cynomorium songaricum)
Элстэй дов сондуул, сайрын элс дагаж ургасан байв. Ханбогд сумын нутагт тархац жигд
биш бөгөөд нэг ургасан газраа ихээр тоологдсон, энд тэнд тасархайтсан жижиг
популяцууд тааралдав. Улаан Гоёо ихэвчлэн Хотир (Zygophyllum x antoxylon), Хармаг
(Nitraria sibirica), Хулан Хойрго (Potatinia Mongolica) болон Заг (Haloxylon ammodendron)г паразитлан ургасан байлаа. Хамгийн их популяци Ханбогд сумын төвөөс зүүн хойш км-т
Дөрөлжийн ухаад тааралдсан. Энэ популяци нийт 400х100 м талбайд тархсан 305 бодгаль
тоологдов. Энэ бидний олсон хамгийн том
Гоёоны популяци байлаа. Бусад тохиолдолд
Улаан Гоёо нь мэр сэр тааралдах боловч
ихэнхидээ 1 га-д 1-28 тооны бодгаль тоологдож
байлаа. Энэ бол малчидын хамгийн сайн мэдэх
ховор ургамал. Тэд “Сүүлийн жилүүдэд Улаан
Гоёо ховордож байгаа, биднийг бага байхад
одоогоос 30 гаран жилийн өмнө тугал эргүүлэх
зуур хормой дүүрэн түүж ирдэг байлаа. Одоо эрс
багассан“ гэж ярьж байлаа.
Зураг 112. Ханбогд сум, Дөрөлжийн ухаа дахь Улаан Гоёо
Зургийг Ж. Санжид 2016-6 сар

2. Феддийн Аргамжин цэцэг (Cistanche feddiana)
Хээрийн судалгааны явцад хамгийн өргөн тархацтай, бусад тэргүүлэгч ховор
ургамлуудтай харьцуулахад харьцангуй элбэг тааралдаж байв. Гэхдээ Улаан Гоёо шиг
бөөн биш. Бодгалиуд жигд нэг нэгээр хамгийн ихдээ хоёроор нэг газар тааралдана.
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Зураг 113. Ханбогд сум,
Номгон уулын ар бэл,
Феддийн
Аргамжин
цэцэг, үр
Зургийг Ж. Сэргэлэнхүү
2016-6 сар

Малчид энэ ургамлын талаар харьцангуй бага ойлголттой сайн мэдэхгүй. Гэхдээ малд явж
байхад энд тэнд ганц нэгээр тааралддаг гэж ярьж байлаа. Феддийн Аргамжин цэцэгийн
үрлэлт сайн явагдаж байлаа. Үүнээс гадна Марцны Аргамжинцэцэг (Cistanche s alsa) нь
мөн тааралдана. Энэ 2 ургамалыг газрын дээрхи хэсгээр шууд ялгахад бэрх. Зөвхөн
цэцэглэлтийн үед дохиурын тоосовчны үслэгээр ялгадаг. Иймээс хооронд нь андуурах
магадлал ихтэй, ургах орчин ижил. Феддийн Аргамжин цэцэг нь харьцангуй үрлэлт сайтай
байлаа. Үрийн хэмжээ дунджаар 0.8 см. Хэрэглээ тодорхойгүй, түүдэггүй.
3. Цөлийн Аргамжин цэцэг-Цагаан Гоёо (Cistanche deserticola)
Ханбогд сумын нутагт маш ховор. Хээрийн судалгааны турш Номгон уулаас зүүн урагш
18 км-т ганцхан цэгт 3 бодгаль олсон. Нутгийн ард иргэд Ханбогд сумын нутагт Цагаан
Гоёо ургадаггүй гэж үздэг. Цагаан Гоёо нь Улаан Гоёотой харьцуулахад элс дагаж
ургадаггүй юм шиг санагдсан.

Зураг 114. Ханбогд сум, Номгон
уулын зүүн урд, Цагаан Гоёо
Зургийг Ж. Сэргэлэнхүү 2016-6
сар
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4. Хулангийн Ундаа (Zygophyllum Potaninii)
Хулангийн Ундаа нь тэгш талд тааралдах нь олон. Бидний судалснаар Ханбогд сумын
Хулангийн Ундааны хамгийн том популяци
Оюу толгой уурхайн талбайд нэг дор 31
бодгаль бий. Цэцэглэлт, үрлэлт идэвхитэй
явагдаж байлаа. Уурхайн талбайгаас гадна
Баян багийн нутагт харьцангуй хуурай, тэгш
талд айлын өвөлжөө дагаж ургадаг. Нутгийн
ард иргэд сайн мэднэ. Популяци ихэвчлэн
тасархайтсан. Энэ ургамал тааралдсан газар
500 х 100 м-ийн талбайд 5-8 бодгаль
тааралдана. Сүүлийн үед Хулангийн Ундааг
элгэнд сайн гэх нэрээр ихээр түүж байгаа.
Зөвхөн Хулангийн Ундааг түүх нэрээр
явуулын хүмүүс их ирдэг болсон байна.
Зураг 115. Ханбогд сум, Баян багийн төвийн ойролцоо, Хулангийн Ундаа
Зургийг Ж. Санжид 2016-6 сар

5. Монгол Бүйлээс (Amygdalus Mongolica)
Монгол орны хамгийн том Монгол
Бүйлээсний популяци Ханбогд сум, тэр
дундаа
Ханбогд
ууланд
тааралдана.
Судалгааны урьдчилсан дүнгээр Ханбогд
ууланд 1-га д дунджаар 60-120 бодгаль
тоологдоно.
Зураг 116. Ханбогд сум, Ханбогд уул, Монгол Бүйлээс
Зургийг Ж. Сэргэлэнхүү 2016-6 сар

6. Чонон Хармаг (Lycium Truncatum)
Чонон Хармаг зөвхөн Дэрстэй чийгтэй хөндий дагаж ургана. Уудам хөндийд малчдын
өвөлжөө голдуу дэрс бараадаж байрласан байдаг. Тиймээс Чонон Хармаг голдуу айлын
өвөлжөө, бууцны ойр тааралдана. Цөөн тооны тасархайтсан популяцийг бид олж
тогтоолоо. Хамгийн том популяци 30 х 30м-ийн талбайд 276 бодгаль тоолов. Нутгийн
иргэд Чоно Хармагийн талаар сонссон боловч түүнийг таньж мэдэхгүй. Хэдий бага
тархалттай, хумигдсан талбайд байгаа популяци боловч үрлэлт, цэцэглэлт маш сайн
явагдаж байна. Бусад газар энд тэнд Хайлаасны дор ургах Дэрс дагаж ганц нэг тоогоор
ургана, зарим дэрстэй хөндийд 100 х 600 м-ийн талбайд тооллого хийхэд 10-20 тоогоор
тааралдаж байв.
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Зураг 117. Ханбогд сум, Ханбогд уулын зүүн хэсэг, Чоно Хармагийн популяци, цэцэг, жимс
Зургийг Ж. Сэргэлэнхүү 2016-6 сар

7. Грубовын Хөөндий (Spongiocarpella Grubovii )
Оюу толгой уурхайн талбайн хажууд 25 х 25м-ийн талбайд 199 бодгаль тоологдов. Мөн
уурхайн талбай дотор цөөн тооны бодгаль бий. Өөр ийм популяци үгүй. Магадгүй энэ бол
Монгол орны хэмжээнд Грубов Хөөндийн хамгийн том популяци байх боломжтой.
Талбайн гадна байгаа бодгалиуд талбай доторхийг бодвол харьцангуй залуу жижиг
бодгалиуд. Харин талбай доторхи нь бие даасан, нэг нэгнээсээ алслагдсан хэсэг бодгалиуд
бий. Талбай доторхи зарим бодгаль цэцэглэж байсан. Цаашид гадна талбайн популяцийг
гадны нөлөөнөөс хамгаалан хашиж, популяцийн нарийвчилсан судалгаа хийх нь зүйтэй.
Судалгааны урьдчилсан дүгнэлт: Бидний судалгааны явцад Оюу толгой орчмын
тэргүүлэгч ховор ургамлууд Ханбогд сумын нутагт тодорхой хэмжээгээр тааралдаж,
судлагдлаа. 2016 оны хээрийн судалгааны явцад тэргүүлэгч ховор ургамлуудаас
Потанины Улаан тулам (Incarvilla P otaninii) тааралдсангүй. 2008, 2010 онуудад Ханбогд
ууланд бүртгэгдсэн гэх хэвлэгдээгүй мэдээ бий. Говийн ургамал цаг хугацаа, орон зайнаас
хамааран бие биедээ ургах орон зайгаа тавьж өгдөг гэх туршлагатай судлаачдын ярианаас
үзэхэд энэ ургамал нь зарим жил өнжиж тайван байдалд байж болох юм гэж таамагласан.
Иймээс тэргүүлэгч ховор ургамлын судалгааг цаашид үргэлжлүүлэн судалж, урт
хугацааны, нарийвчилсан, бодгалийн хэмжээний экологи, физиологи, нөөцийн хяналт
судалгааг хийх нь зүйтэй гэж үзэж байна.
12.6.2.3.

Ханбогд уулын ургамлын судалгаа

Судалгааны үндэслэл: Ханбогд уул нь 900 хавтгай дөрвөлжин км талбай бүхий боржин
чулуулгаар хучигдсан байгалийн өвөрмөц тогтоц юм. Оюу толгой уурхайн талбайгаас
зүүн тийш 11 км-ээс эхлэн дугуй хэлбэртэй сунаж тогтсон. Хуурай гандуу Говь нутгийн
хомс хур тунадасны ус нь тухайн боржин чулуун тарамцагийн жалга дагаж урсдаг.
Тиймээс энэ жалгын дагуу ургамлын зүйлийн бүрдэл өвөрмөц, мөн харьцангуй зүйлийн
баялаг ихтэй байдаг. Жалга дагаж урсдаг борооны ус нь талруу бууж боржин чулуун
тарамцагийн төдийгүй тэндээс аажим буусан налуу, талд очиж ургамалд чийг өгдөг.
Говийн тарамцагт уулсын экосистем нь ийм шинж байдлаараа гол чухал амьдрах орчин
болдог. Ийм учраас “Оюу толгой” ХХК нь онцгой анхаарал тавьж Ханбогд уулын
ургамалжлын судалгааг эхлүүлэн хийж байна. Ханбогд уулын экосистемд Оюу толгой
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уурхай шууд нөлөө байхгүй бөгөөд уурхайг түшин амьдрах нутгийн ард иргэд, Ханбогд
сумын оршин суугчдын тоо нэмэгдэж энэ нь цаашид Ханбогд уулын экосистемд нөлөөлөх
дам нөлөөг нөхцөлдүүлж болох талтай. Энэ дам нөлөө нь урт хугацааны туршид тухайн
экосистемд ямар нөлөө үзүүлж болохыг тандах урт хугацааны мониторингийн судалгааг
хийх үндэслэл болж байна. Ханбогд ууланд үзүүлж болох Оюутолгойн дам нөлөөг хянаж
цаашид нөлөөллийн хил хязгаарыг тогтоох, түүний хэм хэмжээг тооцоолох улмаар
уурхайн дүйцүүлэн хамгаалах үйл явцад анхаарч үзэх нь зүйтэй.
Ханбогд уулын судлагдсан байдал: Ханбогд уулын геологи, геохронологи болон
геодинамикийн судалгааг Оросын эрдэмтэн Коваленко 2006 онд судалж байсан байна.
Харин ургамалжлын судалгаа тун цөөн хийгдсэн бөгөөд ургамалжлыг тодорхойлох
зорилготой дагнасан судалгаа байхгүй, судлаачдын аялалын замналд Ханбогд уулыг нь
дайран өнгөрөх төдийд л дурьдагдсан байдаг. Ургамалжлын цөөн тооны бичиглэл үйлдэж
байсан нь бий (Hilbig and Tungalag, 2006; Wehrden and Wesche 2007). Тийм учраас бидний
судалгаа Ханбогд уулын ургамалжилд чиглэсэн анхны албан ёсны судалгаа юм. Жинхэнэ
цөлийн экосистем дэх боржин чулуулагт уулсын ургамалжлыг судлах нь цөлийн
экосистемийг ургамалжлын онцлогийг тайлж уншихад нэн чухал ач холбогдолтой юм.
Судалгааны зорилго: 2016 оны Ханбогд уулын ургамалжлын мониторингийн судалгаа нь
ургамалжлын нөхцөл байдлыг тодорхойлох мөн цаашдын мониторонгийн судалгааг
эхлүүлэх явдал юм. Үүний тулд дараах зорилтыг тавьсан.
1) Туршилтын хяналт-шинжилгээг хийх, цаашдын мониторингийн цар хүрээ,
давтамжийг тогтоох,
2) Ургамлын зүйлийн бүрдэл бүлгэмдлүүдийг тодорхойлох,
3) Ургамалжилд үзүүлж буй Ханбогд сумын оршин суугчдын нөлөөг үнэлэх.
Судалгааны талбай: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дахь Ханбогд боржин
чулуун уул. Дээрээс харахад Ханбогд уулын массив бүхэлдээ тойрог хэлбэртэй үзэгдэнэ.
Тойргийн диаметер 35 км орчим (Зураг 106). Хээрийн судалгааг 2016 оны 6-р сарын 23наас 7-р сарын 5-ныг хүртэл 13 хоногийн хугацаанд Шинжлэх ухааны академийн
Ботаникийн хүрээлэн, МУИС болон WCS-ийн судлаачдын хамтарсан баг хийж гүйцэтгэв.
Энэ нь Ханбогд уулын ургамлын зүйлийн бүрдлийг тухайн бичил ургах орчинтой нь цуг
тодорхойлох явдал юм. Ханбогд уулын ар бэлд Ханбогд сумын төв бий. Сумын төвөөс
эхлэн Ханбогд уулын өвөр хүртэл хүний нөлөөг харах боломж бүхий хүний нөлөөллийн
градиент үүссэн гэж бид үзсэн. Энэ градиентийн дагуу судалгааны талбайг сонгон урт
хугацааны мониторингийн судалгаа явуулах нь хяналтын талбайг загварчлан
тодорхойлоход дөхөмтэй. Иймээс бид тодорхой градиентуудын дагуу ургамалжлын
өөрчлөлтийг харахыг хичээлээ.
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Зураг 118. Ханбогд уулын ерөнхий харагдац түүнд зориулсан судалгааны загвар

Судалгааны арга зүй:
1. Ургамлын зүйлийн бүрдэл болон голлох ургамлан бүлгэмдлүүдийг тодорхойлох
Хүн, малын нөлөөллийн градиентын дагуу ургамалжлын өөрчлөлтийг харахдаа системтэй
хайлтуудыг хийсэн. Хайлтын явцад тааралдсан ургамал бүрийн хатаадас цуглуулж,
хээрийн ажлын явцад газар дээр нь тодорхойлсон. Хээрийн судалгааны явцад тодорхойлох
боломжгүй ургамлыг Шинжлэх Ухааны Академийн Ботаникийн хүрээлэн болон МУИСийн ургамал судлаачдаар баталгаажуулан тодорхойлуулав. Ургамлын зүйлийн бүрдлийн
жагсаалт бүрдүүлэх явцад тухайн аялалын маршрутын эхэлсэн, дууссан цэгийг газарзүйн
мэдээллийн системийн GPS багажаар баталгаажуулав. Мөн эхлэсэн дууссан цагийг
тэмдэглэлээ.
2. Ургамалжилд үзүүлж буй хүний нөлөөг хянах нь
Ханбогд сумын төвөөс нөлөөллийн градиентийн дагуу ургамалжлын өнөөгийн нөхцөл
байдлыг тодорхойлох, үнэлэх. Ханбогд уул нь 0-4, 4-9, 9-20 болон 20 км-ээс дээш гэсэн
градиентад хуваагдсан. Ханбогд сумын төвөөс эхлэн градиент бүрд 10 цэгийг уулын
жалгын дагуу ARCGIS програмаар санамсаргүй цэгүүдийг сонгосон. Уулнаас буусан гүн
жалга дагуу судалгааны цэг сонгосон бөгөөд тухай бүрд шугаман цэгийн (line intercept)
(LIM) аргаар сөөг ургамлын бүрхэцийг тодорхойллоо (Gintzburger ба бусад, 2009). Цэг
бүрээс хойд, зүүн, өмнө болон баруун зүгрүү 30м-ийн урттай 4 шулуун татаж шулуун
бүрийн эхний 5 м-т хэмжилт хийлгүй 6 дахь метрээс эхлэн сөөг ургамлын зүйл бүрийн
эзлэх хувийг тодорхойлсон (Gintzburger ба бусад, 2009). Гүн хэрчигдсэн уулын жалга бүрд
сөөг ургамал илүү зонхилдог, сөөг ургамал ихэнхи ургамлыг массыг бүрдүүлдэг байна.
30м-ийн шулууны дагуух бүх сөөг ургамал хэмжигдэж тэдгээрийн нийт талбайгаас эзлэх
хувийг тодорхойлон бодгаль тус бүрийн өндрийг мөн хэмжив.
Судалгааны үр дүнгээс:
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1. Зүйлийн бүрдэл, зонхилогч бүлгэмлүүд
Судалгааны урьдчилсан дүнгээс үзэхэд хээрийн ажлын явцад нийт 21 овог 77 төрөл 116
зүйл ургамал Ханбогд ууланд бүртгэгдсэн байна. Chenopodiaceae, Asteraceae, P oaceae
болон Fabaceae-ийн иөрлийн ургамлууд голлон бүртгэгдсэн байна. Эдгээрийн 24% буюу
21 зүйл ургамал нь Монгол орны ховор ургамлын зэрэгт багтаж Байгалийн ургамлын
хуулиуд, Монгол орны Улаан данс, Монгол улсын Улаан номд бүртгэгдсэн байна.
Нийт хийсэн 40 ургамалжлын бичиглэлийн мэдээгээр Ханбогд ууланд Amygdalus
Mongolicus-Achnatherum s plendens, C aragana l eucophylla-Amygdalus m ongolicus, Sal sola
laricifolia-Caragana l eucophylla, Zygophyllum x anthoxylon-Amygdalus m ongolicus,
Zygophyllum x anthoxylon-Potaninia m ongolica болон Zygophyllum x anthoxylon-Ptilagrostis
pelleotii-тай бүлгэмлдлүүд голлон тархсан байна.
2. Ургамалжилд үзүүлж буй хүний нөлөө
Ханбогд сумын төвөөс нөлөөллийн градиентын дагуу хийсэн судалгаанаас үзэхэд
Amygdalus Mongolicus, Salsola la ricifolia, Zygophyllum x anthoxylon болон Caragana
leucophylla гэсэн зүйлүүдийн дундаж бүрхэц бусад зүйлүүдтэй харьцуулахад харьцангуй
их байгаа нь Ханбогд ууланд эдгээр зүйл чухал үүрэгтэй зонхилогчид болохыг харуулж
байна. Цаашдын судалгааны боловсруулалт эдгээр зонхиологч зүйлүүдийн бүрхэц сумын
төвөөс алслагдах градиентийн дагуу хэрхэн өөрчлөгдөхийг харуулах бөгөөд цаашид
эдгээр байнгын цэгүүд дээр хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэн урт хугацааны өөрчлөлтийн
хандлагыг тодорхойлох хэрэгтэй байна.
12.6.2.4.

Хайлаас модны эрүүл мэндийн судалгааны дүнгээс

Судалгааны үндэслэл, зорилго: Ханбогд сум дахь Ундай голын хайлаас (Ulmus pumila) бол
Монгол орны хамгийн том хайлаасны популяци мөн. Тиймээс Оюу толгой (ОТ) уурхай
хайлаас модны популяцийг уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж болох өндөр үнэ
цэнэ бүхий биологийн төрөл зүйлийн нэг гэж тодорхойлсон байна.
Судалгааны гол зорилго нь хайлаас модны өнөөгийн эрүүл мэндийг үнэлэх, түүний
өөрчлөлтийг хянах, тухайн өөрчлөлт нь Оюу толгойн шууд бус нөлөөгөөр бий болсон
эсэхийг хянах. Энэ судалгаа нь Оюу толгой уурхайн гүний усны ашиглалт хайлаас модны
эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа эсэхийг хянах мөн Ундай голын голдиролын өөрчлөлт
түүнийг дагаж ургасан хайлаасны эрүүл мэндэд нөлөө үзүүлж буйг хянах, анхан шатны
суурь мэдээллийг цуглуулах явдал юм.
Байгаль Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS) 2014 онд хайлаасны эрүүл мэндэд
хортон шавьжны нөлөөллийг судалсан бөгөөд 2015-2016 онд хайлаасны эрүүл мэндийг
фото мониторингийн аргаар үнэлэх судалгааг хийж эхлээд байна.
Судалгааны материал, аргазүй: Хайлаас нь Төв Ази, Зүүн Сибирь, Монгол, Түвд, хойд
Хятад, Энэтхэг, Солонгос орны нутгийн уугуул ургамал болдог. Энэ нь Төв Азийн
цөлөрхөг бүс нутагт тааралдах цорын ганц мод. Бид нөлөөллийг хянах үүднээс Оюу
толгой орчмын тасархайтсан хайлаасны популяцуудад мониторингийн талбайнуудыг
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байгуулсан (Зураг 107). Жил бүрийн 6-р сарын 20-ноос 7-р сарын 10 хүртэлх хайлаасны
өндөр идэвхитэй хөгжлийн циклийн үед хээрийн судалгааг хийдэг.

Зураг 119. Хайлаасны эрүүл мэндийг хянах мониторингийн талбайн байршил

Судалгааны 1, 2, 3, 8-р талбайнууд нь Ундай голын дагуу байрласан эрүүл мэндийн
доройтол өөрчлөлтийг хамгийн түрүүнд харж болох талбайнууд. Харин 4, 5, 6, 9-р
талбайнууд нь нөлөөлөлд бага өртөх боломжтой юм. Талбай бүрд 250 х 250 м-ийг хэмжээ
бүхий 2 зэргэлдээ квадрат талбай сонгосон. Талбай бүрд багтсан мод бүрийг тоолж,
боломжит модны фото зургуудийг авсан. Талбайд тоологдсон мод бүрийн GPS-ийн
байршил, өндөр (м), титмийн амьд болон үхсэн хэсгийг хувиар үнэлсэн (%), модны
тойргийн судлаачийн цээжний түвшин дэх хэмжээ (см), мөн өвсөн тэжээлтэн, хүний
нөлөөг үнэлсэн үнэлгээ. Модны гол ишийг тойруулан 4м2-дахь ургамлын бичиглэл, гол
ишээс 10м-ийн радиустай тойрог дахь мал зэрлэг амьтны баасны тоо зэрэг мэдээллийг
цуглууллав (Зураг 108).
Нийт 9 талбайн 481 мод судалгаанд хамрагдсан. Үүнээс 2015 оны байдлаар 354 модны
зураг авсан. Үлдсэн 127 модны зураг авах боломжгүй, фото анализ хийхэд хангалтгүй
байлаа.
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Зураг 120. Мэдээлэл цуглуулах схем зураг

Фото зургийн анализ: Фото анализ нь тухайн модны титмийг бүхэлд нь гаргасан, тухайн
модны титмийн ард ямар нэгэн мод болон бусад обьект давхцаагүй, арын дэвсгэр цэвэрхэн
байх ёстой байдаг. Энэ шаардлагын дагуу 127 модны зураг авах боломжгүй байлаа.
Модны зургаас титмийн хэсэг бүрийг салгаж авч дүн шинжилгээнд ашигладаг. Титмийн
зураг бүрийг нэг ижил саарал өнгөнд шилжүүлнэ. Тодорхой нэгэн заагаас тухайн зургийн
өнгөний түвшинд шинжилгээ хийж ангилдаг. Энэ нь модны титмийн амьд болон үхсэн
хэсгийг ялгаж байгаа гэсэн үг. Энд бид R программын (packages: EMImage, Raster)
өгөгдлүүдийг ашигладаг. Дээрхи аргаар 2015 оны байдлаар нийт 354 модны зурагт анализ
хийсэн.

График 124. Талбай бүрийн модны дундаж амьд болон үхсэн хүвь

Судалгааны үр дүн: Нийт 354 модны фото зурагт анализ хийж үзэхэд титмийн амьд хэсэг
6-р талбайд хамгийн их, харин 1-р талбайд хамгийн бага байв (График 124).
Нийт талбайн титмийн амьд болон үхсэн хувь, өндрийн болон модны диаметрийн
харьцуулалтыг Хүснэгт 61-д харууллаа.
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Хүснэгт 65. Судалгааны талбайн харьцуулалт
#

Percent Green Canopy

DBH (cm)

Height (m)

Sit
e

#
Tree
s

Phot
o

Mean

Min

Max

StDv

Mea
n

Min

Max

StDv

Mean

Min

Max

StDv

1

50

44

11.57

2.86

27.90

6.02

47.80

22.29

98.73

17.21

8.09

4.11

14.70

3.06

2

34

23

35.90

4.62

57.47

14.23

57.28

22.29

108.28

20.68

8.59

4.45

13.63

2.59

3

43

32

29.86

6.49

58.81

12.71

57.69

14.08

143.31

25.71

8.50

3.91

13.53

2.80

4

58

41

36.05

12.85

61.91

11.15

63.25

31.85

128.98

21.92

8.87

4.04

13.82

2.53

5

53

35

35.84

2.69

54.70

12.14

61.48

31.85

127.39

20.44

8.70

4.14

14.26

2.79

6

69

69

49.49

22.40

74.37

11.93

34.24

8.96

78.34

17.61

8.25

3.99

13.94

2.84

7

73

38

29.77

8.48

56.30

12.72

58.30

28.66

127.39

17.68

9.40

4.86

14.40

2.49

8

51

21

45.51

19.39

61.86

12.95

70.54

14.33

133.76

26.41

10.18

4.27

15.90

2.54

9

50

49

47.08

20.22

63.68

11.66

42.36

14.46

95.54

17.68

8.49

3.80

13.62

2.69

Σ

481

352

36.45

2.69

74.37

16.53

54.22

8.96

143.31

23.23

8.81

3.80

15.90

2.75

2016 оны судалгааны үр дүнгээс: Судалгааны загвар
2015 онд мониторингийн 9 талбай сонгон 354 моддын фото зургийг авч анализ хийсэн
бөгөөд 2016 онд энэхүү мониторингийн ажлыг өргөжүүлэн Ундай голын дагуух
хайлаасны популяцийг бүхэлд нь хамран мэдээлэл цуглуулсан. Ингэснээр бие гүйцсэн
хайлаасны популяци усны хүрэлцээтэй байдалд хэрхэн хариу үйлчлэл үзүүлж байгааг,
популяцийн үхэл хоргодол ямар насны бодгальд илүүтэй тохиолддог талаар мөн бие
гүйцсэн хайлаасны популяци хэрхэн тэлж сэргэж байгаа талаар мэдээлэл цугларах болно.
Доорхи тодорхой асуултуудад хариу хайж 2016 оны мониторингийн ажлыг хийсэн. Үүнд:
1. Бие гүйцсэн хайлаасны популяци сэргэн ургаж байна уу?
Хайлаасны популяцийн бүхий л насны бодгалиудад орчны нөхцөл байдал жигд нөлөөлдөг
эсэхэд хяналт тавихын тулд популяцийн залуу бодгалиудын мэнд үлдэлтийг зайлшгүй
хянах хэрэгтэй. Хур тунадасны дараа болон үерийн улмаас хөрсний гадаргуу орчимд чийг
хуримтлагдан хайлаасны үрийн соёололтод дэмжлэг үзүүлдэг гэсэн таамаглал байдаг.
Мөн хайлаасны залуу бодгалиуд хөрсний уснаас илүү хамааралтай бол сайн хөгжсөн
үндэстэй нас бие гүйцсэн бодгалиуд бага гүний усаар тэжээгддэг гэж үздэг. Ингэхээр
хэрэв бүх насны бодгалиудад жигд доройтох байдал ажиглагдаж байвал гүний усны нөлөө
хайлаасанд сөргөөр нөлөөлж байна гэж дүгнэхэд хэцүү болно. Харин бүхий л насны
бодгальд жигд үйлчилдэг хэт халалт зэрэг хүчин зүйл доройтох шалтгаан болох
боломжтойг илэрхийлнэ. Үүний эсрэгээр нас бие гүйцсэн бодгалиуд л доройтож залуу
бодгалиудад өөрчлөлт илрээгүй бол тухайн насны бүлэгт илүү анхаарал хандуулах
шаардлагатай болно.
2. Титмийн ногоон бүрхэвчийн хувь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ?
Бие гүйцсэн хайлаасны титмийн ногоон бүрхэвчийн хувийг индикатор болгон ашиглаж
байгаа бөгөөд энэ ажил 2016 онд үргэлжилсэн. Өмнөх жилийн үр дүнгээс харахад модны
диаметр 40 см хүрэх хүртэл титмийн ногоон хувь буурдаг бол үүнээс өргөн болоход
ногоон хувь өсөж байгаа нь ажиглагдсан. Өөрөөр хэлбэл 40см хүртэл өргөнтэй мод
хөрсний уснаас хамааралтай бол үүнээс өргөн модны үндэс хангалттай хөгжсөн учир
гүний уснаас тэжээгддэг байж болох юм гэж таамагласан.
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3. Хайлаасны популяци байгалийн жамаар хэзээ хорогддог вэ?
Хайлаас байгалийн жамаар үхдэг талаархи мэдээллийг ашиглан Ундай голын хайлаасны
үхэл хорогдолын шалтгааныг тодруулах боломжтой.
Хээрийн судалгааны арга зүй: Өмнөх судалгааны хувьд Ханбогд сумын хэмжээнд
тааралдах хайлаасны мониторингийн 9 цэгт зэргэлдээ байрлах 250 Х 250 м хэмжээтэй
талбайг сонгон бие гүйцсэн бодгалиудын фото зургийг авч, диаметр, өндөр зэрэг
хэмжилтүүдийг хийсэн. 2016 онд эдгээр 9 мониторингийн цэгүүдэд очиж зохих
мэдээллүүдийг цуглуулсан. Үүнээс гадна Ундай голын дагуу хоорондоо 2,5 км-н зайтай 24
цэгийг сонгон хайлаасны судалгааг явуулсан. Эдгээр 24 цэгт доорхи хэмжилтүүдийг
хийлээ. Үүнд:
1. Голын савын өргөн
2. Голын дагуух хөрсний усны гүн
3. 100 м-н радиустай тойрог дотрох (62.43 га талбай) нийт залуу болон бие гүйцсэн
бодгалиудын тойргийн болон өндрийн хэмжилтүүд мөн бие гүйцсэн бодгалиудын
фото зураг
4. Сонгосон цэгээс урагш хамгийн ойр байрлах бие гүйцсэн 15 моддын өндөр,
цээжний өндрийн диаметр болон фото зураг
5. Цэгүүд дээр тааралдсан үхсэн моддын диаметр болон өндөр
Анхан шатны үр дүнгээс: Эхний шатны үр дүнгээс харахад голын адагт бие гүйцсэн мод
илүү тааралдаж байгаа бол зулзаган моддын нягтшил голын эхэнд илүү байна. Харин бие
гүйцсэн моддын цээжний өндрийн диаметр (дундаж = 56±6 см) мөн залуу моддын
титмийн хэмжээг (дундаж = 156±14 см) харахад голын дагуу жигд байна.
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Зураг 121. Ундай голын дагуух гурван насны ангийн моддын жагсаалт, бие гүйцсэн болон залуу моддын
хэмжээ

Ундай голын дагуух гурван насны
ангийн моддын нягтшил

Ундай голын дагуух бие гүйцсэн
болон залуу моддын хэмжээ
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12.7.Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ
12.7.1. Мөлхөгчид
Сээр нуруутны дотроос улирлаас хамааран нягтшил, элбэгшил нь ихэд хувьсан
өөрчлөгддөг амьтад бол мөлхөгчдийн анги юм. Манай оронд 13 зүйл мөлхөгч амьтан
бүртгэгдсэн байдгаас Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 11 зүйл мөлхөгч амьтан тархан
амьдардаг. Эдгээр зүйлийн ихэнх нь харьцангуй бага судлагдсан байдаг (Тэрбиш нар,
2006). Энэ дундаас нарийн могой (Coluber s pinalis) Монгол улсын улаан номонд (1987;
1997) “ховор”, Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан дансанд бүс нутгийн
үнэлгээ нь “ховордож болзошгүй” гэсэн ангиллаар орсон бол нохой гүрвэл (Teratoscincus
przewalskii) Монгол орны хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн улаан дансанд “ховордож
болзошгүй” ангиллаар тус тус орж хамгаалагдсан байдаг (Тэрбиш нар, 2006). Мөн энэ бүс
нутгаар элбэг, өргөн тархсан мөлхөгчийн зүйл бол хонин гүрвэл (Phrynocephalus
versicolor) юм. Хонин гүрвэлийг төв азийн өргөн уудам нутагт тал, хээр, говь, цөлийн
олон төрлийн амьдрах орчнуудад
тархсан, элбэгшил ихтэй гүрвэлийн нэг гэж
тодорхойлсон байдаг (Rogovin нар, 2001).
Оюу толгой (ОТ) төслийн үйл ажиллагаа болон Гүний хоолойн ордоос төслийн
үйлдвэрийн хэрэгцээнд гүний усыг ашигласнаар тухайн бүс нутгийн ургамлан нөмрөг
өөрчлөгдөх, түүнээс үүдэн мөлхөгч амьтдын тоо толгой, амьдрах орчинд үзүүлж
болзошгүй сөрөг нөлөөг тодорхойлох, цаашлаад хамгааллын арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэхэд мониторинг судалгааны үр дүн ач холбогдолтой юм.
Мөлхөгчдийн мониторинг, судалгааг 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 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.
Судалгааны талбай, арга зүй
Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт
байрлах ОТ уурхай (UTM 651285, 4764266) орчмын бүс нутагт хийж гүйцэтгэсэн (Зураг
118). Ханбогд сум нь уур амьсгалын хуурай бүсэд оршдог учир жилийн нийлбэр хур
тунадас (ЖНХТ) ОЖД-аар 82.5мм орчим байдаг.Агаарын температурын жилийн
хэлбэлзэл энэ нутагт (Ханбогд сум) өндөр (≥75°C) бөгөөд өвлийн хамгийн бага агаарын
температур -34°C, зуны хамгийн их агаарын температур +43°С хүрдэг. Агаарын
температур олон жилийн дундаж (ОЖД)-аар 7.3°C орчим байдаг (ОТ General Site
Condition Report, 2015). Ургамлын бүлгэмдлийг үүсгэгч голлох ургамал нь сөөг, заримдаг
сөөгөнцөр Potaninia mongolica, Sympegma regellii, Anabasis brevifolia, Allium polyrrhizium,
Reaumuria soongorica Salsola passerina, Kаlidium foliatum, Achnatherum splendens, Nitraria
sibirica, Stipa glareosa зэрэг зонхилогч ургамалтай цөлийн хээрийн бүлгэмдэлтэй (Байгаль
орчны менежментийн биелэлтийн тайлан, 2015).
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Мөн дээж талбайнуудад хонин гүрвэлээс (P.versicolor) гадна могой гүрвэл (Eremias
multiocellata), говийн гүрвэл (E.przewalskii), төмөр гүрвэл (Alsophylax pi piens) зэрэг
мөлхөгч амьтад цөөн тоотойгоор ажиглагддаг.

Зураг 122. Мөлхөгч, Жижиг мэрэгч амьтдын мониторинг судалгааны талбайн бүдүүвч зураг

Шугаман трансектийн судалгаа
Мониторингийн дээж талбай бүрийн мөлхөгчдийн тоо толгойн нягтшилыг үнэлэхдээ
зайнаас дээжлэх аргыг (Distance sampling) ашиглан шугаман трансектийн судалгааг
хийсэн. Дараах дээж талбайнуудад хоорондоо 50 м зайтай, 300 м урт, 3 зэрэгцээ шулуун
байгуулсан: 1) Намхан цав толгодоор хүрээлэгдсэн, баруун урагш бага зэрэг хэвгий толгод
хоорондын хөндий. Бүлгэмдлийг үүсгэгч зонхилогч ургамал нь Potaninia mongolica байна;
2) Эргэн тойрондоо хадархаг толгодтой, жалга судаг бүхий толгодын энгэрт байрлах
цөлийн ургамалжилттай талбай юм. Ургамлын хувьд Potaninia m ongolica, Sympegmа
regelli, Anabasis br evifolia–той бүлгэмдэл зонхилно; 3) Толгод хоорондын хөндий юм.
Ургамалжилтын үндсэн бүлгэмдэл нь Allium pol yrrhizium, Anabasis br evifolia, Peganium
nigellastrum зэрэг садрагын ургамалжилттай; 4) Хойноосоо урагш бага зэргийн хэвгий,
судаг бүхий цөлийн ургамалжилттай. Ургамалжилтын үндсэн бүлгэмдэл нь Sympegma
Regelli, Reaumuria s oongorica, Anabasis br evifolia, Salsola pas serina-т хайргат цөлийн
бүлгэмдэлтэй; 5) Будаагийн голын сайрын баруун дэнж дээр оршино. Тус талбай нь
ургамалжилтын хувьд Kаlidium foliatum, Achnatherum s plendens, Reaumuria s oongarica,
Nitraria s ibirica бүхий цөлийн сайр дагасан дэнжийн нугын бүлгэмдэлтэй; 6) Толгодын
хооронд орших судаг бүхий цөлийн нугын ургамалжилттай. Ургамлын хувьд Kаlidium
foliatum, Nitraria sibirica, Achnatherum splendens, Iris lactae бүхий цөлийн бүлгэмдэлтэй; 7)
Нам ухаа гүвээний энгэр газар юм. Ургамалжилтын хувьд бүлгэмдлийг үүсгэгч голлох
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ургамал нь Eurota c eratoides, Potaninia M ongolica, Stipa gl areosa байна; 8) Хармагийн
довтой жижиг хайрган хучааст хотос бүхий талбай юм. Ургамалжилтын хувьд Nitraria
sibirica, Salsola passerinа зэрэг зонхилогч ургамалтай. Эдгээр мониторингийн талбайнууд
нь жинхэнэ цөлийн бүсийн амьдрах орчны олон янз хэв маягийг илэрхийлсэн.
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 хэмжсэн. Мөлхөгчдийн мониторинг судалгааг 2012, 2013,
2014, 2015, болон 2016 оны зуны улиралд мөлхөгчдийн идэвхжил их үеийг тааруулан
10:00-13:00 цагийн хооронд агаарын температур 25°С – 35°С байх үед хийж гүйцэтгэсэн.
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
Мөлхөгч амьтдын мониторинг судалгааг 2012-2016 оны хооронд нийт 72 удаа ОТ орчим
болон Гүний хоолойн 8 дээж талбай дээр хийж гүйцэтгэсэн. Нийт гүйцэтгэсэн мониторинг
судалгааны (n=72) дундаж нягтшил 123.9 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 100 бодгаль/га, FMP-07 дээж талбайд 104,08 бодгаль/га, FMP-08
дээж талбайд 63,6 бодгаль/га байв. Харин FMP-01 мөлхөгч амьтан огт ажиглагдаагүй бол
FMP-02, FMP-06 талбай дээр цөөн тоогоор бүртгэгдсэн хэдий ч тоо толгой, нягтшилыг
үнэлэхэд хангалтгүй байлаа.
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График 125. 2012-2016 оны ОТ болон ГХ-н мөлхөгч амьтдын дундаж нягтшил. 8 дээж талбай дээр зуны
улиралд гүйцэтгэсэн мониторинг судалгаан (n=40) дээр тулгуурлан нягтшилыг үнэлсэн бөгөөд зайнаас
дээжлэх аргыг ашиглан тооцоолсон (Buckland нар, 2001).
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Дээж талбай
График 126. ОТ болон ГХ орчмын 8 дээж талбай дахь мөлхөгч амьтдын дундаж нягтшил. 2012-2016 онд
зуны улиралд гүйцэтгэсэн мониторинг судалгаан (n=40) 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, хоногийн идэвхжил жилийн хур тунадасны нийлбэр болон ургамлан
бүрхэвчийн ногоон масстай урвуу хамааралтай байх хандлага ажиглагдаж 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.
12.7.2. Шувууд
Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутагт дэлхийн хэмжээнд
ховордож буй идлэг шонхор Falco cherrug (устаж болзошгүй), жороо тоодгой Chlamydotis
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macqueenii (эмзэг), нөмрөг тас Aegypius m onachus (ховордож болзошгүй), бүс нутгийн
хэмжээнд ховор могойч загалай Circaetus g allicus (устаж болзошгүй), ооч ёл Gypaetus
barbatus (эмзэг), Монгол хуланжороо Podoces hendersoni (эмзэг), загийн боршувуу Passer
ammodendri (ховордож болзошгүй) зэрэг шувуудын үржил, хөгжил явагддаг чухал нутаг
юм (Нямбаяр ба Цэвээнмядаг, 2009). Мөн начин шонхор, зээрд шонхор, шууман шонхор,
амарын шонхор, цармын бүргэд, талын сар, сохор элээ зэрэг олон зүйлийн махчин шувууд
энэ бүс нутаг үүрлэж өндөглөнө.
Оюу толгой орчмын амьтны аймгийн судалгаа 2002, 2003 онуудад хийгдсэн байдаг
ба үүний үр дүнд 65 зүйлийн шувуу бүртгэгдсэн байдаг. Бид 2010 оноос эхлэн шувуудын
хяналт шинжилгээг уурхайн лицензийн талбай болон Ханбогд сумын нутгийн ихэнх
хэсгийг хамруулан тогтмол явуулж байна. Бидний ажиглалт, судалгааны үр дүнд тус
нутгийн шувуудын зүйлийн бүрдэл жил бүр нэмэгдсээр байгаа бөгөөд тухайн бүс нутгаар
нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг шувууд ихэнх хувийг эзэлнэ.
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
Бидний 2010 оноос хойш явуулж шувуудын ажиглалт судалгааны үр дүнд суурин
болон нүүдэллэн ирж өндөглөн зусдаг шувуудаас гадна олон төрөл зүйлийн шувууд Оюу
толгой төслийн талбай болон Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрээр нүүдлийн үедээ дайран
өнгөрдөг болох нь ажиглагдсан.
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 зүйлийн шувуу шинээр тэмдэглэсэн ба одоогоор Оюу толгой орчимд нийт
17 баг, 43 овог, 125 төрөлд хамаарах 229 зүйлийн шувууд бүртгэгдээд байна. Эдгээр
зүйлийг хамаарах багаар нь ангилж үзэхэд Боршувуутаны багийн шувууд хамгийн их
буюу 42.79% (n=98), Хиазтан 15.7% (n=36), Шонхортон 11.79% (n=27), Галуутан 10%
(n=23), Өрөвтастан 4.8% (n=11), Тогоруутан 2.63% (n=6), Тагтаатан 2.19% (n=5),
Шунгууртан 1.75% (n=4), Уультан болон Тахиатан тус бүр 1.75% (n=4), Ураацайтан,
Хотонтон тус бүр 0.87% (n=2), Өвөөлжтөн, Зүсэгтний багын шувууд тус бүр 0.87% (n=3) –
ийг эзэлж байна.
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Шувуудын талаар явуулж буй хяналт шинжилгээний ажлаар 2016 онд энэ бүс нутгаар
нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг, тохиолдлын ховор тааралддаг, өвөлждөг болон суурин
11 баг, 30 овог, 40 төрөлд хамаарах 69 зүйлийн 1076 бодгаль шувуу тэмдэглэгдэв.
Эдгээр шувуудын ажиглагдсан цаг хугацаа, тоо толгойг саруудаар ангилан харьцуулж
үзэхэд манай орны өндөр уул, ойд амьдардаг жижиг шувууд хайлаас, бургастай уулын
нөмөр газруудаар III-IV саруудад тохиолдож байлаа. Нүүдлийн үедээ дайран өнгөрдөг
шувууд III сарын эхээр ажиглагдаж эхэлсэн. Шувуудын нүүдлийн оргил үе болох 3 болон
4 дүгээр сард хамгийн олон буюу 34 зүйлийн 670 шувуу бүртгэгдсэн байна (График 127).
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 62).
Хүснэгт 66. Оюу толгой орчимд 2016 онд ажиглагдсан ховор шувууд
Зүйлийн нэр

ШУ-ны нэршил

Бүс нутгийн
үнэлгээ
УБ

ОУ-ын
үнэлгээ
АӨ

Оршин амьдрах
хэлбэр
ӨЗ

Могойч загалай

Circaetus gallicus

Хонин тоодог

Falco cherrug

Э

УБ

ӨЗ

Жороо тоодгой

Chlamydotis macqueenii

Э

Э

ӨЗ

Товчилсон үгийн тайлбар: УБ-устаж болзошгүй, Э-эмзэг, АӨ-анхааралд өртөхөөргүй; ӨЗөндөглөн зусдаг
450
Зүйлийн тоо

400

Бодгалийн тоо

350
300
250
200
150
100
32

50
4

2

6

1-сар

2-сар

3-сар

42
7

15

12

8

6-сар

7-сар

8-сар

9-сар

1

0
4-сар

5-сар

10-сар

График 127. 2016 онд бүртгэгдсэн шувуудын тоо, зүйлийн баялаг

Оршин амьдрах хэлбэрээр нь ангилан үзэхэд өндөглөн зусдаг 12 (17.4%), нүүдлийн үедээ
дайран өнгөрдөг 43 (62.3%), суурин 11 (15.9%), өвөлждөг 1 (0.01%), тохиолдлын 2 (0.02%)
зүйл байна.
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Оюу толгой төслийн талбай болон ойролцоох дэд бүтцийн шугамын дагуу Могойч загалай
(Circaetus gallicus), идлэг шонхор (Falco cherrug), загасч явлаг (Pandian haliaetus), хулан
жороо (Podoces he ndersoni) гэх мэт ховор зүйл шувууд тохиолдон тэмдэглэгдсэн байна.
Энэ жил Оюу толгой орчмын усан сангуудад өмнө нь тэмдэглэгдэж байгаагүй Халзан
түнжүүр Fulica atra (АӨ) Хаягдал хүдэр хадгалах байгууламжийн зүүн талын жижиг усан
сан дээр 2016 оны 9 сарын 20-ны өдөр ажиглагдсан (Зураг 119). Мөн манай орны хувьд
өмнө нь тэмдэглэгдэж байгаагүй Pericrocotus di varicatus (АӨ) эрмэл зүйл шувуу Ундайн
голын дагууд байрлах хайлаасан ойд Монгол оронд анх удаагаа тэмдэглэгдсэн.

Зураг 123. Хаягдал хүдэр агуулах байгууламжийн зүүн талын усан санд тэмдэглэгдсэн Халзан түнжүүр

Хэсгийн дүгнэлт
Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутагт одоогоор нийт 229 зүйлийн
шувууд тэмдэглэгдээд байна. Ажиглалт судалгааны үр дүнд жил бүр тодорхой тооны
шувууд шинээр тэмдэглэгдэж байгаа ба цаашдаа ч нэмэгдэх хандлагатай байна.
Шувуудын зүйлийн олон янз байдал, тоо толгой хавар болон намрын улиралд ихсэж
байгаа нь энэ бүс нутаг нүүдлийн шувуудын дамжин өнгөрөх чухал газар болохыг илтгэж
байна.
Оюу толгой орчмын булаг, шанд, бут сөөг, хайлааст сайр нь нүүдлийн шувуудын амрах,
хооллох, өндөглөн зусах, үүрлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Мөн уурхайн талбайд
байрлах задгай уст цэгүүд нь усны болон эргийн шувуудад нүүдлийн үедээ бууж амрах
чухал газар болсоор байна. Монгол оронд тохиолдлын ховор таардаг хэд хэдэн зүйлийн
шувуу сүүлийн жилүүдэд Оюу толгой орчимд бүртгэгдсэн. Бидний ажиглалт судалгааны
мэдээ баримт нь цаашлаад Монгол орны шувуу судлал, хамгааллын үйл ажиллагаанд
тодорхой хувь нэмэр оруулах боломжтой.
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12.7.3. Жижиг хөхтөн амьтдын судалгаа
Уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөллийн газар нутагт тархсан жижиг хөхтөн
амьтдын бүлгэмдэл, зүйлийн баялаг, популяцийн нягтшил, элбэгшил, хөдлөл зүйг тандах,
судалгааны мэдээ баримт цуглуулан боловсруулж, уурхайн үйл ажиллагаанаас амьтдад
үзүүлж болзошгүй болон үзүүлж буй нөлөөллийг тогтоох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх
үр дүнтэй арга боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилгоор мониторинг судалгааны ажлыг
явуулж байна.
Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн
Хяналт шинжилгээг жижиг хөхтөн амьтдын популяцийн экологийн судалгаанд өргөн
хэрэглэдэг Барих-тэмдэглэх-давтан барих арга техник ашиглан гүйцэтгэв. Энэхүү арга нь
тухайн популяциас амьд баригч ашиглан амьтдыг барьж тэмдэглэн буцаан тавих ба
тэмдэглэгдсэн амьтан дахин баригдах давтамж дээр үндэслэн тоо толгойн хэмжээг
тооцоолдог. Судалгааны дээж талбай бүрд 100 ширхэг Sherman загварын амьд баригчийг
хоорондоо 10 метрийн зайтайгаар тэгш өнцөгт тор хэлбэрээр байрлуулсан (Зураг 102).
Амьтан татах өгөөшөнд шар будааг хурц үнэртэй самрын тостой хольж хэрэглэв.
Судалгааг талбай бүрт амьд баригчийг байрлуулсан өдрийг тооцохгүйгээр 3 хоног
дараалан явуулж, баригдсан амьтдыг хумсыг тайрах (Kumar, 1979) аргыг хэрэглэн
тэмдэглэсэн. Амьд баригчийн амыг орой нээж, өглөө нь шалгаж, баригдсан амьтан бүрээс
морфометрийн үндсэн хэмжилтүүдийг авсан ба нас, хүйс, үржлийн төлөв байдлыг
тодорхойлж, тэмдэглээд буцаан тавьж байсан. Биеийн үндсэн хэмжилт авах нь ангилал
зүйн судалгааны суурь мэдээ бөгөөд тухайн нутгийн салбар зүйлийг ялгахад чухал баримт
болдог.

Зураг 124. Амьд баригч байрлуулах торлог бүтэц ба судалгааны талбайд байрлуулсан амьд баригч

Судалгааны талбай, хугацаа
Жижиг хөхтний мониторинг судалгааг 2011 оноос эхэлсэн ба одоогоор ОТ уурхайн
лицензийн талбай орчимд 4 (FMP01, FMP-03, FMP-5, FMP06), гүний ус татах шугам
хоолойн дагууд 2 дээж талбайд (FMP07, FMP08) хийж байна. Эдгээр дээж талбайд 2016
оны хээрийн судалгааны ажлыг 6 сарын 9-16-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.
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Судалгааны дээж талбай бүр дэх зүйлүүдийн популяцийн хэмжээг G.White (1982) нарын
боловсруулсан хаалттай популяцийн үнэлгээний аргаар компьютерын МАРК 8.0 програм
ашиглан тооцоолов. Энэ арга нь судалгааны хугацаанд тухайн популяциас тэмдэглэгдсэн
амьтан давтан баригдсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэг бөгөөд дээж талбайд олон амьтад
баригдаж тэмдэглэгдсэн боловч, тэдгээр нь барилт хийх хугацаанд давтан баригдаагүй,
эсвэл амьтны тоо хэт цөөн байсан тохиолдолд үнэлгээ хийдэггүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн
зүйлийн популяцийн тоо толгой цөөн, нягтшил сийрэг үед тэмдэглэгдсэн амьтан давтан
баригдах магадлал багасаж байгаа учраас нарийн үнэлгээг хийх боломжгүй болдог.
Судалгааны үр дүн
Оюу толгой уурхайн талбай орчим болон дэд бүтцийн дагуух судалгааны 6 дээж талбайд
хийж буй жижиг хөхтөн амьтдын хяналт шинжилгээний ажлын 2016 оны үр дүнг нэгтгэн
үзвэл, нийтдээ 4 төрөлд хамаарах 4 зүйлийн 42 бодгаль жижиг хөхтөн амьтан шинээр
тэмдэглэсэн бол 27 бодгаль амьтан дахин барьжээ (Хүснэгт 32).
Хүснэгт 67. Судалгааны 1 га талбай бүр дэх мэрэгчдийн тоо толгой (2016 оны VI дугаар сар)
Талбайн
нэр
FMP01
FMP03
FMP05
FMP06
FMP07
FMP08

Зүйлийн нэр
Allactaga balikunica
Phodopus roborovskii
Phodopus roborovskii
Phodopus roborovskii
Allactaga balikunica
Meriones meridianus
Stylodipus andrewsi
Phodopus roborovskii
Phodopus roborovskii
Allactaga balikunica

Шинээр
тэмдэглэсэн
2
1
2
1
3
4
1
17
11
1

Өмнө
тэмдэглэсэн
1
1
-

Давтан
барилт
2
1
1
2
1
14
6
-

1 га дахь
элбэгшлийн үнэлгээ
4±1.7
4±1.5
7±2.3
19±1.9
11±1.7
-

Судалгааны дээж талбайн хэмжээнд 2016 оны байдлаар зонхилогч зүйлүүд нь өмнөговийн
алагдаага Allactaga balikunica болон элсний зусаг Phodopus roborovskii байв (График 128).
Энэ 2 зүйл мэрэгч нь судалгааны ихэнх талбайд тодорхой тооны нягтшилтайгаар байршиж
байв. Судалгааны талбай бүр мэрэгчдийн зүйлийн олон янз байдлын хувьд харилцан
адилгүй, хамгийн ихдээ 3 зүйлтэй байсан (FMP06) бол зарим талбайд 1 зүйл мэрэгч
тэмдэглэгдсэн (FMP-03, FMP-05, FMP07 болон FMP-08) байна. Энд зөвхөн нэг зүйл байгаа
нь тухайн амьдрах орчин нэг ижил (homogeneous) хэв шинжийг агуулж буйтай холбоотой
юм.
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График 128. Мэрэгч амьтдын тоо толгойн төлөв (2016 оны VI сар)

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

Хэсгийн дүгнэлт
Жижиг хөхтөн амьтны хяналт шинжилгээний ажлын хүрээнд 2011 оноос хойш
цуглуулж буй судалгааны мэдээ баримтаас үзэхэд мэрэгч амьтдын популяцийн хэмжээ,
нягтшил жил бүр харилцан адилгүй хэмжээнд хэлбэлзэж байгаа ч тоо толгойг өсөж, буурч
байна гэж үнэлэх өөрчлөлт биш юм. Говь цөлийн бүсийн мэрэгч амьтдын зүйлүүдийн
хувьд авч үзэхэд тоо толгой, дундаж нягтшил хэвийн хэмжээнд (4-19 бодгаль\га) байна.
Зонхилогч зүйлүүд жилээр солигдох байдал нь судалгааны талбай хамаарах нутагт унах
нийт хур тунадасны хэмжээ, тархалт нь ургамлын ургацын байдлыг нөхцөлдүүлэх тул
ногоон биомассын хэмжээ буюу идэш тэжээлийн хүрэлцээнээс тоо толгой, нягтшил нь
шууд хамааралтай мэрэгчдийн хувьд тоо толгойн өөрчлөлтийг 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.
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12.7.4. 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
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Оюу толгойн уурхайн хашаан дотор гүйцэтгэсэн зэрлэг амьтдын хяналт шинжилгээний
ажлын явцад 2016 онд нийт 65 сүрэгт хамаарах 256 бодгаль хар сүүлт бүртгэгдсэн бол
хулангийн гурван бодгаль энэ жилийн турш уурхайн хашаан дотор идээшлэн байршив
(График 111 болон 112). Хар сүүлтийн 1 сүрэгт байх бодгалийн тоо хамгийн багадаа 1,
ихдээ 19, дунджаар 3.74±0.42 байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 81 хувийг 1-5
бодгальтай сүрэг, 10.7 хувийг 6-10 бодгальтай сүрэг, үлдсэн хувийг 11-19 бодгаль бүхий
сүрэг эзэлж байв (График 129 болон График 130).
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График 131. Уурхайн хашаан доторх хар сүүлтийн тоо толгой /2015-2016 он/

Энэ 2016 онд уурхайн хашаан доторх хар сүүлт зээрийн нягтшил 1 км2 талбайд 1-р сард
0.24 бодгаль, 2-р сард 0.7 бодгаль, 3-р сард 1.2 бодгаль, 4-р сард сард 0.4 бодгаль, 5-р сард
0.2 бодгаль, 6-р сард 0.35 бодгаль, 7-р сард 0.18 бодгаль, 8-р сард 0.29 бодгаль ба 11-р сард
0.49 бодгаль нягтшилтай үнэлэгдэв.

Зураг 125. Уурхайн хашаан доторх хар сүүлтийн байршил /2016 он/

Хэсгийн дүгнэлт
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Өнгөрөгч 2015-2016 оны өвөл говийн бүс нутгаар 2014-2015 оны өвлийн хур тунадастай
харьцуулахад их цас орсон (График 131). Хар сүүлтийн тоо толгой 2016 оны өвлийн
саруудад их байсан хэдий ч өмнөх онтой харьцуулахад бага байв. Энэ нь усны эх үүсвэр
зэрлэг амьтдын хувьд тоо толгой, сүргийн хэмжээ, тархалт болон эзэмшил нутгийн
хэмжээнд нөлөөлөх чухал хүчин болохыг илтгэж байна. Ялангуяа 2015 оны өвөл хур
тунадас бага орсноос шалтгаалан Шинэ Бор овоо булгийг түшин уурхайн хашаан дотор
ундай голын сайр дагуу хар сүүлтий олон тоотойгоор байршиж байсан.
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 байгаа ч 2016 онд энэ төрлийн осол, эндэгдэл тохиолдоогүй. Энэ нь уурхайн
талбай дахь замуудын зорчих хурдны дээд хязгаарыг ихэнх газруудад 60км\цагаас
40км\цаг болгож бууруулсан, хар сүүлтий тохиолдох боломжтой уурхайн зарим зам дээр
анхааруулах тэмдэг байршуулсан, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах бодлого,
журмын талаарх мэдээлэл, мэдлэгийг багтаасан сургалтыг ажилчдад хүргэж байгаа зэрэг
зэрлэг амьтанд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн
юм.

График 132. Өвлийн улирлын нийлбэр хур тунадас /1976-2016/

12.7.5. Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны хяналт шинжилгээ
Оюу толгой төсөл хэрэгжиж буй Ханбогд сумын нутаг хөхтөн амьтдын төрөл
зүйлээр баялаг бөгөөд бүс нутгийн болон олон улсын хэмжээнд ховордож буй тууртан
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амьтад болох хулан адуу, хар сүүлт зээр, цагаан зээр тархан байршдаг. Өмнөх жилүүдэд
буюу 2010-2013 онд улиралд нэг удаагийн давтамжтай Галбын говьд 248 км, Гүний
хоолойд 221 км урт замналаар буюу нэлээд өргөн нутгийг хамруулан явж тууртан амьтдыг
тоолж, бүртгэх ажлыг гүйцэтгэж байв. Харин 2014 оноос зөвхөн төслийн дэд бүтцийн
шугамуудын дагууд мөн уурхайн талбайд тохиолдох зэрлэг амьтдын бүртгэлийг хийж
эхэлсэн. Учир нь 2013 оноос эхлэн хамгааллын ач холбогдол өндөртэй биологийн олон
янз байдлын суурь судалгаа, мониторинг хөтөлбөрийг Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах
нийгэмлэгтэй (WCS) хамтран хэрэгжүүлж, энэ хүрээнд тал хээр, говь цөлийн тууртан
амьтдын тоо толгой, тархцын судалгааг Өмнөговь аймгийн Номгон, Баян овоо, Манлай,
Ханбогд, Дорноговь аймгийн Мандах, Хатанбулаг, Хөвсгөл, Улаанбадрах, Эрдэнэ сумдын
газар нутгийг бүхэлд нь болон хэсэгчилсэн байдлаар хамруулан 98,000 км2 орчим талбайд
хийж байна. Мөн Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөрийн
хүрээнд Ханбогд сумын нутгийг бүхэлд нь хамруулан тогтсон маршрутын дагуу зэрлэг
амьтны тоо толгой, байршлын талаарх мэдээллийг сар бүр тогтмол цуглуулж байгаа зэрэг
болно.
Судалгааны үр дүн
“Оюу толгой” ХХК-ийн Биологийн олон янз байдлын судалгааны багийн зүгээс 2016 онд
төслийн дэд бүтцийн дагуу сар бүр явуулж буй хяналт шинжилгээгээр 52 сүргийн 218
бодгаль хар сүүлтий, 46 сүрэгт хамаарах 599 бодгаль хулан адуу бүртгэсэн байна.
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Хулан адуу 1-149 хүртэлх тоотойгоор сүрэглэж байсан бол хар сүүлтийн хувьд 1-17
хүртэлх тоогоор сүрэглэж байв. Нийт ажиглагдсан хар сүүлтийн сүргийн 59.6 хувийг 1-3
бодгальтай сүрэг, 19.2 хувийг 4-6 бодгальтай сүрэг, 11.5 хувийг 7-10 бодгаль бүхий сүрэг
үлдсэн хувийг 11-19 бодгальтай сүрэг эзэлж байсан бол ажиглагдсан хулангийн сүргийн
60.8 хувийг 1-5 бодгаль бүхий сүрэг, 10 хувийг 6-9 бодгальтай сүрэг, 17.3 хувийг 10-15
бодгальтай сүрэг, үлдсэн хувийг 19-ээс их бодгаль бүхий сүрэг эзэлж байв (График 134
болон 135).
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Оюу толгой уурхайн талбай болон дэд бүтцийн шугам дагуу хар сүүлт зээр болон
хулангийн тоо толгойн элбэгшил 2016 оны хавар, намрын улиралд өндөр байсан бол өвөл,
зуны саруудад тоо толгойн элбэгшил буурсан хандлага ажиглагдаж байна (График 135).
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График 135. Дэд бүтцийн шугамын дагууд тохиолдох хулан, хар сүүлтийн тоо толгой /сараар/

Зураг 126. Хар сүүлт зээр, Хулангийн байршил, тоо толгой

Хуудас - 328

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

Хулан ОТ-ГС зам, ОТ-ГС 220 кВ цахилгааны шугам, Гүний хоолойн ус татах шугамын
дагууд 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 104).
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 40
метр, холдоо 2500 метр, дунджаар 435.3±74.6 метр зайд, хар сүүлт зээр хамгийн ойрдоо 0
метр, холдоо 1200 метр, дунджаар 318.1±47.8 метр зайд байршиж байв.
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 түвшинд байгааг
илтгэх үр дүнг үзүүлж байна.
12.7.6. 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 талбайд 2016 оны IX сарыг дуустал хугацаанд зэрлэг амьтны
150 осол, эндэгдэл бүртгэгдсэн, үүний дийлэнх буюу 97.3%-ийг (n=146) шувуу, үлдэх
2.7% нь (n=4) хөхтөн амьтад эзэлж байсан ба өвөл II сард хамгийн өндөр тоотой
тохиолджээ (График 136).
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График 136. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдэл (сараар)

Эдгээр осол, эндэгдлийн шалтгааны хувьд цахилгааны утас мөргөж үхэх тохиолдол
хамгийн их 85 буюу 56%, цахилгаанд цохиулж эндэх тохиолдол 40 буюу 27%, барилга
байгууламж, цонх, хашаа зэргийг мөргөж эндэх тохиолдол 8 удаа буюу 5%-ийг, тээврийн
хэрэгсэлд дайруулах эндэгдэл 5 удаа буюу 4%-ийг, тодорхойгүй 12 буюу 8%-ийг тус тус
эзэлж байна (График 137).
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График 137. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн шалтгаан
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Нийт эндсэн шувуудын 44%-ийг ногтруу, 29.3%-ийг хон хэрээ, 5.3%-ийг алагтуу үлдсэн
хувийг бусад зүйл хөхтөн амьтад болон шувууд эзэлж байна.
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График 138. Осол, эндэгдэлд өртсөн амьтны тоо
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Нийт тохиолдлын 40 гаруй хувийг 1 зүйл шувуу буюу цахилгааны утас мөргөж эндсэн
ногтруу Syrrhaptes par adoxus эзэлж байгаа нь түүний олон тоотойгоор хурдтай сүрэглэн
нисэх хэлбэр, мөн Монгол орны хээр, говийн бүсээр өргөн тархалттай, элбэг тоотой
тохиолддогтой холбоотой юм (График 138).

Эндсэн бодгалийн тоо

Хөхтөн амьтдаас бор туулай Lepus t olai, дэлдэн зараа Hemiechinus aur itus уурхайн
хашаан дотор тээврийн хэрэгсэлд дайруулан эндсэн тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
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График 139. Зэрлэг амьтны осол, эндэгдлийн тоо (оноор)

Төслийн дэд бүтцийн дагуух зэрлэг амьтны осол эндэгдлийн судалгааны 2013-2015 оны
хяналт шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд осол эндэгдэл тохиолдол тоо буурсан боловч
2016 онд дахин өссөн хандлага ажиглагдаж байна.
Хэсгийн дүгнэлт
Энэ 2016 оны Х сар хүртэл хугацаанд зэрлэг амьтадтай холбоотой нийт 150 осол, эндэгдэл
гарсан нь өнгөрсөн оны ижил хугацаанд бүртгэсэнтэй (83) харьцуулахад 44 хувиар өссөн
үзүүлэлт юм. Нийт осол эндэгдлийн 40 гаруй хувийг манай орны говь, цөл, хуурай хээр
бүхий бүх нутгаар тархсан зүйл ногтруу эзэлж байгаа нь жил жилийн цаг уур, үндсэн
тэжээлийн тухайн жилийн гарц, хүртээмжийн ба ундаалах усны байдлаас байрших нутгаа
богино хугацаанд сэлбэн өөрчлөхөөр маш хурднаар нисэх явцдаа цахилгааны утас мөргөн
эндэх тохиолдол бүртгэгдсээр байна. Мөн Дундговь аймгийн Луус сумын нутагт салхи
тоос шороотой өдөр нам доогуур нисдэг ногтруун сүрэг цахилгааны утас мөргөн унаж
байсан тухай эрдэмтэд тэмдэглэн үлдээжээ (Болд, 2005).
Оюу толгой төслийн зүгээс дэд бүтцийн барилга, байгууламжийн зэрлэг амьтдад үзүүлэх
сөрөг нөлөөг бууруулах талаар тодорхой ажлуудыг авч хэрэгжүүлсээр байгаа билээ. Ирэх
2017 онд шувууд цахилгаанд цохиулж эндэх эрсдэл бүхий шонгуудад тусгаарлагч
суурилуулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөж байгаа юм. Түүнчлэн байгаль орчны
мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрийг бүх ажилчдын дунд хэрэгжүүлж, компанийн
биологийн олон янз байдлыг хамгаалах талаарх журмыг мөрдүүлэн ажилласаар байна.
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12.7.7. Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг судалгааны хөтөлбөр
“Оюу толгой” ХХК-ийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтэс болон
Байгаль орчны хэлтсээс орон нутгийн иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлж буй зэрлэг амьтны
ажиглалт судалгааны хөтөлбөр 4 дэх жилдээ хэрэгжиж байгаа билээ. Хөтөлбөрийн үндсэн
зорилго нь тухайн нутгийн зэрлэг амьтдын тоо толгойн өөрчлөлт, тархалт, улирлын
шилжилт хөдөлгөөн, зүйлийн бүрдлийн талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлэх, түүнд
үндэслэн ан амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, иргэдийн байгаль
орчны талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа болно.
Судалгааны арга зүй, хэрэглэгдэхүүн
Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг хөтөлбөрт оролцогчид 2009 онд ШУА-ийн
Биологийн хүрээлэнгээс эмхэтгэн, эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцэн батлагдсан “Уулын болон
тал хээр, говь цөлийн туруутны мониторинг судалгааны мэдээ цуглуулах, нэгтгэх арга зүй
мөн шувуу судлах хээрийн судалгааны анхан шатны арга зүй”-г үндэслэн боловсруулсан
зурвас замналын болон цэгэн тооллогын аргаар анхан шатны мэдээлэл цуглуулах
хялбаршуулсан арга зүйг баримтлан мэдээлэл цуглуулж байна. Мониторинг ажлыг хийж,
гүйцэтгэхэд судалгааны мэдээ, материал цуглуулах багаж төхөөрөмжөөр тодорхой
хэмжээгээр хангагдсан байх ёстой. Хөтөлбөрт оролцогч бүр хоёр нүдний дуран, GPS
(байршил тодорхойлогч), дижитал зургийн аппарат, мэдээлэл цуглуулах хүснэгт бүхий
дэвтэр ашигладаг.
Судалгааны талбай, хугацаа
Энэхүү мониторингийн хөтөлбөрийг Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь түүнчлэн
хил залгаа сумдын нутгийн зарим хэсгийг хамруулан явуулж буй бөгөөд оролцогч тус бүр
хариуцсан талбай, ажиглалт явуулах цэгүүд, цэгүүдийн хооронд зурвас замналын аргаар
тооллого явуулдаг (Зураг
115).
Мониторинг судалгааг III
сараас эхлэн сарын бүрийн
1 болон 15 нд буюу сард 2
удаа явуулж байна. Нэг
удаагийн
ажиглалт
судалгааг
судалгааны
талбай,
зам
чиглэл,
амьтдын
нягтшил,
тохиолдоц зэргээс хамаарч
1 өдөр хүртэл хугацаанд
гүйцэтгэдэг.
Зураг 127. Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн зэрлэг амьтны ажиглалт судалгааны талбай, замнал

Судалгааны үр дүн
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Энэхүү зэрлэг амьтны ажиглалт судалгааны хүрээнд 2016 оны IX сарын 15-ны байдлаар
оролцогчид нийт 4844 км зам туулж, 74 удаагийн ажиглалт судалгаагаар 8 зүйлийн 3157
толгой хөхтөн амьтан, 18 зүйлийн 148 бодгаль ховор болон түгээмэл шувууд бүртгэсэн
байна (Хүснэгт 64).
Хүснэгт 68. Хамтын оролцоотой мониторинг судалгааны нэгдсэн дүн

№

Зүйлийн нэр

ШУ-ы нэршил

Хөхтөн амьтад
1. Аргаль
2. Янгир
3. Хулан
4. Хар сүүлтий
5. Цагаан зээр
6. Үнэг
7. Хярс
8. Бор туулай
Шувууд
9. Шилийн сар
10. Тарважи бүргэд
11. Зээрд шонхор
12. Начин шонхор
13. Идлэг шонхор
14. Сохор элээ
15. Нөмрөг тас
16. Хималайн хажир
17. Махчин шувуу
18. Цагааномруут түнжээхэй
19. Эрээнхавирга хахилага
20. Буулгат хүүрзгэнэ
21. Өвөгт тогоруу
22. Бөвөөлжин өвөөлж
23. Хон хэрээ
24. Хөх цэгцгий
25. Алаг хөөндий
26. Жижиг шувуу
Нийт

Ovis ammon
Capra sibirica
Equus hemionus
Gazella subgutturosa
Procapra gutturosa
Vulpes vulpes
Vulpes corsac
Lepus tolai
Buteo hemilasius
Aquila nipalensis
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco cherrug
Milvus migrans
Aegypius monachus
Gyps himalayensis
Raptor sp
Amaurornis phoenicurus
Alectoris chukar
Streptopelia decaocto
Anthropoides virgo
Upupa epops
Corvus corax
Motacilla alba
Zoothera dauma
Small bird sp

Бодгалийн тоо
Зурвас
Цэгэн
замнал
тооллого
41
3
1480
659
37
5
1
4

632
287
5
2
1

2
1
2
5
1
1
27
1
2
1
13
1
5
2
40
1
1
38
2376

4

932

Нийт

41
3
2112
946
42
7
1
5
2
1
2
5
1
1
27
1
2
1
13
1
5
2
44
1
1
38
3308

Оролцогчид 2016 онд ховор хөхтөн амьтдаас 8 цэгт 21 бодгаль аргаль, 3 цэгт 7 бодгаль
янгир, 135 цэгт 1551 бодгаль хулан адуу, 122 цэгт 1020 бодгаль хар сүүлтий, 4 цэгт 14
цагаан зээр тэмдэглэсэн бол 2016 оны IX сарын 15 хүртэл цуглуулсан мэдээгээр 1 цэгт 3
толгой янгир, 8 цэгт 41 тооны аргаль, 111 цэгт 2112 бодгаль хулан, 142 цэгт 946 хар
сүүлтий, 6 цэгт 42 цагаан зээр тус тус бүртгэсэн байна.
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График 140. Судалгааны талбай дахь хулан адууны нягтшил(оноор)

Судалгааны замнал, талбай дахь ховор хөхтөн амьтад болох хулан адуу, хар сүүлт зээрийн
тохиолдох нягтшил өмнөх 3 жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулан үзэхэд ерөнхийдөө
буурсан нь ажиглагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл хулан адуу 2012 оны V-X сард 0.15-1.01
бодгаль/км, 2013 оны III-X сард 0.14-0.52 бодгаль/км, 2014 оны III-X сард 0.21-0.67
бодгаль/км, 2015 оны III-IX сард 0.06-0.32 бодгаль/км, 2016 III-IX сард 0.01-0.17
бодгаль/км нягтшилтай байна (График 140).
Дээрх зургаар хулан адууны тэмдэглэгдсэн байршил болон сүргийн хэмжээ, нягтшилыг
тоймлон үзүүлэв. Эндээс харахад Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Дорноговь
аймгийн Мандах, Хатанбулаг сумын зааг нутаг, Галбын говийн Номгоны ар мөн
Дайчингийн хоолой орчмоор хулангийн тоо толгой, нягтшил бусад газраас өндөр байгаа
нь харагдаж байна.
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График 141. Судалгааны талбай дахь Хар сүүлтийн нягтшил (оноор)
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Хар сүүлт зээрийн хувьд 2012-2015 оныхтой харьцуулбал VIII-IX сараас бусад саруудад
тохиолдох нягтшилын хэмжээ багассан байна. Тухайлбал 2012 оны V-X сард 0.10-0.15
бодгаль/км, 2013 оны III-X сард 0.33-0.39 бодгаль/км, 2014 оны III-IX сард 0.11-0.12
бодгаль/км, 2015 оны III-IX сард 0.05-0.10 бодгаль/км нягтшилтай байсан бол 2016 оны
III-IX сард 0.01-0.03 бодгаль/км нягтшилтай болсон байна (График 141).
Энэ 2016 онд ажиглагдсан хар сүүлтий Ханбогд сумын Номгон, Баян, Жавхлант багийн
нутгаар жигд тархалттай байршиж байна. Хар сүүлтийн хамгийн том сүрэг 24, 54 тооны
бодгальтай сүрэглэж байжээ. Баян, Жавхлант багийн нутгаар хулангийн 117, 145 бодгаль
бүхий том сүрэг ажиглагджээ.

Зураг 128. Ховор тууртан амьтдын байршил

Судалгааны замналын дагуу ажиглагдсан аргаль, янгир, хулан, хар сүүлт зээр, цагаан
зээрийн байршлыг Зураг 124-д харуулав. Энд янгир хамгийн цөөн буюу 1 цэгт, цагаан зээр
14 цэгт байсан бол аргаль 8, хар сүүлтий 122, хулан 135 цэгт тус тус тэмдэглэгдсэн байна.
Оролцогчдын орон нутгийнхаа зэрлэг амьтдын талаар цуглуулж буй мэдээ баримтаас
үзэхэд 2016 оны хувьд өмнөх онуудын ажиглалтын дүнтэй харьцуулахад Ханбогд сумын
хэмжээнд хулан, хар сүүлтийн тоо толгой ерөнхийдөө буурсан байдал ажиглагдав.
Үүнийг тоо толгойн хэмжээ буурсан гэхээс илүү тухайн жилийн ургамлын гарц,
бэлчээрийн төлөв, уст цэгийн хүрэлцээ зэргээс хамааран улирлын нүүдэл шилжилт хийх
зан төрхийн онцлогоор тайлбарлах нь зүйтэй юм.
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Оролцогч малчдын мониторинг судалгааны явцад авсан гэрэл зургууд:

Зураг 129. Хар сүүлтий (М.Ганганжав)

Зураг 130. Аргаль (М.Ганганжав)

Зураг 132. Бөвөөлжин өвөөлж (Г.Дүнжгэр)

Зураг 131. Эрээн хавирга хахилаг (М.Ганганжав)

Зураг 133. Дагуур галсүүлт (М.Ганганжав)

Хэсгийн дүгнэлт
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Энэ оны ажиглалт судалгаа эхэлснээс хойш IX сарын 1 хүртэл хугацаанд оролцогчид нийт
237 удаагийн ажиглалт явуулах хуваарьтай байснаас 165 удаа ажиглалт судалгааг хийсэн
буюу 69.7 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Энэ нь өнгөрсөн 2013-2014 онд Ханбогд сумын
нутгаар гандуу байсан тул хэд хэдэн оролцогч малчид алсын оторт явж, судалгааны
талбайгаас холдож нүүгээд 2015 оны зунаас буцаж ирсэнтэй холбоотой юм.
Хулан адууны харьцангуй том сүргүүд (100-300 хүртэл тооны) 4 сумын хилийн зааг
нутаг, амтгайн тойром орчимд бүртгэгдсэн.
Хамтын оролцоотой амьтны мониторинг хөтөлбөр 4 дэх жилдээ амжилттай хэрэгжиж,
нутгийн зэрлэг амьтдын талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлж, тоо толгойн төлөв байдал,
өөрчлөлтийг тодорхойлон үнэлж болохуйц мэдээллийг цуглуулж байгааг дурьдах
хэрэгтэй. Энэхүү судалгааны ажлын үр дүн, тайланг орон нутгийн засаг захиргаанд
тогтмол танилцуулж, судалгааны дүнд үндэслэн зэрлэг амьтдыг хамгаалах төлөвлөгөө
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж болох юм.
12.7.8. 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 142. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн дундаж тоо (сараар)
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Замын хөдөлгөөний хяналтын дүнгээс үзэхэд Оюу толгой - Гашуун сухайтын замаар
хоногт дунджаар 199-242 тээврийн хэрэгсэл зорчиж байгаа нь бүртгэгдсэн (График 142).
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 (Kaszensky2011).
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График 143. ОТ-Гашуун сухайтын замын хөдөлгөөний хоногийн эрчим

Хөдөлгөөний хоногийн эрчмийн хувьд авч үзвэл өглөөний 6 цагаас эхэлж, өдрийн 9-13
цагт хамгийн их хэмжээнд хүрээд, буурч, оройн 17 цагаас 19 цагийн хооронд дахин өсөөд
мөн багасч, шөнийн 23 цагаас үүрийн 5 хүртэл хугацаанд хөдөлгөөн үндсэндээ зогсох
хэмжээнд хүрч байна (График 144).
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График 144. ОТ-Гашуун сухайтын замаар зорчсон тээврийн хэрэгслийн хурд

Хяналт эхэлсэн 2016 оны 1 сараас хойш нийтдээ 54,640 тээврийн хэрэгсэл бүртгэсэн ба
эдгээрийн 43,769 (89%) нь Монгол улсын замын хөдөлгөөний тухай хууль, дүрмийн дагуу
буюу орон нутгийн замд мөрддөг хурдны хязгаар болох 80 км\цаг хүртэл хурдтай зорчсон
бол 5,346 (11%) тээврийн хэрэгсэл ямар нэг хэмжээгээр хурд хэтрүүлэн зорчжээ (График
144). “Оюу толгой” ХХК-ийн эзэмшилд буй бүх тээврийн хэрэгслүүдэд хөдөлгөөний
хяналтын төхөөрөмж буюу GPS суурилагдсан, байнгын хяналтад байдаг. Эдгээр хурд
хэтрүүлсэн 5,346 тээврийн хэрэгслүүдээс зөвхөн 3 (0.0005%) нь Оюу толгой болон гэрээт
ажил гүйцэтгэгч компанид хамаарах тээврийн хэрэгслүүд байна.
Хэсгийн дүгнэлт
Өнгөрсөн хугацаанд цуглуулсан мэдээ баримтаар хоногт зорчих тээврийн хэрэгслийн тоо
хэмжээ (199-242 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” ХХКийн 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.
12.7.9. Махчин шувуудын үүрлэлтийн судалгаа
“Оюу толгой” ХХК нь 2013 онд Сустэйнэбилити Ийст Эйша ХХК (Sustainablity
East Asia) болон Байгаль, Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Нийгэмлэгтэй (WCS) Голлох
Биологийн Олон Янз Байдлын Мониторинг судалгааны туршилтын төслийг боловсруулж
хэрэгжүүлэхээр 2 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулсан бөгөөд энэ ажлын хүрээнд Оюу
толгой төслийн үйл ажиллагааны улмаас биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нийт
нөлөөллийн цар хэмжээг тогтоох, эдгээр нөлөөллийг буруулах арга хэмжээг
боловсруулах, нийт нөлөөллийг эерэг байлгах буюу цаашид баримтлан ажиллах
дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөр боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад
чиглэгдэж байна. Энэ хүрээнд хамгааллын өндөр ач холбогдолтой буюу бүс нутаг болоод
олон улсын хэмжээнд ховордсон зүйлүүдийн тусгайлсан судалгааг явуулж байна. Энэ
жилээс махчин шувуудын үүрлэлтийн судалгааны цар хүрээг багасгасан ба зөвхөн могойч
загалайн Circaetus gal licus үүрлэлтийн судалгааг 5-р сарын 25-аас 6-р сарын 10 хүртэл
мөн 8-р сарын 1-10 хүртэл хугацаанд Оюу толгойн төв цэгээс 20 км-ийн радиусад болон
Ханбогд уул, Ханбогд сумын нутгийг хамруулан 2 удаагийн давтамжтайгаар хийж
гүйцэтгэсэн.
•

Могойч загалайн хувьд нийт 4 үүрний ангаахайд дамжуулагч зүүж (Оюу толгойн урд
Будаагийн голд, Алагбаян уул, Батаагын голд, Булан цагааны голд) бүх үүрний буюу 8
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•

үүрний ангаахайгаас биометр хэмжилт мөн цусны дээж авсан. Энэ жил бүртгэгдсэн
нийт үүрнээс өндөг болон ангаахай байхдаа сүйдсэн үүр байхгүй бөгөөд бүгд
ангаахайгаа далавчны өд нь 70-80% болтол амжилттай бойжуулсан. Ханбогд хайрханы
урд 2014, 2015 онд бүртгэгдсэн могойч загалайн үүрийг 6-р сарын судалгаагаар
илрүүлээгүй бөгөөд 8-р сарын судалгаагаар зөвхөн ганц бие гүйцсэн шувуу эзэмшил
нутгийнхаа ойролцоо байхыг харсан.
Могойч загалай нь зөвхөн нэг өндөг гаргадаг бөгөөд судалгааны үр дүнд могойч
загалайн 8 идэвхтэй үүр тэмдэглэснээс 2 үүрлэлт амжилтгүй, үлдсэн 6 үүрлэлт
амжилттай болж үүрний ангаахай мэнд өсөж бойжсон. Эдгээр 8 үүрний 2 үүр нь Оюу
толгой төслийн талбайгаас 20 км-ийн радиус дотор бүртгэгдсэн.

Зураг 134. Судалгааны талбай, трансектийн шугам

12.7.10.

Хулангийн сэг зэмийн тооллого, судалгаа

Өмнийн говийн голлох биологийн олон янз байдлын мониторинг судалгааны хүрээнд
хулангийн популяцийн тогтвортой байршил бүхий газар нутгийг хамруулан энэ зүйл
туруутан амьтны хууль бус агнуурын төлөв байдлыг үнэлэх зорилго бүхий сэг зэм тоолох
хээрийн судалгааг 2016 оны 6-р сарын 7 наас 7-р сарын 9 хүртэл хугацаанд хийж
гүйцэтгэсэн. 2012-2014 онд хийгдсэн судалгааны арга зүй дээр тулгуурлан 2015-2016 онд
зайнаас дээжлэх арга ашиглан хулангийн сэг зэмийн судалгааг хийсэн (Зураг 123).
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Зураг 135. Судалгааны талбай, трансектийн шугам

Судалгааны товч үр дүн
Хулангийн сэг зэмийн 2016 оны зуны судалгааг Галба болон Дорнод говь цөлийг дамнан
17 трансектэд гүйцэтгэв. Хээрийн судалгааны явцад нийт 260 хулангийн зэм бүртгэснээс,
судалгааны трансектийн дагууд 167, трансектийн гадна 93 зэм бүртгэв.
Нийт илрүүлсэн хулангийн зэмийн үхэл, хорогдлын шалтгааны 71.9%-ийг хүний
оролцоотой, 26.9% нь шалтгааныг тодорхойлох боломжгүй, зөвхөн 1.2%-ийг байгалийн
жамаараа үхсэн хулан эзэлж байна. Хүний оролцоотой хорогдсон хулангийн зэмийн эзлэх
хувь нь өмнөх 2015 оны судалгааны дүнтэй (83%) харьцангуй ижил байна.
Хээрийн судалгааны явцад бүртгэсэн бүртгэсэн хулангийн зэмийг өгөршлийн хугацаагаар
ангилж үзэхэд, 117 зэм 5-аас олон жил, 5 хүртэл жил болсон зэм 113, харин зэмийн
өгөршлийн төлөв байдлаар харьцангуй оновчтой тогтоох боломжтой зэмээс 3 жил болсон
14 зэм, 2 жил болсон 10 зэм, 1 жил буюу өнгөрсөн 2015 онд хорогдсон 6 зэм тус тус эзэлж
байна.
Нийт бүртгэсэн 260 зэмийн арьс, үсний үлдэгдлийн төлөв байдлаар ангилан үзэхэд,
дийлэнх буюу 175 нь өвлийн, 20 нь зуны, хаврын үстэй зэм тохиолдоогүй бөгөөд үлдсэн
65 зэм нь олон жил өгөршиж, арьсны үлдэгдэл үгүй байсан тул аль улиралд хорогдсоныг
тодорхойлох боломж үгүй байв.
Хулангийн зэмийн толгойн ясны дээд болон доод эрүүний өмнөд араа, хойд араа, үүдэн
шүдний түрэлт болон солигдлын хэв шинжээр тодорхойлж үзэхэд, нэг настай бодгаль
тохиолдоогүй, 2 настай бодгаль 9, 3 настай бодгаль 27, 4 настай бодгаль 13, харин
үржлийн насны бүдүүн гүү, азарга нийлээд 209 толгой байв.
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Зэм олдсон газрын гадаргын хэв шинжээр харьцуулбал, нам аараг толгод, ухаа гүвээрхэг
тэгш тал газар хамгийн олон буюу 149 зэм, хад чулуутай бэсрэг ууланд 58 зэм, хайлааст
сайрын залгаа дэнжид 23, хармагын сондуултай хотгор, хужир марзлаг цайдам хотгор,
загтай хотгорт 30 зэм тохиолджээ.
Хууль бус агнуурт өртсөн хулангийн зэмийн гадаргын хэв шинжийн диаграммыг дүгнэж
үзэхэд тэгш тал газар дийлэнх зэм олдож байгаа нь (149 зэм) машин эсвэл мотоциклоор
хөөж гүйцэхэд хялбар газар тохиолдож байна.
12.7.11.

Хулангийн нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн

Хулангийн улирлын нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрт уурхайн дэд бүтцээс
үзүүлж буй сөрөг нөлөөг судлах зорилгоор Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг, Австрийн
эрдэмтэдтэй хамтран 2013 оны IX сард Оюу толгой уурхай орчмоос 10, Дорноговь
аймгийн Хатанбулаг сумын нутгаас 10, нийт 20 хуланд хиймэл дагуулын дамжуулагч
бүхий хүзүүвч зүүсэн. Эдгээр хүзүүвч нь хоёр жилийн хугацаанд ажиллахдаа 1 цаг тутамд
байршлын мэдээ өгч байсан бөгөөд 2015 оны VIII сараас амьтнаас өөрөө салах горимын
дагуу бүрэн салж унасан. Иймээс 21 хуланд (13 гүү, 8 азарга) 2015 оны 10 сард 2-2.5
жилийн хугацаатай ажиллах хүзүүвч дахин зүүсэн. Энэхүү 2 жилийн хугацаанд
цуглуулсан мэдээллээс хулангийн улирал, байгаль цаг уурын хүчин зүйлээс хамаарсан
нүүдэл, шилжилт хөдөлгөөний хэв маяг, орон зайн байршлыг тогтоохоос гадна дэд бүтэц,
ялангуяа Оюу толгойгоос Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай замын нөлөөллийг
тодорхойлон, орон зайн байршилд уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үзүүлэх нөлөөллийг
бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллын үр дүнтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх үндэслэлийг
боловсруулах явдал юм.
Хүзүүвчтэй хулангийн судалгаагаар доорх үр дүнгүүдийг олж илрүүлсэн:
•
•
•
•
•

Хүзүүвчтэй хулангийн тархац нутгийн нийлбэр хэмжээ нь 94,191 км2 буюу энэ нь
Монгол орны газар нутгийн 5.9% болж байна.
Мөн 2013 оноос хойш хүзүүвч зүүсэн 41 хулан хууль бус анд өртөөгүй.
Хулан өдрийн 24 цагийн турш хөдөлгөөнтэй байдаг бөгөөд оройн 19:00-00:00 болон
өглөөний 8:00-9:00 цагт өндөр идэвхтэй байдаг.
Хулан цагт дунджаар 797 м (өдөрт ойролцоогоор 19 км) газар идээшлэн шилждэг
бөгөөд өвлийн улиралд ойр, зуны улиралд хол зайд шилжин нүүдэг.
Говийн бага дархан цаазат газар болон хилийн бүс нутгаар илүү байршиж байв.

Хулангийн чухал амьдрах орчин:
•
•
•

Говийн бага дархан цаазат газар болон хилийн бүс нутаг нь хулангийн сүргийн өвлийн
улиралд байрших чухал амьдрах орчин юм.
Ханбогд сум болон Эргэлийн зоо (БНГ) хоёрын хоорондох уудам хөндий хулангийн
үржлийн үед чухал амьдрах орчин болдог.
Уст цэгүүд нь хулангийн улирлын шилжилт хөдөлгөөнд зонхилох нөлөөг үзүүлдэг
хүчин зүйл бөгөөд хүзүүвчтэй хулангийн мэдээлэл дээр тулгуурлан нийт 19 уст цэгийг
олж тогтоосон.
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•

Оюу толгойн өмнөд бүс нутаг ялангуяа нүүрсний зам болон ОТ-н зам хоорондох
хөндий нь хулангийн нүүдлийн дамжин өнгөрдөг чухал бүс нутаг болохыг мөн
тогтоосон.

2013 оны IX сараас 2015 оны XII сар хүртэл хугацаанд хиймэл дагуулын дамжуулагч
бүхий хүзүүвчтэй хулан нийтдээ 193 удаа зам хөндлөн гарсан ба үүнээс Оюу толгой Гашуун сухайт чиглэлийн хатуу хучилттай замыг 129 удаа, харин Таван толгойн нүүрсний
замыг 64 удаа хөндлөн гарсан тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
12

30
11

OT to TsKh paved road
10

10

8

20
7

7

6

6

15
5

5

5

5

4

5

4

4

10
3

3

2

3
2

Тээврийн хэрэгслийн тоо

25

Traffic volume

2

2

5
1

1

1

1

0

0
23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0
0:00

Хөндлөн гарсан тоо

10

Цаг
График 145. Хүзүүвчтэй хулангийн зам хөндлөн гарсан хугацаа

Хуудас - 343

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний
биелэлтийн тайлан – 2016 он

ХАВСРАЛТ ХҮСНЭГТ

Хуудас - 344

Хавсралт хүснэгт 1. Худгуудын усны химийн үндсэн үзүүлэлт
Цооногийн
дугаар

Дээж
авсан
огноо

ЦДЧ
(mS/cm)

Эрдэсжилт
(мг/л)

pH

Кальци Магни
(мг/л) (мг/л)

Натри
(мг/л)

Кали
(мг/л)

Төмөр
(мг/л)

Хлорид Сульфат
(мг/л)
(мг/л)

Нитрат
(мг/л)

Гидро- Карбон
Нитрит
карбона
ат
(мг/л)
т (мг/л) (мг/л)

Фторид
(мг/л)

Хатуулаг
(мг*экв/л)

Хатуулаг
Посоховын
ангилал

Ион
баланс
(хувь)

Ундны усны стандарт MNS 900:2010

1000

6.5-8.5

100

30

200

0.3

350

500

50

1

0.7-1.5

3.5

1

GH01-PB02

6/11/2016

7.93

4256

5.29

173.3

36.05

1264

3.88

0.03

1480

1224

0.01

0.05

30.5

4.5

2.07

11.61

Маш хатуу

-0.87

2

GH01-PB03

5/24/2016

8.3

3106

4.37

190

30.91

801.1

2.1

0.03

1003

863.4

0.03

0.05

170.8

1.5

1.82

12.02

Маш хатуу

-2.27
-0.59

3

GH01-PB04

5/24/2016

8.25

3088

4.31

194.4

34.57

791.7

2.37

0.03

1028

786

0.07

0.05

134.2

1.5

1.69

12.54

Маш хатуу

4

GH01-PB05

6/11/2016

8.05

3328

4.28

128.7

34.79

995

2.57

0.03

1058

897.9

0.02

0.05

192.1

10.5

2.36

9.28

Маш хатуу

0.58

5

GH01-PB06

6/29/2016

8.56

2364

3.07

71.42

18.55

712

1.49

0.03

629

716.2

0.14

0.05

221.2

15.5

2.47

5.09

Бага зэрэг хатуу

-0.958

6

GH01-PB07

5/24/2016

8.21

3488

5.01

241.9

45.14

908.2

2.67

0.03

1152

960

0.13

0.05

134.2

1.5

1.56

15.78

Маш хатуу

0.59

7

GH02-PB01

6/11/2016

8.05

3156

4.09

236

29.36

827.8

3.38

0.03

1177

692.1

0.01

0.05

73.22

3

2.12

14.19

Маш хатуу

1.41

8

GH02-PB02

6/11/2016

7.95

3214

4.08

368.6

25.96

765.1

2.71

0.03

1048

811.5

0.01

0.05

155.6

9

1.85

20.53

Маш хатуу

4.45

9

GH02-PB03

5/24/2016

8.17

2564

3.76

189.9

18.56

670.7

2.74

0.04

820.7

724.2

0.02

0.05

109.8

1.5

1.74

11

Маш хатуу

0.22

10 GH02-PB04

5/24/2016

8.24

2814

3.97

197.6

22.35

748

2.34

0.04

926.7

744

0.05

0.05

125.1

1.5

1.92

11.7

Маш хатуу

0.66

11 GH02-PB06

5/24/2016

8.17

2594

3.99

172.8

30.86

697.8

2.22

0.04

771.4

744.6

0.1

0.05

152.5

1.5

1.77

11.16

Маш хатуу

2.17

12 GH02-PB07

5/24/2016

8.33

2214

3.23

106

27.49

627.6

2.44

0.05

651.2

600

0.06

0.05

274.6

3

1.64

7.55

Маш хатуу

-0.77

13 GH03-PB01

6/11/2016

8.11

3106

3.76

192.8

25.75

865.4

1.49

0.03

905

968.7

0.1

0.05

73.22

3

1.72

11.74

Маш хатуу

2.52

14 GH03-PB02

6/11/2016

7.99

3184

3.95

253.5

15.06

809.3

3.65

0.03

922

1006

0.01

0.05

67.12

3

2.14

13.89

Маш хатуу

1.07

15 GH03-PB03

5/24/2016

8.25

2164

3.1

102.6

22.67

605.3

3.03

0.04

601.6

689.1

0.04

0.05

122

1.5

1.63

6.98

Хатуу

0.04

16 GH03-PB04

6/29/2016

8.35

1942

2.68

98.7

19.55

520.4

3.11

0.03

555.2

633.9

0.01

0.05

80.85

6.2

1.33

6.53

Хатуу

-1.91

17 GH03-PB05

5/24/2016

8.23

2184

2.94

102.7

21.19

583

2.95

0.04

680.6

661.2

0.04

0.05

116

1.5

1.55

6.87

Хатуу

-3.88

18 GH03-PB06

5/24/2016

8.23

2242

3.08

93.1

26.44

615.9

3.01

0.03

701.1

651.6

0.08

0.05

140.3

1.5

1.57

6.82

Хатуу

-2.88

19 GH04-PB01

1/12/2016

7.93

2218

2.96

142.1

21.91

585.5

3.2

0.03

663.6

700.8

0.39

0.05

109.8

1.5

1.64

8.89

Маш хатуу

-1

20 GH04-PB03 12/12/2015

8.15

2408

2.9

116.6

26.55

657.9

3.08

0.03

707.9

734.9

0.12

0.05

106.8

1.5

1.35

8

Маш хатуу

-0.5

21 GH04-PB04

5/24/2016

8.45

1576

2.18

100.7

22.37

385.9

1.51

0.03

486.6

440.7

0.03

0.05

106.8

1.5

1.12

6.86

Хатуу

-2.08

22 GH04-PB05

5/24/2016

8.22

2046

2.87

126.5

19.78

528.6

2.73

0.04

677.2

542.4

0.05

0.05

106.8

1.5

1.61

7.94

Маш хатуу

-1.87

23 GH04-PB06

7/24/2016

7.92

2150

2.62

107.2

20.67

579.7

3.11

0.03

609.5

663.5

0.01

0.05

99.16

1.5

1.68

7.05

Маш хатуу

-0.51

24 GH05-PB01

6/29/2016

8.01

3324

4.51

225.8

19.91

849.3

5.23

0.03

924

1142

0.39

0.05

39.66

1.55

1.66

12.9

Маш хатуу

-0.55

25 GH05-PB02

6/29/2016

8.11

2786

3.63

166.6

23.79

717.8

4.42

0.03

722.5

987

0.01

0.05

57.97

4.65

1.56

10.27

Маш хатуу

-0.51

26 GH05-PB03

5/24/2016

8.18

2106

2.95

126.3

18.37

554.9

3.47

0.04

711.3

560.7

0.01

0.05

67.11

0.01

1.58

7.81

Маш хатуу

-1.21

27 GH05-PB05

5/24/2016

7.99

1458

2.21

69.9

19.96

392.9

2.2

0.06

466.9

420

0.01

0.05

54.91

1.5

1.27

5.13

Бага зэрэг хатуу

-1.28

28 GH05-PB06

5/24/2016

8.23

2122

2.9

125.9

20.4

568

2.95

0.03

663.6

634.5

0.07

0.05

97.62

1.5

1.53

7.96

Маш хатуу

-1.25

Хавсралт хүснэгт 2. Худгуудын усны хүнд металын агууламж
Дээж
авсан
огноо
Ундны усны стандарт MNS
900:2010
Цооногийн
дугаар

Сурьма Хүнцэл
(мг/л)
(мг/л)
0.02

0.01

Хөнгөнца
Бари Берилли Бор
гаан
(мг/л)
(мг/л)
(мг/л)
(мг/л)
0.5

0.7

0.0002

0.5

Кадми Кобальт Зэс Хром Мөнгө Селен Молибден Манган Мөнгөн Стронци Никель
(мг/л) (мг/л) (мг/л) (мг/л) (мг/л) (мг/л)
(мг/л)
(мг/л) ус (мг/л) (мг/л)
(мг/л)
0.003

1

0.05

0.1

0.01

0.07

0.1

0.001

2

0.02

Хар
тугалга
(мг/л)
0.01

Цайр Титан
(мг/л) (мг/л)
5

1

GH01-PB02

6/11/2016

0.01

0.01

0.041

0.01

0.001

2.15

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.047

0.01

<0.005

7.23

0.005

0.01

0.01

0.04

2

GH01-PB03

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

0.15

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.005

0.01

<0.005

4.93

0.005

0.01

0.01

0.02

3

GH01-PB04

5/24/2016

0.01

0.01

0.031

0.01

0.001

2.25

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.028

0.01

<0.005

5.37

0.005

0.01

0.01

0.02

4

GH01-PB05

6/11/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

2.61

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.035

0.01

<0.005

3.42

0.005

0.01

0.01

0.02

5

GH01-PB06

6/29/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

2.32

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.05

0.01

<0.005

1.86

0.005

0.01

0.01

0.01

6

GH01-PB07

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.25

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.015

0.2

<0.005

6.57

0.005

0.01

0.01

0.02

7

GH02-PB01

6/11/2016

0.01

0.01

0.05

0.01

0.001

2.43

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.026

0.01

<0.005

5.19

0.005

0.01

0.01

0.03

8

GH02-PB02

6/11/2016

0.01

0.01

0.25

0.01

0.001

2.23

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.027

0.01

<0.005

4.37

0.034

0.01

0.01

0.02

9

GH02-PB03

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

2.17

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.046

0.01

<0.005

4.68

0.005

0.01

0.01

0.02

10

GH02-PB04

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.36

<0.005

0.01

0.02

0.005

0.01

0.01

0.027

0.01

<0.005

5.11

0.005

0.01

0.01

0.02

11

GH02-PB06

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.02

0.001

2.3

<0.005

0.01

0.02

0.005

0.01

0.01

0.034

0.05

<0.005

4.49

0.005

0.01

0.21

0.02

12

GH02-PB07

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

2.02

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.042

0.01

<0.005

3.27

0.005

0.01

0.34

0.01

13

GH03-PB01

6/11/2016

0.01

0.01

0.036

0.01

0.001

2.05

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.063

0.01

<0.005

4.63

0.005

0.01

0.01

0.02

14

GH03-PB02

6/11/2016

0.01

0.01

2.213

0.01

0.001

2.18

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.048

0.01

<0.005

4.68

0.005

0.01

0.01

0.03

15

GH03-PB03

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.83

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.07

0.01

<0.005

3.84

0.005

0.01

0.01

0.01

16

GH03-PB04

6/29/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.79

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.06

0.01

<0.005

3.53

0.005

0.01

0.01

0.02

17

GH03-PB05

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.14

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.042

0.01

<0.005

3.99

0.005

0.01

0.01

0.01

0.01

18

GH03-PB06

5/24/2016

0.01

0.025

0.01

0.001

2.06

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.061

0.01

<0.005

2.89

0.007

0.01

0.01

0.01

19

GH04-PB01

1/12/2016

0.01

0.025

0.01

0.001

0.99

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.052

0.01

<0.005

4.86

0.005

0.01

0.01

0.01

20

GH04-PB03

12/12/2015

0.01

0.025

0.02

0.001

1.15

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.057

0.01

<0.005

4.13

0.005

0.01

0.01

0.01

21

GH04-PB04

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.02

0.001

0.43

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.021

0.01

<0.005

3.22

0.005

0.01

0.01

0.01

22

GH04-PB05

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.91

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.06

0.01

<0.005

5.5

0.014

0.01

0.01

0.02

23

GH04-PB06

7/24/2016

0.01

0.01

0.052

0.01

0.001

1.46

<0.005

0.001

0.19

0.005

0.01

0.01

0.043

0.01

<0.005

3.64

0.005

0.01

0.01

0.02

24

GH05-PB01

6/29/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

2.82

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.087

0.01

<0.005

8.31

0.005

0.01

0.01

0.03

25

GH05-PB02

6/29/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

2.46

<0.005

0

0.02

0.005

0.01

0.01

0.083

0.01

<0.005

5.68

0.005

0.01

0.01

0.02

26

GH05-PB03

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.57

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.043

0.15

<0.005

5.53

0.005

0.01

0.01

0.02

27

GH05-PB05

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.02

0.001

0.63

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.029

0.07

<0.005

3.57

0.005

0.01

0.01

0.01

28

GH05-PB06

5/24/2016

0.01

0.01

0.025

0.01

0.001

1.23

<0.005

0.001

0.02

0.005

0.01

0.01

0.038

0.01

<0.005

5.11

0.01

0.01

0.01

0.02

Хавсралт хүснэгт 3. Цэвэршүүлсэн бохир усны химийн шинжилгээний үр дүн
Д ээж
авсан
цэг

Огноо

pH

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

1/9/2016

7

3214

4.28

57.6

24.18

98

1

0.05

0.05

1/9/2016

7.38

3764

4.97

220

83.02

260

1

0.25

0.05

2/9/2016

6.87

3966

4.69

142.8

60.45

3

0.1

1.41

0.2

3/2/2016

7.28

3314

4.53

20

3

1363

15

0.05

0.05

4/7/2016

8.53

3160

3.96

223.4

72.54

58.5

6

0.24

0.05

5/1/2016

8.43

3612

5.23

96.7

24.18

773

14

0.19

0.05

6/4/2016

7.87

3840

4.71

882.5

333

3

0.2

0.01

0.05

7/2/2016

8.33

3542

5.1

580.8

207.9

3

0.4

0.01

0.05

8/7/2016

7.65

3544

4.3

312

108.6

196

0.6

0.01

0.05

9/3/2016

7.71

3300

4.55

326

121

386

0.4

0.79

0.05

10/8/2016

8.88

3079

4.55

62.4

24

162.5

4

0.15

0.1

11/2/2016
MNS 4943-2011.
Цэвэршүүлсэн
бохир усны
ст анд арт

8.52

3498

4.42

380

144.6

191

2.5

0.17

<0.05

50

20

50

6

Ахуйн
бохир ус

Хаанзаа
БУЦБ

Манлай 1
БУЦБ

Манлай 2
БУЦБ

6-9

1/9/2016

6.1

3146

4.15

20

3

76

1.5

0.31

0.05

2/11/2016

6.6

3010

3.65

20

3

3

0.2

0.01

0.05

3/2/2016

7.98

3064

3.83

20

3

135

1.3

0.35

0.05

4/8/2016

8.26

2810

3.61

20

3

3

0.4

0.31

0.05

5/1/2016

7.77

3064

4.37

20

3

12

0.2

0.86

0.05

6/4/2016

8.49

3260

4.13

20

12.75

3

0.2

0.2

0.05

7/2/2016

8.43

3056

4.3

20

3

3

0.1

0.75

0.05

8/7/2016

7.55

3104

3.67

20

3

3

0.2

0.44

0.05

9/3/2016

7.72

2868

3.7

20

3

114

0.1

0.28

0.05

10/8/2016

8.4

3099

4.03

38.4

14.5

3

0.5

0.51

0.05

11/2/2016

8.28

3084

4.01

<20

<3

<3

0.3

0.88

<0.05

1/11/2016

6.86

3224

4.23

20

3

3

0.8

0.82

0.05

2/9/2016

7.66

3172

3.88

20

3

3

0.1

0.47

0.05

3/2/2016

7.52

3106

3.93

20

3

124

0.8

0.07

0.05

4/7/2016

7.93

2790

3.39

31.55

10.88

3

2

0.01

0.05

5/1/2016

8.34

3424

4.85

20

3.63

16.5

6

0.65

0.5

6/4/2016

8.33

3274

5.03

20

3.03

3

0.1

0.01

0.2

7/2/2016

8.43

3012

4

28.8

12.09

3

0.1

0.01

0.1

8/7/2016

7.42

3132

3.61

20

3

3

0.4

0.28

1.5

9/3/2016

8.24

3000

3.71

20

3

3

0.1

0.13

1

10/8/2016

8.92

2817

3.8

20

3

3

1

0.17

2

11/2/2016

8.74

3058

4.02

<20

<3

<3

0.3

0.31

0.3

1/9/2016

6.85

3426

4.5

20

3

65

0.1

0.05

0.05

2/9/2016

6.94

3482

4.05

59.62

19.34

3

0.1

0.38

1

3/2/2016

7.7

3514

4.64

20

3

106

1

0.59

0.06

4/7/2016

7.68

3180

3.88

20

8.46

3

0.4

0.47

0.05

5/1/2016

9

2846

4.11

20

3

18

6.5

0.25

0.05

6/4/2016

7.08

3594

4.51

20

7.86

3

0.1

0.38

0.05

7/2/2016

7.87

3404

4.56

20

3

3

0.1

0.81

0.2

8/7/2016

7.61

3380

4.09

20

3

3

0.2

0.94

0.2

9/4/2016

5.9

3212

4.17

20

3

120

4

0.57

0.4

10/8/2016

8.76

3161

4.18

20

3

45.5

1.5

0.12

1.2

11/2/2016

7.01

3322

4.49

<20

6.63

26

2

0.3

2.1

Хавсралт хүснэгт 4. 2016 онд олгосон Газар хөндөх зөвшөөрлийн жагсаалт

#

Төслийн нэр

Баталсан
огноо

Зөвшөөрлийн
талбайн
хэмжээ, га

ГХЗ-151001

10/5/2015

3.00

1

Бетон
зуурмагийн
үйлдвэр
1-н
шилжүүлэх болон замын өргөсгөх ажил

2

Оюу толгой-Гашуун Сухайтын чиглэлийн замын
3 ба 5-р хэсгийн зам барилгын ажил

ГХЗ-151002

10/5/2015

62.50

3

Ил Уурхайн үе шат 4-ийн өргөтгөлийн ажил

ГХЗ-151003

10/7/2015

151.36

4

Агуулахын үе шат-2-ын өргөтгөлийн ажилтай
холбоотойгоор
хийгдэх
геотехникийн
судалгааны ажил

ГХЗ-151004

10/28/2015

0.16

5

BP-Och01 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151005

10/28/2015

4.79

6

BP-Och02 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151006

10/28/2015

7.70

7

BP-Och03 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151007

10/28/2015

10.43

8

BP-Och04 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151008

10/28/2015

7.81

9

BP-Och05 карьер: ОТ-ГС замын 3 ба 5-р хэсэг

ГХЗ-151009

10/28/2015

8.20

10

QU-Och06 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151010

10/28/2015

2.77

11

QU-Och07 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151011

10/30/2015

1.70

13

QU-Och09 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151012

10/28/2015

1.25

14

QU-Och10 карьер: ОТ-ГС

ГХЗ-151013

11/15/2015

1.22

15

Ханбогд сумын усан хангамжийн системийн
барилгын ажил

ГХЗ-151101

11/19/2015

23.88

16

Хаягдал Хадгалах байгууламж #2-ын элсний
судалгаа

ГХЗ-151102

11/19/2015

255.91

17

Ханбогд сумын усан хангамжийн систем - 10
квт цахилгаан дамжуулах шугам

ГХЗ-151103

11/25/2015

22.10

18

Ханбогд сумын усан хангамжийн систем Кэмпийн Тээврийн хэрэгслийн зогсоолын
талбай

ГХЗ-151104

11/26/2015

0.53

19

Tүүхий ус ханган нийлүүлэх систем Тээврийн
хэрэгслийн зогсоолын талбайнууд

ГХЗ-151105

12/11/2015

0.59

20

Босоо Ам-1 болон Босоо ам-2 хоорондох шинэ
зам

ГХЗ-151201

12/26/2015

0.36

21

Ил уурхайн E930 тээврийн зам

ГХЗ-151202

1/15/2016

0.87

22

Хаягдал хадгалах
хөрсний овоолго

ГХЗ-160101

1/15/2013

17.43

23

Ил Уурхайн E930 хүнд машины зогсоол

ГХЗ-160102

1/15/20116

2.09

24

Хаягдал хадгалах байгууламж #1-ын материал
холих талбай

ГХЗ-160301

3/15/2016

7.65

25

Барилга
инженерийн
группын
гэрээт
компаниудын материал байршуулж хадгалах
талбай

ГХЗ-160302

3/17/2016

0.27

байгууламж

#2-ын

хашаа

Зөвшөөрлийн
дугаар

дэд

#

Төслийн нэр

Зөвшөөрлийн
дугаар

Баталсан
огноо

Зөвшөөрлийн
талбайн
хэмжээ, га

26

Төв Дулааны станцын замд ус зайлуулах хоолой
угсрах ажил

ГХЗ-160303

3/24/2016

0.23

27

Ил уурхайн бага агуулагатай хүдэр агуулах төв
талбай

ГХЗ-160401

4/27/2016

2.99

28

Босоо ам-1, босоо
механизмын зам

ГХЗ-160602

6/26/2016

13.58

29

Босоо ам-1 ийн хойноос орох хэсэг

ГХЗ-160603

6/28/2016

2.98

30

Гүний уурхайн хаягдлын овоолго

ГХЗ-160701

7/7/2016

15.20

31

Төв дулааны станцын материал хураах талбайн
өргөтгөл-2

ГХЗ-160601

6/25/2016

0.45

32

Хаягдал Хадгалах байгууламжийн хүнд машин
механизмын шинэ зогсоол

ГХЗ-160702

7/13/2016

3.34

33

Далд уурхайн налуу нэвтрэлт

ГХЗ-160703

7/19/2016

38.85

34

Далд уурхайн налуу нэвтрэлтийн түр овоолго

ГХЗ-160704

7/20/2016

7.34

35

Оч Наран компанийн түр суурин

ГХЗ-160705

7/7/2016

3.72

37

Усны хяналт шинжилгээний нэмэлт хайгуулын
цооног өрөмдөх талбай 5

ГХЗ-160804

8/21/2016

0.25

38

Гүний Хоолой болон Галбын
цооногийг ашиглалтаас гаргах

ГХЗ-160805

8/22/2016

0.54

39

BP-Och01 карьерын өргөтгөл

ГХЗ-160803

8/16/2016

10.00

40

Ханбогд Зуны кемпийн цахилгааны холболт

ГХЗ-160801

8/7/2016

2.20

41

BP- Och0” карьерын өргөтгөл

ГХЗ-160802

8/9/2016

0.78

42

Үндсэн суурь шугамын үзлэг шалгалт, урсгал
засвар

ГХЗ-160901

9/2/2016

1.49

43

Төв дулааны станц - Эрчим суурингийн түүхий
усны шугам

ГХЗ-160903

9/5/2016

3.94

44

Эрчим кемпийн гэрүүдийн барилгажилт

ГХЗ-160905

9/19/2016

3.12

45

ОТ хяналт шинжилгээний нэмэлт
өрөмдөх / суурилуулалт (үе шат 2)

ГХЗ-160906

9/20/2016

1.25

46

Хуучин нисэх зурвасын орчим дахь хайгуулын
өрөм

ГХЗ-160904

9/12/2016

1.50

47

HWS өрөмдлөг: CF43 болон CF44

ГХЗ-160902

9/2/2016

0.50

48

Ханбогд-ОТ хоорондох хатуу хучилттай авто
замын барилгын ажил

ГХЗ-160908

9/26/2016

351.00

49

Ханбогд-ОТ зам барилгын ажил – Гэрээт
компанийн материал хадгалах талбай

ГХЗ-161001

10/5/2016

13.43

50

Босоо ам-1 Төв халаалтын систем шинэчлэх
ажил

ГХЗ-160907

9/24/2016

1.10

51

ОТ хяналт шинжилгээний нэмэлт
өрөмдлөх/суурилуулалт (үе шат 2)

ГХЗ160906_шинэчл
сэн

10/5/2016

1.25

ам-2-ын

хүнд

машин

Говь

дахь

цооног

цооног

#

Төслийн нэр

Зөвшөөрлийн
дугаар

Баталсан
огноо

Зөвшөөрлийн
талбайн
хэмжээ, га

52

Уурхайн талбай дахь геотехникийн хяналт –
Гүний уурхай

ГХЗ-161003

10/18/2016

1.11

53

200 гэр суурингийн өргөтгөл (Манлай кемп)

ГХЗ-161002

10/15/2016

2.87

54

Уурхайн талбайн гаднах геотехникийн судалгаа
– Гүний уурхайн төсөл

ГХЗ-161201

12/1/2016

1.84

55

Хаягдал хадгалах байгууламж #2-ын далангийн
суурийн бэлтгэл

ГХЗ-161101

11/7/2016

213.53

56

Ханбогд-Оюу толгой замын карьер#4

ГХЗ-161102

11/8/2016

0.83

57

Ханбогд-Оюу
(Дөрвөлжин)

ГХЗ-161103

11/8/2016

0.53

58

Босоо ам#2 гэрээт
хадгалах талбай

ГХЗ-161007

10/31/2016

1.98

59

35кВт эрчим хүчний шугамын геотехникийн
судалгаа – Гүний уурхайн төсөл

ГХЗ-161104

11/16/2016

0.30

60

Хаягдал хадгалах байгууламж #1-н материал
холих газар (урд хэсэг)

ГХЗ-161202

12/1/2016

3.64

61

Хүнд машин механизмын засварын газар хүрэх
хөнгөн тэрэгний зам

ГХЗ-161204

12/19/2016

0.52

62

Манлай кемпээс Босоо # 1, 2 хүртэлх явган
хүний зам

ГХЗ-161203

12/8/2016

1.89

63

Эрчим суурингийн шилэн кабель

ГХЗ-161205

12/19/2016

0.12

64

Эрчим кемпийн түр ашиглах газар

ГХЗ-161206

12/20/2016

9.60

толгой

замын
[компанийн

карьер#5
материал

Хавсралт хүснэгт 5. 2016 оны шимт хөрсний хадгалалт, хуулалтын тайлан

LDP number/ ГХЗ
№
дугаар

Project name/ Төслийн нэр

Location/
Байршил

1

LDP-151102

TSF Cel l #2 Emba nkment -Sa nd
Inves ti ga ti on

Төслийн талбайд

2

LDP-151202

Open Pi t E930 ha ul roa d

Төслийн талбайд

3

LDP-160101

TSF Cel l #2 Subs oi l Stockpi l e

Төслийн талбайд

4

LDP-160102

OP Ha ul Truck Pa rki ng

Төслийн талбайд

5

LDP-160301

TSF Cel l #1 Ma teri a l Mi xi ng Area

Төслийн талбайд

Topsoil
Topsoil
Stripped
Approved LDP
stripping
stripping topsoil volume
permit /ha/
area/ha/ depth /cm/
/m3/
Шинээр
Өнгөн хөрс Өнгөн хөрс
Хуулагдах
хөндөгдөх
хуулах
хуулах
өнгөн хөрсний
талбай /га/
талбай /га/ зузаан /cм/ хэмжээ /м3/
0.5

30

0.87

0.87

30

2610

17.43

17.43

30

52290

2.45

2.45

25

6125

6.58

6.58

30

19740

0.17

20

340

2.99

30

255.91

1500

Topsoil storage location/
Өнгөн хөрс зөөвөрлөх талбай

Actual topsoil
stripped area
/ha/ Өнгөн
хөрс хуулсан
талбай /га/

Actual topsoil Topsoil loss
stripped depth /m3/ Өнгөн
/cm/ Өнгөн
хөрсний
хөрс хуулсан
алдагдал
зузаан /cм/
/м3/

0.5

30

OP tops oi l s tockpi l e #4

0.87

30

2610

TSF cel l #2 tops oi l s tockpi l e

17.43

30

52290

OP tops oi l s tockpi l e #4

2.45

25

6125

TSF cel l #2 tops oi l s tockpi l e

6.58

30

19740

OP tops oi l s tockpi l e #5
0.17
Ша а рдла га гүй- Нөлөөлөлд өртсөн та лба й

20

340

30

8970

TSF cel l #2 tops oi l s tockpi l e

1500

6

LDP-160302

CEG Contra ctor Ma teri a l l a ydown Area

Төслийн талбайд

0.265

7

LDP-160303

CHP Roa d Cul berts Ins ta l l a ti on

Төслийн талбайд

0.23

8

LDP-160401

OP Centra l Low Gra de Ore Stockpi l e a rea

Төслийн талбайд

2.99

9

LDP-160601

CHP l a ydown extens i on #2

Төслийн талбайд

0.45

10

LDP-160602

Sha ft #1 a nd Sha ft #2 HV Roa d

Төслийн талбайд

13.58

7.7

30

23100

Tops oi l s tockpi l e #9

1.04

20-30

2081

11

LDP-160603

Sha ft #1 northern entry

Төслийн талбайд

2.98

0.91

20

1820

Tops oi l s tockpi l e #9

0.04

25-30

92.91

12

LDP-160701

UG Wa s te Dump

Төслийн талбайд

15.2

5.1

30

15300

Tops oi l s tockpi l e #9

13

LDP-160702

TSF new HME pa rki ng a rea

Төслийн талбайд

3.34

2.78

20

5560

OP tops oi l s tockpi l e #4

14

LDP-160703

UG Box cut

Төслийн талбайд

38.85

10.6

30

31800

Tops oi l s tockpi l e #9

15

LDP-160704

UG Box cut tempora ry dump

Төслийн талбайд

7.34

6.83

30

20490

16

LDP-160901

Ma i n ba ckbone s ervi ce ti e-i ns

Төслийн талбайд

1.49

17

LDP-160902

HWS Dri l l i ng: CF43 a nd CF44

Төслийн талбайд

0.5

0.0012

30

3.6

Төсөл хэрэгжих талбайн хажууд

18

LDP-160903

CHP-Power Ca mp Ra w Wa ter Pi pel i ne

Төслийн талбайд

3.94

3.63

30

10890

Төсөл хэрэгжих талбайн хажууд

19

LDP-160904

Expl ora ti on dri l l i ng i n ol d Ai rs tri p a rea

Төслийн талбайд

1.5

0.0036

25

9

Төсөл хэрэгжих талбайн хажууд

Төслийн талбайд

3.12

3.12

30

9360

OP tops oi l s tockpi l e #5

LDP-160905

Power ca mp ger cons tructi on
OT s uppl ementa ry moni tori ng bore
dri l l i ng/i ns ta l l a ti on (Sta ge 2)
LDP-160906
21
LDPOT s uppl ementa ry moni tori ng bore
22 160906_UPDATE dri l l i ng/i ns ta l l a ti on (Sta ge 2)
20

23

LDP-160907

25

LDP-161002

Sha ft#1 Centra l hea ti ng s ys tem upgra de
200 Ger Ca mp Expa ns i on (Ma nl a i ger
ca mp)
Нийт төслийн талбайд

Төслийн талбайд
Төслийн талбайд
Төслийн талбайд
Төслийн талбайд

8970

2.99

Ажил нь эхлээгүй
Ажил нь эхлээгүй
2.54

20-30

5084.8

Ажил нь эхлээгүй

Tops oi l s tockpi l e #9
Ша а рдла га гүй- Нөлөөлөлд өртсөн та лба й
0.0012

30

3.6

Та лба йг хөндөхгүй ба йха а р шийдсэн
0.0036

25

9

Ажил нь дууса а гүй ба йга а

Ша а рдла га гүй- RC өрөм учир өнгөн хөрс хуула х ша а рдла га гүй

1.25

Өрмийн цэгийг шилжүүлсэн- RC өрөм а шигла х учир өнгөн хөрс хуула х ша а рдла га гүй

0.75

Ша а рдла га гүй- Нөлөөлөлд өртсөн та лба й

1.1

Ша а рдла га гүй- Нөлөөлөлд өртсөн та лба й

2.88
384.995

OP tops oi l s tockpi l e #6

Ша а рдла га гүй- Чулуурха г бүтэцтэй хөрстэй, өнгөн хөрсгүй

71.6648

20-30

209907.6

34.61

20-30

98846.31

Хавсралт хүснэгт 6. Урт хугацааны шимт хөрсний овоолгуудын хөрсний давсжилтын хэмжээ
Longterm
topsoil
stockpile name

2015
Хуурай
үлдэгдэл %

2016
Хуурай
үлдэгдэл %

2015
2CO3

OP TS 1
OP TS 2
OP TS 3
OP TS 4
OP TS 5
OP TS 6
TSF cell #1 TS
TSF cell #2 TS-1

0.86

0.97
0.76
0.52
0.30
0.22
0.68
0.25
0.12

0.00

0.43
0.66
0.31
0.35
0.29

TSF cell #2 TS-2

0.00
0.00

0.04

TSF-SS-01
2011-Max
2011-Min

0.00
0.00
0.03

2.012
0.007

0.40
2.012
0.007

2016
2CO3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2015
3HCO
1.23
1.29
1.17
1.10
1.29
1.48

0.00
6.7
0

0.00
6.7
0

2016
3HCO
2.18
2.52
1.43
1.23
0.85
1.20
1.17
0.66

2015
Cl
8.23
1.96
0.84
0.68
1.20
1.91

0.32
15.2
0.8

1.42
15.2
0.8

2016
Cl
7.53
5.44
5.13
1.06
0.41
4.40
1.59
0.52

2015
2SO4

3.13
34.2
0.7

2015
++
Ca

мг-экв/100гр.
2.86
3.31
6.87
3.17
7.75
2.84
2.78
0.93

0.20
34.2
0.7

2016
2SO4

4.77
2.37
2.58
2.17
6.14
1.53
0.78

2.88
6.16
2.51
2.84
0.98

0.16
18.6
0.4

1.88
18.6
0.4

2016
++
Ca

2015
++
Mg

2016
Mg++

2015
+
Na

2016
Na+

2015
+
K

2015
+
K

6.93
6.51
4.03
2.59
2.09
4.48
2.06
0.99

0.38

1.33
0.89
1.14
0.43
0.85
0.80
0.40
0.23

8.34

6.05
4.85
3.51
1.43
0.75
3.80
1.36
0.62

0.05

0.31
0.31
0.23
0.19
0.11
0.15
0.21
0.12

0.51
1.71
0.59
0.62
0.32

0.44
13.6
1

3.37
13.6
1

2.78
1.96
1.39
1.65
2.68

0.28
5.2
0.2

0.76
5.2
0.2

0.08
0.10
0.05
0.10
0.10

0.15
26.8
0.52

3.28
26.8
0.52

0.07
3.6
0

0.12
3.6
0

Хавсралт хүснэгт 7. Тоосны хяналт шинжилгээний цэгүүдийн байршлын GPS солбицол

Хяналт шинжилгээний цэгүүд

Солбицол (UTM 48T)
Зүүн уртраг

Хойд өргөрөг

DMP-LA01

647596

4767983

DMP-LA02

657245

4763349

DMP-LA03

655696

4758786

DMP-LA04

647169

4757121

DMP-LA05 (Хяналтын цэг)

644554

4777622

DMP-AP06

651561

4774430

DMP-PAP

650095

4777375

DMP-QrBP

650908

4767735

DMP-EP01

653145

4765290

DMP-EP02

655661

4767126

DMP-TSF01

655647

4762069

DMP-TSF02

656478

4764292

DMP-OP01

650362

4763465

DMP-OP02

653600

4760107

DMP-CHP

647764

4765613

DMP-PDS01

648369

4767154

DMP-PDS02

649364

4764651

DMP-COS01

649811

4767964

DMP-COS02

649853

4767746

DMP-Khaliv

654100

4766889

DMP-WMC

645050

4767866

DMP-UnRi01

649027

4762921

DMP-UnRi02

650401

4760506

DMP-UnRi03

652020

4759872

Хавсралт хүснэгт 8.Оюу толгой төслийн талбай дахь хөрсний хяналт шинжилгээний цэгүүүдийн байршил

Хөрсний хяналт шинжилгээний цэгийн нэр

Газарзүйн байршил (UTM 48)
Хойд өргөрөг

Зүүн уртраг

Дизель түгээгүүрийн орчим

SMP-PDS01

648369

4767154

Дизель түгээгүүрийн орчим

SMP-PDS02

648427

4767079

Дизель түгээгүүрийн орчим

SMP-PDS03

648474

4767070

Дизель түгээгүүрийн орчим

SMP-PDS04

648572

4767097

Хогийн цэгийн
гадна талд

SMP-LaFi01

654963

4765078

SMP-LaFi02

654921

4764808

Тэсрэх
бодисийн
SMP-EP01
үйлдвэрийн орчим

653145

4765290

Тэсрэх бодисын агуулахын
SMP-EP02
орчим

652106

4763698

Дизель станцын орчим

SMP-DS02

650017

4766931

Барилгын
орчим

SMP-DS09

648321

4767639

Дугатын
хайрганы
SMP-QrBP
үйлдвэрийн орчим

650908

4767735

Химийн бодисын агуулахын
SMP-WaHo
орчим

649354

4765431

Дулааны төв станцын орчим SMP-CHP

647764

4765613

хашааны

Хогийн цэгийн дотор

суурингийн

Хавсралт хүснэгт 9. 2016 онд хүлээж авсан өрмийн талбайнуудын жагсаалт

#

Цооногийн
дугаар

Талбай

ГХЗ дугаар

Байршил

1 OTD1724

Төв Оюу

ГХЗ 111109

653152

4764000

2 OTD1726

Шафт №5

ГХЗ 111209

650482

4766430

3 OTD1510E

Алс өмнөд

ГХЗ 120403

648782

4759816

4 OTD1656

Хойд Хюго

ГХЗ 110411

650611

4768182

5 OTD1571

Алс өмнөд

ГХЗ 120205

650375

4760012

6 OTD1490a

Алс өмнөд

ГХЗ 120317

648814

4759705

7 OTD1569

Алс өмнөд

649117

4759767

8 OTD1570

Алс өмнөд

648782

4759816

9 OTD1572

Хойд Херуга

650033

4760943

10 OTD1680

Хойд Хюго

ГХЗ 110708

650545

4768334

11 OTD1681

Хойд Хюго

ГХЗ 110709

649891

4766423

12 OTD1688

Хойд Хюго

ГХЗ 110604

649710

4766476

13 EJD0003A

Херуга

ГХЗ 110402

647698

4759300

14 EJD0005

Херуга

ГХЗ 110306

647400

4759300

15 EJD0037

Херуга

ГХЗ 110304

641900

4755000

16 EJD0038

Херуга

ГХЗ 110710

643223

4755802

17 EJD0039

Херуга

ГХЗ 111014

645076

4754814

18 EJD0040

Херуга

ГХЗ 111101

646500

4758200

19 EJD0034a

Онтрэ Жавхлант

ГХЗ 111205

648565

4759496

20 EJD0041

Онтрэ Жавхлант

ГХЗ 111206

647580

4758400

21 EJD0042

Онтрэ Жавхлант

ГХЗ 111207

650187

4758376

22 EJD0043

Онтрэ Жавхлант

ГХЗ 111210

642714

4755612

23 EJD0044

Онтрэ Жавхлант

ГХЗ 111211

649622

4759528

24 EJD0045

Онтрэ Жавхлант

ГХЗ 111208

648857

4758676

25 OTD1729

Агааржуулалт

651048

4766937

26 EGD157

Хамтарсан талбай

ГХЗ 120402

654305

4769300

27 EGD154

Хамтарсан талбай

ГХЗ 110603

652975

4768433

28 EGD155

Хамтарсан талбай

ГХЗ 110701

651753

4768964

29 EGD156

Хамтарсан талбай

ГХЗ 110902

653987

4771000

30 EGD159

Хамтарсан талбай

ГХЗ 121204

649975

4774878

31 EGD082A

Хамтарсан талбай

ГХЗ 110407

652800

4768700

#

Цооногийн
дугаар

Талбай

ГХЗ дугаар

Байршил

32 MOD004

Манахт

ГХЗ 121010

639989

4755832

33 MOD005

Манахт

ГХЗ 121010

640099

4755558

34 MOD006

Манахт

ГХЗ 121010

640210

4755218

35 MOD007

Манахт

ГХЗ 121010

640318

4754882

36 EGD158

Хамтарсан талбай

ГХЗ 121009

651078

4773997

37 OTD1766

Хойд Херуга

ГХЗ 121101

650360

4760406

38 MOD003

Манахт

ГХЗ 120602

637756

4754616

39 OTD1769

Баруун Хюго

ГХЗ 130102

650403

4766140

40 OTD1770

Баруун Хюго

ГХЗ 130102

650483

4765762

41 OTD1771

Баруун Хюго

ГХЗ 130102

650440

4765460

42 OTD1772

Баруун Хюго

ГХЗ 130102

650240

4765100

43 OTD1779

Өмнөд Хюго

651231

4766406

44 OTD1779A

Өмнөд Хюго

651231

4766406

45 OTD1780

Өмнөд Хюго

651241

4767254

ХАВСРАЛТ ЗУРАГ

Хавсралт зураг 1. Усны нөөцийн зөвлөлийн тогтоол

Хавсралт зураг 2. Усны төлбөрөөс хөнгөлөх нөхцлийн талаархи БОАЖЯ-ы тодруулга

Хавсралт зураг 3. Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ

Хавсралт зураг 4. Оюу толгой төслийн лицензийн талбай дахь нийт бодит хөндөгдсөн талбайн бүдүүвч
зураг – 2016 оны эцсийн байдлаар

Хавсралт зураг 5. Химийн бодисын агуулахын дүгнэлт

Хавсралт зураг 6. Химийн бодис ашиглах зөвшөөрөл

Хавсралт зураг 7. Шүүрэлттэй цооног хүлээлгэн өгсөн акт

