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1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Төсөл хэрэгжүүлж буй газрын засаг,  захиргааны харьяалал  1.1.

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

 

Зураг 1.  Оюу толгой төслийн байршил 

Төслийн ангилал: Оюу толгойн уурхай нь зэс-алт олборлох уул уурхайн төсөл бөгөөд 
төслийн уурхайн барилга, дэд бүтцийг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил 
дуусаж, олборлолтын үйл ажиллагаа эрчимтэй явагдаж байна. 2018 онд үргэлжлүүлэн 
хийгдэх барилгын ажлууд: 

- Гүний уурхайн хөндлөн нэвтрэлтийн барилгын ажил,  
- ОТ – Гашуун Сухайтын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 3-р хэсгийн 

үргэлжлэл болон 5-р хэсэг, 
- ХБ-ОТ-Жавхлант чиглэлийн авто замын барилгын ажил. 

 

 

 

 

 

 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 7 

 

Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл 1.2.

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

Оюу толгой төслийг 
хэрэгжүүлэгч аж 
ахуйн нэгжийн 

аж ахуйн нэгжийн 
улсын бүртгэлийн 

дугаар 
Үйл ажиллагааны чиглэл Оюу толгой ХХК-ийн 

хаяг, байршил 

Оюу толгой компани 
(ХХК) 9019006110 

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

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

Хүснэгт 2. Оюу толгой ХХК-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл 

№ Нэр Албан тушаал 

1 Армандо 
Торрес 

Оюу толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал 

2 Марри 
Сварипа 

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн ерөнхий менежер 

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

4 Г.Баттулга Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн Удирдлагын систем хариуцсан 
менежер 

Төслийн түүхэн товчоон 1.3.

Төсөл эхэлсэн огноо: Оюу толгой (хуучнаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) 
компани нь Монгол улсад 1996 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2009 оны 10 
дугаар сард Айвенхоу Майнз, Оюу тОЮУ ТОЛГОЙолгой, Рио Тинто компаниуд нь 
Монгол Улсын Засгийн газартай ХөОГ-г байгуулсан ба Оюу толгой ХХК-ийн нийт 
хувьцааны 34%-ийг Монгол улсын төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК, үлдэх 66%-ийг 
Туркойз Хилл болон Рио Тинто компаниуд тус тус эзэмшиж байна. 

Төсөл хэрэгжих хугацаа: ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын 
хувьд 30 жилийн турш тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын 
одоогийн мөрдөж буй “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир 
ХөОГ-ний хугацааг дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг тухайн үеийн 
“Айвенхоу Майнз” буюу одоогийн Туркойз Хилл болон Монгол Улсын Засгийн газар 
харилцан зөвшөөрсөн байна. 

Оюу толгой төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл: Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 
Ашигт малтмалын газрын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 2010 оны 3 дугаар 
сарын 25-ны өдөр Оюу толгой ХХК-ийн боловсруулсан Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
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сумын нутаг дахь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах уурхайн, баяжуулах 
үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг хэлэлцэж, № 24-01 тоот 
дүгнэлтийг гаргасан. Энэ дүгнэлтэд үндэслэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 
оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 71 тоот тушаалаар Оюу толгойн бүлэг ордыг ашиглах 
уурхайн, баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г хүлээж авсан. 

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

Урьд буюу 2017 оны нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ: 2017 оны эцсийн байдлаар Ил 
уурхайгаас 105,921 сая.тонн материал олборлосноос 55.050 сая.тонн хөрс хуулж, 50.870 
сая.тонн хүдрийн материал олборлосон байна.  Нийт 722,49 мян.тонн зэсийн баяжмал 
үйлдвэрлэсэн байна урьдчилсан мэдээлэлтэй байна.  

Хүснэгт 3. Оюу толгой уурхайн сүүлийн 3 жилийн үйлдвэрлэлийн мэдээлэл 

Үйлдвэрлэлийн мэдээ 

2015 он 
бүтэн 

жилээр 

2016 он 
бүтэн 

жилээр 

2017 он 
(Урьдчилсан 

байдлаар)  

2018 он 
(Урьдчилсан 

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

91,771 96,938 105,921* 106,712 

              Хөрс хуулалт 45,948 56,278 55,050* 63,384 
              Хүдэр олборлолт 45,831 40,655 50,870* 43,328 
Боловсруулсан хүдэр (‘000 
тонноор) 34,537 38,152 722,49* 36,959 

Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал 
(‘000 тонноор) 788.5 846.6 - 647 

Баяжмалын дундаж агуулга (% 
Зэс) 25.6 23.8 - 22,68 

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 202.2 201.3 - - 
Алт (‘000 унциар) 653 300 - - 
Мөнгө (‘000 унциар) 1,223 1,420 - - 

(Жич: *2017 оны мэдээ нь урьдчилсэн мэдээ бөгөөд Ил уурхайн Уулын ажлын төлөвлөгөө батлагдаагүй байгаа болно) 

1.4. Оюу толгой зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц 

Оюу толгойн зэс-алтны орд нь дараах гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг. Үүнд: Оюутын 
бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос) Хюго Дамметын бүлэг 
орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго), Херуга орд (Зураг 2).  
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Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудын шинэчлэгдсэн нөөцийг Ашигт малтмалын 
газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар Монгол улсын 
ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан.  

 

 

Зураг 2. Оюу толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем 

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

Хайгуулын ажил: “Оюутолгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Манахтын (MV-006708), Оюу 
толгой (MV-006709)  болон Хөх Хад (MV-006710) ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 
талбайнуудад 2018 онд нарийвчилсан геологийн зураглал, цохилтот-эргэлтэт 
өрөмдлөгийн нийт 3200 тууш метр  өрөмийн ажил, мөн эдгээр өрөмдлөгөөс авсан нийт 
1000 дээжид геохимийн шинжилгээг талбай тус бүрээр хийлгэхээр төлөвлөсөн.  

“Оюутолгой” ХХК нөөц ашиглалт, цаашдын хайгуулын ажилд дэмжлэг болох зорилгоор 
2018 онд Онтрэ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээтэй Жавхлантын (MV-015225) 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 0.3 га талбайд геофизикийн судалгаа, 2 га талбайд 
хөрсний дээжлэлт, Баруун өмнөд талбайд илэрсэн геофизикийн гажлыг шалгах 
зорилгоор 2000 тууш метр цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөгийн ажил хийхээр төлөвлөөд 
байна. Мөн Шивээ толгойн (MV-015226) ) ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
өмнө өрөмдсөн 6 цоонгоос 125 ширхэг чөмгөн дээжлэлт хийн геохимийн, 5 дээжинд 
геохронологийн шинжилгээ тус тус хийлгэнэ, 0.3 га талбайд албадмал туйлшралын 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 10 

 

геофизикийн судалгааг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Эдгээр хайгуулын  ажлуудын 
дэлэрэнгүйг 2018 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөө болон хайгуулын ажилд зориулсан 
Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөнд тусгаж холбогдох засгийн газрын 
байгууллагуудаас зөвшөөрөл авч ажиллах болно. 

1.5. Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан, холбогдох зөвшөөрлүүд 

1.5.1. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

Хүснэгт 4. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

№ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл дугаар Хүчинтэй хугацаа 

Ашигт малтмал олборлох ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

1 
Манахт хайрганы ордоос хайрга олборлох  
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

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

2 
Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

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

3 
Довын элсний ордоос хайрга олборлох  
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

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

4 
Жавхлант /Онтре гоулд ХХК-тай хамтран 
эзэмшдэг/ 

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

5 
Шивээ толгой /Онтре гоулд ХХК-тай 
хамтран эзэмшдэг/ 

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

Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

6 
Усны мэргэжлийн байгууллагын 
гэрчилгээ (цооног өрөмдөх, сэргээн 
засварлах, тоноглох) 

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

1.5.2.  Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

Хүснэгт 5. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

№ Газар эзэмших зориулалт Гэрчилгээний 
дугаар 

Газрын 
хэмжээ /га/ 

Хүчинтэй 
хугацаа 

1 Уурхайн ашиглалтын талбай 0007531 8489 2016//04/16-
2036/03/23 

2 Орон нутгийн байнгын онгоцны 
буудал  0007528 230 2016//04/05-

2036/03/23 
3 Хаягдал хадгалах байгууламж 0007527 64,8 2016/04/05-

2036/03/23 
4 Ачаа тээвэр, ялгалтын талбай 0007526 22,4 2016/04/05-

2036/03/23 
5 Босоо ам 4 000343317 12,72 2016/12/01-
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2036/12/01 

6 Ханбогд сумын МСҮТ 0007591 1 2013/08/09-
2043/08/09 

7 Радио холбооны цамхаг 0007600 0,06 2016/09/19-
2036/07/20 

8 Ханбогд суман дахь ажилчдын түр 
суурин 0007596 9,00 2012/11/23-

2017/11/23 
9 Гашуун сухайт хилийн боомт дахь 

дамжин нэвтрүүлэх талбай 0005783 2,00 2012/12/13-
2017/12/13 

10 
Гүний хоолой шугам хоолой 2657457 2457,00 

2015/02/10- 
2020/02/10 

11 
Их гэр 2657457 12,00 

2015/09/18- 
2020/09/18 

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

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

№ 
Төслийн нэр БОНБЕҮ-г 

баталсан хуулийн 
этгээд 

БОНБЕҮ-г 
баталсан огноо 

1 

Оюу толгой төслийн  байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт (лицензийн 
талбай дотор барьж байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, 
ил далд уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, эмульсийн үйлдвэр, 
хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель станц, ажилчдын байр 
зэрэг объектууд багтана) 

Байгаль Орчин 
Ногоон Хөгжлийн 
Яам 

2010-07-09 

 

2 

Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний хоолой дахь 
газар доорх усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2007-07-31 

3 

Оюу толгой дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний 
агуулах, шатахуун түгээх станцын өргөтгөлийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-10-05 

4 
Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2010-09-29 

5 
Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу 
толгой төсөлд ашиглахад байгаль орчинд учирч 
болзошгүй нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-12-16 

6  Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн онгоцны буудал 
байгуулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

Байгаль Орчин 
Аялал 2010-08-23 
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ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт Жуулчлалын Яам 

7 Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБНҮ, 
эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011-01-17 

8 
"Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг цахилгаан 
станц" байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011-10-03 

9 
Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-08-11 

10 
Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох төслийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-08-11 

11 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Оюу толгойн 
орд газарт байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүний 
агуулах байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011 

12 
“Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, хамгаалах” 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2011-03-01 

13 
“Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас 
байгуулах төсөл” –ийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012 

14 
“Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам хоолойн 
трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –ийн  байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2011-12-01 

15 
“Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн цахилгаан 
хангамжинд холбох төсөл”- байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2011-10-23 

16 
“Шивээ толгойн ордын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд 
баригдах барилга байгууламжууд”төслийн  байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-06-25 

17 
“Оюу толгой” ХХК-ийн химийн бодис ашиглах 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-06-07 

18 
Оюу толгой төслийн үндсэн болон дэд бүтцийн 
барилга байгууламжуудын байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-06-11 

19 

“Оюу толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт 
хүрэх замын  
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-01-17 
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20 
Оюу толгой уурхайн “Хог хаягдал боловсруулах төв” 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2013-06-17 

21 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 1764 га 
талбайд MV-006710 “Хөх хад нэртэй газрын Довын 
элсний орд “ төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 2013-09-30 

22 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 4537 га 
талбайд MV-006708 “Манахт нэртэй газрын хайрга 
чулууны орд ашиглах“ төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 2013-09-30 

23 
Оюу толгой уурхайн  Баяжуулах үйлдвэрийн 
өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж төслийн 
байгаль орчин нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2013-10-08 

24 
Ханбогд-Оюутолгой-Жавхлант чиглэлийн 93.8 км 
хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2014-06-25 

25 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан баг, 
“Цагаан хадны уулзвараас Гашуунсухайт боомт 
хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих” төслийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжил 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2015-01-20 

26 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших 
Оюутолгой нэртэй ашигт малтмалын MV-006709 тоо 
тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн Ундайн голын хэсэгт 
элсний ордыг ашиглах төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжил 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2015-05-22 

27 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу 
толгойн бүлэг ордоос алт, зэс олборлох, боловсруулах 
төслийн  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжил 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2016-05-04 

28 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжих 
Цагаанхаднаас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай зам барих төслийн түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын карьерүын талбайн солбицол 
өөрчлөх төслийн  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2016-08-15 

29 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах 
далд уурхайн бүтээн байгуулалтанд ашиглагдах бетон 
зуурмагийн үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2016-10-21 

30 
Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын төслийн байгаль 
орчны нөлөөллийн нэмэлт тодотгол хийх төсөлд 
хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2017-03-16 

31 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших MV-
006709 дугаартай тусгай зөвшөөрөлтэй талбай дахь 
Ундайн голын элсний ордыг ашиглах төсөлд хийсэн 
ерөхий шнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 2017-05-05 
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31 
Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант баг чиглэлийн авто 
зам барих иөсоийн БОННҮ нэмэлт тодотгол хийх 
төсөлд хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2017-06-09 

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

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

№ Төслийн нэр БОНБНҮ-г баталсан 
хуулийн этгээд 

БОНБНҮ-г баталсан 
огноо 

1 

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

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

2 
Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний 
хоолой дахь газар доорх усны эх үүсвэрээс 
хангах шугам хоолойн төсөл 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009 

3 
Оюу толгой дахь газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх 
станцын өргөтгөлийн БОНБНҮ 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010 

4 
Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 
зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний нэмэлт, тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010 

5 

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

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010 

6 

 Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн 
онгоцны буудал байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

7 
Химийн хорт болон аюултай бодисын 
БОНБНҮ, эрсдэлийн үнэлгээний нэмэлт, 
тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

8 "Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станц" БОНББНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

9 Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн 
БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009 

10 Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох 
төслийн БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009 

11 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг 
Оюу толгойн орд газарт байрлах газрын 
тосны бүтээгдэхүүний агуулах БОНБНҮ-ий 
тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 
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12 “Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, 
хамгаалах” төслийн БОНБНҮ-ий тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

13 
“Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд 
бүтцийн зурвас байгуулах төсөл” –ийн 
БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

14 
“Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам 
хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –
ийн  БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

15 
“Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн 
цахилгаан хангамжид холбох төсөл”- 
БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

16 

“Шивээ толгойн ордын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд баригдах барилга 
байгууламжууд”төслийн  БОНБНҮ-ий 
нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

17 
“Оюу толгой” ХХК-ийн химийн бодис 
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ий нэмэлт 
тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

18 
Оюу толгой төслийн үндсэн болон дэд 
бүтцийн барилга байгууламжуудын 
БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

19 

“Оюу толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун 
Сухайт хүрэх замын  
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн 
чиглэл”-ийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

20 

“Оюу толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглагдаж буй химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээний 
тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2014 

21 Оюу толгой төслийн Хог хаягдал төвийн 
БОНБНҮ-ний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2014 

22 

Оюу толгой уурхайн  Баяжуулах 
үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах 
байгууламж төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 

жуулчлалын Яам 
2015 

23 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан 
баг, “Цагаан хадны уулзвараас 
Гашуунсухайт боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай авто зам барих” төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2015 

24 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 
Оюу толгойн бүлэг ордоос алт, зэс 
олборлох, боловсруулах төслийн  байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2016 

25 
Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант баг 
чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам барих 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2016 
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26 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын төслийн 
байгаль орчны нөлөөллийн нэмэлт тодотгол 

Байгаль орчин, Аялал 
жуулчлалын Яам 2017 

27 
Ундайн голын элсний ордыг ашиглах 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин, Аялал 
жуулчлалын Яам 2018 

1.5.5. Ус ашиглалтын дүгнэлтүүд 

Хүснэгт 8. Ус ашиглах дүгнэлтүүд 

№ Ус ашиглалтын 
жил Дэд төсөл Баталсан огноо 

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

2006-10-02 

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

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд ашиглагдах 11 
худагт ус ашиглах дүгнэлтийн нэмэлт тодотгол 
хийсэн 

2010-05-20 

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд ашиглагдах 2 
худагт ус ашиглах дүгнэлтийн нэмэлт тодотгол 
хийсэн 

2010-09-09 

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

Өмнөд кемпийн ус ашиглалт 2011-04-27 

Онгоцны буудал, Гүний хоолойн барилгын шатны ус 
ашиглалт 

2011-05-10 

Гашуун Сухайтын замын барилгын ажлын 4 худгийн 
ус ашиглалт 

2011-05-20 

Хойд кемпийн 2 худгийн ашиглалт 2011-07-27 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн цацраг 
5-ын 5 худгийн ус ашиглалт  

2011-08-10 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн цацраг 
5-ын 1 худаг болон лицензийн талбайд шинээр 
нэмэгдсэн 1 худгийн ус ашиглалт 

2011-11-25 

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

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

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

7 2015 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2015-09-02 

8 2016 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2016-05-03 
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9 2017 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2017-05-11 

1.5.6. Уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөнүүд 

Хүснэгт 9. 2018 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд 

№ 2017 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд Батлагдсан огноо 

1 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, 2018 оны ашиглалтын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 

2018-01-01 

2 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, Далд уурхайн 2018 оны 
ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2018-01-01 

1.6. Төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүтэц, 
нийт төсөв 

Оюу толгой төслийн MV 006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд явагдаж 
байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна төслийн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалттай холбоотой хэд хэдэн төсөл ашиглалтын талбайн гадна хэрэгжсэн бөгөөд 
тэдгээрийн БОНБНҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОНХАЖЯ-аар батлуулсан. 
Төслийн 2018 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөө нь үндсэн олборлох 
баяжуулах үйл ажиллагаа болон дараах дэд төслүүдийн  байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг нэгтгэсэн болно. Үүнд: 

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

2. Гүний хоолойн газар доорх усны эх үүсвэрийг ашиглах төсөл, 
3. Гашуун сухайтын хатуу хучилттай замын төсөл, 
4. Ханбумбат онгоцны буудал, 
5. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл, 
6. ХБ-ОТ-Жавхлант хатуу хучилттай зам барих төсөл.  

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах талаар авах удирдлага 
зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, уг 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг бодитойгоор тооцож, 
тусгах зорилт тавилаа.  

Мөн Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон “Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай”  хуулиуд, 2014 онд Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн сайдын 
тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан 
батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага болгосон.  

Бид төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж 
болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах бөгөөд байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байх болно.  
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2018 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун жаран гурван сая нэг зуун 
таван мяаган (1 463 105 000.0) төгрөг төсөвлөсөн байна (10). 

Хүснэгт 10. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын задаргаа 

№ Төслийн нэр Зардал (мян.төг) 

1 Усны нөөц хамгааллын менежмент 408 931.50 

2 Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын 
менежмент 296 030.68 

3 Агаарын чанарын менежмент 135 350.00 

4 Газар ашиглалтын менежмент  219 465.75 

5 Нөхөн сэргээлт 207 760.91 

6 Химийн бодисын менежмент 57 947.40 

7 Хог хаягдлын менежмент 52 926.21 

8 Хууль эрхзүйн хэрэгжилт 61 450.41 

9 Бусад 23 242.15 

 Нийт зардал 1 463 105.00 
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2. УУРХАЙН ЭДЭЛБЭР ТАЛБАЙД ЯВАГДАЖ БУЙ ҮНДСЭН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ 
НӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

 

Зураг 3. Лицензийн талбай-Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр 

Оюу толгой орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн 
төлөвлөгөөний дагуу уурхайн гол барилга байгууламжууд MV 006709 лицензийн 
талбайд  байрладаг. Уурхайн талбайд: 

1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдал хадгалах 
байгууламж) 

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

 

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

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

Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч: 

 

Зураг 5. Туузан дамжуулагч болон хүдрийн агуулах 

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

1 
2 3 4 5 6 
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Зураг 6. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагчийн ерөнхий схем 

Хаягдал хадгалах байгууламж: 

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

 

Зураг 7. Хаягдал хадгалах байгууламжийн байршил 
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2.1.1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Хүдрийн овоолго, хүдэр дамжуулах, бутлах, зөөх, баяжмал хадгалах, ачих бүхий л 
үйлдвэрийн шатанд тоосжилт үүснэ. Мөн түүнчлэн, Баяжуулах үйлдвэрийн барилга 
байгууламжууд болон хүдрийн агуулах болон анхдагч бутлуур нь тоосжилтын гол эх 
үүсвэрүүд юм.  

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл 

Үйлдвэрийн талбайд баригдсан бүх барилга байгууламж, цэвэр болон бохир усны шугам 
хоолой, хаягдлын сангийн барилгын ажлын үед хөрсөн бүрхэвч шилжих, доройтох, 
дарагдах, хүнд машин механизмын хөдөлгөөнөөр хөрс эвдрэлд орох, бохирдох 
нөлөөлөлд орно. Химийн бодис, шатах тослох материалын асгаралтаар хөрс, цаашилбал 
хөрсний ус бохирдох эрсдэлтэй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

ХХБ-ийн уснаас нэвчилт болон далан сэтрэх зэрэг ослоос химийн бодис агуулсан бохир 
ус алдагдаж, орчны хөрс, хөрсний усыг бохирдуулж болзошгүй.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборыг барьж байгуулах, автомашины хөдөлгөөн зэргээс 
тухайн газрын ургамалжилтад байнгын өөрчлөлт оруулна.  
Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, 
хуучин дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны 
хаягдал) хог хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй 
байдаг. Энэ нь үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног 
төхөөрөмжүүдтэй харьцаж ажиллах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. 
Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, инженер, техникийн ажилтнууд ажлын хариуцлага алдах, 
ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, тоног төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагааны хяналт суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр 
бохирдуулах, цаашлаад хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрстэх зэрэг аюул дагуулах 
эрсдэлтэй тул асуудлыг онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 23 

 

2.1.2. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Анхдагч бутлуурт суурилуулсан хөөсөөр тоос дарах системийг илүү үр дүнтэй тоос 
дарагч бодисуудаар орлуулах туршилтын ажил 2017 онд хийгдсэн, шинэ тоос дарагч 
бодисыг 2018 онд хэрэглэж эхэлнэ. 2018 онд Хүдрийн агуулахын хажуу талыг битүүлэх, 
Хүдрийн агуулахын эргэн тойронд өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан тоосыг соруулж, 
цэвэрлэх ажлууд хийгдэнэ. Мөн ХХБ-ийн далан, лицензийн талбайн доторхи замуудыг 
тогтмол услах зэрэг арга хэмжээ авч байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Үйлдвэрийн барилгын ажил болон бусад бүтээн байгуулалт эхлэхээс өмнө тухайн 
талбайгаас өнгөн хөрсийг хуулж аван түүний үржил шимт байдлыг алдагдуулахгүйгээр 
стандартын дагуу хадгалж байна. Үйлдвэр байгуулах үйл ажиллагааны явцад өртөж 
эвдэрсэн газрыг засаж тохижуулсан.   

ХХБ-ийн дараагийн хэсгүүдийг батлагдсан зураг төсөл болон холбогдох стандартын 
дагуу барьж байгуулна. ХХБ-ийн бохир ус уурхайн талбайгаас алдагдах, малчдын гар 
худгийн усанд нөлөөлөх, далангаас халих, хөрс бохирдуулах зэрэг сөрөг нөлөөлөлүүдээс 
сэргийлж, тогтмол мониторинг явуулж байна. Мөн ХХБ-ийн усанд химийн шинжилгээг 
итгэмжлэгдсэн лабораториудад тогтмол хийлгэх, эдгээр чанарын мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудад тайлагнах ажлыг хийж байна.   

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн орчмын талбайд гадаргын усны урсацыг цуглуулах систем төлөвлөгөөний 
дагуу баригдсан. ХХБ-ийн усанд тогтмол мониторинг явуулж хянадаг. Мөн ХХБ-ийн 
эргэн тойронд байрлах мониторингийн цооногуудын уснаас дээж авч хяналт тавин 
ажиллаж байна. Хүдэр баяжуулах үйл ажиллагаанд ашигласан нийт усны 80%-ийг 
эргүүлэн ашиглах болно.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хортой бодис, материал асгарч алдагдах, тархах зэргээс ургамлан нөмрөгт учруулах 
нөлөөллийг хязгаарлахын тулд химийн бодисыг хөрсөнд үл шингээх суурь дээр 
хадгалах, хадгалах савны гадуур доторлогоо, хашлага, хамгаалалт хийж байна. Төслийн 
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг 
АМЕС компани боловсруулсан бөгөөд явцын болон хаалтын нөхөн сэргээлтийн 
асуудлыг  тусгасан байдаг. Оюу толгой ХХК-иас Биологийн олон янз байдлын талаар 
баримтлах стратеги-д ургамал амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг (43-р хуудас) дэлгэрэнгүй тусгасан болно.  

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах, үүссэн 
хог хаягдлыг дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар гарсан хог хаягдлын сөрөг 
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нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор 
устгах зарчмыг баримтлан Оюу толгой ХХК-ний “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх байгаль орчны зөрчил, осолд дөхсөн 
тохиолдлуудыг дотоод бүртгэлийн цахим систем-д бүртгэдэг. Бүртгэгдсэн осол 
зөрчлүүдийн дагуу үүссэн нөлөөллийг арилгах, цаашид давтагдахгүй байх арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлж ажиллана.  

2.2. Ил уурхай 

2017 оны эцсийн байдлаар Ил уурхайгаас 105,921 сая.тонн материал олборлосноос 
55.050 сая.тонн хөрс хуулж, 50.870 сая.тонн хүдрийн материал олборлосон байна.  Нийт 
722,49 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэсэн байна урьдчилсан мэдээлэлтэй байна.  

2018 онд Ил уурхайгаас 63,384 мян.тонн хөрс хуулалт хийж, 43,328 мян.тонн хүдэр 
боловсруулан 647,4 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн байна.      

2.2.1. Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Ил уурхайн уурхайн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, 
тэсэлгээ, ил задгай хөрснөөс хийссэн тоос нь орчны агаарыг бохирдуулах эх үүсвэр 
болох юм. Мөн хуурайшилт ихтэй хавар, намрын улиралд агаарт дэгдэх тоосны хэмжээ 
харьцангуй ихсэх шинж чанартай байна.  

Нүдэнд үл үзэгдэхээс үзэгдэх, усанд үл нордгоос нордог хүртэлх хэмжээтэй тоос агаар, 
ургамлан нөмрөг, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна төслийн талбай болон 
түүний ойр орчимд тархах магадлалтай.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Ил уурхайн уурхайн үйл ажиллагааны үед  хөрс хуулалт их хэмжээгээр явагдаж, газрын 
хэвлийд хонхор үүсэн гүнээс гарах их хэмжээний хөрсний овоолго газрын хэвлий дээр 
бий болсоноор газрын ландшафтад томоохон өөрчлөлт бий болно.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Ил уурхайн шүүрлийн усыг цуглуулан зам усалгаанд буюу тоос дарахад ашиглана. 
Шүүрлийн усыг бохирдуулах, байгальд буцаан нэг дор асгах үйл ажиллагаа явуулахгүй 
байх шаардлагатай. Оюу толгой төслийн үндсэн үйлдвэрийн усны хэрэгцээг Гүний 
хоолойн худаг болгон тоноглосон 28 цооногоос хангадаг.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 
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Ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, тэсэлгээний 
ажил ихээр хийгдэж, ургамлан нөмрөг устаж, тус газарт нутагшсан амьтад амьдрах 
орчноо алдана. Ургамлан нөмрөг их хэмжээгээр устсанаас тухайн орчны агаарт өөрчлөлт 
орж, хуурайшилт бий болно. Уурхайн эдэлбэр газар, дэд бүтцийн зарим талбайн 
ургамал, амьтан өртөх магадлалтай. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ил уурхайн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, хуучин 
дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны хаягдал) хог 
хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй байдаг. Энэ нь 
уурхайн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног төхөөрөмжүүдтэй харьцаж 
ажиллах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, 
инженер, техникийн ажилтнууд ажлын хариуцлага алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны 
явцад технологийн горим зөрчих, тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны хяналт 
суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах, цаашлаад 
хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрстэх зэрэг аюул дагуулах эрсдэлтэй тул асуудлыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

2.2.2. Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хуурайшилт ихтэй улиралд зам талбайг тогтмол услан зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулж, олон салаа зам гаргахгүй байх тал дээр анхааран ажиллаж байна. 
Уурхайн замаар зорчих хурдны хязгаарыг тогтоож, зөвхөн уурхайд мөрдөгддөг замын 
хөдөлгөөний нэмэлт дүрмүүдийг баримтлан ажиллаж байна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Үржил шимт хөрсийг хуулан овоолго үүсгэнэ. Шимт хөрсийг технологийн дагуу 
хадгалж, нөхөн сэргээлтэд эргүүлэн ашиглаж эргэлтэд оруулж байна. Аливаа байгалийн 
газрыг хөндөх үйл ажиллагаа явуулахын өмнө заавал “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг 
авна. “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг олгохдоо байгаль орчны бүхий л нөлөөллийг 
тооцож олгодог. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Усны менежментийн бодлогын дагуу орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг тогтмол 
хэрэгжүүлж, усны хэрэглээг хамгийн бага төвшинд байлгах зорилт тавин ажиллаж 
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байгаа бөгөөд усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн болон хамгааллын бүс тогтоож, 
холбогдох дэглэмийг мөрдөн ажиллаж байна. Ил уурхайгаас гарах шүүрлийн усыг тоос 
дарах зорилгоор ашигладаг. Ил уурхайн шүүрлийн усны чанарыг хянана, хэмжээг 
бүртгэнэ.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Өнгөн хөрсийг хуулах үед тухайн газрын ургамлан нөмрөг, шавьж, жижиг мэрэгчид 
зэрэг амьтад үгүй болсон байна. Ил уурхайд явцын нөхөн сэргээлтээс илүү уурхайн 
эцсийн буюу хаалтын нөхөн сэргээлт илүү оновчтой байдаг. Хуулж авсан өнгөн хөрсийг 
стандартын дагуу овоолго хийн хэлбэржүүлэн хадгалж, явцын нөхөн сэргээлтэд 
хэрэглэж байна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх байгаль орчин, аюулгүй ажиллагааны 
зөрчил, осолд дөхсөн тохиолдлуудыг дотоод бүртгэлийн цахим систем-д бүртгэдэг. 
Бүртгэгдсэн осол зөрчлүүдийн дагуу үүссэн нөлөөллийг арилгах, цаашид давтагдахгүй 
байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллана.  

Мөн түүнчлэн уурхайн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Онцгой 
байдлын газраар батлуулан хэрэгжилтийг хянан ажиллаж байна. 

2.3. Дугатын хярын дайрганы орд 

Оюу толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50 
орчим га талбайг хамарсан А+С зэрэглэлээр 4177.14 мян.м3 дайрганы нөөцтэй. Ордын 
нөөцийг Оюу толгой төслийн өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан 
ашиглах ба жилд 100 мян м3 хүчин чадалтайгаар 40 гаруй жил ашиглахаар төлөвлөсөн. 
Дугатын хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 дугаартай 
Уурхайг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг эрдсийн баялгийн судалгаа, 
эдийн засгийн үнэлгээ хийх, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ боловсруулах, 
зөвлөгөө өгөх, зуучлах үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж болох “Кондиц” ХХК-иар 
хийлгэсэн болно. 2018 онд 100 мян м3 материал олборлон Далд уурхайн барилга бүтээн 
байгуулалтын ажилд ашиглахаар төлөвлөж байна.  
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2.4. Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь Оюу толгойн 6709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн зүүн хойд хэсэгт оршино. Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн. 
Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3. Уг ордыг жилд 150 мян м3 
хүчин чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлохоор төлөвлөж байсан. Халивын элсний 
ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг ашиглалтад хүлээн 
авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 2015 онд Халивын ордын 
ихэнхи хэсэг буюу 30.41 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэсэн. 2018 онд 
үлдсэн 14.37 га талбайд үргэлжлүүлэн олборлолт явуулах ба нийт 150 000 м3 элс 
олборлон Далд уурхайн бариилга, бүтээн байгуулалтын ажилд ашиглахаар төлөвлөж 
байна.  

2.5.Хаягдал материал дахин ашиглалт 

Оюу толгойн Ил уурхайн малталтаас гарч байгаа хүдрийн биш чулуулаг материал буюу 
хаягдал чулуулгийг бутлан Хаягдал хадгалах байгууламжийн далангийн өндөрлөгөөг 
хийхэд ашиглаж байна. Энэхүү хаягдал материал ашиглаж байгаа үйл ажиллагаа нь нэг 
талаас байгаль орчинд бий болох хаягдал чулуулгийн овоолгийг багасагах, нөгөө талаас 
шинээр буюу өөр талбайгаас олборлох барилгын материалын хэмжээг бууруулж байгаа 
2 талын ач холбогдолтой, байгаль орчинд ээлтэй технологи юм. Хэдийгээр иймэрхүү 
төрлийн үүсмэл ордыг ашиглах хууль, эрхзүйн орчин нь манай улсад одоогийн байдлаар 
байхгүй байгаа ч уурхайн удирдлагын багийн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудын олон 
талт хамтын ажиллагаа, зөвлөгөөний үндсэн дээр хаягдал материал буюу үүсмэл ордод 
бусад ашигт малтмалтай нэгэн адил нөөц бодон ашиглахаар тайлан боловсруулалтын 
ажил хийгдэж байна. 2018 онд нийт 94700 м3 буталсан чулуу ашиглахаар төлөвлөж 
байна. 

Мөн Хаягдал хадгалах байгууламж 2-ыг барьж байгуулах бэлтгэл ажил буюу талбайг 
бэлдэх явцад хөрс хуулалтнаас бий болсон элсэрхэг хөрсийг мөн Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн даланг өндөрлөх барилгын материал болгон ашиглаж байгаа нь мөн дээр 
дурдсан хаягдал чулуулаг ашиглаж байгаатай адил асуудал юм. Элсэрхэг хөрс нь 
найрлагын хувьд элсний агуулгатай боловч бусад шавар, шорооны найрлага өндөр учир 
элс гэдэг төрөлд хамааруулах боломжгүй байдаг. Ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг 
гүйцэтгэлээр нь тооцож, орон нутгийн тусгай дансанд төвлөрүүлэх болно. 

2.6. Далд уурхай  

Босоо ам №1, 2 болон 5 
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Зураг 8. Босоо ам # 1. 

Гүний уурхайн хөндлөн малталтыг 2008 онд эхлүүлснээс хойш 2017 оны эцэс хүртэл 
ойролцоогоор 24 км хөндлөн малталт нэвтрээд байна. Хойд Хюго ордын 1-р давхрыг 
ашиглахын тулд нийт 203 км орчим хөндлөн малталтыг хийж гүйцэтгэсэн байх 
шаардлагатай ба үүний 12.6 км орчим малталтыг 2018 онд хийхээр төлөвлөөд байна.  

 

Зураг 9. Босоо ам № 2 

2.7. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

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



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 29 

 

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

2.7.1. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас тоос үүсэх, тэсэлгээний бодисын үнэр, 
дуу чимээ үүсэх зэргээр агаарын чанарт нөлөө үзүүлнэ. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдөж 
өөрчлөгдөнө. Химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаанаас хөрс бохирдох, 
хөрсний эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдлыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас мөн химийн бодис, 
шатах тослох материалын асгаралтын улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын 
доорх усанд нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр ургамлан бүрхэвч устсан. Тээврийн үйл 
ажиллагаагаар үүссэн тоосжилт орчны ургамлан нөмрөгт дам нөлөөлж болзошгүй.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, 
төмөр, хуучин дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны 
хаягдал) хог хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй 
байдаг. Энэ нь тэсрэх дэлбэрэх бодис болон түүнтэй аюулгүй харьцаж ажиллах зэрэг 
бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид ажлын хариуцлага 
алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим, аюулгүй ажиллагааны дүрэм 
зөрчих зэргээс элдэв осол гарч, хүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах  түүнчлэн 
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байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах зэрэг аюул дагуулах эрсдэлтэй тул асуудлыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

2.7.2. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Тогтсон замаар 
тээвэрлэлт явуулна.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтэд хяналт тавьснаар газар доорх 
ус бохирдохоос сэргийлж байна. Ойролцоох хуурай сайр, газрын доорхи усны хяналт 
шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар зөвшөөрөгдсөн хурдны хязгаарын (40 км/цаг) дагуу 
тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг 
тогтмол үзлэгт хамруулна. Аливаа байгалийн газрыг хөндөх үйл ажиллагаа явуулахын 
өмнө заавал “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг авна. “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг 
олгохдоо байгаль орчны бүхий л нөлөөллийг тооцож олгодог.  

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна. Тэсрэх бодисын үлдэгдэл, бохирдлыг цэвэрлэнэ, 
аливаа бохирдуулагчийг тархахаас урьдчилан сэргийлнэ.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг 
бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 4 дүгээр сарын 22-нд Оюу толгой уурхайн 
талбайд хийсэн шалгалтын албан шаардлагын дагуу уурхайн “Аврах баг” уурхайн 
талбайд байрлах байгууламжуудын галын системийн сонголт, тогтвортой ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн уурхайн галын аюулгүй байдлын мэдээллийг 
агуулсан “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г боловсруулан аймгийн Онцгой байдлын 
газраар батлуулахаар ажиллаж байна. Уурхайн удирдлагын зүгээс 2014 онд аврах багийн 
бие бүрэлдэхүүнийг Цөмийн энергийн газраас зохион байгуулагдсан “Цацрагийн 
аюулгүй байдал”-ын сургалтад сургасан ба цаашид холбогдох бүх сургалтуудад 
хамруулах болно. 
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2.8. Дулааны төв станц (ДТС) 

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

 

Зураг 10. Дулааны төв станц 

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

2.8.1. ДТС-ын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Яндангаас ялгарах утааны хамт агаарт CO, NO2, SO2 гэх мэт хий болон их хэмжээний 
тоосонцор (PM10) хаягдана. 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Дулааны 
станцаас гарах үнс (үнсэн сан) хөрсөнд нөлөөлнө. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний 
бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.  
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Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Үнс, хог 
хаягдал мөн химийн бодис тээвэрлэх тээврийн үйл ажиллагаанаас тоосжилт үүсэж, 
орчны ургамалжилтад дам нөлөөлж болзошгүй. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

ДТС-аас их хэмжээний үнс ялгарах ба задгай машинаар тээвэрлэх явцад агаарт хаягдаж, 
орчныг бохирдуулж болзошгүй. Ахуйн гаралтай хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил 
задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг бохирдуулах боломжтой.  

2.8.2. ДТС-ын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ДТС-ын системд агаарын чанарын мэргэжлийн албаар хэмжилт хийлгэн дүгнэлт 
гаргуулсан. ДТС-ын яндангийн утааны чанарын хэмжилтийг Шинжлэх Ухаан, 
Технологийн Их Сургуулийн Эрчим Хүчний сургуулийн харъяа Уурын зуухны туршилт 
судалгааны төвөөр хийж гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байдлыг залруулах арга хэмжээг 
холбогдох тайланд бичигдсэн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлж байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Ялангуяа үнс, 
хог хаягдлыг тээвэрлэх, зориулалтын буюу зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтална.  Тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Аливаа 
хөрсний усыг бохирдуулах үйл ажиллагаа, асгаралтаас урьдчилан сэргийлнэ. Асгаралт 
гарсан тохиолдолд бохирдлыг бүрэн цэвэрлэх арга хэмжээ авна.  
 
Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. 
 
Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. “Хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтийг тогтмол хянана. 
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2.9. Хог хаягдлын менежментийн  төв (ХХМТ) 

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

2.9.1. ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Хог булшлах ландфилээс үнэр ялгарна. Ландфил, булшлах үйл ажиллагааны улмаас тоос 
үүсч болзошгүй.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Хог 
хаягдлын хадгалах, тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөрсний чанар 
доройтож болзошгүй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Хог хаягдлыг булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус алдагдах, 
нэвчих замаар хөрс, газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Уурхайн 
бусад хэсгээс ахуйн хог хаягдал тогтмол зөөвөрлөгдөн ирдэг ба тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэж, орчны ургамлан нөмрөг дарагдах эрсдэлтэй. Хоолны хог 
хаягдалд шувуу, амьтан цугларах магадлалтай, үүнээс улбаатай тухайн орчны амьтадад 
сөрөг нөлөө үүсч болзошгүй.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

ХХМТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн төрөл бүрийн 
хог хаягдлын ангилан ялгах, булшлан устгах, шатаах зэрэг аргаар аюулгүй болгох ба 
байгууламжийн үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг ХХМТ-ийг ажиллуулах журам 
зөрчигдсөний улмаас эдгээр хог хаягдлын эх үүсвэрээс орчны агаар, хөрс, ус, ургамлан 
нөмрөг бохирдож болзошгүй.  

2.9.2. ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эвгүй үнэр, хорт хийг бага байлгахын тулд хог 
хаягдлыг тухай бүр нь хурдан хөрсөөр хучих буюу булшилна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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ХХМТ-ийг ажиллуулж буй гэрээт компанийн ажилтнуудыг ХХМТ-ийг ажиллуулах 
журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудтай танилцуулж, биелэлтэд нь хяналт 
тавина.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон  хэрэгжилтэд хяналт тавина. Ялангуяа 
ХХМТ-ийг ажиллуулах журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд 
хяналт тавина. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. Хог хаягдлыг журмын 
дагуу хурдан булшилна, ингэснээр шувуу амьтад цугларахаас сэргийлнэ.  

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон ХХМТ-ийг ажиллуулах журмыг 
хэрэгжүүлнэ, бусад холбогдох хууль журмын биелэлтэд хяналт тавина. 

2.10.  Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр (УЦСҮ) 

Ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг цэвэршүүлэх, хангах зорилгоор 
байгуулагдсан. Үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м. Төмөр 
бетонон суурьтай, сэндвичэн хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400 м3 
хэмжээтэй 4 ширхэг усан сантай усан насос станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр 
гэсэн үндсэн 2 танхимтай (Зураг 11). 

 

Зураг 11. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 
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2.10.1. УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлэх шууд нөлөөлөл байхгүй, 
үйлдвэрээс савласан ус болон шаардлагатай химийн бодис зөөх зэрэг тээврийн үйл 
ажиллагаагаар орчны агаарт тоосжилт үүснэ.  
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 
Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн.  
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний 
бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Үйлдвэрээс 
савласан ус зөөх, үйлдвэрт хэрэглэгддэг химийн бодис тээвэрлэх тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоосжилт үүсэж, орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

2.10.2. УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх дам нөлөөллийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйн тулд 
зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
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Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

2.11. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 

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

2.11.1. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн чулуу ачих, буулгах, бутлах, зуурмагийн нэмэлт 
бүтээгдэхүүнүүдийг зөөх, холих бүхий л шатанд орчны агаарт их хэмжээний тоосжилт 
үүснэ.  
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 
Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Зуурмагийн түүхий эд, зуурмаг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр хөрсний 
элэгдэл эвдрэл ихэснэ. 
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, ялангуяа үйлдвэрээс ялгарах бохир усыг 
зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд 
нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Тээврийн 
хөдөлгөөний хөлөөр үүсэх тоосжилт орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ахуйн хаягдал болон үйлдвэрээс гарах бохир усыг хяналтгүй хаясны улмаас орчны хөрс, 
газрын доорх ус, ургамалжилтад дам нөлөөлнө. Бетон зуурмагт ашиглах нэмэлт 
бодисуудыг хадгалахдаа хөрс бохирдуулахаас хамгаалсан арга хэмжээ авна. 

2.11.2. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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Чулуу ачих, буулгах, бутлах зэргээс үссэн тоос сарнитал үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр 
зогсоох арга хэмжээ авч байна. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулж, 
хуурайшилтын улиралд зам, машиныг тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол 
үзлэгт хамруулна. Хатуу хог, шороотой талбайд хязгаарлалт тавина. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

2.12. Хүнд машин механизмын засварын цех 

Говь засварын газар нь 1 ба 2 гэсэн 2 хэсгээс бүрддэг ба хүнд машин механизмын засвар 
үйлчилгээг хийдэг. Тус байгууламжийн шал, талбайн бетон тэгшилгээг сайтар хийж, 
машины тос болон бензин, дизелээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар 
будаж хамгаалсан.  

2.12.1. Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Уурхайд ашиглагдаж буй хүнд машин механизмаас ялгарах утаа хий нь агаарын 
бохирдлын эх үүсвэр болно.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Хүнд 
машин механизмын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас хөрс бохирдох, хөрсний 
эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 
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Засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаях, шатах тослох 
материалын асгаралтын улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд 
нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Орчны 
тоосжилт ургамлан нөмрөгт дам нөлөө үзүүлж болзошгүй. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдал, ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар 
бохирдсон алчуур, даавуу их хэмжээгээр ялгардаг. Орчны хөрс, газрын доорх ус, 
ургамалжилтыг бохирдуулах эх үүсвэр болно.    

2.12.2. Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын төвшинд буй машин 
техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй машин техникт үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол 
хийх, яндан бүрт шүүлтүүр суурилуулж өгөх, тохиргоо техникийн горимыг сайтар 
мөрдөх, түлшний найрлага, чанар, стандартыг сайтар хянах, чанартай түлш хэрэглэх 
зэрэг арга хэмжээ авч байна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Автомашины зогсоолын талбайг тэгшлэн шатах, тослох материал хөрсөнд нэвчихээс 
сэргийлж цардаж өнгөлөх, тэмдэгжүүлэх; 

Машин техникийн хөдөлгөөнөөр босох тоосны хэмжээг хамгийн бага төвшинд барихын 
тулд хучилтгүй замын гадаргууг засварлах, замыг услах, зөвшөөрөлтэй талбайд байгаа 
ашиглагдахаа больсон хуучин замуудыг нөхөн сэргээх; 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Тус байгууламжийн орчинд хур борооны угаагдал, бохирдлыг цуглуулах суваг шуудууг 
барьж байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл, аливаа бохирдолтой усыг бүрэн цуглуулж авдаг 
бөгөөд энэ усыг хог хаягдлын менежментийн төвийн ууршуулах цөөрөмд хүргэдэг.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
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аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна. Ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар 
бохирдсон алчуур, даавууг шатаах зууханд шатааж аюулгүй болгож байна. 

2.13. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) 

2017 онд төслийн талбайд нийт дөрвөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг үргэлжлүүлэн 
ашиглахаар төлөвлөж байна.  

Хүснэгт 11. Төслийн хүрээнд ашиглаж буй цэвэрлэх байгууламжууд 

No Цэвэрлэх байгууламжийн байршил Хүчин чадал 

1 Оюу толгой төв суурин 600 м3 (4000 хүн/өдөр) 

2 Манлай кемпийн ажилчдын суурин (1-р хэсэг) 600м3 (4800 хүн/өдөр) 

3 Манлай кемпийн ажилчдын суурин (2-р хэсэг) 600м3 (4800 хүн/өдөр) 

4 Эрчим кемпийн ажилчдын суурин 250м3 (2000 хүн/өдөр) 

2.13.1. БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй дэгдэмхий бодисоос эвгүй үнэр гарах, 
цэвэрлэх процессын үр дүнд метан зэрэг хорт хий ялгарах нь агаарын бохирдлын эх 
үүсвэр болно.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд хаяснаар хөрс, хөрсний ус  
бохирдож болзошгүй.  

Ургамлан нөмрөг 

Барилгын байгууламжаас хэсэг газрын ургамалжилт устана. Усны машины тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоос үүсэж, ургамалжилтад дам нөлөө үзүүлж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагааны доголдолоос болон MNS4943:2015 стандартын шаардлага 
хангаагүй бохир усыг байгальд нийлүүлсэнээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, 
улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний 
уст үеүүдийг бохирдуулж болзошгүй.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 
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БУЦБ-аас стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд хаяснаар орчны хөрс,  
хөрсний ус, агаар, хүний эрүүл мэнд болон мал амьтанд сөргөөр нөлөөлнө. 

2.13.2. БУЦБ-ийн  үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Эвгүй үмхий үнэрийг багасгахын тулд лаг, хатуу  хаягдлыг битүү саванд тээвэрлэж, 
хаягдлын цэгт хаяж, хөрсөөр хучих арга хэмжээ авна. Цэвэрлэх байгууламжийг 
технологийн зөв горимыг мөрдөж ажиллана.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг. БУЦБ-ын орчимд хур борооны ус зайлуулах, бохир 
устай холилдохгүй байх арга хэмжээг авч байна.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Цэвэрлэгдэн гарч байгаа усыг уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглаж байгаа ба мөн 
БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж бохир усыг стандартын түвшинд 
хүртэл цэвэрлэдэг. БУЦБ-ын шат дамжлагуудын уснаас дээж авч тогтмол хянадаг. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг, мөн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан 
хамтран ажиллаж байна. Хатуу хаягдал агуулсан бохир усыг зөвхөн зориулалтын 
зөвшөөрөгдсөн бохир усны цөөрөмд хаях, мөн хатуу бохирдлыг усгүйжүүлэн (усны 
хэмжээг багасган зутан болгож) ландфиллд булшилна.  

2.14. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц  

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

2.14.1. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагаанаас шатахууны үнэр 
гарах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр агаарт тоосжилт их хэмжээгээр үүсэх нь 
агаарын бохирдлын эх үүсвэр болно.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Шатахууны асгаралт нь хөрс, хөрсний усны бохирдлын эх үүсвэр болно.  

Ургамлан нөмрөг 

Барилгын байгууламжаас хэсэг газрын ургамалжилт устана. Тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөр тоос үүсэж, ургамалжилтад дам нөлөө үзүүлж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Их хэмжээний шатахууны асгаралт нь хөрс, хөрсний усны бохирдлын эх үүсвэр болно. 
Асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр газрын доорхи 
усан орчны бохирдлоос сэргийлэх боломжтой. 

2.14.2. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станцын  үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Шатахуун тээвэрлэх, хадгалах, түгээх үйл ажиллагаа, сав нь  бүгд стандартын шаардлага 
хангасан битүүмжлэлтэй байна. Ингэснээр орчинд дэгдэх шатахууны үнэрийг багасгах 
боломжтой. Тоосжилтыг бууруулахын тулд түлшний агуулах ба шатахуун түгээх 
байгууламж орчмын шаардлагатай талбайнуудыг бетоноор хучих, дулааны улиралд зам 
талбайг услах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Түлшний агуулах ба шатахуун түгээх байгууламж орчмын шаардлагатай талбайнуудыг 
бетоноор хучих, шаардлагатай нөхцөлд (бороо орсны дараа эвдэрсэн тохиолдолд) 
тогтмол зам талбайг засах ажлыг зохион байгуулж байна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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Түлшний агуулах ба шатахуун түгээх байгууламж орчмын шаардлагатай талбайнуудыг 
бетоноор хучих ингэснээр түлшний асгаралт үүссэн тохиолдолд хөрс, хөрсний усыг 
бохирдуулахаас хамгаална. Хур борооны угаагдлын усыг цуглуулах сувгийг байгуулсан. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 
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3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.1. Биологийн олон янз байдал (БОЯБ) 

Өмнөд говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй Оюу толгой төсөл нь эцсийн дүндээ тухайн бүс 
нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, Рио Тинто группын Биологийн янз байдлын талаар баримтлах стратегитай 
нийцүүлэн Оюу толгой ХХК нь өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд 
“Эерэг Нөлөөлөл Ахиу” үзүүлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү зорилгодоо 
уурхайн хаалтын үед хүрсэн байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль 
болох эрт хүрэх боломжуудыг эрэлхийлэх болно. 

Оюу толгой ХХК нь үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд 
учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зохион 
байгуулахад шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтлана. Энэ нь биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахдаа зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга 
замаар хийгдэнэ. БОЯБ-ын стратегид дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулах шатлалыг 
дараах байдлаар тус тус тодорхойлсон байдаг. 

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

нөлөөлөл үүсэхээс өмнө буюу олборлолтын болон баяжуулалт зэрэг уурхайн үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхээс урьтан менежментийн өөрчлөлт хийх эсвэл тухайн үйл 
ажиллагааг зогсоох арга хэмжээнүүд юм. Үүнд өмнөх төлөвлөгөө үйл ажиллагаа, 
арга хэмжээг өөрчлөх шийдвэрүүд багтана”.  
 

2) Багасгах – “Багасгах арга хэмжээнүүд нь аль хэдийн эхэлсэн олборлолтын болон 
боловсруулах үйл ажиллагааны үр дүнд биологийн олон янз байдалд учирч болох 
хохирлыг багасгаж болох арга хэмжээнүүд юм”.  
 

3) Нөхөн сэргээх – “Нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүд нь төслийн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтоцыг 
бий болгох бэлтгэл ажлууд, ургамалжуулж амьдрах орчныг дахин сэргээх ажил. 
Амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээ нь нөхөн сэргээлтээс бага зэрэг ялгаатай 
тал бий, энэ нь тухайн амьдрах орчныг эвдрэлд өртөхөөс өмнөх бүхий л нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд чиглэнэ”. 
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Зураг 12.  Эерэг Нөлөө Ахиу байлгахын тулд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шатлал 

Төслийн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатуудад хийгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээнүүд болон нэмэлт тодотголуудад тусгагдсан сөрөг 
нөлөөг бууруулах арга хэмжээнүүдээс гадна төслийн санхүүжүүлэгч олон улсын 
байгууллага болох Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банк байгаль орчныг хамгаалах талаар баримтлах гүйцэтгэлийн стандарт, 
шаардлагыг мөрдөн үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна.  

Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэх үед биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ, түүнийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх стратеги, 
болон Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байлгах зорилгод ямар арга замаар, хэдий хугацаанд хүрэх 
урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг төслийн Байгаль Орчин Нийгмийн Нөлөөллийн 
үнэлгээний хавсралтаар 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн.  

Эдгээр үнэлгээ, урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг боловсруулахад Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт-6, Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн Шалгуур-6 стандартуудыг баримтлан олон улсын 
байгаль хамгааллын ТББ болох “Фауна Флора Интернэйшнл”, “Де Байодиверсити 
Консалтанси” байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн. Үүнд дараах тайлангууд орно:  

• Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратеги 
• Чухал амьдрах орчны үнэлгээ 
• Биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга 

хэмжээ 
• Дүйцүүлэн хамгааллын талаар баримтлах стратеги 
• Эерэг нөлөөлөл ахиу байлгах үйл ажиллагааны урьдчилсан таамаглал 
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• Дээрх тайлангууд Оюу толгой ХХК-ийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй 
байршуулсан байгаа (http://ot.mn/үйл-ажиллагааны-менежментийн-төлөвлөгөө/).  

Дээрх тайлангуудаас биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
үнэлгээний хэсгээс доор товч өгүүлье. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээ: 

Энэхүү тайлангийн зорилго нь биологийн олон янз байдалд Оюу толгой төслийн зүгээс 
үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, үргэлжлэх эрчим ба цар хүрээг 
тогтоох, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ буюу зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх 
арга хэмжээнүүдийг тогтоож өгөхөд оршино. Үнэлгээгээр болзошгүй сөрөг нөлөөлийн 
хамгийн анхаарал хандуулах шаардлагатай буюу бууруулах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэмээн дараах нөлөөллийг тодорхойлсон. Үүнд:  

• Амьдрах орчны шууд хомсдол 
• Зэрлэг амьтдын үргэж дайжихаас шалтгаалсан амьдрах орчны шууд бус хомсдол 
• Зэрлэг амьтдын популяцийн хуваагдал 
• Шууд үхэл хорогдол (амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, шувууд цахилгаанд 

цохиулах, цахилгааны утас мөргөх гэх мэт) 
• Хууль бус агнуур болон ургамал түүж ашиглахаас шалтгаалсан шууд бус үхэл 

хорогдол 
• Идэш тэжээлийн хэлхээнд гарах өөрчлөлт орох буюу махчин амьтны тоо өсөхөөс 

шалтаалсан шууд бус үхэл хорогдол 

Дээрх үндсэн зургаан сөрөг нөлөөнөөс гадна одоогоор бүрэн тодорхойлох боломжгүй 
хэдий ч усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар авч ашигласанаас үүдэн гарч 
болзошгүй нөлөөлөл зэрэг болно. 

Эрсдэлийн үнэлгээний стандарт арга зүйгээр бүх бүрдэл хэсгийг шүүлтүүр тавьж эрсдэл 
хамгийн өндөр гэж үнэлэгдсэн дараах төрөл зүйл, сөрөг нөлөөлөл гарч ирж байна.   

Хүснэгт 12.  Биологийн олон янз байдлын эрсдэлийн үнэлгээний хэсгээс 

Биологийн олон 
янз байдал Сөрөг нөлөөлөл Тохиолдох 

магадлал 
Үр 

дагавар 
Эрсдэлийн 

зэрэг 

Хулан, хар сүүлт Шугаман дэд бүтэцтэй холбоотой амьдрах 
орчны шууд бус алдагдал ба амьтдын 
шилжилт хөдөлгөөнд авто замаас үзүүлэх 
нөлөө 

Тохиолдож 
магадгүй 

Аюултай  Маш хүнд 

Хулан Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс 
шалтгаалан хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 
өндөр 

Их  Маш хүнд 

Аргаль, хар сүүлт, 
идлэг шонхор, 
жороо тоодог, заган 
ой 

Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс 
шалтгаалан хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 
өндөр 

Аюултай Өндөр  

Аргаль хонь, жороо 
тоодог 

Дайжиж үргэхтэй холбоотой амьдрах орчны 
шууд бус алдагдал ба амьтдын шилжилт 
хөдөлгөөнд авто зам саад учруулах 

Тохиолдож 
магадгүй 

Дунд  Өндөр  

http://ot.mn/%D2%AF%D0%B9%D0%BB-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D3%A9/
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Хонин тоодог, 
жороо тоодог, идлэг 
шонхор 

Цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд 
цохиулах зэргээр шууд үхэл хорогдол 

Бараг 
баталгаатай 
тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Монгол буурцгана, 
хулан, хар сүүлт, 
жороо тоодог, хулан 
жороо 

Дэд бүтэц барьж байгуулсанаар амьдрах 
орчны шууд хомсдол үүсэх 

Бараг 
баталгаатай 
тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Жороо тоодог, 
хулан жороо 

Махчин амьтдын тоо толгой өсөхтэй 
холбогдсон шууд бус үхэл хорогдол 

Тохиолдож 
магадгүй 

Дунд  Өндөр 

Өөрөөр хэлбэл Оюу толгой компаний биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл 
ажиллагааны нэн тэргүүний зорилтууд нь эдгээр өндөр эрсдэл бүхий төрөл зүйлүүдэд 
учирч буй аюул заналыг бууруулах, арилгахад чиглэгдэх болно.  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 47 

 

3.2.Амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө  

Хүснэгт 13. Амьтны аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Монгол Улсын улаан 
ном, бүс нутгийн болон 
олон улсын улаан данс 
(IUCN), бусад хууль 
тогтоомж, гэрээ 
конвенциор 
хамгаалагдсан ховор, 
нэн ховор зэрлэг 
амьтдын талаар сургалт 
зохион байгуулах 

ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын 
тоо 

Жилийн 
турш, 
Төг/жил 

 500,000  500,000 
ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Сургалтын 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ 

Шувууд цахилгаанд 
цохиулах эрсдэлтэй 
цахилгааны шонгууд 
дээр суурилуулсан 
богино холболтын 
тусгаарлагчийн 
ажиллагааг хянах.  

Гүний хоолой 
дахь 6.3 КВ-
ын 
цахилгааны 
шугам, дэд 
станцууд 

Тусгаарлаг
ч 
суурилуулс
наас өмнө 
болон 
хойших 
үхсэн 
шувуудын 
харьцуулса
н тоо 

Үхсэн 
шувуудын 
тоо 

Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын 
баг 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Хулан болон хар сүүлт 
зээрийн нүүдэл 
хөдөлгөөнд төслийн 
зүгээс саад учруулж буй 
эсэхийг тодорхойлохын 
тулд сансрын 
дамжуулагчтай хүзүүвч 
зүүх 

Хулан болон 
хар сүүлт 
зээрийн 
тархалт нутаг 

Хүзүүвч 
зүүсэн 
хулан 
болон хар 
сүүлт 
зээрийн тоо 

30 хулан, 
10 хар 
сүүлт зээр 

 ??? 
ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Байгаль, Зэрлэг 
Амьтан 
Хамгаалах 
нийгэмлэг 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 
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Сансрын дамжуулагч 
хүзүүвчтэй Хулангийн 
мэдээнд үндэслэн зам 
хөндлөн гардаг хугацаа,  
байршлыг тодорхойлох 

Оюу толгой-
Гашуун 
сухайт 
чиглэлийн 
хатуу 
хучилттай 
зам  

Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөни
йг 
хязгаарласа
н эсэх, 
хязгаарласа
н тоо 

Жилийн 
турш 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Байгаль зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

Хулангийн зам 
хөндлөн гарсан 
тохиолдлын 
бүртгэлийг 
жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Хууль бусаар амьтан 
агнах, ургамал түүх, 
тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эдийг тээвэрлэх, 
ашиглахыг хориглох 
тухай компанийн 
дотоод журмын 
хэрэгжилтийг хангах  

ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО-харуул 
хамгаалалтын баг  

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын 
баг 

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоог 
жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож буй үедээ 
байгаль орчин, зэрлэг 
амьтдад аль болох бага 
сөрөг нөлөө үзүүлэх 
талаар сургалт явуулах, 
хянах 

ОТ Гашуун 
сухайтын зам 
дагууд ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын 
тоо, хурд 
хэтрүүлсэн 
машины 
тоо, 
Төг/жил 

Жилийн 
турш  500,000  500,000 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ОТ Сургалтын 
хэлтэс, 
Аялалын 
менежментийн 
баг 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын тоо 
болон зөрчлийн 
талаар тайланд 
тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнө судалгаа 
хийж ховор амьтад, 
амьдрах орчныг 
хамгаалах талаар 
дүгнэлт гаргах, 
шаардлагатай бол 
зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар 
хөндөх 
зөвшөөрөл
д өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

 Шууд 
тооцох 
боломжгү
й 

  Шууд 
тооцох 
боломжг
үй 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ЭМААБО- 
Газрын асуудал 
хариуцсан баг 

ГХЗ-ийн тоо, 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох 
компаний дотоод 
журам 
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Хоолны үлдэгдлийн 
хаях, булшлах үйл 
ажиллагаанд хяналт 
тавих, ил задгай хаяхаас 
сэргийлж, элдэв идэшт 
шувуудын тоо толгойг 
үнэлэх 

Төслийн 
талбай дахь 
хог хаягдлын 
менежментий
н төв 

Хэрээний 
овгийн 
шувуудын 
тоо 

Жилийн 
турш, 
хэрээний 
овгийн 
шувуудын 
тооллогын 
сард нэг 
удаа 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Хэрээний 
овгийн 
шувуудын тоо 
толгойн 
хэмжээг үнэлж, 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ 

Төслийн талбайд 
тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох үедээ тэмдэг 
тэмдэглэгээг сайтар 
дагаж мөрдөх талаар 
ажилчдад анхааруулах 
мэдээлэл бэлдэж хүргэх  

Лицензийн 
талбайд 

Бүртгэгдсэ
н хар 
сүүлтийн 
тоо, 
мэдээллийн 
тоо 

Жилийн 
турш, 
Төг/жил 

 500,000  500,000 
ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Харуул 
хамгаалалтын 
хэлтэс, 
Хяналтын өрөө 

Осол 
эндэгдлийн тоо, 
байршил, авсан 
арга хэмжээний 
талаар тайланд 
тусгах 

Амьтны тухай хууль, 
БОНБНҮ 

Оюу толгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн хатуу 
хучилттай зам 
ашиглалтын эрчмийг 
үнэлж, ховор хөхтөн 
амьдын шилжилт 
хөдөлгөөнд саад 
учруулж буй эсэхийг 
хянах 

Оюу толгой-
Гашуун 
сухайтын зам 

Өдрийн 
дундаж 
тээврийн 
хэрэгслийн 
тоо, хурд. 
Зам 
хөндлөн 
гарсан 
хүзүүвчтэй 
амьтны тоо 

Жилийн 
турш 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Байгаль,  зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

Тээврийн 
хэрэгслийн тоо, 
төхөрл, хурдны 
талаар болон 
хүзүүвчтэй 
хулан зам 
хөндлөн гарсан 
тухай тайланд 
тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Баяжуулах үйлдвэрээс 
ХХБ-руу нийлүүлж, 
тунгааж буй усны 
чанарын хяналтыг 
Газрын доорх усны 
ОХШХ-т тусгагдсаны 
дагуу тогтмол хийх 

ХХАБ-ын 
усны 
гадаргуу дээр 
бууж буй 
шувууд 

Төг/удаа 

Газрын 
доорх 
усны 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

 

Газрын 
доорх 
усны 
ОХШХ-
т 
тусгагдс
ан 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Ус, хог 
хаягдлын баг 

ХХАБ-ын усны 
найрлаганд 
агуулагдах 
элементийн 
хэмжээг 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ 

Төслийн үйл ажилгааны 
талбай, дэд бүтцийн 
шугам дагуух үхсэн 
амьтны сэг зэмийг 
зайлуулах, булж устгах 

Уурхайн 
талбай, дэд 
бүтцийн 
шугам дагуу 

Сэг зэмийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ОТ Хяналтын 
өрөө 

Зайлуулж, булж 
устгасан 
амьтны сэг 
зэмийн талаар 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ 
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Шинээр зам баригдсан 
тохиолдолд стандартын 
дагуу зэрлэг амьтанд 
зориулсан нэг түвшний 
гарц байгуулах 

Шинээр 
баригдсан 
замын дагуу 

Гарц 
байгуулсан 
тоо  

Замын 
барилгын 
ажлын 
төгсгөлд 

  
Замын барилгын 
ажлын гэрээт 
компани 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Гарц 
байгуулсан 
талаар жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах 

Тал хээр, говь цөлийн 
бүсийн авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг 
амьтдад зориулсан гарц. 
Ерөнхий шаардлага 
MNS 6515:2015 
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3.3.Ургамлын аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 14. Ургамлын аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар ашиглах 
тухай өгсөн 
зөвлөмжийн 
тоо  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
ажилтан 

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

2 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
ажилтан 

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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3 
Хөндөгдөж буй талбайн 
ургамлын бүртгэл хөтлөх, 
тайлагнах  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөл 
олгож буй 
талбай тус 
бүрийн 
мэдээллийг 
бүртгэлжүүлэх  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
ажилтан 

ГХЗ-ийн тоо, 
ховор ургамлыг 
хамгаалах арга 
хэмжээ, тайлан  

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

4 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

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

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ШУА-ын харьяа 
Ерөнхий ба 
Сорилын 
биологийн 
хүрээлэнгийн 
Ургамлын 
биотехнологийн 
лаборатори 

Ховор ургамлын 
талаарх 
цуглуулсан 
мэдээлэл, 
тарималжуулж 
буй ургамлын 
тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

5 

ГХЗ хүссэн талбайд хийсэн 
ургамалжилтын судалгааны 
үндсэн дээр илрүүлсэн ховор 
ургамлын мэдээллийг ашиглан 
уурхайн лицензийн талбай дахь 
ховор ургамлын тархалтын 
зураглалыг шинэчлэн гаргаж, 
газар ашиглагч нарт 
танилцуулах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шинэчлэн 
сайжруулсан 
зураг, 
мэдээллийг 
хүлээн авсан 
хэлтэсийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
ГМС-ийн 
ажилтан  

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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6 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шинэчлэн 
сайжруулсан 
зураг, 
мэдээллийг 
хүлээн авсан 
хэлтэсийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
ГМС-ийн 
ажилтан  

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

7 

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

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалтын 
баг  

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

8 

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

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалтын 
баг  

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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9 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Төлөвлөгөөнд 
оруулсан 
талбайн тоо 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллага 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Төлөвлөгөөнд 
хамруулсан 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар тайлан 
гаргах 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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3.4.Усны нөөц хомсдол, усны чанарын асуудал 

Хүснэгт 15. Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Төслийн нийт усны 
хэрэгцээг багасгах, 
эргүүлэн ашиглах 
усны хэмжээг  
зорилтод түвшинд 
байлгах, нэмэлт 
боломжуудыг судлах, 
усны зохистой 
ашиглалтын талаар 
сургалт явуулах 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 

зочид  

Ус 
ашиглалтын 
тоо хэмжээ, 
цэвэршүүлс
эн усны тоо 

хэмжээ, 
Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын 

тоо 

Жилийн 
турш  -  20 сая ЭМААБО хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, дэд 

бүтцийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992, 
Компанийн дотоод 

журам 

Уурхайн үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой усны 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулах ба 
түүний хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана.  

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Усны 
менежмент

ийн 
төлөвлөгөө 
боловсруул

ах 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 
ЭМААБО хэлтэс 

Ил Уурхай, 
Баяжуулах 

үйлдвэр, дэд 
бүтцийн хэлтэс 

болон 
Гэрээт 

копаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

“Усны тухай” 
хууль, Ус 

бохирдуулсны 
төлбөрийн журам. 

Усны нөөцийг 
бохирдлоос 

хамгаалах дүрэм. 
БО болон ЭМ-ийн 

сайд нарын 
хамтарсан тушаал 

167/335/A171 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Ил уурхай шүүрч буй 
усыг тогтмол шавхах 
ба тусгайлан засч 
бэлтгэсэн зумфэд 
хуримтлуулан 
хадгалах, цэвэрлэгдэж 
хуримтлагдсан усыг 
хаягдал чулуулгийн 
овоолго болон 
нэвтрэлт орчмын 
тоосжилтыг багасгах 
зорилгоор ашиглана 

Ил уурхайн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Шавхсан 
усны тоо 
хэмжээ 

Жилийн 
турш, ус 
шүүрч 
байгаа 

үед 

 -  
Тухайн үед 
төлөвлөж 

зарцуулна. 
ЭМААБО хэлтэс 

Ил уурхайн 
болон дэд 

бүтцийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах, шавхан 

зайлуулсан 
усанд төлсөн 

төлбөр 

“Усны тухай” 
хууль, Компанийн 

дотоод журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

Үйлдвэрийн болон 
ахуйн бохир ус 
дамжуулах шугам 
сүлжээ, тоног 
төхөөрөмжийн 
ашиглалтад байнга 
хяналт тавьж, гэмтсэн 
тохиолдолд даруй 
засах арга хэмжээ авч 
байна. 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 

илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, 
Гэрээт 

копаниуд 

Шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

MNS0900:2010. 
ХБО. Эрүүл 

мэндийг хамгаалах. 
Аюулгүй байдал. 
Ундны ус. Эрүүл 
ахуйн шаардлага, 

чанар аюулгүй 
байдлын үнэлгээ” - 

MNS4943:2010. 
Усны чанар, хаягдал 

ус. Техникийн 
ерөнхий шаардлага” 

Хаягдал шингэн 
болон цэвэрлэх 
байгууламжийн 
лагийг зөвшөөрөгдсөн 
цэгт зайлуулж байх 

Тухай бүрд 
Зөөвөрлөсө

н лагийн 
хэмжээ 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Гэрээт 
копаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

ХХБ-д үүсэх усан 
толионы талбайг бага 
хэмжээнд байлгахад 
анхаарч ажиллах.  

ХХБ, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

үйл 
ажиллагаа 

ХХБ-аас 
эргүүлэн 

ашигласан 
усны 

хэмжээ 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 
ЭМААБО хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, ХХБ-

ийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

Гадаргын болон 
хөрсний усны 
урсгалыг хэвээр 
хадгалахын тулд 
Ундай голын 
тохируулга хийсэн 
урсгал үндсэн 
голдиролдоо эргэн 
нийлж буй эсэхэд 
тогтмол хяналт тавих, 
Нөхөн сэргээсэн 
хиймэл Бор овоогийн 
булгийн усанд 
мониторинг хийх  

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

ЭМААБОО
Н хэлтэс 

Усны 
хэмжилтий

н цэгийн 
тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  БОХШХ-т 

тусгав. ЭМААБО хэлтэс Гэрээт 
копаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, 
“Байгаль орчныг 
хамгаалах. Усан 

мандал. Гадаргын 
усны чанарыг хянах 

журам” 
MNS4586:1998, 

“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992,  

БУЦБ-ын ойролцоох 
газрын гүний усанд 
хяналт шинжилгээ 
хийнэ 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид БО 

хэлтэс 

Усны 
хэмжилтий

н цэгийн 
тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  БОХШХ-т 

тусгасан. ЭМААБО хэлтэс Гэрээт копани 
Жилийн 

эцсийн тайланд 
тусгах 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992, 
Компанийн дотоод 

журам, усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Гүний хоолойн уст 
давхаргын усны 
түвшин бууралтыг 
усны нөөц бодсон 
зохих хэмжээнээс 
илүү гарахаас 
урьдчилан сэргийлж, 
Гүний хоолойн уст 
давхаргын усны 
түвшин болон химийн 
найрлагад хяналт 
тавина.  

Гүний 
хоолойн 

ашиглалтын 
худгууд 

Усны 
хэмжилтйн 
цэгийн тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 
ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 

компани 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992, 
Компанийн дотоод 

журам, усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

БУЦБ-д орж буй 
болон цэвэрлэгдээд 
гарч буй бохир усанд 
байнгын хяналт 
шинжилгээ хийж 
байна. 

БУЦБ, БО 
хэлтэс  

Усны 
хэмжилтий

н цэгийн 
тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  

Тухайн үед 
төлөвлөж 

зарцуулна. 
ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 

копани 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, 
“Байгаль орчныг 
хамгаалах. Усан 

мандал. Гадаргын 
усны чанарыг хянах 

журам” 
MNS4586:1998, 

“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992,  
ХХБ-аас сар бүр усны 
дээжийн шинжилгээг 
иж бүрнээр хийлгэн, 
өөрчлөлтийг ажиглах, 
тайлагнах  

ЭМААБО 
хэлтэс 

Усны 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Тогтмол 
хугацаан

д 
 -  

Хяналт 
шинжилгээ

ний 
хөтөлбөрт 

тусгав 

ЭМААБО хэлтэс 
Баяжуулах 

үйлдвэр, ХХБ-
ийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Химийн бодис ундны 
усны эх үүсвэрт 
алдагдахаас 
сэргийлнэ, ундны 
усыг тогтмол 
хугацаанд 
шинжлүүлж байна. 
Химийн бодисыг 
тээвэрлэх үеийн 
савны битүүмжлэл, 
бүрэн бүтэн байдлыг 
хангана, одоо 
ашиглаж байгаа 
агуулахууддаа 
стандартын дагуу 
ашиглахад байнгын 
хяналт тавина, 
асгарсан химийн 
бодисыг зориулалтын 
материалаар цэвэрлэж 
байна. 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 

зочид  

Илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  

25 000.0 
БОХШХ-т 

багтсан 
ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
Хангамжийн 
хэлтэс болон 

гэрээт 
компаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

Усны тухай хууль: 
Зүйл 24-1.1, 1.2; 

Зүйл 30; Зүйл 31-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8; Зүйл 

33-1, 2, 3; Зүйл 34-1, 
2; MNS 4586:1998. 

“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

Шатах тослох 
материалыг 
алдагдахаас бүрэн 
сэргийлнэ, алдагдаж, 
гоожсон тохиолдолд 
зориулалтын 
материалаар 
цэвэрлэнэ, бохирдсон 
хөрсийг ландфилд 
булшилна. 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 

илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  БОХШХ-т 

багтсан ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
Хангамжийн 
хэлтэс болон 

гэрээт 
компаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах, 
зөрчлийн тоо 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 60 

 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Химийн бодисоор 
бохирдсон 
материалын хаягдлыг 
ил задгай 
байлгахгүйгээр цаг 
алдалгүй зориулалтын 
цэгт зайлуулна. 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 

илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 

тусгах 

ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс болон 
Хангамжийн 
хэлтэс гэрээт 
компаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах, 
зөрчлийн тоо 

Хог хаягдлын тухай 
хууль /2012.05.17/ 

Зүйл 13-3, MNS 
3342:1982 1.2 
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3.5. Газрын менежментийн төлөвлөгөө 

Оюу толгой ХХК нь газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль, 
тогтоомжуудын шаардлагууд, байгаль орчны стандартууд, Оюу толгой төслийн Байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгагдсан амлалтууд, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагууд, Рио Тинто компанийн Е14 стандартын 
шаардлагууд болон уурхайн хаалтын стратеги төлөвлөлт зэрэгт нийцүүлэн 
боловсруулсан Газрын хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн 
төлөвлөгөөг удирдлага болгон ажилладаг бөгөөд 2018 онд газрын менежментийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар энд танилцуулъя.  

3.5.1. Газар хөндөлтийг хянах 

Оюу толгой ХХК нь газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор 
2010 оноос эхлэн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
хэрэгжүүлэх явцад анзаарагдсан шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүд болон төслийн 
санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн байдлын 
шалгалтын дүгнэлтэнд дурдсан зөвлөмжүүдийг тусган уг журмыг тогтмол сайжруулж 
ирсэн нь газрыг зөв зохистой ашиглах компанийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэх 
үндэс суурь болж байгаа төдийгүй байгаль орчны бусад менежментийн хэрэгжилтэнд 
чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа билээ. 2016 онд тус журамд нэлээд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 
тусган шинэчилж, Санхүүгийн зээлдүүлэгч байгууллагуудаар батлуулж байсан. Хоёр 
жил тутамд хянаж шинэчилж байх төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд энэхүү журмыг бусад 
холбогдох журмуудын хамт хянаж, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тусгаад хэрэгжүүлнэ. 

2018 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Энэхүү 
журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх талбайд ховор ургамлын 
судалгааг гүйцэтгэж, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай ховор ургамлын зүйл 
илэрсэн тохиолдолд өөр талбайд төслийг төлөвлүүлэх зөвлөмж өгөх ёстой. Ийнхүү 
ховор ургамлыг хамгаалах шаардлагыг биелүүлсэн талбайд ажил эхлүүлэхээс өмнө 
Газар хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрлөөр 
төлөвлөсөн ажлыг зөвшөөрөгдсөн талбайд гүйцэтгэхийг хянахаас гадна шимт хөрсийг 
хамгаалах, тоосжилтыг багасгах, эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх, усны эх үүсвэрүүдийг 
бохирдлоос хамгаалах,  соёлын өвийг хамгаалах, ажилчид болон орон нутгийн иргэд, 
мал амьтны аюулгүй байдлыг хангах зэрэг байгаль орчин, нийгмийн олон асуудлыг 
хянаж зохицуулна. 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмын хамрах хүрээ нь зөвхөн төслийн өөрийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх газрын эвдрэлийг хянахад хязгаарлагдахгүй. Оюу толгой 
компаниас хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдэд ч Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгож, байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын бүхий л 
шаардлагыг тавьж ажилладаг.  
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2018 онд энэхүү дотоод зөвшөөрөл олгох процессыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх бөгөөд 
ингэснээр зөвшөөрөл олгох процессыг хялбарчлах, бүртгэлийг сайжруулах зэрэг ач 
холбогдолтой юм. 

2018 онд газрын эвдрэлийг хянах менежментийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг Хүснэгт 16-д үзүүлэв. 
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Хүснэгт 16. 2018 онд хэрэгжүүлэх газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд Хэрэгжилтийн баримт 

1 

Барилга, бүтээн байгуулалтын 
ажил төлөвлөгдсөн талбайн 
мэдээг улирал бүр авч, байгаль 
орчныг хамгаалах 
шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх 

Газрын эвдрэлийг 
хянах, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Байгаль орчны хэлтэс 

ОТ Газар хөндөх төлөвлөгөөний бүртгэл; 

 

2 

Нэн тэргүүнд хамгаалах 8 зүйл 
ховор ургамал бүхий талбайд 
барилга, бүтээн байгуулалтын 
ажил гүйцэтгэхээс зайлсхийх  

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Ховор ургамлыг 
хамгаалах журам 

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Байгаль орчны хэлтэс  

Тухайн талбайд холбогдох Ховор ургамлын 
судалгааны тайлан; 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэл дэх 
“Тайлбар” хэсэгт зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзсан шалтгааныг бичиж баримтжуулна; 

3 

Хяналтгүйгээр газар хөндөхөөс 
сэргийлж аливаа газар хөндөх 
үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн 
өмнө Газар хөндөх зөвшөөрөл 
авах, олгох 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Байгаль орчины багууд 

Зөвшөөрлийн баг 

ЭМБОАА-ны Эрх зүйн хэрэгжилтийн баг 

Орон нутгийн харилцааны хэлтэс 

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Газар хөндөхийн өмнөх байгаль орчны 
шалгалтын тайлангууд;  

Байгаль орчны болон орон нутгийн 
харилцааны багуудын дүгнэлтүүд; 

Батлагдсан газар хөндөх зөвшөөрлүүд; 

4 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн 
бүртгэл хөтлөх 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Геомэдээллийн системийн ажилтан Геомэдээллийн сан; 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэлийн 
хуудас 
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5 

Хөндөгдсөн талбайн бүртгэл 
хөтлөх, тайлагнах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Геомэдээллийн системийн ажилтан Геомэдээллийн сан; 

ОТ хүлэмжийн хийн сарын тайлангууд 

Уурхайн хаалтын үед хүлээх үүргийн 
төлбөрийн урьдчилсан тооцооны улирлын 
тайлангийн хавсралт “Хөндөгдсөн болон 
нөхөн сэргээсэн газрын жагсаалт” 

6 

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

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Зөрчлийг мэдээлэх 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Бизнесийн шийдлийн систем дэх зөрчлийн 
бүртгэл; 

Зөрчлийн судалгааны тайлангууд 
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3.5.2. Шимт болон шимэрхэг хөрсийг хамгаалах 

Оюу толгой компанийн шимт хөрсийг хамгаалах бодлого нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн 
журмаар зохицуулагддаг бөгөөд шимт хөрсийг зөв хуулах, хадгалахад тавигдах 
шаардлагуудыг Шимт хөрсийг хамгаалах дотоод журамд заасан байдаг. Энэхүү 
журмыг Монгол Улсын холбогдох стандарт (MNS 5916 : 2008) болон олон улсын 
туршлагууд дээр үндэслэн боловсруулсан бөгөөд жил бүр дахин хянаж, шаардлагатай 
сайжруулалтыг тусгадаг. 2018 онд шимт хөрсийг хамгаалах менежментийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүснэгт 17-д үзүүлэв. Мөн шимэрхэг хөрс нь нөхөн 
сэргээлтэнд шимт хөрсний адил ач холбогдолтой тул зохистой хадгалж, хамгаалах арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. 
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Хүснэгт 17. 2018 онд хэрэгжүүлэх шимт хөрсийг хамгаалах хяналтын арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд Хэрэгжилтийн баримт 

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

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг хамгаалах 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  

Ажлыг удирдаж буй 
багууд 

Байгаль орчны шалгах хуудас;  

Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

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

Газар хөндөлтийг хянах, 
нөхөн сэргээлтийн 
удирдлагын төлөвлөгөө 

Байгаль орчны хэлтэс  

Ажлыг удирдаж буй 
багууд 

Байгаль орчны шалгах хуудас;  

Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

3 Шимт болон шимэрхэг хөрсийг алдагдахаас хамгаалж 
хадгалах талбайг зөв тодорхойлох, овоолгыг зөв 
үүсгэхэд хяналт тавих (3 метрээс өндөргүй овоолох, 60 
метр тутамд 8 метр өргөнтэй зам үлдээх) 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг хамгаалах 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

Ургамлын багийн шалгалтын 
тайлангууд 

4 Урт хугацааны шимт болон шимэрхэг хөрсний 
овоолгын бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах 

Шимт хөрсийг хамгаалах 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  Геомэдээллийн сан; 

Шимт хөрсний бүртгэлийн хуудас 

Овоолгын талбайд байрлуулсан 
хаягнууд/самбарууд 

5 Шимт хөрсний овоолгуудад чанарын хяналт 
шинжилгээ хийх  

Шимт хөрсний овоолгын 
чанарын хяналтын журам 

Байгаль орчны хэлтэс Лабораторийн шинжилгээний 
хариунууд; 

Байгаль орчныг хамгаалах жилийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайлан 

6 Шимт хөрсний ашиглалтыг хянах: 

- тухайн газраас хуулсан шимт хөрсийг тухайн 
газрын нөхөн сэргээлтэнд ашиглахыг чухалчлах; 

- урт хугацааны овоолгоос ашиглах тохиолдолд аль 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг хамгаалах 

Байгаль орчны хэлтэс  

Ажлыг удирдаж буй 
багууд 

Шимт хөрсний бүртгэлийн хуудас; 

Техникийн нөхөн сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийн тайлангууд 
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болох хуучин овоолгыг сонгох; 
- шимт хөрсийг Байгаль орчны хэлтсээс тогтоосон 

зузаантайгаар техникийн нөхөн сэргээлтийн 
талбайд тараах, хянах; 

- шаардлагатайгаас илүү хэмжээний шимт хөрсийг 
урт хугацааны овоолгоос тээвэрлэхгүй байхад 
хяналт тавих; 

журам 
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3.6. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 18. Агаарын чанарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

 

№ 
Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 

хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 

Биелэлт-
ийн 

шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

 
Уур амьсгалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

1 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Хүлэмжийн хийг 
ялгаруулж буй эх 
үүсвэрүүдийн 
мэдээллийг бүртгэх, 
тооцоолох 

Төсөл 
хэрэгжиж 
буй бүх 
байршилд 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ЭМААБОАБО
Н - Байгаль 
орчин ба 
Биологийн олон 
янз байдлын 
хэлтэс 

Тус бүртгэлд 
мэдээлэл 
оруулах бусад 
бүх алба, 
хэлтэс, 
гэрээтүүд 

Сар 
бүрийн 
тайлан 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 
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2 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Шинээр тоног 
төхөөрөмж, тээврийн 
хэрэгсэл худалдаж 
авахдаа тухайн 
хэрэгслийн үр ашигтай 
байдал болон түлшний 
зарцуулалтыг 
харгалзан үзэх 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизм 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ОТ-ын бүх 
алба, хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд, 
тэдгээрийн 
ажилчид 

Худалдан 
авалт 
хийхдээ 
үүнийг 
харгалзаж 
үзсэн 
тухай 
баримт, 
нотолгоо 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 

3 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Эрчим хүчийг хэмнэж 
үр ашигтай зарцуулах 

Төслийн 
талбайд 

кВт Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ОТ-ын бүх 
алба, хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд  

Хэмнэлт 
хийсэн 
тухай 
тайлан, 
бүртгэл 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 
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4 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Хог хаягдлын хэмжээг 
бага байлгах, үүссэн 
хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах, дахин 
ашиглах, 3R 
(Бууруулах, дахин 
ашиглах, дахин 
боловсруулах) зарчмыг 
хэрэгжүүлэх 

Хог хаягдал 
боловруула
х төв 

тн Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Дэд бүтэц, 
түүхий ус 
хангамжийн 
багийн Хог 
хаягдал 
боловсруулах 
төв 

Бүх ажилчид Хог 
хаягдлын 
тухай 
тайлан, 
бүртгэл 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 

5 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Барилгын ажлын үед 
эвдэгдэх/хөндөгдөх 
газрын хэмжээг аль 
болох бага байлгах, 
барилгын ажил 
дууссаны дараа нөхөн 
сэргээх 

Барилгажил
тын ажил 
явагдаж 
буй хэсэгт 

га Урьдчилан 
тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Урьдчилан 
тодорхойлох 
боломжгүй 

Нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөг
өөний 
зардалд 
багтсан 

ЭМААБОАБО
НОН- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн олон 
янз байдлын 
хэлтэс 

Оюу толгой 
ХХК-ийн бүх 
алба, хэлтэс, 
гэрээт 

Газар 
хөндөх 
зөвшөөрлү
үд, Газрын 
менежмен
тийн 
тайлан, 
бүртгэл 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 
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 Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд 

6 Замын тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор 
усалгаа хийх 
боломжтой дулааны 
улиралд усалгааг 
байнга хийх 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод  зам, 
нисэх 
буудал 
хүртэлх зам 
зэрэг 
шаардлагат
ай бүх зам,  

Тн/км Нийт ХХХ 
тн/км 

 - ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

 -  Төслийн 
талбайд 
хийгдэж 
байгаа 
тоосны 
хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

7 Замаас үүсэх 
тоосжилтыг бууруулах 
зорилгоор замын 
засвар, арчилгаа хийх 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод 
(үүнд Ил 
уурхай 
болон 
Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж
ийн замууд 
мөн 
хамаарна) 
болон 
талбайн 
гадна 
ашиглагдаж 
буй замууд,  

км Засвар 
үйлчилгээ 
шаардлага
тай үед 

 - ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Хүнд машин, 
механизмын 
хэлтэс 

 -  Замын 
засвар, 
арчилгаан
ы хувиар; 
Төслийн 
талбайд 
хийгдэж 
байгаа 
тоосны 
хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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8 Замаас үүсэх 
тоосжилтыг бууруулах 
- хурдны хязгаарыг 
дагаж мөрдүүлэх 
(Хурдны хязгаарын 
тэмдэг, тэмдэглээ 
байрлуулах, тээврийн 
хэрэгслүүдэд 
байрлуулсан GPS-ийн 
мэдээнд хяналт тавих) 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод 
болон 
талбайн 
гадна 
ашиглагдаж 
буй замууд 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтсийн - 
Хяналтын өрөө 

Эрүүл мэнд, 
Байгаль орчин, 
Аюулгүй 
ажиллагаа, 
Аюулгүй 
байдлын 
хэлтэс 

Хяналтын 
өрөөний 
мэдээ 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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9 Хөрс хуулах, барилгын 
болон бусад 
зориулалтаар талбай 
бэлтгэх, 
карьер/бутлуур 
ажиллуулах, элс хайрга 
ачих/буулгах зэрэг 
газар шорооны 
үйлажиллагаанаас 
үүсэх тоосжилтыг 
бууруулах - Хүчтэй 
салхитай үед хөрс 
хуулах, ачиж буулгах 
үйл ажиллагааг зогсоох  

Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаа 
явуулах бүх 
талбай, ил 
уурхайн 
талбай 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Салхины 
хурд 
12м/с-ээс 
давсан 
тохиолдол 
бүр 

Тооцох 
боломжгүй 

Тооцох 
боломжгү
й 

Ил уурхайн 
хэлтэс 

  Хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

"Агаарын тухай" 
болон "Агаарын 
бохирдлын 
төлбөрийн тухай" 
хууль; 
MNS 4585:2007 
"Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 
MNS 5885:2008 
"Агаарт байх 
бохирдуулах 
бодисын хүлцэх 
хэмжээ. Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 
MNS ISO 
4227:2002 
"Хүрээлэн буй 
орчны агаарын 
чанарын хяналтын 
төлөвлөгөө" 
MNS 6063:2010 
"Агаарын чанар, 
хот суурин газрын 
гадаад орчны 
агаарт байх 
бохирдуулах 
бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ" 
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10 Тоос үүсэх гадаргууг 
бууруулахын тулд  
тээвэрлэлтийг 
батлагдсан зам 
маршрутын дагуу 
гүйцэтгэх, зөвхөн 
зөвшөөрөгдсөн талбайд 
батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 
газар хөндөх, аль болох 
шинээр газар 
хөндөхгүй байх 
журмыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх, ашиглаж 
дуусмагц нөхөн 
сэргээх 

Уурхайн 
талбайд 
болон Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаа 
явуулах бүх 
талбай, 

        

11 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өндөрлөгөө, 
өргөтгөлийн барилгын 
ажлын үед тоосжилт 
үүсгэж болзошгүй 
хуурайшсан гадаргууг 
чийгшүүлж байх  

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж
ийн 
өргөтгөлий
н барилгын  
ажлын 
талбай 

төгрөг 
жилд 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн 
баг 

  Хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

"Агаарын тухай" 
хууль; 
MNS 4585:2007 
"Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 

12 Баяжуулах үйлдвэрийн 
анхдагч бутлуур, 
хүдрийн агуулахаас 
тоосжилт бий болохоос 
сэргийлж шинэ тоос 
дарагч бодисыг 
ашиглаж эхлэх 

Анхдагч 
бутлуур 
хүдрийн 
агуулах 

тн Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Баяжуулах 
үйлдвэр 

ЭМААБОАБО
Н- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
хэлтэс 

Хөөсрүүлэ
х бодисын 
хэрэглэсэн 
өдөр 
тутмын 
тайлан, 
Тоосны 
хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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13 Дулааны төв станцын 
технологид тохирсон 
нүүрс хэрэглэх, засвар 
үйлчилгээг тухай бүр 
хийх, бохирдуулагчийн 
ялгарлыг шүүж, 
стандарт хэмжээнд 
барих шүүлтүүр 
ашиглах 

Дулааны 
төв станц 

төгрөг 
жилд 

 -   - ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Дулааны төв 
станц 

ЭМААБОАБО
Н- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
хэлтэс 

 - 
Нүүрсний 
лаборатор
ийн 
шинжилгэ
эний үр 
дүн, 
- Хуваарьт 
хэмжилти
йн тайлан 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS6298:2001, 
MNS6342:2012, 
MNS6342:2012, 
MNS5457:2005, 
MNS5919:2008 

14 Тээврийн хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизмаас ялгарах 
хорт утааг стандартын 
төвшинд байлгах - 
Уурхайн үйл 
ажиллагаа болон 
барилгын ажилд 
ашиглаж байгаа бүх 
тээврийн хэрэгсэл, 
хүнд машин механизм, 
техникийг тогтмол 
үзлэгт хамруулах, 
засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийж байх 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизм; 

      ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизмын 
засвар 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

  Тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд 
машин 
механизму
удад 
хувиарт 
үзлэг, 
засвар 
үйлчилгээ 
хийсэн 
бүртгэл 

"Агаарын тухай" 
болон "Агаарын 
бохирдлын 
төлбөрийн тухай" 
хууль; 
MNS 6063:2010 
"Агаарын чанар, 
хот суурин газрын 
гадаад орчны 
агаарт байх 
бохирдуулах 
бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ" 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 76 

 

15 Түлшний нөөцлүүр сав 
болон аянга 
зайлуулагчийн бүрэн 
бүтэн байлыг өдөр бүр 
шалгах, ил гаргах, оч 
үсэргэхийг хатуу 
хориглох 

Шатахүүн 
түгээх 
станц болон 
түлшний 
агуулах 

      ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Агуулах   Шатахуун 
түгээх 
станц 
болон 
түлшний 
агуулахын 
үйл 
ажиллагаа
ны журам, 
өдөр 
тутмын 
үзлэг 
шалгалт 

MNS 4628:2013 
Шатахуун түгээх 
станц. Барилга 
байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийн 
техникийн ерөнхий 
шаардлага 

16 Бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламжаас эвгүй 
үнэр ялгарахаас 
сэргийлж технологийн 
горимыг сайтар 
баримтлан ажиллах,  

Бохир ус 
цэвэршүүлэ
х 
байгууламж 

тонн Нийт 
цэвэршүүл
сэн бохир 
усны 
хэмжээ 

Ажилчдын 
санал хүсэлт, 
гомдол 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Дэд бүтцийн 
түүхий ус 
хангамжийн баг  

  Ахуйн 
бохир 
болон 
хоолны 
үлдэгдлий
г 
тээвэрлэдэ
г тээврийн 
хэрэгслий
н фото 
зураг 

"Агаарын тухай" 
хууль: Зүйл 9-1, 2, 
3; 10-1, 2, 3, 4, 5, 6; 
11-1, 2, 3; 13-1, 2.  
MNS 4226:2000 
"Агаарын чанар. 
Ерөнхий 
ухагдахуун. 
Хэмжих нэг" 
MNS 4585:2007 
"Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 
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17 Авто тээврийн болон 
өөрөө явагч хэрэгсэлд 
ногдох агаарын 
бохирдлын төлбөрийг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай 
хуульд заасан хувь, 
хэмжээгээр журмын 
дагуу тогтмол төлөх 

Автотээври
йн болон 
өөрөө явагч 
хэрэгслээс 
ялгарах 
нүүрс 
хүчлийн 
хийн 
төлбөрийг 
тэдгээрийн 
ангиллаас 
хамааруула
х төлөх 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Оюу толгой 
ХХК болон 
гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллагууд 

  Авч 
хэрэгжүүл
сэн ажлын 
тайлан 

 

 
Дуу шуугианаас үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр 

18 Техник хэрэгсэл, 
тээврийн хэрэгслүүдээс 
гарах дуу шуугианы 
төвшинг тухайн 
тээврийн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэгчээс зааж 
өгсөн дээд чимээний 
техникийн үзүүлэлтээс 
хэтрүүлэхгүй байх 
засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийх 

Уурхайн 
талбай 
орчмын 
техник 
хэрэгсэл, 
тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр 
болон зам 
дагуух бүх 
байгууламж
ууд 

дБ Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ОТ ХХК-ийн 
бүх алба, хэлтэс 

   - Үзлэг 
шалгалтын 
хуваарь 

MNS4585:2016. 
Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага, Байгаль 
орчныг хамгаалах 
тухай хууль 1995. 
Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай 
хууль 2008. 
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19 Тэсэлгээний үйл 
ажиллагааг явуулахдаа 
агаарын дэлбэрэлт, 
чичиргээний талаарх 
үндэсний болон олон 
улсын стандартын 
дагуу өдрийн цагаар 
буюу 13:30-15:30 
хооронд гүйцэтгэх 
тохиромжтой 

Ил уурхай 
болон 
уурхайн 
ажилчдын 
тосгон 

мм/с Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Ил уурхайн 
хэлтэс 

   - 
Тэсэлгээни
й хуваарь 

Засгийн газрын 
2006 оны 149 
дүгээр тогтоолын 2 
дугаар хавсралт 
"Тэсэлгээний 
ажлын аюулгүй 
ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм" 
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4. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

4.1. Биологийн олон янз байдал 

Хүснэгт 19. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

 

Байгаль 
орчныг 

хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

(сая 
төг) 

Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

 Хууль бус 
антай тэмцэх 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 

Номгон, Баян-
Овоо, 

Манлай, 
Ханбогд, 

Дорноговь 
аймгийн 

Хатанбулаг, 
Хөвсгөл 

сумдын нутаг 
дэвсгэр 

 Га 1,500,000  - 100.0  Оюу толгой 
ХХК 

Байгаль, Зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

2018 оны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 

Төсөл хэрэгжих 
сумдын удирдлага, 
хамтран ажиллах 
газар, агентлагын 
дарга нартай хийх 
гэрээ, харилцан 
ойлголцлыг санамж 
бичиг 

Байгал, 
зэрлэг 
амьтанд 
ээлтэй 
ноолуур 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 
Номгон, Баян-
Овоо сум 

Га 800,000 - 200.0 Оюу толгой 
ХХК 

Байгаль, Зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

2018 оны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 

БОНХ-ийн сайдын А-
117 тоот тушаал 

Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-ийн 55-р тогтоол 
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4.2. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ нь биологийн олон янз байдалд үр өгөөж өгөхөд 
чиглэгдсэн олон төрлийн үйл ажиллагаа юм. Гэхдээ энэ төрлийн арга хэмжээний үр ашиг, 
үр дүнг тооцоход маш хэцүү, төвөгтэй байдаг. Хэдийгээр биологийн олон янз байдалд энэ 
төрлийн арга хэмжээнээс үзүүлэх үр дүн нь хэмжихэд хэцүү, төвөгтэй боловч биологийн 
олон янз байдлын хамгаалалд зайлшгүй хэрэгцээтэй ажлын нэг хэсэг юм. Байгаль 
хамгааллын нэмэлт арга хэмжээнд материаллаг бус зүйлс багтах ба байгаль хамгааллын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх, орон нутгийн 
ард иргэд, олон нийтийн экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх сургалт, өдөрлөг зохион 
байгуулах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа хамаарна.  
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Хүснэгт 20. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Арга хэмжээний 
чиглэл Арга хэмжээний төрөл Арга хэмжээний 

цар, хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур Нийт зардал, 
сая төг 

1 

Олон нийтийн 
экологийн 

мэдлэг, 
боловсролыг 
дээшлүүлэх 

“Ногоон” өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж  иргэдийн байгаль, экологийн талаарх мэдлэг, ухамсарыг нэмэгдүүлэх. Үүнд: 

* Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан 
зохиох арга хэмжээнүүд  

ЭМААБО – Байгаль орчин-
Биологийн олон янз 
байдлын хэлтэс 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 1.00 

* Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг 
хамгаалах өдөрлөг 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд 

ЭМААБО - Биологийн олон 
янз байдлын баг, Зэрлэг 
амьтан судлах хамгаалах 
төв, Монголын шувуу 
ажиглагчдын клуб 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 1.00 

* Дэлхийн биологийн олон янз 
байдлын өдөрлөг 

ЭМААБО – Байгаль орчин-
Биологийн олон янз 
байдлын хэлтэс 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 1.00 

2 

Биологийн олон 
янз байдлын 

судалгаа, 
шинжилгээний 
ажлын үр дүнг 
олон нийтийн 

хүртээл болгох 

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
биологийн олон янз байдлын талаар 
мэдээлэл хүргэх, орон нутгийн сонинд 
мэдээ бэлдэж иргэдэд тараах 

Улсын 
хэмжээнд, 
Ханбогд, 

Манлай, Баян 
Овоо 

ЭМААБО - Байгаль орчин-
Биологийн олон янз 
байдлын хэлтэс 

Орон нутгийн сонин болон 
олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслэлд бэлтгэж 
хэвлүүлсэн мэдээллийн тоо, 
олон нийтэд хүртээл болгосон 
тоо 
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5. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

5.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

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.  

5.1.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

Техникийн нөхөн сэргээлт нь биологийн нөхөн сэргээлт буюу биологийн олон төрөл 
зүйл тухайн газар эргэн нутагших экосистемийг сэргээх цогц үйл ажиллагааны үндэс 
суурь болдог учраас Оюу толгой компани нь техникийн нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд 
нь хариуцлагатай гүйцэтгэж ирсэн. 2017 оны эцсийн байдлаар нийт 1530.85 га талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгээд байна. 

Оюу толгой компани ийнхүү явцын нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа нь 
үйл ажиллагаа явуулж хөндсөн аливаа газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журамдаа оновчтойгоор шигтгэж, тэрхүү журмыг  
өндөр хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байгаад оршиж байгаа юм. Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн нөхцөлд тухайн ажлыг гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн 
талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг Техникийн нөхөн сэргээлтийн дотоод журмын 
дагуу стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж Оюу толгой компанийн Байгаль 
орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг бөгөөд ингэснээр аливаа хөндөгдсөн 
талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг. Нөхөн сэргээсэн талбайд Газрын асуудал хариуцсан болон Ургамлын 
судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн 
биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг 
амжилттай бүрэн бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох Газар хөндөх 
зөвшөөрлийг хаадаг. 2018 онд энэхүү зарчмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Хүснэгт 21-
д 2018 онд  техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж байгаа талбайнуудын 
жагсаалтыг үзүүлэв. Нийт 13.88 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
гүйцэтгэнэ. Мөн зам барилгын ажлын карьерийг ашиглагдаж дуусангуут техникийн 
нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэнэ, энэ карьеруудын талбайн хэмжээ барилгын ажлаас 
шалтгаалан тодорхой болно. 

Хүснэгт 21. 2018 онд  техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх талбайнууд 

Д/д Талбайн нэр 
Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 

дугаар 

1 Ажилчдын А суурин /Лицензийн талбайн гадна/ 3.80 ГХЗ-110409 

2 Хуучин нүүрсний зам / Лицензийн талбайн гадна/ 10.08 Байхгүй 

Нийт талбай 13.88  
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Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг компанийн гео-мэдээллийн санд 
бүртгэж, улирал болон жилээр тайлагнана.  

Эдгээр талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг Техникийн нөхөн 
сэргээлтийн дотоод журамд заасан шаардлагуудын дагуу шалган хүлээн авч, 
лицензийн талбайн гадна байрлалтай талбайнуудыг Монгол Улсын Газрын хэвлийн 
тухай хуулийн 20.4-д заасны дагуу ашиглах зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны 
байгууллагад хүлээлгэн өгнө. 

5.2.Биологийн нөхөн сэргээлт 

Өмнөх I дүгээр бүлэгт Оюу толгой төслийн зүгээс өмнийн говийн бүс нутгийн 
биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж, энэхүү зорилгодоо 
хүрэхийн тулд биологийн олон янз байдалд учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх гэсэн шатлалтайгаар бууруулах 
зарчмыг баримтлах тухай дурьдсан билээ. Энэхүү шатлалын дагууд хөрс, ургамлан 
нөмрөгт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авахад компанийн 
Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгоө болон 
түүнтэй дагалдах бусад журмуудын хэрэгжилтээр хангах ажилладаг.  

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

Аливаа уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эцсийн үр дүн нь бэлтгэл ажлын 
үр дүнгээс шууд шалтгаалдаг бөгөөд ОТ төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн 
талбайг нөхөн сэргээхэд ашиглах мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, нэг наст 
ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх нь биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхлэл юм. 
Төслийн зүгээс хийж буй биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг бодитой, үр дүнтэй 
болгох зорилгоор тухайн бүс нутгийн байгалийн ургамлын үрийг хэрэглэхээр 
төлөвлөн, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд Байгалийн ургамлын үржүүлгийн 
газар (БУҮГ)-ыг байгуулан 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус БУҮГ-т 
2012-2017 онд тарьсан тарьц, суулгацаас 119816 ширхэгийг нөхөн сэргээлт, 69576 ш 
ширхэгийг ногоон байгууламж байгуулах үйл ажиллагаанд ашиглаад байна. 2017 оны 
намрын тооллогын үр дүнд нийт 159330 ш говь цөлийн бүс нутгийн 1-4 настай тарьц 
суулгац өвөлжиж байна.   

Оюу толгойн төслийн зүгээс 2012-2017 онуудад нийт 400.49 га талбайд биологийн 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн. 2018 оны хувьд Гүний Хоолойн ус татах шугам 
байгуулах, зам барилгын ажлын явцад хайрга, дүүргэгч материал авч байсан карьер 
болон кемпийн зориулалтаар ашиглаж байсан талбайг хамарсан 12.5 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж байна (Хүснэгт 22).  
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Өнгөрсөн 2017 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайнуудад усалгаа 
арчилгааг үргэлжлүүлэн хийнэ. Ингэснээр эдгээр талбайг нөхөн сэргээлт хүлээн авах 
комисст хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөж байна.  

Үүнээс гадна Оюут (хуучин) нисэх онгоцны буудлын нисэх зурвасын 33 га талбайд 
гүйцэтгэх биологийн нөхөн сэргээлтийн 2 жилийн ажлын төлөвлөгөөг гаргаад байна. 
Энэ нисэх зурвасыг шаварлаг материалаар нягтаршуулж байгуулсан нь ургамлан 
бүрхэвч үүсгэх ажлын үр дүнг бууруулж байна. Биологийн нөхөн сэргээлтийг тус 
талбайд үр дүнтэй хийхийн тулд хөрсний ялзмаг, үржил шимийг нэмэгдүүлэх нэн 
шаардлагатай байгаа юм. Иймд уурхайн гал тогооноос гарч байгаа хоол болон бусад 
био хаягдлыг ашиглан гадаа ил талбайд аэроб нөхцөлд их хэмжээгээр бордоо хийх, энэ 
бордоогоор нисэх зурвасын талбайн хөрсийг бордох ажлыг энэ 2018 онд хийж 
гүйцэтгэх болно.  Энэ бордсон талбайд ирэх 2019 онд ургамалжуулах ажлыг хийхээр 
төлөвлөж байна.  

Энэхүү компост бордоо нь бусад органик бордооноос ялзмагжилт ихтэй, задрах нь 
удаан, хөрсний бүтэц, үржил шимд хамгийн сайн нөлөө үзүүлдэг бордоо юм. Компост 
бордоогоор хөрсийг бордсоноор хөрсний органик бодис сайжрахаас гадна хэрэгцээт 
микро, макро элементийг хөрсөнд хөдөлгөөнгүй хэлбэрт байдлаас нь хөдөлгөөнт 
хэлбэрт шилжүүлж ургамлын эд эрхтэн, мал амьтанаар дамжуулан хүний биед 
ирүүлдэг энэ чухал үйл ажиллагааг явуулдаг мирко организмуудыг хөрсөнд ихэсгэдэг 
болно.   
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Хүснэгт 22. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө - 2017 

№ Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт  Нөхөн сэргээх арга Арга хэмжээний цар, хүрээ   

Төлөвлөсөн 
ажлын 

хэмжээ, га 

Хэрэгжү
үлэх 

хугацаа, 
сараар 

Баримтлах  
стандарт, 
аргачлал 

Гүйцэтг
эл, га 

Хариуцах 
талууд 

1 

Оюу толгой төслийн 
биологийн нөхөн 

сэргээлтийн шатанд 
гүйцэтгэх үйл 

ажиллагааны үндсэн 
зорилго, чиглэл нь 

Монгол Улсын MNS 
5915:2008 стандартын 
ангилалд тусгагдсан үр 
өгөөжтэй бэлчээрийн 

зориулалт бүхий газрыг 
бий болгох, 

ургамалжуулах замаар 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны үед 

элэгдэж, эвдэрсэн газрын 
хөрсийг бэхжүүлж, 
үржил шимийг нь 

сайжруулж, хүрээлэн буй 
орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 

явдал юм.  

• БУҮГ бойжуулсан 
2-3 настай сөөг, 
сөөгөнцөр 
ургамлын 
суулгацыг тарих 

- Хаягдал мод цуглуулах 
талбайн 1.33 га, 

- Зам барилгын ажилд 
ашиглагдаж байсан BR-
KB02 цэгийн карьерийн 
0.62 га, 

- Усны эрэл хайгуулын 
үед өрөмдсөн 
цооногийн 3,50 га, 

- Гүний Хоолойн зам 
барилгын ажлын явцад 
хайрга, дүүргэгч 
материал авч ашигласан 
карьер 

Нийт 10.00 га VII-X 

Уул уурхайн 
үйл 

ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд 

орсон газарт 
техникийн 

болон 
биологийн 

нөхөн сэргээлт 
хийх аргачлал 
(2015 оны А-

138) 
 

Биологийн 
нөхөн 

сэргээлтийн 
дотоод журам 

  

Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, ОТ ХХК 
Экоминерал 

ХХК 

2 
• Устай үрлэгч 
ашиглан үрэлгээ 
хийх   

Ил уурхайн хаягдлын 
овоолгын налууг нөхөн 

сэргээх 
2.50 VII-IX   

Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, ОТ ХХК 
Экоминерал 

ХХК 
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2 

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

Оюут нисэх буудалд 
ашиглаж байсан 33 га нисэх 
зурвасын талбайг 
ургамалжуулах ажлыг 2 үе 
шаттайгаар хийх болно. 
Үүнд,  
1. хөрсний үржил шимийг 
сайжруулахад зориулсан 
бордоог бэлтгэн, талбайн 
хөрстэй хамт хольж 
ургамалжуулалтын өмнөх 
ажлуудыг гүйцэтгэнэ.  
2. Бордсон талбайн хөрсний 
хяналт шинжилгээг хийж, 
хөрсний ялзмаг, үржил шим 
нэмэгдсэн тохиолдолд 
ургамалжуулах ажлыг 
дараах онуудад нь 
гүйцэтгэнэ. 

- II-X     

Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, ОТ ХХК 
Экоминерал 

ХХК 

2018 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх нийт талбайн хэмжээ: 12.50 
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5.2.1. Ногоон байгууламж байгуулах  

Оюу толгой ХХК 2011 оноос эхлэн 7 дахь жилдээ бүх нийтээр мод тарих үндэсний 
өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж уурхайн талбайд ногоон байгууламж байгуулах ажлыг 
үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай хамтран өрнүүлж байна. Энэхүү хамтын 
ажиллагааны хүрээнд уурхайн талбай болон Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-
овоо, Цогт-овоо, Хүрмэн, Цогт-цэций, Гурвантэс, Даланзадгад хотуудад 2012-2017 оны 
хавар, намар 10 зүйлийн мод болон сөөгөн ургамлын 2-3 настай 69576 ш тарьц, 
суулгацыг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийлүүлээд байна. 2018 онд хөрш 
зэргэлдээх сум орон нутагтайгаа хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлэн ажиллах болно.  

2018 онд ОТ БОХ бусад хэлтэс болон гэрээт байгууллагуудтай хамтран уурхайн 
лицензийн талбай дотор 0.5 га талбайг ногооруулахаар төлөвлөж байна (Хүснэгт 23). 
Дээрх ногоон байгууламж байгуулах талбайдаа хайлаас, жигд, сухай, заг, харгана зэрэг 2-
3 настай тарьц, суулгац тариалахаар төлөвлөж байна. 
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Хүснэгт 23. Лицензийн талбайд ногоон байгууламж байгуулах 2018 оны төлөвлөгөө  

Арга хэмжээний 
зорилт  Хамрах хүрээ Ажлын 

хэмжээ, га Арга, аргачлал Хэрэгжүүлэх 
хугацаа, сар Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Төв суурийн 
газрын 

тохижилтод 
зориулан ногоон 

байгууламж 
байгуулах  

Уурхайн 
лицензийн 
талбайд  

0.5 
Ханбогд суман 

дахь БУҮГ 
бойжуулсан 2-3 

настай мод, 
сөөгний тарьц 

суулгацыг тарьж, 
арчлан ургуулах  

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

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 

баг 

Оюу толгой 
ХХК-ийн 
хэлтэсүүд болон 
гэрээт 
байгууллагуудтай 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ. Тарьсан тарьц 

суулгацийн тоо 
хэмжээ болон 

амьдралтын хувь 

Газрын тухай 
хууль, Ойн 

тухайн хууль  

 

Ногоон 
байгууламж 
байгуулах 

дотоод журам 

Хөрш 
зэргэлдээ 
орших сумдын 
төвд  

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

Сум орон 
нутгийн иргэд, 
аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудтай 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 
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6. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 24. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэ
гч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Нөхөн олговрын гэрээ 
хаах  

Нөлөөллийн 
89 өрх  89  700.00 ОТ ОНХ 3 талт 

зөвлөл   Хөндлөнгийн үр 
дүнгийн үнэлгээ 

Хөндлөнгийн үр 
дүнгийн үнэлгээний 
тайлангийн зөвлөмжийн 
дагуу төлөвлөгөө 
боловсруулж ажиллана  

     ОТ ОНХ 3 талт 
зөвлөл  Хөндлөнгийн үр 

дүнгийн үнэлгээ 

Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрийн төсөл 
хэрэгжүүлэх  

Нөлөөллийн 
өрхүүд  39  200.00 ОТ ОНХ Сүбүдэй 

майнинг    

Нэхэмжлэлийн хорооны 
шийдвэрийн дагуу 
батлагдсан өрхүүдэд 
нөхөн олговор олгох  

Хөөн 
хэлэлцүүлэгд

ээд нэмж 
орох малчид  

 17   ОТ ОНХ 
Нэхэмжлэ

лийн 
хороо 

Төлбөрийн 
нэхэмжлэлий
г барагдуулах  

Гэрээ хийх 
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7. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Хүснэгт 25. Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 
хэрэгжүүл

эгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Соёлын өвийн 
зааварчилгаа ОТ ажилчид 

Хамрагдсан 
ажилчдын 

тоо 
0   ОТ ОНХ  

Газар хөндөх 
ажилд 

оролцсон 
ажилчдын 

80% 
хамрагдсан 

ОТ Дурсгалт 
зүйлс олдох 
баримтлах журам 

Түүх соёлын 
дурсгалт газруудад 
ажиглалт 
мониторинг хийх 

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

4 удаагийн 
хяналт 6   ОТ ОНХ  

Бүх дурсгалт 
жилд 4 удаа 
газруудыг 
хамруулна 

 

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

Хайгуул судалгаа 
хийгдээгүй талбай 0 0  + ОТ ОНХ  ОТ БОХ  

СӨХ тухай хууль 
27.8, 27.9 
БСШУ сайд 222 
дугаар тушаал 
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8. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

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

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

Хүснэгт 26. БОНБНҮ-ний тодотгол байдлаар хийгдсэн химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээний 
тайлангууд 

No Нэр  Гүйцэтгэсэн 
огноо Зориулалт Гүйцэтгэсэн 

1 
“Химийн хорт болон аюултай 
бодисын БОНБНҮ, эрсдэлийн 
үнэлгээний нэмэлт тодотгол 

2011 
Оюу толгой уурхайн 
ТЭЗҮ шинэчлэгдэж 
батлагдсан 

SEC 

2 

Оюу толгой төслийн нэмэлт 
тодотгол буюу Оюу толгой 
төслийн баяжуулах үйлдвэрийн 
химийн нэмэлт бодисуудын 
эрсдэлийн үнэлгээ 

2012 
Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглах нэмэлт 
химийн бодисууд 

MGES 
Consultant 

3 

Оюу толгой төслийн Баяжуулах 
үйлдвэрт ашиглаж буй химийн 
бодисын эрсдэлийн үнэлгээний 
тайлан 

2014 
Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглах нэмэлт 
химийн бодисууд 

Nature 
sustainability 

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

• Аюултай материалын менежментийн журам,  
• Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам.  
• Аюултай материал болон түлшний менежменттэй холбоотой Аюултай 

Материалын Удирдлагын Журам, 
• Аюултай бодисын зөвшөөрөл авах зааварчилгаа, 
• Нүүрс уст нэгдлээр бохирдсон хөрсний удирдлага болон эргэлтийн асуудалтай 

холбоотой Ландфарм ажиллуулах Журам, 
• Тэсрэх дэлбэрэх бодистой харьцах болон хадгалах асуудалтай холбоотой 

Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам. 

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байгаа бөгөөд 2018 онд 
химийн бодисын нэгдсэн агуулах барихаар төлөвлөгдөж байна.  
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- Бетонон хатуу хучилттай задгай талбай (Тос тосолгооны материал болон ISO 
танктай бодисууд) 

- Бетонон хучилттай битүү агуулах 
- Тусгайлан давхар дулаалгаар доторлож, агааржуулалтын систем суурилуулсан 

чингэлэг (Ууршимтгай бодисууд) 

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.  

Өнөөгийн байдлаар нийт 1686 химийн бодисын ХАЛМ-ыг тухайн химийн бодистой 
тулгаж баталгаажуулсан бөгөөд эдгээрийг химийн бодисын хор аюулын лавлах бүхий 
Chem Alert системд оруулаад байна. Цаашид дотоод аудит явуулах зарчмаар химийн 
бодис ашиглалтад тогтмол хяналт тавьж ажиллаж болно.  

Уг Chem Alert систем нь олон улсад ашиглагддаг химийн бодисыг зүй зохистой 
аюулгүй ашиглахад зориулагдсан ухаалаг систем юм. Уг системийг ашигласнаар 
тухайн ашиглах гэж буй химийн бодисын талаар үйлдвэрлэгч, хор аюулын зэрэглэл, 
шаардлагатай нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт мэдээллийг Монгол болон Англи 
хэл дээр авах боломжийг нийт төслийн хүрээнд ажиллаж буй ажилчид авах боломжийг 
бүрдүүлж өгч байна. Цаашид уг систем дэх бодисын мэдээлэл тогтмол нэмэгдэж, 
сайжирч явах болно.  
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Хүснэгт 27. Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Хаягдал химийн бодис аль 
болохоор гаргахгүй, бүрэн 
ашиглаж байна 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

 Химийн 
бодисын 
хэрэглээ  

Захиалгын 
хэмжээ  

  
 Үйл 
ажиллагааны 
зардал 

 Байгаль орчны 
хэлтэс Төв агуулах 
Худалдан авалтын 
хэлтэс   

 Байхгүй  
 Захиалж авсан 
бодисын тоо 
хэмжээ  

 Рио Тинто 
группийн 
стандарт, Оюу 
толгой уурхайн 
дотоод журам 

Химийн бодисыг ашиглах, 
хадгалах явцад хоорондоо 
нийцэхгүй бодисуудыг хамт-
хадгалахгүй  

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  
бүх химийн 
бодис 

   - 

 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Эрүүл мэндийн 
хэлтэс 

 Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд  

- 

Химийн бодис хадгалах, 
ашиглах болон тээвэрлэх үед 
савны битүүмжлэл, бүрэн 
бүтэн байдлыг байнга шалгана 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  -    - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Тээвэрлэгч гэрээт 
компани  

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд 

- 

Монгол Улсын 
холбогдох хууль 
журам  

Химийн бодисын бохирдолтой 
усыг ил задгай урсгахгүй 

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  -    - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж  агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

 Нийт гарах эх 
үүсвэр  

- 

Химийн хорт бодисыг 
хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, 
устгах үйл ажиллагааг зохих 
шаардлагын дагуу явуулж 
байна 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  -    - 
  Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд 

- 
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Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг зориулалтын 
агуулахад, хор аюулын лавлах 
мэдээлэлд заасан нөхцөлд 
хадгалах, химийн бодисын 
хадгалалт, 
ашиглалт,зарцуулалтад 
тогтмол хяналт тавьж байна 

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  

Захиалгын 
хэмжээ, хадгалж 
байгаа химийн 
бодисын нийт 
хэмжээ   

   - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хадгалж байгаа 
агуулахууд  

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд 

- 

Химийн бодисын үлдэгдэл, 
хаягдлыг устгах ажлыг 
холбогдох  хууль 
тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ  

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  

- 

   - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Хаягдал гаргагч 
нэгж хэсгүүд  

 Нийт гарах 
хаягдлын тоо 
хэмжээ 

- 

Химийн бодисыг хэрэгцээнээс 
илүү хэмжээгээр нөөцлөн 
нийлүүлэхгүй  

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  

- 
   -  Төв Агуулах  

Захиалагч 
худалдан авалтын 
баг  

 Захиалгын хэмжээ  

- 

Химийн бодисын нэгдсэн 
агуулахын барилгын ажлыг 
эхлүүлэх 

Оюу толгой 
уурхайн 
талбай 

 
- 

- - Төв агуулах   
MNS 6458 : 2014 
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9. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 28. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

 

Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах хүрээ 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Төслөөс гарч байгаа 
хаягдлыг дахин ашиглах, 
боловсруулах чиг хандлагыг 
үргэлжлүүлэн ажиллана. 

  Хог хаягдал 
дахин 
боловсруулах 
цэг 

  

 Хуримтлагдсан 
байгаа 
хаягдалын 
хэмжээ  

   - 
 Байгаль орчны хэлтэс  
Агуулахын баг 
Логистикын баг  

 Байхгүй 
 Одоо байгаа 
хаягдалын 
хэмжээ  

Хог хаягдлын тухай 
хууль 

Аюултай хог хаягдлыг 
тээвэрлэх ажиллагааг 
журамлаж, бусад төрлийн 
хог хаягдалтай холихгүй, 
тусад нь тээвэрлэж, тусгай 
зориулалтыг газар хадгалах, 
устгах 

Хог гаргаж 
байгаа харьяа 
хэлтэсүүд  

 
Жилд гарах нийт 
тоо хэмжээ  

 - Байгаль орчны хэлтэс   Байхгүй 
Хог хаягдалын 
бүртгэл  

- 

Хог хаягдал үүсгэгч болон 
эрх бүхий иргэн, ААН, 
байгууллага нь батлагдсан 
маягт болон “эх үүсвэрээс 
гарах хог хаягдлын 
кодчилсон жагсаалт”-ын 
дагуу хог хаягдлын тоо 
бүртгэлээ тухай бүр хөтөлж, 
энэ журмаар тогтоосон 
хугацаанд тайлангаа сум, 
дүүргийн Засаг дарга, эсхүл 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан  

 
Жилд гарах нийт 
тоо хэмжээ 

 - 
Хог хаягдал хариуцсан 
ажилтан 

Байхгүй 
Хог хаягдалын 
бүртгэл 

Хог хаягдлын 
улсын тоо бүртгэл 
хөтлөх, тайлагнах 
журам 
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түүний томилсон этгээдэд 
хүргүүлнэ 

Хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах, ашиглах 
үндэсний компаниудтай 
хамтран ажиллах, 
тэдгээрийн үйл ажиллагааг 
Оюу толгой ХХК болон 
олон улсын байгууллагын 
стандарт, шаардлагад 
нийцүүлэхэд зөвлөмж өгөх 

Ус, хог 
хаягдал 
хариуцсан баг, 
Хууль эрхзүйн 
хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

 
Уулзалт, газар 
дээр нь очиж 
ажиллах 

 - 

Ус, хог хаягдал 
хариуцсан баг, Хууль 
эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Бусад байгаль 
орчны багууд 

Дахивар хогийг 
ашигласан 
хэмжээ 

Рио Тинто группийн 
стандарт 

Оюу толгой 
уурхайн дотоод 
журам 
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10. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэсэг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, аюулгүй байдлын хэлтэст харьяалагддаг бөгөөд 4 багийн нийт 20 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баг тус бүр өөрсдийн ажлын үүрэгтэй. 
Хэлтсийн бүтэц, үндсэн үүргийн талаарх мэдээллийг дараах зургаас харна уу. 

Зураг 13. Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын хэлтсийн бүтэц, зохион 
байгуулалт. 

  
Оюу толгой ХХК нь 2012 оноос олон улсын ISO 14001 стандартад нийцсэн Эрүүл 
мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ЭМААБОУТ)-г 
амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн ба Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны 
(ЭМААБО)-ны үйл ажиллагаандаа байнгын дахин хяналт хийж, сайжруулах шаардлага 
гарвал холбогдох өөрчлөлтийг оруулдаг. Ялангуяа Удирдлагын тогтолцооны 4-р хэсэг 
ЭМААБО-г үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө байдаг ба энэ төлөвлөгөөнд 
байгаль орчны гүйцэтгэлээ сайжруулахын тулд авах арга хэмжээг шат дарааллан зааж 
мөн тухайн арга хэмжээг биелүүлэх албан тушаалтан бүрийн үүрэг хариуцлагыг нэг 
бүрчлэн зааж үзүүлсэн байдаг.     

Мөн Рио Тинто групп 2011 онд Оюу толгой төсөлд өөрийн менежментийн туршлага, 
арга барилыг нэвтрүүлэх болсонтой холбоотойгоор Оюу толгой компани нь Рио Тинто 
Бизнес Шийдэл (РТБШ) хэмээх дэлхийд 40 000 орчим хэрэглэгчтэй мэдээллийн 
сүлжээний шинэ гишүүнээр элсэн орсон юм. Энэхүү цогц сүлжээг ашиглан байгаль 
орчны чиглэлээр хийгдсэн мэргэжлийн байгууллагын үзлэг шалгалт, аудитын үр дүн 
болон байгаль орчны зөрчил гарсан тохиолдлыг бүртгэж, үнэлж, засаж залруулах ба 
сэргийлэх арга хэмжээг авч, шаардлагатай бүх талуудад тайлагнадаг. Жишээлбэл: 

ЭМААБОАБ 

Эрдэслийн удирдлага, 
менеж-н систем 

Эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Байгаль орчин 

Аюулгүй 
ажиллагаа 

Эрүүл мэнд 

Аюулгүй 
ажиллагаа Эрүүл мэнд 

Байгаль  
орчин 

Ус ба хог хаягдал, 
химийн бодисын 

менежмент 

Усны нөөц 

Усны чанар 

Хог хаягдал, 
химийн бодис 

Газрын асуудал, 
орчны хяналт 

шинжилгээ 

Газрын 
 менежмент 

Орчны хяналт 
шинжилгээ 

Амьтны  
судалгаа 

Амьтны  
судалгаа 

Ургамлын 
судалгаа 

Ургамлын 
 судалгаа 

Нөхөн  
сэргээлт 

Аюулгүй 
байдал 
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Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Галба-Өөш 
Долоодын Говийн Сав Газар, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч нарын 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн Оюу толгой төслийн Байгаль орчны Менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэнд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийг энэ системд 
оруулж, биелэлтийг ханган ажиллана.  Эдгээр зөвлөмж болон зөвлөмжийн дагуу 
хийхээр төлөвлөж буй ажлуудыг доорх хүснэгтээр харуулав. 

№ Зөвлөмж Зөвлөмжийн дагуу хийхээр төлөвлөсөн 
ажлууд 

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

Ирэх 2018 онд техникийн нөхөн сэргээлтийг 
өмнө нь хөндөгдсөн байсан 13,88 га талбайд, 
биологийн нөхөн сэргээлтийг 12,5 га талбайд 
хийхээр төсөв хөрөнгө, шаардлагатай 
төлөвлөлтийг хийсэн. Мөн түүнчлэн хуучин 
нисэх онгоцны буудлын 33 га талбайн хөрсийг 
(хоолны хаягдлаар хийсэн бордоогоор) бордох, 
үржил шимийг сайжруулах ажлыг хийх 
бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Эдгээр ажлыг 
2018 онд бүрэн хийж дуусгах болно.  

Үүнээс гадна зам барилын үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа карьеруудыг ашиглалт 
дууссан даруйд нь техникийн нөхөн сэргээлт 
хийх болно, гэвч зам барилгын ажил олон 
хүчин зүйлээс хамаарч хойшлох, өөрчлөгдөх 
асуудал гардаг. Тийм учраас баттай хийж 
дуусгана гэж амлалт өгөх боломжгүй байна. 
Иймд ашиглаж дууссан карьерийг тэр даруйд 
нь нөхөн сэргээнэ (Нөхөн сэргээлтийн хэсэгт) 
гэж төлөвлөлөө.  
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2 Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн гэх 
Манлайн зам засварын ажилд ашигласан 
карьер, кемпийн талбайн 10,59 га, хаягдал мод 
цуглуулах талбайн 1,33 га, Оюу толгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн замд ашиглагдаж байсан 
карьеруудын 4,84 га, зам барилгын ажилд 
ашиглагдаж байсан BR-KB02 цэгийн 
карьерийн 0,62 га, усны эрэл хайгуулын үед 
өрөмдсөн цооногийн 3,50 га талбайд тус тус 
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн дараа нөхөн 
сэргээлтийн хүлээн авах тул 2018 оны Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлэн ажиллах.  

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

Энэхүү зөвлөмжид дурьдагдсан талбайнуудаас 
4.84 га талбайтай Оюу толгой-Гашуун сухайт 
чиглэлийн замд ашиглагдаж байсан 
карьеруудын биологийн нөхөн сэргээлтийг 
2017 онд хийж гүйцэтгэсэн. Биологийн нөхөн 
сэргээлтийн үр дүнг ирэх 2-4 жилд харах 
боломжтой гэ үзэж байна.  

Мөн 2018 оны төлөвлөгөөнд  

- Хаягдал мод цуглуулах талбайн 1.33 га, 
- Зам барилгын ажилд ашиглагдаж байсан 

BR-KB02 цэгийн карьерийн 0.62 га, 
- Усны эрэл хайгуулын үед өрөмдсөн 

цооногийн 3,50 га, 

талбайнуунад биологийн нөхөн сэргээлт хийх 
бөгөөд үүний бодит үр дүнг 2-4 жилийн дараа 
харагдана гэж найдаж байна.  

Мөн Манлайн зам засварын ажилд ашигласан 
карьер, кемпийн талбайн 10,59 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлтийг 2019 оноос 
хийхээр төлөвлөж байна.  

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

Энэ усалгаа арчилгааг хийж гүйцэтгэн нөхөн 
сэргээлт хүлээн авах комисст хүлээлгэн 
өгөхөөр төлөвлөж байна.   

4 Хуучин хог хаягдлын цэгт техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлт хийх. 

Хуучин хогийн цэгийн техникийн нөхөн 
сэргээлтийг хийсэн. Бид одоо хөрс, газрын 
доорхи усны мониторингийн ажлыг хийж 
үнэлгээ хийх ажлыг 2018 онд хийхээр 
төлөвлөж байна. Энэ талбай-д биологийн 
нөхөн сэргээлтийг хийж үр дүнг комисс-т 
хүлээлгэн өгөх ажлыг ирэх жилүүдэд хийх 
болно. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр 
дүн гарахад 2-3 жил шаардагдах магадлалтай.  

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

“Хууль бус антай тэмцэх төсөл”-ийн тайланг 
Өмнөговь аймгийн удирдлага, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газар-т хүргүүлнэ, мөн 
танилцуулна. Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргатай гэрээний төслийг бэлтгэсэн бөгөөд 
энэ гэрээг байгуулах бүхий л арга хэмжээг авч 
ажиллах болно.  
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6 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах ажлын төлөвлөгөөнд зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчинг сайжруулах, биотехникийн 
арга хэмжээ авах, булаг ус задгайлах, бут сөөг 
тарих, замын нөлөөллийг бууруулах ажлуудыг 
төлөвлөн оруулах. 

Энэ арга хэмжээг 2018 онд хэрэгжүүлж 
тайлагнах болно.  

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

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

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

8 Хаягдлын далангаас үүсч буй тоосжилтыг 
бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах.  

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

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

Уурхайн ажилчдын суурингийн орчимд 
тохижилт, нутгийн унаган ургамлыг ашиглан 
ногоон байгууламж барих урт хугацааны 
төлөвлөгөөг боловсруулна. Тус төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.  

Орон нутгийн төв суурин газруудад ногоон 
байгууламж, мод тарихад дэмжлэг үзүүлэх, 
үнэгүй тарьц суулгацаар хангах ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийнэ.  

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

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

11 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын 
тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг 
төлөвюлөн хэрэгжүүлэх.ы 

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

- Тоос дарах шинэ бодисыг хэрэглэж 
эхэлнэ, 

- Байгууламжийн зүүн, урд, баруун 
хэсгүүдийг битүүлнэ, 

- Ойр орчмын талбайн усална, сул тоос, 
шороог цэвэрлэнэ, 

- Тоосны мониторингийн ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийнэ.  
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12 Ахуйн хог хаягдал булшлах дандфиллийн цэгт 
шатах тослох материалаар бохирдсон хаягдал 
хаяхыг таслан зогсоох  

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

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

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

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

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

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

Цаашид том оврын машин механизмын 
хаягдал дугуйг урт хугацаанд хэрхэн 
шийдвэрлэх талаар холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.   

15 Хөрсний эвдрэл, тоосжилтын хэмжээг 
бууруулах ажлын хүрээнд Оюутолгой-Ханбогд, 
Цагаанхад – Боомт хүртэлх шороон замыг 
хатуу хучилттай болгох. 

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

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

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

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

17 Өгсөн үүрэг даалгаврыг 2018 оны БОМТ-ний 
Удирдлага зохион байгуулалтын хэсэгт 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

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

• Оюу толгой ХХК нь 2018 он гараад уурхайн талбайд байрлах Ундайн сайрнаас элс 
олборлох төслийн БОНБНҮ-г БОАЖЯ-аар батлуулаад байна.  

• 2010 онд батлагдсан “Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгой 
төсөлд ашиглах” төслийн БОНБНҮ-нд Байгаль орчны үнэлгээний Эс И Си ХХК-
иар нэмэлт тодотгол хийлгэх ажил явагдаж байна.  

• Ханбогд-Оюу толгой уурхай чиглэлийн хатуу хучилттай авто барих төслийн 
барилгын ажлын явцад батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээнд орсон карьеруудаас авсан материал чанарын шаардлага хангаагүйн 
улмаас шинээр дахин нэг карьер ашиглах шаардлагатай болсон. Үүнтэй холбоотой 
БОНБНҮ-нд нэмэлт тодотгол хийх ажил эхлээд явж байна.  

• Мөн Уурхайн Химийн бодисын нэгдсэн агуулах шинээр баригдаж байгаатай 
холбогдуулан химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээндээ нэмэлт тодотгол хийлгэхээр 
төлөвлөөд байна.  

Аудит: 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101.1 заалтын дагуу Байгаль орчны 
аудитыг 2014 онд анх удаа хийлгэж байсан ба 2016 онд давтан аудит хийлгэсэн. 
Хуулинд заасан хугацаа буюу хоёр жил тутамд аудит хийлгэж байх шаардлагын 
дагуу энэ онд буюу 2018 онд дахин давтан аудит хийлгэнэ.  
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11. ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
БИЕЛЭЛТ 

№ Тайлагнах хуваарь Хугацаа 

1 Байгаль орчны 3 дахь удаагийн аудитад аймгийн 
байгаль орчны газрын мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулах   

2018 оны 7-8 сард 

2 2018 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөлөгөөний биелэлтийг газар дээр нь үзэж 
шалгах ажлын хэсгийн үзлэг шалгалт 

2018 оны 12-р сар 

3 Байгаль орчны менежментийн тайланг орон 
нутгийн захиргаанд хүргүүлэх, танилцуулах 

2018 оны 12-р сар 

4 Байгаль орчны менежментийн тайланг орон 
нутгийн иргэдийн төлөөлөл болох Гурван Талт 
Зөвлөлд танилцуулах 

2018 оны 11-р сар 
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12. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

12.1.Усны түвшний болон чанарын хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 29. Усны түвшний хяналт шинжилгээ  

№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Ус 

Усны түвшин Усны түвшин, фотомониторинг, 
урсацын хамгийн урт ба гүн хэсэг 

Шинэ Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, 
Бурхантын булаг, Хөх хадны худаг  зэрэг 

нийт 18 худагт, Усны мониторингийн нийт 
72 цооногт 

Усны түвшин 
хэмжих 

In-Situ LEVEL Troll; 
Solinst 101” усны 
түвшин хэмжигч, 
зургийн аппрат, 

метр 

Сард нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Ундарга Усны ундарга  Шинэ Бор овоо булаг 
Усны ундарга 

хэмжих 
Халиагуурын 

арга Сард нэг удаа 

Гадаргын урсац Үерийн урсац Ундай голын сайрт 6 цэгт  Урсацыг 
хэмжих 

Үерийн урсгал 
хэмжих суурин 

цэгүүдэд 

Үер урсах үед 
цаг тутам 

Эрүүл ахуй 
Нийт бичил биетний тоо, 100 мл 
дахь дулаансаг колиформ, эмгэг 

төрүүлэгч бичил биетэн 

Ашиглагдаж буй бүх усны эх үүсвэрүүд, гал 
зуухны угаалтуурын цоргоноос 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Бичил амь судлалын 
ариутгасан 

зориулалтын уут 
Сард нэг удаа 

Усны чанарын 
хээрийн 

шинжилгээ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, Гар худаг болон булгуудад Тухайн талбай 

дээр 

“Extech” pH, EC, 
TDS, температур 

хэмжигч  

Улиралд нэг 
удаа 

Хими болон 
физикийн 
үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 

Шинэ Бор овоо, Хөх хад, Мааньтын задгай, 
Эхэн Бурхант, Халивын голын худгууд, 

зэрэг уст цэгүүдэд Үйлдвэрийн усан 
хангамжийн худгууд дээр, болон 

үйлдвэрийн хаягдал усанд 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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Цэвэршүүлсэн 
усны физик, 

хими, 
микробиологийн 

үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 

бодис, хатуулаг, БХХ, ХХХ, Ar, Cd, 
Cu, Cr, Se, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn, нийт 

бичил биетэн ба эмгэг 
төрүүлэгчийн тоо 

БУЦБ-д орж ирж буй болон цэвэршүүлээд 
гарч буй усанд 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

 Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хүчиллэг урацын 
бохирдол 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдалын 
хүчиллэг чанарын лабораторын 
шинжилгээ.  

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал зутан   Лабораторийн 
шинжилгээ  

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 

Хог хаягдал булах газрын хяналтын 
цооногуудад    

Усны түвшин, 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

In-Situ LEVEL Troll,  
Solinst 101 усны 

түвшин хэмжигч,  
“Hanna” pH, 

Эрдэсжилт, ЦДЧ, 
температур 
хэмжигч, 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд жилд 

1 удаа 
лабораторийн 
шинжилгээ. 

Улирал тутам 
усны түвшин  

Ус 
Хими болон 

физикийн 
үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг. 

 ХХБ-ийн 
хяналтын цооногуудад  

 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд 

улирал бүр, 
бусад цэгүүдэд 

жилд 1 удаа.  
 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хүнд металлууд хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 

Ti 

Усны түвшин  

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, 

Гүний хоолойн шугам хоолойн  ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
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Ус Гадаргын ба 
гүний ус 

Усны түвшин 
Гүний хоолойн ГДУ-ны орд орчмын гар 

худгуудад, ус ашиглалтын гүний худгуудын 
бүсэд 10 цооног 

Усны түвшин 
хэмжих 

Усны түвшин 
хэмжигч 

Гүний хоолойн 
мониторингийн 
цэгүүдэд сард 

нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур 

хэмжигч 
pH, 

Бүх хэмжилт хийдэг гар худгуудад Тухайн талбай 
дээр 

“Hanna” pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, 

температур хэмжигч 

Улиралд нэг 
удаа 

Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн үндсэн 
анион ба катион, умбуур бодис, 

хатуулаг, хүнд металлын агууламж, 
As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, Cu, Cr, 
Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, Ti. 
УХШ орчмын булаг шанд, түр 

урсац болон хиймэл усан сангуудад 
бичиглэл хийх түүний 

хэмжээсүүдийг тодорхойлох 

Хэвтээ бор худаг, Сухай ус, Шавагийн 
худаг, Эргийн ус зэрэг 4 гар худагт Төслийн 

талбай болон түүний ойр орчим дахь 
булгууд, цөөрөм нийлсэн 12 цэг  дээр, 

Гүний хоолой орчмын 8-10 цооногуудад 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Жилд нэг удаа 

 

Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Ус 

Гар худаг, 
Гадаргын урсац 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, температур, TDS, EC, Усны 

түвшин 

Ундай голын дагуух булаг, малчдын гар 
худгууд 11: Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, 

Буурлын булаг, Эхэн бурхант, Саглагар 
сайрын ус,  Хулсан худаг, хиймэл Бор 

овоогийн булаг 

Хянах 

 Solinst 101” усны 
түвшин хэмжигч, 
“Hanna” pH, EC, 
TDS, температур 

хэмжигч  

5 жил, түвшинг 
сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 
улиралд 1 

удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ Гүний ус 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, температур, TDS, EC, pH,  

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni 

Гар худаг болон хяналтын 5 цооногуудад Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл                                   

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 500 

мл 

улирал бүр, 
чанарын 

үзүүлэлтийг 
жилд 1 удаа 

лабораторийн 
шинжилгээ  
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Хүчиллэг урсцын 
бохирдол 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, температур, TDS, EC, pH,  

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni 

Далангийн ус хуримтлуулах цөөрөм Хяналт, 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав: 
1000 мл Ус тогтсон үед  
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12.2. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 30. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

1 Цаг уур Агаарын хэм, салхины хурд, чиглэл, 
харьцангуй чийгшил, даралт, бороо 
цас, ууршилт, нарны цацраг 

Уурхайн талбайд Хэмжих Campbell 
Scientific. UT30 
автомат цаг 
уурын станц 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

2 Цаг уур Агаарын хэм, харьцангуй чийгшил Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), 
станц#4 (ХХБ) 

Хэмжих AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

3 Цаг уур Агаарын хэм, салхины хурд, чиглэл, 
харьцангуй чийгшил, даралт 

Агаарын чанарын болон дуу 
шуугианы хяналт шинжилгээний 
цэгүүдэд  

Хэмжих Kestrel Хэмжилт хийх 
үед 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

4 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10 Уурхайн талбай дотор болон 
түүний орчимд байрлах тоосны 
хяналтын 5 цэгт буюу DMP-
LA01, DMP-LA02, DMP-LA03, 
DMP-LA04, DMP-LA05  

Хянах Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Улирал тутам 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан  

 

5 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10  Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), 
станц#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

6 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10 Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 

Хянах, 
шинжлэх 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Жилд 2 удаа  
 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
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салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт  
(DMP-OTKBR01, DMP-
OTKBR02) 

жилийн тайлан 

7 Агаарын чанар - 
Tooc 

РМ2.5 ба РМ10 Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд- Зам 
барилгын ажлын үед ашиглах түр 
замын дагууд 2 цэгт (DMP-TsKh, 
DMP-GaSu) - тайлбар: Хэдийгээр 
БОННҮ-д 5 цэгт жилд 2 удаа 
хийхээр тусгагдсан ч эдгээр 5 
цэгийн 3-т нь багажийг 24 цаг 
байршуулж хэмжилт хийх 
боломжгүй байгаа тул 2 цэгт нь 
24 цагийн хэмжилтийг улирал 
тутамд хэмжилт хийхээр 
төлөвлөгөөнд тусгав. 

Хянах Dusttrak тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Зам барилгын 
ажлын үед: 
улирал тутам 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

8 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, NOx, CO, O3, VOC/PID Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ),  
станц#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

9 Яндангийн 
хаягдал утаанд 
агуулагдах 
бохирдуулагчид 
буюу CO, SO2, 
NO2, үнс 

Ашиглагдаж буй зуухнуудын 
утааны хийтэй хамт хаягдах 
бохирдуулагч бодисуудыг 
тодорхойлох 

Төв дулааны станцын уурын 
зуухнууд, Ханбумбат онгоцны 
буудлын уурын зуух 

Яндангаар 
хаягдах утааны 
хийн бүтцийг 
хэмжих 
туршилтууд 

 

ТДС-ийн 
зуухны ачаалал 
70 хувиас 
өндөр байвал 
зохино. 

Мэргэжлийн 
байгууллага 
дараах багажууд 
ашиглан хийж 
гүйцэтгэнэ. 
TESTO 350 
маркийн хий 
шинжлүүр  
Тоосны 
хэмжүүр  
бусад 

 

Сар бүр 

 
  

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

 

Сар бүрийн 
хэмжилтийн тайлан 
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10 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, CO Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд- Зам 
барилгын ажлын үед ашиглах түр 
замын дагууд 2 цэгт (GEMP-
TsKh, GEMP-GaSu) 

Хянах Dragger 
X@5000, 
Dragger 
X@7000 хийн 
хэмжигч 

Улирал тутам 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

11 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

Метан (CH4) Хог хаягдлын удирдлагын төвийн 
булшлах талбайн хий 
гадагшлуулах хоолойд 

Хянах SAZQ биохийн 
хэмжигч  

Сар бүр 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

12 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, CO Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт  
(GEMP-OTKBR01, GEMP-
OTKBR02) 

Хянах, 
шинжлэх 

Dragger 
X@5000; 
Dragger 
X@7000 хийн 
хэмжигч 

Барилгын үед: 
Жилд 2 удаа  
 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

13 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), AQMN 
station#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

14 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Өдрийн болон шөнийн цагийн 
дуу шуугианы хэмжилтийг 
уурхайн талбайн эргэн тойронд 
байрлах 4 цэгт, мөн уурхайн 
ажилчдын суурингуудад тус бүр 
1 цэгт буюу нийт 6 цэгт: NMP-
LA01, NMP-LA02, NMP-LA03, 
NMP-LA04, NMP-Mcamp, NMP-
Ocamp;  
Өдрийн цагийн дуу шуугианы 
хэмжилтийг Ханбумбат нисэх 
буудлын эргэн тойронд 4 цэгт: 
NMP-PAP01, PAP02, PAP03, 
PAP04 

Хянах 2238 Mediator  

Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Улиралд нэг 
удаа (Нэг 
удаагийн 
хэмжилтийг 24 
цагийн дотор 
хийж 
гүйцэтгэх) 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 
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15 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд: 
Өрөмдлөг, тэсэлгээ, газар ухалт, 
ачилт, буулгалт хийх зэрэг дуу 
чимээ их гаргадаг машин 
механизм, үйл ажиллагаа явуулж 
буй орчинд 50-н бүсэд Авто зам 
ашиглалтанд орсны дараа: Замын 
эхэнд, Замын төгсгөлд, Зам дагуу 
хамгийн их зогсолт хийдэг нэг 
цэг 

Хянах 2238 Mediator 
Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Жилд 2 удаа  2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

16 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт 

Хянах 2238 Mediator 
Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Барилгын үед: 
Жилд 2 удаа  
 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

 

12.3. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 31. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

 

№ Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан Эх 

сурвалж 

1 Хөрсний чанар- 
Хими физикийн 
ерөнхий 
үзүүлэлтүүд 

Механик 
бүрэлдэхүүн, чулуу, 
нягт, чийгшил, 
ялзмагийн агууламж, 
рН, давсжилт, NO3-
N, P2O2, K2O 

Нийт 16 цэгт 

1. SMP- LA01 Уурхайн хашааны 
баруун, гадна талд 

2. SMP- LA02 уурхайн хашааны 
хойно, гадна талд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
баталгаажсан 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 

Vol-1, 
DZEPA 
2016 
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3. SMP- LA03 Уурхайн хашааны 
зүүн, гадна талд 

4. SMP- LA04 Уурхайн хашааны урд, 
гадна талд 

5. SMP- TSF01 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

6. SMP- TSF02 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

7. SMP- TSF03 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

8. SMP- TSF04 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

9. SMP- COS01 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
талд 

10. SMP- COS02 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
урд талд 

11. SMP- WWTP Хаягдал ус 
цэвэршүүлэх үйлдвэр 

12. SMP- WMC Хог хаягдлын 
удирдлагын төв 

13. SMP- CHP Төв дулааны станц 

14. SMP- OP Ил уурхайн зүүн урд талд 

15. SMP- FS01 Түлш түгээгүүр, зүүн 
талд 

16. SMP- FS02 Түлшний агуулах зүүн 
талд 

шинжлүүлнэ:  хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

2 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

B, Cd, Se, CN, F, As, 
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, 
Pb, SN, Sr, V, Zn 

Нийт 16 цэгт 

1. SMP- LA01 Уурхайн хашааны 
баруун, гадна талд 

2. SMP- LA02 уурхайн хашааны 
хойно, гадна талд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
баталгаажсан 
лабораторт 
шинжлүүлнэ. 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 

Vol-1, 
DZEPA 
2016 
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3. SMP- LA03 Уурхайн хашааны 
зүүн, гадна талд 

4. SMP- LA04 Уурхайн хашааны 
урд, гадна талд 

5. SMP- TSF01 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

6. SMP- TSF02 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

7. SMP- TSF03 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

8. SMP- TSF04 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

9. SMP- COS01 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
талд 

10. SMP- COS02 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
урд талд 

11. SMP- WWTP Хаягдал ус 
цэвэршүүлэх үйлдвэр 

12. SMP- WMC Хог хаягдлын 
удирдлагын төв 

13. SMP- CHP Төв дулааны станц 

14. SMP- OP Ил уурхайн зүүн урд 
талд 

15. SMP- FS01 Түлш түгээгүүр, зүүн 
талд 

16. SMP- FS02 Түлшний агуулах 
зүүн талд 

хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

3 Хөрсний 
бохирдлыг 
тодорхойлох 
үзүүлэлтүүд – 
Нефть, нефтийн 

Хөрсний бохирдол 2 цэгт 

Шатахуун түгээх станц SMP-PDS01 

Түлшний агуулах SMP-PDS02 

Цэг тус 
бүрээс 10 
дээж авч, 
шинжлэх  

Dragger 
X@m7000 VOC 
хийн 
хэмжилтийн 
багаж 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 

БОҮННҮ, 
боть 1 
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бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид (Одоогоор 

Монгол Улсад 
нефть, нефтийн 
бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид 
үзэх 
итгэмжлэгдсэн 
лаборатори 
байхгүй учир 
өөрсдөд байгаа 
багажийг 
ашиглана) 

хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

4 Хөрсний чанар - 
Хөрс газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүнээр 
бохирдох 

 Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн, Pb, Ni, 
Cr 

Нийт 2 цэгт 

Шатахуун буулгах талбайн орчим  

Ачих талбайн орчим 

 

Мөн гэнэтийн асгаралт болсон талбайд 

Хянах, 
шинжлэх 

Dragger 
X@m7000 VOC 
хийн 
хэмжилтийн 
багаж 

Жилд 1 удаа, мөн 
асгаралт үүссэн 
үед талбайг 
цэвэрлэсэний 
дараа 

2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol-1 

5 Хөрсний 
чийгшил 

Хөрсний чанар 2 цэгт 

Ундайн сайрын зүүн дэнж SMP-
UnRi01, SMP-UnRi02 

Цэг тус бүрт 
10 хэмжилт 
хийж 
чийгшлийн 
хэмжээг 
тогтооно 

DL6 Delat-T 
Device хөрсний 
чийг хэмжигч 
багаж  

Жилд 2 удаа, 5 
болон 10 дугаар 
саруудад 

2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

 

6 Хөрсний чанар - 
Хөрсний хими, 
физикийн 
ерөнхий чанар 

Хөрсний чийг, 
температур, 
давсжилт, нийт азот, 
нийт фосфор, рН, 
ялзмаг, механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулууны агууламж 

Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай замын 
барилгын үе шатанд нийт 5 цэгт 
(Түр тосгон, хог хаягдлын цэг, 
автозамын ажлын талбай, түр 
ашиглах замын дагууд)- Түр 
тосгон, хог хаягдлын  

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Улиралд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 38 
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7 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

Cd, Co, Cr, Ni, Pb Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай замын 
барилгын үе шатанд нийт 5 цэгт 
(Түр тосгон, хог хаягдлын цэг, 
автозамын ажлын талбай, түр 
ашиглах замын дагууд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Улиралд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 38 

8 Хөрсний чанар - 
Хөрсний хими, 
физикийн 
ерөнхий чанар 

Хөрсний чийг, 
температур, 
давсжилт, нийт азот, 
нийт фосфор, рН, 
ялзмаг, механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулууны агууламж 

Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - 
Замын трассын дагуу хөрсний 4 
хэв шинж тус бүрд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 39 

9 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

B, Cd, Se, CN, F, As, 
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, 
Pb, SN, Sr, V, Zn 

Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - 
Замын трассын дагуу хөрсний 4 
хэв шинж тус бүрд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 39 
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12.4. Ургамлын судалгаа  

Оюу толгойн төслийн зүгээс тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг 
нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгодоо хүрч буй эсэхийг үнэлж дүгнэхэд урт, богино 
хугацааны хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлууд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Үүнээс 
гадна биологийн олон янз байдалд гарах сөрөг болон эерэг өөрчлөлт, сөрөг нөлөөлийн 
цар хүрээ ба хэмжээ, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгааллын арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж тооцоход чухал ач холбогдолтой юм.  

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. Монгол Улсын 
хууль, журмын хэрэгжилтийг хангахаас гадна Рио Тинто компанийн Биологийн олон 
янз байдлын талаар баримтлах стратеги, төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 
стандарт, шаардлагын биелэлтийг хангахаар 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 бус байгууллага, 
эрдэмтэн судлаач нартай хамтран хэрэгжүүлж байна. Ургамлын аймаг, ургамалжилт, 
биологийн нөхөн сэргээлтийн чанарын хяналт шинжилгээний ажлууд нь жилийн 
давтамжтайгаар хийгддэг бөгөөд 2018 онд нийт 8 төрлийн хяналт шинжилгээний 
ажлыг хийх болно. Энэхүү хяналт шинжилгээний ажилд мөн өнгөн хөрсний чанар, 
хөрсний экологийн үнэлгээ зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Төлөвлөж буй 
ажлуудын төрөл, үзүүлэлт, байршил, хийх давтамж зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөрөөс (Хүснэгт 32) үзнэ үү.   

Нөхөн сэргээх болон амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээний аль аль нь үнэ цэнэ 
бүхий тоон үзүүлэлтийг хангахын тулд биологийн олон янз байдлын хэмжигдэхүйц 
үнэ цэнийг бий болгосон байх ёстой. Иймд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад 
хөрсийг нь үртэй болгосон мөн тарьц суулгац тарьсан талбайд нэг жилийн дараагаас 
эхлэн хяналт шинжилгээний ажлыг эхлүүлдэг. Хяналт шинжилгээг явуулах арга зүйг 
ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналт шижнжилгээг явуулах арга зүйн 
дагуу, харин тарьц суулгацын өсөлт хөгжилтийг компанийн дотоод баримт бичиг 
болох OT-10-E9-FRM-0012-D дугаар бүхий Ургамлын морфологи судалгааны маягтын 
асуулгын дагуу хэмжилтүүдийг хийж, үр дүнг боловсруулан гаргах болно.  
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Хүснэгт 32. Ургамлын асудалгаа, мониторинг 

№ Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

У
рг

ам
лы

н 
ай

м
аг

, н
өх

өн
 с

эр
гэ

эл
т 

Ургамалжилтын 
хяналт шинжилгээ 

Ургамлан аймаг, 
ургамлан нөмрөгийн 
өсөлт хөгжилт, зүйлийн 
бүрдэл, ургацын дээж, 
хөрсний чийг, 
температур, pH, 
давсжилт, хөрсний 
тогтвортой байдал 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд байгуулсан 
талбайнуудад 

Monitoring Manual 
for Grassland, 
Shrubland and 

Savanna 
Ecosystems (Voume 

1 - Quick Start, 
Voume 2 -Design, 

supplementary 
methods and 

interpretation) by 
Jeffrey E. Herrick, 
Justin W. Van Zee, 
Kris M. Havstad, 
Laura M. Burkett 

and Walter G. 
Whitford. USDA - 

ARS Jornada 
Experimental Range 

Las Cruces, New 
Mexico гарын 

авлагыг 
баримтлана. 

Хээрийн судалгааны 
мэдээ цуглуулах 
маягтууд, харандаа, 
дижитал зургийн 
аппарат, туузан метр,  
хатгуур, төмөр гадас, 120 
см урттай хуванцар шон, 
хайч, дээжний цаасан 
уут, хөрсний тогтвортой 
байдлыг тодорхойлох 
үүртэй хайрцаг (дээж 
авах утгуур, шүүрийн 
хамт), савласан цэвэр ус, 
секундометр, клинометр, 
GPS ... 

Жилд нэг 
удаа 

VIII/20-X/20  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Нөхөн сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийг 
тогтоосон шалгуур 
үзүүлэлтүүдэд 
нийцүүлэх, мөн 
цаашид нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг 
сайжруулах 
боломжуудыг 
тодорхойлох үүднээс  
нөхөн сэргээлтийн  
хяналт шинжилгээ 
хийх  

Өмнөх жилүүдэд устай 
болон хуурай аргаар 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад дээрхтэй 
ижил төрлийн хяналт 
шинжилгээ 

Гүний хоолойн шугам 
дагуу биологийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн газар 
14 талбайд 

Жилд нэг 
удаа  

VIII/20-X/20 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Өмнөх жилүүдэд нөхөн 
сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад тарьсан 
тарьц суулгацийн өсөлт 
хөгжилт, өвөлжилтийн 
байдлын хяналт 
шинжилгээ  

Гүний хоолойн шугам 
дагуу тарьц суулгац 
тарьсан 4 талбайд 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
харандаа, GPS 

Жилд нэг 
удаа  

V/10-VI/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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Өмнөх жилүүдэд нөхөн 
сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад жижиг 
хөхтөн, шавьжийн хяналт 
шинжилгээ хийх   

Гүний хоолойн шугам 
дагуу тарьц суулгац 
тарьсан 4 талбайд 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
харандаа, GPS 

Жилд нэг 
удаа  

IX/10-X/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Ногоон 
байгууламжид 
зориулан тарьсан 
тарьц суулгацын 
хяналт шинжилгээ  

Өмнөх жилүүдэд ногоон 
байгууламжид зориулан 
тарьсан мод, сөөгний 
өвөлжилт, амьдрах чадвар 

Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо, 
Даланзадгад болон ОТ 
сайтад тарьсан тарьц 
суулгацад 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
харандаа, GPS 

Жилд нэг 
удаа  

V/10-VI/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Х
өр

с 

Шимт хөрсний 
чанарын хяналт 
шинжилгээ 

Урт хугацаанд хадгалах  
шимт хөрсний овоолгын 
үржил шим, агрохимийн 
үзүүлэлтүүд, механик 
бүтэц 

Уурхайн талбайд 
байрлах урт хугацааны 
шимт хөрсний 10 
овоолго болон 
шимэрхэг хөрсний 1 
овоолгын нийт 33 цэг  

Шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IV/30 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хөрсний чанарын 
хяналт шинжилгээ 

Хөрсний үржил шим, 
агрохимийн үзүүлэлтүүд, 
механик бүтэц  

2018 онд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх 
талбайнууд, өмнөх 
жилүүдэд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
газруудаас төлөөлөл 
болгож 10 цэг 

Шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/2-IX/15 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хөрсөн дэх үрийн 
нөөцийн судалгаа  

Хөрсөн дэх үрийн 
зүйлийн бүрдэл, тоо 
хэмжээ, соёололт, 
амьдралт 

Урт хугацааны шимт 
хөрсний овоолгын 10 
талбай 

Судлах, шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IX/15 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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Нөхөн сэргээсэн 10 
талбай Судлах, шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IV/30  
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12.5. Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ 

Оюу толгойн төслийн зүгээс тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг 
нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгодоо хүрч буй эсэхийг үнэлж дүгнэхэд урт, богино 
хугацааны хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлууд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Үүнээс 
гадна биологийн олон янз байдалд гарах сөрөг болон эерэг өөрчлөлт, сөрөг нөлөөлийн 
цар хүрээ ба хэмжээ, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгааллын арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж тооцоход чухал ач холбогдолтой юм.  

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. Монгол Улсын 
хууль, журмын хэрэгжилтийг хангахаас гадна Рио Тинто компанийн Биологийн олон 
янз байдлын талаар баримтлах стратеги, төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 
стандарт, шаардлагын биелэлтийг хангахаар 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.  
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Хүснэгт 33. Орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөр 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, арга 

хэлбэр 
Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

А
м

ьт
ны

 а
йм

аг
 

Мөлхөгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 
популяцийн нягтшил, 
элбэгшил 

Уурхай орчмын 6 
талбайд: FMP-01, FMP-
02, FMP-03, FMP-04, 
FMP-05, FMP-06, 
Шугам хоолойн дагууд 
2 талбайд: FMP-07, 
FMP-08 

Зайнаас дээжлэх – 
Шугаман замнал 

Туузан метр, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 

термометр 

Жилд 1 удаа 
VII сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Шувууд 

Зүйлийн бүрдэл, 
нүүдэллэн өнгөрөх 
хугацаа, ховор 
шувуудын тархац, 
байршил 

Хаягдал хүдэр агуулах 
байгууламж, 
Цахилгааны шугам 
болон замын дагууд, 
Гашуун сухайтын зам, 
220 кВ-ийн цахилгааны 
шугамын дагуу 

Ажиглах, бүртгэх 

Дуран, дижитал зургийн 
аппарат, байршил 

тогтоогч (GPS), хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт 

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Жижиг мэрэгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 
нягтшил, популяцийн 
хөдлөл зүй 

Уурхай орчмын 6 
талбайд: FMP-01, FMP-
02, FMP-03, FMP-04, 
FMP-05, FMP-06, 
Шугам хоолойн дагууд 
2 талбайд: FMP-07, 
FMP-08 

Барих-Тэмлэглэх-
Дахин барих 

Шерман амьд баригч, 
төмөр шугам, хээрийн 

судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
зургийн аппарат 

Жилд 1 удаа 
VII сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Төслийн талбай 
дахь тууртан 
амьтны тоо 
толгой 

Зүйлийн бүрдэл, тоо 
толгой, байршил Уурхайн талбайд Шугаман болон цэгэн 

тооллого 

Дуран, зай хэмжигч, 
байршил тогтоогч (GPS), 

зургийн аппарат, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

  

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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Төслийн дэд 
бүтцийн дагуух 
зэрлэг амьтны 
үхэл хорогдол 

Шувуудын цахилгаанд 
цохиулах, цахилгааны 
утас мөргөх, амьтдын 
автомашинд 
дайруулах, бусад 
нөлөөлөл 

Уурхайн талбай дахь 
цахилгааны шугам, 
барилга байгууламж, 
автозамууд, Гүний 
хоолойн 35 кВ, 6 кВ-
ийн цахилгааны шугам, 
Гашуун сухайтын зам, 
220 кВ-ийн цахилгааны 
шугам 

Ажиглах, бүртгэх 

Зургийн аппарат, 
байршил тогтоогч (GPS), 

хээрийн судалгааны 
мэдээ цуглуулах хүснэгт 

Сард 1 удаа, 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Тал хээр, говь 
цөлийн тууртан 
амьтад 

Хулан, Хар сүүлт 
зээрийн тоо толгой, 
тархац байршил 

Төслийн дэд бүтцийн 
шугамын дагуу Ажиглах бүртгэх 

Дуран, телескоп, 
зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч (GPS), 
луужин, зай хэмжигч, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

  

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөний  
хяналт 

Зам ашиглалтын эрчим, 
тээврийн хэрэгслийн 
төрөл, хурдны хэмжээ 

Оюу толгой-Гашуун 
сухайтын хатуу 
хучилттай зам 

Автомат багажаар 
бүртгэх 

Автомат тоологч багаж , 
Марксман- М680 Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Ургамалжилтийн 
индекс (NDVI) 
болон цасан 
бүрхэвч (NDSI)-
ийн мэдээ 
цуглуулах   

Ургамал болон цасан 
бүрхэвчийн индексийн 
утга 

Өмнөговийн хэмжээнд 
Ландсат-8 хиймэл 

дагуулаас зураг татах, 
боловсруулах 

Компьютер, Интернэт Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн 
зэрлэг амьтдын 
хяналт 
шинжилгээ 

Тууртан амьтад, 
шувууд, мөлхөгч 
амьтдын тоо толгой, 
тархац, байршил 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд, ГБДЦГ-ын 
“Б” хэсгийн зарим 
хэсэг, Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг 
сумын баруун урд 
хэсэг хамаарна 

Цэгэн болон зурвас 
замналын аргаар 

ажиглалт тооллого 
хийх 

Дуран, байршил 
тогтоогч (GPS), зургийн 

аппарат, бүртгэлийн 
дэвтэр, хээрийн амьтан 

таних гарын авлага 

Сард 2 удаа 

III-XI сарын 
хооронд 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ, 

Оролцогч талуудад  

Тууртан амьтдын 
газрын тооллого 

Тууртан амьтдын тоо 
толгой, тархац, 
байршил 

Өмнөговь, Дорноговь 
аймгийн нутгийг 
хамарсан 98,000 км2 
талбайд 

Зурвас замналын 
аргаар ажиглалт 
тооллого хийх 

Дуран, зургийн аппарат, 
байршил тогтоогч (GPS), 

луужин, зай хэмжигч, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

V сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Хулангийн үхэл 
хорогдлын 
судалгаа 

Хулангийн сэг зэмний 
тоо, байршил, 
шалтгааныг 
тодорхойлох 

Ханбогд, Баян-Овоо, 
Манлай, Хатанбулаг, 
Хөвсгөл, Улаанбадрах, 
Мандах сумдын нутаг 

Шугаман трансект 

Дуран, телескоп, 
зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч (GPS), 
судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Хулангийн 
нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөн 

Сансрын 
дамжуулагчтай 
хулангийн шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд 
бүтцийн нөлөөлөл 

Өмнөговь , Дорноговь 
аймаг 

Сансрын хиймэл 
дагуулаас байршлын 

мэдээ дамжуулагч 
хүзүүвч 

Сансрын мэдээ 
дамжуулагч хүзүүвч, 

ArcGIS программ 
Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Могойч загалайн 
үүрлэлт, тархалт 

Нийт үүрийг 
бүртгэлжүүлэх, 
идэвхтэй үүрэнд 
ажиглалт хийх 

Оюу толгойн 20 км 
радиус дотор, Ханбогд 
уулын массив, Ундай 
голын сайрын дагуу 

Хайлаастай сайруудыг 
шалгаж, идэвхтэй 

үүрнүүдийг бүргэх, 
ажиглах 

Дуран, телескоп, GPS, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

V-VII саруудад 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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1. ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Төсөл хэрэгжүүлж буй газрын засаг,  захиргааны харьяалал  1.1.

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

 

Зураг 1.  Оюу толгой төслийн байршил 

Төслийн ангилал: Оюу толгойн уурхай нь зэс-алт олборлох уул уурхайн төсөл бөгөөд 
төслийн уурхайн барилга, дэд бүтцийг барьж байгуулах бүтээн байгуулалтын ажил 
дуусаж, олборлолтын үйл ажиллагаа эрчимтэй явагдаж байна. 2018 онд үргэлжлүүлэн 
хийгдэх барилгын ажлууд: 

- Гүний уурхайн хөндлөн нэвтрэлтийн барилгын ажил,  
- ОТ – Гашуун Сухайтын чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 3-р хэсгийн 

үргэлжлэл болон 5-р хэсэг, 
- ХБ-ОТ-Жавхлант чиглэлийн авто замын барилгын ажил. 
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Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл 1.2.

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

Оюу толгой төслийг 
хэрэгжүүлэгч аж 
ахуйн нэгжийн 

аж ахуйн нэгжийн 
улсын бүртгэлийн 

дугаар 
Үйл ажиллагааны чиглэл Оюу толгой ХХК-ийн 

хаяг, байршил 

Оюу толгой компани 
(ХХК) 9019006110 

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

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

Хүснэгт 2. Оюу толгой ХХК-ийн холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл 

№ Нэр Албан тушаал 

1 Армандо 
Торрес 

Оюу толгой ХХК-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх Ерөнхий Захирал 

2 Марри 
Сварипа 

Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн ерөнхий менежер 

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

4 Г.Баттулга Оюу толгой ХХК-ийн ЭМААБОАБ-ын хэлтсийн Удирдлагын систем хариуцсан 
менежер 

Төслийн түүхэн товчоон 1.3.

Төсөл эхэлсэн огноо: Оюу толгой (хуучнаар Айвенхоу Майнз Монголиа Инк-АММИ) 
компани нь Монгол улсад 1996 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2009 оны 10 
дугаар сард Айвенхоу Майнз, Оюу тОЮУ ТОЛГОЙолгой, Рио Тинто компаниуд нь 
Монгол Улсын Засгийн газартай ХөОГ-г байгуулсан ба Оюу толгой ХХК-ийн нийт 
хувьцааны 34%-ийг Монгол улсын төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК, үлдэх 66%-ийг 
Туркойз Хилл болон Рио Тинто компаниуд тус тус эзэмшиж байна. 

Төсөл хэрэгжих хугацаа: ХөОГ нь стратегийн чухал ач холбогдолтой орд газруудын 
хувьд 30 жилийн турш тогтвортой татвар төлөх эрхтэй гэж заасан Монгол Улсын 
одоогийн мөрдөж буй “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн заалттай нийцэх ёстой учир 
ХөОГ-ний хугацааг дахин 20 жил болгон сунгах хувилбар байгааг тухайн үеийн 
“Айвенхоу Майнз” буюу одоогийн Туркойз Хилл болон Монгол Улсын Засгийн газар 
харилцан зөвшөөрсөн байна. 

Оюу толгой төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл: Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 
Ашигт малтмалын газрын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр 2010 оны 3 дугаар 
сарын 25-ны өдөр Оюу толгой ХХК-ийн боловсруулсан Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
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сумын нутаг дахь Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордыг ашиглах уурхайн, баяжуулах 
үйлдвэрийн Техник-эдийн засгийн үндэслэл (ТЭЗҮ)-ийг хэлэлцэж, № 24-01 тоот 
дүгнэлтийг гаргасан. Энэ дүгнэлтэд үндэслэн Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 
оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 71 тоот тушаалаар Оюу толгойн бүлэг ордыг ашиглах 
уурхайн, баяжуулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ-г хүлээж авсан. 

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

Урьд буюу 2017 оны нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ: 2017 оны эцсийн байдлаар Ил 
уурхайгаас 105,921 сая.тонн материал олборлосноос 55.050 сая.тонн хөрс хуулж, 50.870 
сая.тонн хүдрийн материал олборлосон байна.  Нийт 722,49 мян.тонн зэсийн баяжмал 
үйлдвэрлэсэн байна урьдчилсан мэдээлэлтэй байна.  

Хүснэгт 3. Оюу толгой уурхайн сүүлийн 3 жилийн үйлдвэрлэлийн мэдээлэл 

Үйлдвэрлэлийн мэдээ 

2015 он 
бүтэн 

жилээр 

2016 он 
бүтэн 

жилээр 

2017 он 
(Урьдчилсан 

байдлаар)  

2018 он 
(Урьдчилсан 

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

91,771 96,938 105,921* 106,712 

              Хөрс хуулалт 45,948 56,278 55,050* 63,384 
              Хүдэр олборлолт 45,831 40,655 50,870* 43,328 
Боловсруулсан хүдэр (‘000 
тонноор) 34,537 38,152 722,49* 36,959 

Үйлдвэрлэсэн зэсийн баяжмал 
(‘000 тонноор) 788.5 846.6 - 647 

Баяжмалын дундаж агуулга (% 
Зэс) 25.6 23.8 - 22,68 

Нийт үйлдвэрлэсэн баяжмал дахь металлууд: 

Зэс (‘000 тонноор) 202.2 201.3 - - 
Алт (‘000 унциар) 653 300 - - 
Мөнгө (‘000 унциар) 1,223 1,420 - - 

(Жич: *2017 оны мэдээ нь урьдчилсэн мэдээ бөгөөд Ил уурхайн Уулын ажлын төлөвлөгөө батлагдаагүй байгаа болно) 

1.4. Оюу толгой зэс-алтны бүлэг ордуудын геологийн тогтоц 

Оюу толгойн зэс-алтны орд нь дараах гурван үндсэн хэсгээс бүрддэг. Үүнд: Оюутын 
бүлэг орд (Өмнөд Оюу, Баруун Өмнөд Оюу, Төв Оюу, холбоос) Хюго Дамметын бүлэг 
орд (Өмнөд Хюго, Хойд Хюго), Херуга орд (Зураг 2).  
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Оюу толгойн зэс-алтны бүлэг ордуудын шинэчлэгдсэн нөөцийг Ашигт малтмалын 
газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/10 тушаалаар Монгол улсын 
ашигт малтмалын нөөцийн нэгдсэн тоо бүртгэлд бүртгэн авсан.  

 

 

Зураг 2. Оюу толгой төслийн ашигт малтмалын нөөцийн схем 

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

Хайгуулын ажил: “Оюутолгой” ХХК-ийн эзэмшлийн Манахтын (MV-006708), Оюу 
толгой (MV-006709)  болон Хөх Хад (MV-006710) ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 
талбайнуудад 2018 онд нарийвчилсан геологийн зураглал, цохилтот-эргэлтэт 
өрөмдлөгийн нийт 3200 тууш метр  өрөмийн ажил, мөн эдгээр өрөмдлөгөөс авсан нийт 
1000 дээжид геохимийн шинжилгээг талбай тус бүрээр хийлгэхээр төлөвлөсөн.  

“Оюутолгой” ХХК нөөц ашиглалт, цаашдын хайгуулын ажилд дэмжлэг болох зорилгоор 
2018 онд Онтрэ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээтэй Жавхлантын (MV-015225) 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 0.3 га талбайд геофизикийн судалгаа, 2 га талбайд 
хөрсний дээжлэлт, Баруун өмнөд талбайд илэрсэн геофизикийн гажлыг шалгах 
зорилгоор 2000 тууш метр цохилтот-эргэлтэт өрөмдлөгийн ажил хийхээр төлөвлөөд 
байна. Мөн Шивээ толгойн (MV-015226) ) ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайд 
өмнө өрөмдсөн 6 цоонгоос 125 ширхэг чөмгөн дээжлэлт хийн геохимийн, 5 дээжинд 
геохронологийн шинжилгээ тус тус хийлгэнэ, 0.3 га талбайд албадмал туйлшралын 
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геофизикийн судалгааг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн. Эдгээр хайгуулын  ажлуудын 
дэлэрэнгүйг 2018 оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөө болон хайгуулын ажилд зориулсан 
Байгаль орчны менежмент төлөвлөгөөнд тусгаж холбогдох засгийн газрын 
байгууллагуудаас зөвшөөрөл авч ажиллах болно. 

1.5. Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан, холбогдох зөвшөөрлүүд 

1.5.1. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

Хүснэгт 4. Оюу толгой ХХК-ийн эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлүүд 

№ Тусгай зөвшөөрлийн төрөл дугаар Хүчинтэй хугацаа 

Ашигт малтмал олборлох ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

1 
Манахт хайрганы ордоос хайрга олборлох  
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

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

2 
Оюу толгойн ордоос зэс-алт олборлох 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

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

3 
Довын элсний ордоос хайрга олборлох  
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

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

4 
Жавхлант /Онтре гоулд ХХК-тай хамтран 
эзэмшдэг/ 

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

5 
Шивээ толгой /Онтре гоулд ХХК-тай 
хамтран эзэмшдэг/ 

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

Мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

6 
Усны мэргэжлийн байгууллагын 
гэрчилгээ (цооног өрөмдөх, сэргээн 
засварлах, тоноглох) 

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

1.5.2.  Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

Хүснэгт 5. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл, гэрчилгээ 

№ Газар эзэмших зориулалт Гэрчилгээний 
дугаар 

Газрын 
хэмжээ /га/ 

Хүчинтэй 
хугацаа 

1 Уурхайн ашиглалтын талбай 0007531 8489 2016//04/16-
2036/03/23 

2 Орон нутгийн байнгын онгоцны 
буудал  0007528 230 2016//04/05-

2036/03/23 
3 Хаягдал хадгалах байгууламж 0007527 64,8 2016/04/05-

2036/03/23 
4 Ачаа тээвэр, ялгалтын талбай 0007526 22,4 2016/04/05-

2036/03/23 
5 Босоо ам 4 000343317 12,72 2016/12/01-
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2036/12/01 

6 Ханбогд сумын МСҮТ 0007591 1 2013/08/09-
2043/08/09 

7 Радио холбооны цамхаг 0007600 0,06 2016/09/19-
2036/07/20 

8 Ханбогд суман дахь ажилчдын түр 
суурин 0007596 9,00 2012/11/23-

2017/11/23 
9 Гашуун сухайт хилийн боомт дахь 

дамжин нэвтрүүлэх талбай 0005783 2,00 2012/12/13-
2017/12/13 

10 
Гүний хоолой шугам хоолой 2657457 2457,00 

2015/02/10- 
2020/02/10 

11 
Их гэр 2657457 12,00 

2015/09/18- 
2020/09/18 

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

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

№ 
Төслийн нэр БОНБЕҮ-г 

баталсан хуулийн 
этгээд 

БОНБЕҮ-г 
баталсан огноо 

1 

Оюу толгой төслийн  байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт (лицензийн 
талбай дотор барьж байгуулагдах баяжуулах үйлдвэр, 
ил далд уурхай, 1,2 дугаар Босоо ам, бохир ус 
цэвэршүүлэх байгууламж, эмульсийн үйлдвэр, 
хайрганы үйлдвэр, ШТС, дизель станц, ажилчдын байр 
зэрэг объектууд багтана) 

Байгаль Орчин 
Ногоон Хөгжлийн 
Яам 

2010-07-09 

 

2 

Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний хоолой дахь 
газар доорх усны эх үүсвэрээс хангах шугам хоолойн 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2007-07-31 

3 

Оюу толгой дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний 
агуулах, шатахуун түгээх станцын өргөтгөлийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-10-05 

4 
Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2010-09-29 

5 
Гүний хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу 
толгой төсөлд ашиглахад байгаль орчинд учирч 
болзошгүй нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-12-16 

6  Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн онгоцны буудал 
байгуулах төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

Байгаль Орчин 
Аялал 2010-08-23 
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ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт Жуулчлалын Яам 

7 Химийн хорт болон аюултай бодисын БОНБНҮ, 
эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011-01-17 

8 
"Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг цахилгаан 
станц" байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011-10-03 

9 
Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-08-11 

10 
Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох төслийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2009-08-11 

11 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Оюу толгойн 
орд газарт байрлах газрын тосны бүтээгдэхүүний 
агуулах байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль Орчин 
Аялал 
Жуулчлалын Яам 

2011 

12 
“Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, хамгаалах” 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2011-03-01 

13 
“Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвас 
байгуулах төсөл” –ийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012 

14 
“Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам хоолойн 
трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –ийн  байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2011-12-01 

15 
“Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн цахилгаан 
хангамжинд холбох төсөл”- байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2011-10-23 

16 
“Шивээ толгойн ордын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд 
баригдах барилга байгууламжууд”төслийн  байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-06-25 

17 
“Оюу толгой” ХХК-ийн химийн бодис ашиглах 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-06-07 

18 
Оюу толгой төслийн үндсэн болон дэд бүтцийн 
барилга байгууламжуудын байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-06-11 

19 

“Оюу толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун Сухайт 
хүрэх замын  
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн чиглэл”-ийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2012-01-17 
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20 
Оюу толгой уурхайн “Хог хаягдал боловсруулах төв” 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2013-06-17 

21 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 1764 га 
талбайд MV-006710 “Хөх хад нэртэй газрын Довын 
элсний орд “ төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 2013-09-30 

22 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 4537 га 
талбайд MV-006708 “Манахт нэртэй газрын хайрга 
чулууны орд ашиглах“ төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 2013-09-30 

23 
Оюу толгой уурхайн  Баяжуулах үйлдвэрийн 
өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах байгууламж төслийн 
байгаль орчин нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2013-10-08 

24 
Ханбогд-Оюутолгой-Жавхлант чиглэлийн 93.8 км 
хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлын байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжлийн 
Яам 

2014-06-25 

25 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан баг, 
“Цагаан хадны уулзвараас Гашуунсухайт боомт 
хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих” төслийн 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт  

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжил 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2015-01-20 

26 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших 
Оюутолгой нэртэй ашигт малтмалын MV-006709 тоо 
тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн Ундайн голын хэсэгт 
элсний ордыг ашиглах төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжил 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2015-05-22 

27 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт Оюу 
толгойн бүлэг ордоос алт, зэс олборлох, боловсруулах 
төслийн  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Ногоон хөгжил 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2016-05-04 

28 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт хэрэгжих 
Цагаанхаднаас Гашуунсухайтын боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай зам барих төслийн түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын карьерүын талбайн солбицол 
өөрчлөх төслийн  байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2016-08-15 

29 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах 
далд уурхайн бүтээн байгуулалтанд ашиглагдах бетон 
зуурмагийн үйлдвэр байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2016-10-21 

30 
Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын төслийн байгаль 
орчны нөлөөллийн нэмэлт тодотгол хийх төсөлд 
хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2017-03-16 

31 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт орших MV-
006709 дугаартай тусгай зөвшөөрөлтэй талбай дахь 
Ундайн голын элсний ордыг ашиглах төсөлд хийсэн 
ерөхий шнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 2017-05-05 
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31 
Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант баг чиглэлийн авто 
зам барих иөсоийн БОННҮ нэмэлт тодотгол хийх 
төсөлд хийсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 

Байгаль орчин 
Аялал жуулчлалын 
Яам 

2017-06-09 

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

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

№ Төслийн нэр БОНБНҮ-г баталсан 
хуулийн этгээд 

БОНБНҮ-г баталсан 
огноо 

1 

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

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

2 
Оюу толгой төслийн усны хэрэгцээ гүний 
хоолой дахь газар доорх усны эх үүсвэрээс 
хангах шугам хоолойн төсөл 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009 

3 
Оюу толгой дахь газрын тосны 
бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх 
станцын өргөтгөлийн БОНБНҮ 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010 

4 
Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн 
зурвасын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний нэмэлт, тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010 

5 

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

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2010 

6 

 Байнгын ажиллагаатай орон нутгийн 
онгоцны буудал байгуулах төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

7 
Химийн хорт болон аюултай бодисын 
БОНБНҮ, эрсдэлийн үнэлгээний нэмэлт, 
тодотгол 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

8 "Оюу толгой ХХК" "Нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станц" БОНББНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 

9 Жавхлант ордоос алт, зэс олборлох төслийн 
БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009 

10 Шивээ толгой ордоос алт, зэс олборлох 
төслийн БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2009 

11 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг 
Оюу толгойн орд газарт байрлах газрын 
тосны бүтээгдэхүүний агуулах БОНБНҮ-ий 
тайлан 

Байгаль Орчин Аялал 
Жуулчлалын Яам 2011 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 15 

 

12 “Ундай голын голдиролд тохируулга хийх, 
хамгаалах” төслийн БОНБНҮ-ий тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

13 
“Оюу толгой-Гашуун Сухайтын дэд 
бүтцийн зурвас байгуулах төсөл” –ийн 
БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

14 
“Гүний хоолойн усан хангамжийн шугам 
хоолойн трасст өөрчлөлт оруулах төсөл” –
ийн  БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

15 
“Ханбогд сумын төвийг төвлөрсөн 
цахилгаан хангамжид холбох төсөл”- 
БОНБНҮ-ий тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

16 

“Шивээ толгойн ордын тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайд баригдах барилга 
байгууламжууд”төслийн  БОНБНҮ-ий 
нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

17 
“Оюу толгой” ХХК-ийн химийн бодис 
ашиглах төслийн БОНБНҮ-ий нэмэлт 
тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

18 
Оюу толгой төслийн үндсэн болон дэд 
бүтцийн барилга байгууламжуудын 
БОНБНҮ-ий нэмэлт тодотголын тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

19 

“Оюу толгой Төслийн Талбайгаас Гашуун 
Сухайт хүрэх замын  
Зон 3-ын түр ашиглагдах өөрчлөгдсөн 
чиглэл”-ийн Байгаль Орчинд Нөлөөлөх 
Байдлын Нарийвчилсан Үнэлгээний Тайлан  

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2012 

20 

“Оюу толгой төслийн Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглагдаж буй химийн хорт болон 
аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээний 
тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2014 

21 Оюу толгой төслийн Хог хаягдал төвийн 
БОНБНҮ-ний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжлийн Яам 2014 

22 

Оюу толгой уурхайн  Баяжуулах 
үйлдвэрийн өтгөрүүлсэн хаягдал хадгалах 
байгууламж төслийн байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 

жуулчлалын Яам 
2015 

23 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Хайрхан 
баг, “Цагаан хадны уулзвараас 
Гашуунсухайт боомт хүртэлх хатуу 
хучилттай авто зам барих” төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2015 

24 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт 
Оюу толгойн бүлэг ордоос алт, зэс 
олборлох, боловсруулах төслийн  байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2016 

25 
Ханбогд-Оюу толгой-Жавхлант баг 
чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам барих 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин Ногоон 
хөгжил Аялал 
жуулчлалын Яам 

2016 
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26 Ханбумбат нисэх онгоцны буудлын төслийн 
байгаль орчны нөлөөллийн нэмэлт тодотгол 

Байгаль орчин, Аялал 
жуулчлалын Яам 2017 

27 
Ундайн голын элсний ордыг ашиглах 
төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 

Байгаль орчин, Аялал 
жуулчлалын Яам 2018 

1.5.5. Ус ашиглалтын дүгнэлтүүд 

Хүснэгт 8. Ус ашиглах дүгнэлтүүд 

№ Ус ашиглалтын 
жил Дэд төсөл Баталсан огноо 

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

2006-10-02 

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

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд ашиглагдах 11 
худагт ус ашиглах дүгнэлтийн нэмэлт тодотгол 
хийсэн 

2010-05-20 

Оюу толгой төслийн барилгын шатанд ашиглагдах 2 
худагт ус ашиглах дүгнэлтийн нэмэлт тодотгол 
хийсэн 

2010-09-09 

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

Өмнөд кемпийн ус ашиглалт 2011-04-27 

Онгоцны буудал, Гүний хоолойн барилгын шатны ус 
ашиглалт 

2011-05-10 

Гашуун Сухайтын замын барилгын ажлын 4 худгийн 
ус ашиглалт 

2011-05-20 

Хойд кемпийн 2 худгийн ашиглалт 2011-07-27 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн цацраг 
5-ын 5 худгийн ус ашиглалт  

2011-08-10 

Гүний хоолойн ус дамжуулах шугам хоолойн цацраг 
5-ын 1 худаг болон лицензийн талбайд шинээр 
нэмэгдсэн 1 худгийн ус ашиглалт 

2011-11-25 

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

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

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

7 2015 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2015-09-02 

8 2016 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2016-05-03 
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9 2017 он Оюу толгой төслийн ерөнхий ус ашиглалт 2017-05-11 

1.5.6. Уулын ажлын батлагдсан төлөвлөгөөнүүд 

Хүснэгт 9. 2018 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд 

№ 2017 онд батлагдсан уулын ажлын төлөвлөгөөнүүд Батлагдсан огноо 

1 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, 2018 оны ашиглалтын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 

2018-01-01 

2 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, Далд уурхайн 2018 оны 
ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2018-01-01 

1.6. Төслийн 2018 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бүтэц, 
нийт төсөв 

Оюу толгой төслийн MV 006709 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд явагдаж 
байгаа үндсэн олборлолтын үйл ажиллагаанаас гадна төслийн дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалттай холбоотой хэд хэдэн төсөл ашиглалтын талбайн гадна хэрэгжсэн бөгөөд 
тэдгээрийн БОНБНҮ-г холбогдох хууль, журмын дагуу БОНХАЖЯ-аар батлуулсан. 
Төслийн 2018 оны Байгаль орчны Менежментийн Төлөвлөгөө нь үндсэн олборлох 
баяжуулах үйл ажиллагаа болон дараах дэд төслүүдийн  байгаль орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг нэгтгэсэн болно. Үүнд: 

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

2. Гүний хоолойн газар доорх усны эх үүсвэрийг ашиглах төсөл, 
3. Гашуун сухайтын хатуу хучилттай замын төсөл, 
4. Ханбумбат онгоцны буудал, 
5. Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл, 
6. ХБ-ОТ-Жавхлант хатуу хучилттай зам барих төсөл.  

Энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрийг үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах талаар авах удирдлага 
зохион байгуулалтын болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ, уг 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа, хөрөнгө зардлыг бодитойгоор тооцож, 
тусгах зорилт тавилаа.  

Мөн Монгол улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” болон “Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай”  хуулиуд, 2014 онд Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн сайдын 
тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан 
батлах, тайлагнах журам”, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт, мөн нарийвчилсан үнэлгээний үр дүн зэргийг удирдлага болгосон.  

Бид төслийн үйл ажиллагаанаас хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг байж 
болох хамгийн бага хэмжээнд байлгах бөгөөд байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол хянаж байх болно.  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 18 

 

2018 оны Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээ, нөхөн 
сэргээлтийн ажлын зардалд нийт нэг тэрбум дөрвөн зуун жаран гурван сая нэг зуун 
таван мяаган (1 463 105 000.0) төгрөг төсөвлөсөн байна (10). 

Хүснэгт 10. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний зардлын задаргаа 

№ Төслийн нэр Зардал (мян.төг) 

1 Усны нөөц хамгааллын менежмент 408 931.50 

2 Биологийн олон янз байдал, дүйцүүлэн хамгааллын 
менежмент 296 030.68 

3 Агаарын чанарын менежмент 135 350.00 

4 Газар ашиглалтын менежмент  219 465.75 

5 Нөхөн сэргээлт 207 760.91 

6 Химийн бодисын менежмент 57 947.40 

7 Хог хаягдлын менежмент 52 926.21 

8 Хууль эрхзүйн хэрэгжилт 61 450.41 

9 Бусад 23 242.15 

 Нийт зардал 1 463 105.00 
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2. УУРХАЙН ЭДЭЛБЭР ТАЛБАЙД ЯВАГДАЖ БУЙ ҮНДСЭН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНААС БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЖ БОЛЗОШГҮЙ СӨРӨГ 
НӨЛӨӨЛӨЛ БОЛОН БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

 

Зураг 3. Лицензийн талбай-Ил уурхай болон Баяжуулах үйлдвэр 

Оюу толгой орд ашиглалтын цогцолбор төлөвлөгөө болон техник эдийн засгийн 
төлөвлөгөөний дагуу уурхайн гол барилга байгууламжууд MV 006709 лицензийн 
талбайд  байрладаг. Уурхайн талбайд: 

1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолбор (Анхдагч бутлуур, Хаягдал хадгалах 
байгууламж) 

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

 

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

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

Анхдагч бутлуур болон туузан дамжуулагч: 

 

Зураг 5. Туузан дамжуулагч болон хүдрийн агуулах 

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

1 
2 3 4 5 6 
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Зураг 6. Анхдагч бутлуур ба туузан дамжуулагчийн ерөнхий схем 

Хаягдал хадгалах байгууламж: 

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

 

Зураг 7. Хаягдал хадгалах байгууламжийн байршил 
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2.1.1. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Хүдрийн овоолго, хүдэр дамжуулах, бутлах, зөөх, баяжмал хадгалах, ачих бүхий л 
үйлдвэрийн шатанд тоосжилт үүснэ. Мөн түүнчлэн, Баяжуулах үйлдвэрийн барилга 
байгууламжууд болон хүдрийн агуулах болон анхдагч бутлуур нь тоосжилтын гол эх 
үүсвэрүүд юм.  

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл 

Үйлдвэрийн талбайд баригдсан бүх барилга байгууламж, цэвэр болон бохир усны шугам 
хоолой, хаягдлын сангийн барилгын ажлын үед хөрсөн бүрхэвч шилжих, доройтох, 
дарагдах, хүнд машин механизмын хөдөлгөөнөөр хөрс эвдрэлд орох, бохирдох 
нөлөөлөлд орно. Химийн бодис, шатах тослох материалын асгаралтаар хөрс, цаашилбал 
хөрсний ус бохирдох эрсдэлтэй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

ХХБ-ийн уснаас нэвчилт болон далан сэтрэх зэрэг ослоос химийн бодис агуулсан бохир 
ус алдагдаж, орчны хөрс, хөрсний усыг бохирдуулж болзошгүй.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборыг барьж байгуулах, автомашины хөдөлгөөн зэргээс 
тухайн газрын ургамалжилтад байнгын өөрчлөлт оруулна.  
Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Баяжуулах үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, 
хуучин дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны 
хаягдал) хог хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй 
байдаг. Энэ нь үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног 
төхөөрөмжүүдтэй харьцаж ажиллах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. 
Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, инженер, техникийн ажилтнууд ажлын хариуцлага алдах, 
ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим зөрчих, тоног төхөөрөмжийн үйл 
ажиллагааны хяналт суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр 
бохирдуулах, цаашлаад хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрстэх зэрэг аюул дагуулах 
эрсдэлтэй тул асуудлыг онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  
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2.1.2. Баяжуулах үйлдвэрийн цогцолборын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Анхдагч бутлуурт суурилуулсан хөөсөөр тоос дарах системийг илүү үр дүнтэй тоос 
дарагч бодисуудаар орлуулах туршилтын ажил 2017 онд хийгдсэн, шинэ тоос дарагч 
бодисыг 2018 онд хэрэглэж эхэлнэ. 2018 онд Хүдрийн агуулахын хажуу талыг битүүлэх, 
Хүдрийн агуулахын эргэн тойронд өмнөх жилүүдэд хуримтлагдсан тоосыг соруулж, 
цэвэрлэх ажлууд хийгдэнэ. Мөн ХХБ-ийн далан, лицензийн талбайн доторхи замуудыг 
тогтмол услах зэрэг арга хэмжээ авч байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ  

Үйлдвэрийн барилгын ажил болон бусад бүтээн байгуулалт эхлэхээс өмнө тухайн 
талбайгаас өнгөн хөрсийг хуулж аван түүний үржил шимт байдлыг алдагдуулахгүйгээр 
стандартын дагуу хадгалж байна. Үйлдвэр байгуулах үйл ажиллагааны явцад өртөж 
эвдэрсэн газрыг засаж тохижуулсан.   

ХХБ-ийн дараагийн хэсгүүдийг батлагдсан зураг төсөл болон холбогдох стандартын 
дагуу барьж байгуулна. ХХБ-ийн бохир ус уурхайн талбайгаас алдагдах, малчдын гар 
худгийн усанд нөлөөлөх, далангаас халих, хөрс бохирдуулах зэрэг сөрөг нөлөөлөлүүдээс 
сэргийлж, тогтмол мониторинг явуулж байна. Мөн ХХБ-ийн усанд химийн шинжилгээг 
итгэмжлэгдсэн лабораториудад тогтмол хийлгэх, эдгээр чанарын мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудад тайлагнах ажлыг хийж байна.   

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн орчмын талбайд гадаргын усны урсацыг цуглуулах систем төлөвлөгөөний 
дагуу баригдсан. ХХБ-ийн усанд тогтмол мониторинг явуулж хянадаг. Мөн ХХБ-ийн 
эргэн тойронд байрлах мониторингийн цооногуудын уснаас дээж авч хяналт тавин 
ажиллаж байна. Хүдэр баяжуулах үйл ажиллагаанд ашигласан нийт усны 80%-ийг 
эргүүлэн ашиглах болно.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хортой бодис, материал асгарч алдагдах, тархах зэргээс ургамлан нөмрөгт учруулах 
нөлөөллийг хязгаарлахын тулд химийн бодисыг хөрсөнд үл шингээх суурь дээр 
хадгалах, хадгалах савны гадуур доторлогоо, хашлага, хамгаалалт хийж байна. Төслийн 
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг 
АМЕС компани боловсруулсан бөгөөд явцын болон хаалтын нөхөн сэргээлтийн 
асуудлыг  тусгасан байдаг. Оюу толгой ХХК-иас Биологийн олон янз байдлын талаар 
баримтлах стратеги-д ургамал амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах арга 
хэмжээнүүдийг (43-р хуудас) дэлгэрэнгүй тусгасан болно.  

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх хог хаягдлыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах, үүссэн 
хог хаягдлыг дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар гарсан хог хаягдлын сөрөг 
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нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд аюулгүй арга технологиор 
устгах зарчмыг баримтлан Оюу толгой ХХК-ний “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх байгаль орчны зөрчил, осолд дөхсөн 
тохиолдлуудыг дотоод бүртгэлийн цахим систем-д бүртгэдэг. Бүртгэгдсэн осол 
зөрчлүүдийн дагуу үүссэн нөлөөллийг арилгах, цаашид давтагдахгүй байх арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлж ажиллана.  

2.2. Ил уурхай 

2017 оны эцсийн байдлаар Ил уурхайгаас 105,921 сая.тонн материал олборлосноос 
55.050 сая.тонн хөрс хуулж, 50.870 сая.тонн хүдрийн материал олборлосон байна.  Нийт 
722,49 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэсэн байна урьдчилсан мэдээлэлтэй байна.  

2018 онд Ил уурхайгаас 63,384 мян.тонн хөрс хуулалт хийж, 43,328 мян.тонн хүдэр 
боловсруулан 647,4 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэхээр төлөвлөсөн байна.      

2.2.1. Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Ил уурхайн уурхайн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, 
тэсэлгээ, ил задгай хөрснөөс хийссэн тоос нь орчны агаарыг бохирдуулах эх үүсвэр 
болох юм. Мөн хуурайшилт ихтэй хавар, намрын улиралд агаарт дэгдэх тоосны хэмжээ 
харьцангуй ихсэх шинж чанартай байна.  

Нүдэнд үл үзэгдэхээс үзэгдэх, усанд үл нордгоос нордог хүртэлх хэмжээтэй тоос агаар, 
ургамлан нөмрөг, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна төслийн талбай болон 
түүний ойр орчимд тархах магадлалтай.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Ил уурхайн уурхайн үйл ажиллагааны үед  хөрс хуулалт их хэмжээгээр явагдаж, газрын 
хэвлийд хонхор үүсэн гүнээс гарах их хэмжээний хөрсний овоолго газрын хэвлий дээр 
бий болсоноор газрын ландшафтад томоохон өөрчлөлт бий болно.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Ил уурхайн шүүрлийн усыг цуглуулан зам усалгаанд буюу тоос дарахад ашиглана. 
Шүүрлийн усыг бохирдуулах, байгальд буцаан нэг дор асгах үйл ажиллагаа явуулахгүй 
байх шаардлагатай. Оюу толгой төслийн үндсэн үйлдвэрийн усны хэрэгцээг Гүний 
хоолойн худаг болгон тоноглосон 28 цооногоос хангадаг.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 
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Ил уурхайн үйл ажиллагааны явцад хөрс хуулалт, тээвэрлэлт, өрөмдлөг, тэсэлгээний 
ажил ихээр хийгдэж, ургамлан нөмрөг устаж, тус газарт нутагшсан амьтад амьдрах 
орчноо алдана. Ургамлан нөмрөг их хэмжээгээр устсанаас тухайн орчны агаарт өөрчлөлт 
орж, хуурайшилт бий болно. Уурхайн эдэлбэр газар, дэд бүтцийн зарим талбайн 
ургамал, амьтан өртөх магадлалтай. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ил уурхайн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, төмөр, хуучин 
дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны хаягдал) хог 
хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Уурхайн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй байдаг. Энэ нь 
уурхайн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, угсрах, тоног төхөөрөмжүүдтэй харьцаж 
ажиллах зэрэг бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид, 
инженер, техникийн ажилтнууд ажлын хариуцлага алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны 
явцад технологийн горим зөрчих, тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны хяналт 
суларснаас элдэв осол гарч, байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах, цаашлаад 
хүмүүсийн эрүүл мэнд, амь нас эрстэх зэрэг аюул дагуулах эрсдэлтэй тул асуудлыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

2.2.2. Ил уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хуурайшилт ихтэй улиралд зам талбайг тогтмол услан зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулж, олон салаа зам гаргахгүй байх тал дээр анхааран ажиллаж байна. 
Уурхайн замаар зорчих хурдны хязгаарыг тогтоож, зөвхөн уурхайд мөрдөгддөг замын 
хөдөлгөөний нэмэлт дүрмүүдийг баримтлан ажиллаж байна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Үржил шимт хөрсийг хуулан овоолго үүсгэнэ. Шимт хөрсийг технологийн дагуу 
хадгалж, нөхөн сэргээлтэд эргүүлэн ашиглаж эргэлтэд оруулж байна. Аливаа байгалийн 
газрыг хөндөх үйл ажиллагаа явуулахын өмнө заавал “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг 
авна. “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг олгохдоо байгаль орчны бүхий л нөлөөллийг 
тооцож олгодог. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Усны менежментийн бодлогын дагуу орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг тогтмол 
хэрэгжүүлж, усны хэрэглээг хамгийн бага төвшинд байлгах зорилт тавин ажиллаж 
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байгаа бөгөөд усны эх үүсвэрүүдэд эрүүл ахуйн болон хамгааллын бүс тогтоож, 
холбогдох дэглэмийг мөрдөн ажиллаж байна. Ил уурхайгаас гарах шүүрлийн усыг тоос 
дарах зорилгоор ашигладаг. Ил уурхайн шүүрлийн усны чанарыг хянана, хэмжээг 
бүртгэнэ.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Өнгөн хөрсийг хуулах үед тухайн газрын ургамлан нөмрөг, шавьж, жижиг мэрэгчид 
зэрэг амьтад үгүй болсон байна. Ил уурхайд явцын нөхөн сэргээлтээс илүү уурхайн 
эцсийн буюу хаалтын нөхөн сэргээлт илүү оновчтой байдаг. Хуулж авсан өнгөн хөрсийг 
стандартын дагуу овоолго хийн хэлбэржүүлэн хадгалж, явцын нөхөн сэргээлтэд 
хэрэглэж байна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг бууруулах, арилгах 
арга хэмжээ 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааны улмаас үүсэх байгаль орчин, аюулгүй ажиллагааны 
зөрчил, осолд дөхсөн тохиолдлуудыг дотоод бүртгэлийн цахим систем-д бүртгэдэг. 
Бүртгэгдсэн осол зөрчлүүдийн дагуу үүссэн нөлөөллийг арилгах, цаашид давтагдахгүй 
байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж ажиллана.  

Мөн түүнчлэн уурхайн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулан аймгийн Онцгой 
байдлын газраар батлуулан хэрэгжилтийг хянан ажиллаж байна. 

2.3. Дугатын хярын дайрганы орд 

Оюу толгойн 6709А лицензийн талбайн хойд хэсэгт байрлах Дугатын хярын ордын 50 
орчим га талбайг хамарсан А+С зэрэглэлээр 4177.14 мян.м3 дайрганы нөөцтэй. Ордын 
нөөцийг Оюу толгой төслийн өөрийн хэрэгцээний бетон зуурмаг бэлтгэхэд зориулан 
ашиглах ба жилд 100 мян м3 хүчин чадалтайгаар 40 гаруй жил ашиглахаар төлөвлөсөн. 
Дугатын хярын дайрганы ордыг 2009 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 03 дугаартай 
Уурхайг ашиглалтад хүлээн авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг эрдсийн баялгийн судалгаа, 
эдийн засгийн үнэлгээ хийх, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ боловсруулах, 
зөвлөгөө өгөх, зуучлах үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж болох “Кондиц” ХХК-иар 
хийлгэсэн болно. 2018 онд 100 мян м3 материал олборлон Далд уурхайн барилга бүтээн 
байгуулалтын ажилд ашиглахаар төлөвлөж байна.  
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2.4. Халивын элсний орд 

Халивын элсний орд нь Оюу толгойн 6709А ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайн зүүн хойд хэсэгт оршино. Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
барилгын элсний нөөцийг илрүүлэх хайгуулыг 2007 онд “Жеолинк” ХХК гүйцэтгэсэн. 
Халивын элсний ордын бодитой (B) нөөц нь 1,089,500 м3. Уг ордыг жилд 150 мян м3 
хүчин чадалтайгаар 8 жилийн хугацаанд олборлохоор төлөвлөж байсан. Халивын элсний 
ордыг 2009 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 10 дугаартай Уурхайг ашиглалтад хүлээн 
авах улсын комиссын актаар үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 2015 онд Халивын ордын 
ихэнхи хэсэг буюу 30.41 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэсэн. 2018 онд 
үлдсэн 14.37 га талбайд үргэлжлүүлэн олборлолт явуулах ба нийт 150 000 м3 элс 
олборлон Далд уурхайн бариилга, бүтээн байгуулалтын ажилд ашиглахаар төлөвлөж 
байна.  

2.5.Хаягдал материал дахин ашиглалт 

Оюу толгойн Ил уурхайн малталтаас гарч байгаа хүдрийн биш чулуулаг материал буюу 
хаягдал чулуулгийг бутлан Хаягдал хадгалах байгууламжийн далангийн өндөрлөгөөг 
хийхэд ашиглаж байна. Энэхүү хаягдал материал ашиглаж байгаа үйл ажиллагаа нь нэг 
талаас байгаль орчинд бий болох хаягдал чулуулгийн овоолгийг багасагах, нөгөө талаас 
шинээр буюу өөр талбайгаас олборлох барилгын материалын хэмжээг бууруулж байгаа 
2 талын ач холбогдолтой, байгаль орчинд ээлтэй технологи юм. Хэдийгээр иймэрхүү 
төрлийн үүсмэл ордыг ашиглах хууль, эрхзүйн орчин нь манай улсад одоогийн байдлаар 
байхгүй байгаа ч уурхайн удирдлагын багийн зүгээс мэргэжлийн байгууллагуудын олон 
талт хамтын ажиллагаа, зөвлөгөөний үндсэн дээр хаягдал материал буюу үүсмэл ордод 
бусад ашигт малтмалтай нэгэн адил нөөц бодон ашиглахаар тайлан боловсруулалтын 
ажил хийгдэж байна. 2018 онд нийт 94700 м3 буталсан чулуу ашиглахаар төлөвлөж 
байна. 

Мөн Хаягдал хадгалах байгууламж 2-ыг барьж байгуулах бэлтгэл ажил буюу талбайг 
бэлдэх явцад хөрс хуулалтнаас бий болсон элсэрхэг хөрсийг мөн Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн даланг өндөрлөх барилгын материал болгон ашиглаж байгаа нь мөн дээр 
дурдсан хаягдал чулуулаг ашиглаж байгаатай адил асуудал юм. Элсэрхэг хөрс нь 
найрлагын хувьд элсний агуулгатай боловч бусад шавар, шорооны найрлага өндөр учир 
элс гэдэг төрөлд хамааруулах боломжгүй байдаг. Ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг 
гүйцэтгэлээр нь тооцож, орон нутгийн тусгай дансанд төвлөрүүлэх болно. 

2.6. Далд уурхай  

Босоо ам №1, 2 болон 5 
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Зураг 8. Босоо ам # 1. 

Гүний уурхайн хөндлөн малталтыг 2008 онд эхлүүлснээс хойш 2017 оны эцэс хүртэл 
ойролцоогоор 24 км хөндлөн малталт нэвтрээд байна. Хойд Хюго ордын 1-р давхрыг 
ашиглахын тулд нийт 203 км орчим хөндлөн малталтыг хийж гүйцэтгэсэн байх 
шаардлагатай ба үүний 12.6 км орчим малталтыг 2018 онд хийхээр төлөвлөөд байна.  

 

Зураг 9. Босоо ам № 2 

2.7. Тэсрэх бодисын үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь химийн бодисын агуулах, үйлдвэрийн барилга, тэсрэх 
бодисын агуулах зэргээс бүрддэг. Оюу толгой төслийн барилга болон ил уурхайд 
ашиглах тэсрэх дэлбэрэх бодисыг Максам компани /2011 оны 9 сараас эхлэн/ ханган 
нийлүүлдэг. Максам компанийн онцгой хамгаалалтын зурвас бүхий барилга 
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байгууламжийг 2011 оны 7 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд барьж ашиглалтад 
оруулсан. Тэсрэх бодисын үйлдвэр нь Оюу толгой төслийн лицензийн талбай дотор 
тусдаа 215 м х 175 м талбайтай хашаан дотор байрладаг. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн 
барилга нь 35 м х 28 м хэмжээтэй ба химийн бодис хадгалах 42 х 30 м хэмжээтэй 2 
байгууламжтай. 

2.7.1. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас тоос үүсэх, тэсэлгээний бодисын үнэр, 
дуу чимээ үүсэх зэргээр агаарын чанарт нөлөө үзүүлнэ. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдөж 
өөрчлөгдөнө. Химийн бодис тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаанаас хөрс бохирдох, 
хөрсний эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдлыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас мөн химийн бодис, 
шатах тослох материалын асгаралтын улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын 
доорх усанд нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр ургамлан бүрхэвч устсан. Тээврийн үйл 
ажиллагаагаар үүссэн тоосжилт орчны ургамлан нөмрөгт дам нөлөөлж болзошгүй.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн ажлын байрнаас хатуу (ахуйн хог хаягдал, хаягдал мод, 
төмөр, хуучин дугуй, сэлбэг), шингэн (ахуйн бохир ус, ашигласан тос, түлш шатахууны 
хаягдал) хог хаягдал гарна. 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчил 

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад төрөл бүрийн осол гарч болзошгүй 
байдаг. Энэ нь тэсрэх дэлбэрэх бодис болон түүнтэй аюулгүй харьцаж ажиллах зэрэг 
бүхий л үйл ажиллагаатай шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, ажилчид ажлын хариуцлага 
алдах, ялангуяа үйл ажиллагааны явцад технологийн горим, аюулгүй ажиллагааны дүрэм 
зөрчих зэргээс элдэв осол гарч, хүний амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах  түүнчлэн 
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байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулах зэрэг аюул дагуулах эрсдэлтэй тул асуудлыг 
онцгойлон анхаарч ажиллах шаардлагатай байдаг.  

2.7.2. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Тогтсон замаар 
тээвэрлэлт явуулна.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтэд хяналт тавьснаар газар доорх 
ус бохирдохоос сэргийлж байна. Ойролцоох хуурай сайр, газрын доорхи усны хяналт 
шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар зөвшөөрөгдсөн хурдны хязгаарын (40 км/цаг) дагуу 
тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг 
тогтмол үзлэгт хамруулна. Аливаа байгалийн газрыг хөндөх үйл ажиллагаа явуулахын 
өмнө заавал “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг авна. “Газар Хөндөх Зөвшөөрөл”-ийг 
олгохдоо байгаль орчны бүхий л нөлөөллийг тооцож олгодог.  

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна. Тэсрэх бодисын үлдэгдэл, бохирдлыг цэвэрлэнэ, 
аливаа бохирдуулагчийг тархахаас урьдчилан сэргийлнэ.  

Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх байгаль орчны зөрчлийг 
бууруулах, арилгах арга хэмжээ 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2014 оны 4 дүгээр сарын 22-нд Оюу толгой уурхайн 
талбайд хийсэн шалгалтын албан шаардлагын дагуу уурхайн “Аврах баг” уурхайн 
талбайд байрлах байгууламжуудын галын системийн сонголт, тогтвортой ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн уурхайн галын аюулгүй байдлын мэдээллийг 
агуулсан “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-г боловсруулан аймгийн Онцгой байдлын 
газраар батлуулахаар ажиллаж байна. Уурхайн удирдлагын зүгээс 2014 онд аврах багийн 
бие бүрэлдэхүүнийг Цөмийн энергийн газраас зохион байгуулагдсан “Цацрагийн 
аюулгүй байдал”-ын сургалтад сургасан ба цаашид холбогдох бүх сургалтуудад 
хамруулах болно. 
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2.8. Дулааны төв станц (ДТС) 

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

 

Зураг 10. Дулааны төв станц 

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

2.8.1. ДТС-ын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Яндангаас ялгарах утааны хамт агаарт CO, NO2, SO2 гэх мэт хий болон их хэмжээний 
тоосонцор (PM10) хаягдана. 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Дулааны 
станцаас гарах үнс (үнсэн сан) хөрсөнд нөлөөлнө. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний 
бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.  
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Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Үнс, хог 
хаягдал мөн химийн бодис тээвэрлэх тээврийн үйл ажиллагаанаас тоосжилт үүсэж, 
орчны ургамалжилтад дам нөлөөлж болзошгүй. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

ДТС-аас их хэмжээний үнс ялгарах ба задгай машинаар тээвэрлэх явцад агаарт хаягдаж, 
орчныг бохирдуулж болзошгүй. Ахуйн гаралтай хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил 
задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг бохирдуулах боломжтой.  

2.8.2. ДТС-ын үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ДТС-ын системд агаарын чанарын мэргэжлийн албаар хэмжилт хийлгэн дүгнэлт 
гаргуулсан. ДТС-ын яндангийн утааны чанарын хэмжилтийг Шинжлэх Ухаан, 
Технологийн Их Сургуулийн Эрчим Хүчний сургуулийн харъяа Уурын зуухны туршилт 
судалгааны төвөөр хийж гүйцэтгүүлж байгаа бөгөөд хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн 
стандартын зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс давсан байдлыг залруулах арга хэмжээг 
холбогдох тайланд бичигдсэн зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлж байна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Ялангуяа үнс, 
хог хаягдлыг тээвэрлэх, зориулалтын буюу зөвшөөрөгдсөн газарт хаяхдаа Хог хаягдлын 
менежментийн журмыг баримтална.  Тогтсон замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавина. Аливаа 
хөрсний усыг бохирдуулах үйл ажиллагаа, асгаралтаас урьдчилан сэргийлнэ. Асгаралт 
гарсан тохиолдолд бохирдлыг бүрэн цэвэрлэх арга хэмжээ авна.  
 
Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. 
 
Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол усална, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. “Хог хаягдлын 
менежментийн төлөвлөгөө”-ий хэрэгжилтийг тогтмол хянана. 
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2.9. Хог хаягдлын менежментийн  төв (ХХМТ) 

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

2.9.1. ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Хог булшлах ландфилээс үнэр ялгарна. Ландфил, булшлах үйл ажиллагааны улмаас тоос 
үүсч болзошгүй.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Хог 
хаягдлын хадгалах, тээвэрлэх, булшлах үйл ажиллагааны нөлөөгөөр хөрсний чанар 
доройтож болзошгүй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Хог хаягдлыг булшлах хэсэг, шингэн хаягдлыг ууршуулах сангаас бохир ус алдагдах, 
нэвчих замаар хөрс, газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.   

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Уурхайн 
бусад хэсгээс ахуйн хог хаягдал тогтмол зөөвөрлөгдөн ирдэг ба тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөр тоосжилт үүсэж, орчны ургамлан нөмрөг дарагдах эрсдэлтэй. Хоолны хог 
хаягдалд шувуу, амьтан цугларах магадлалтай, үүнээс улбаатай тухайн орчны амьтадад 
сөрөг нөлөө үүсч болзошгүй.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

ХХМТ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь төслийн үйл ажиллагаанаас үүссэн төрөл бүрийн 
хог хаягдлын ангилан ялгах, булшлан устгах, шатаах зэрэг аргаар аюулгүй болгох ба 
байгууламжийн үйл ажиллагаанд мөрдөгддөг ХХМТ-ийг ажиллуулах журам 
зөрчигдсөний улмаас эдгээр хог хаягдлын эх үүсвэрээс орчны агаар, хөрс, ус, ургамлан 
нөмрөг бохирдож болзошгүй.  

2.9.2. ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

ХХМТ-ийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эвгүй үнэр, хорт хийг бага байлгахын тулд хог 
хаягдлыг тухай бүр нь хурдан хөрсөөр хучих буюу булшилна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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ХХМТ-ийг ажиллуулж буй гэрээт компанийн ажилтнуудыг ХХМТ-ийг ажиллуулах 
журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудтай танилцуулж, биелэлтэд нь хяналт 
тавина.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон  хэрэгжилтэд хяналт тавина. Ялангуяа 
ХХМТ-ийг ажиллуулах журам болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын биелэлтэд 
хяналт тавина. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна. Хог хаягдлыг журмын 
дагуу хурдан булшилна, ингэснээр шувуу амьтад цугларахаас сэргийлнэ.  

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө” болон ХХМТ-ийг ажиллуулах журмыг 
хэрэгжүүлнэ, бусад холбогдох хууль журмын биелэлтэд хяналт тавина. 

2.10.  Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр (УЦСҮ) 

Ажиллагсдын унд, ахуйн хэрэгцээний усыг цэвэршүүлэх, хангах зорилгоор 
байгуулагдсан. Үйлдвэрийн барилга нь тэнхлэгээрээ 36 м х 40 м, өндөр нь 7.25 м. Төмөр 
бетонон суурьтай, сэндвичэн хана бүхий барилга ба цагт 200 баллон ус савлах 400 м3 
хэмжээтэй 4 ширхэг усан сантай усан насос станц, ус цэвэршүүлэх болон савлах үйлдвэр 
гэсэн үндсэн 2 танхимтай (Зураг 11). 

 

Зураг 11. Ус цэвэршүүлэх ба савлах үйлдвэр 
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2.10.1. УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас агаарын чанарт үзүүлэх шууд нөлөөлөл байхгүй, 
үйлдвэрээс савласан ус болон шаардлагатай химийн бодис зөөх зэрэг тээврийн үйл 
ажиллагаагаар орчны агаарт тоосжилт үүснэ.  
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 
Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн.  
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний 
бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд нөлөөлж болзошгүй.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Үйлдвэрээс 
савласан ус зөөх, үйлдвэрт хэрэглэгддэг химийн бодис тээвэрлэх тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоосжилт үүсэж, орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Хатуу, шингэн хог хаягдал хөрсөнд ил задгай хаягдсанаас орчны хөрсийг, гүний усыг 
бохирдуулах боломжтой. Тухайн газрын хөрс, ургамал, амьтан нөлөөлөлд хамгийн 
түрүүнд өртөх магадлалтай.  

2.10.2. УЦСҮ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна, хуурайшилтын улиралд замыг 
тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол үзлэгт хамруулна.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны ургамлан бүрхэвчид үзүүлэх дам нөлөөллийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүйн тулд 
зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 
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Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

2.11. Бетон зуурмагийн үйлдвэр 

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

2.11.1. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж 
болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн чулуу ачих, буулгах, бутлах, зуурмагийн нэмэлт 
бүтээгдэхүүнүүдийг зөөх, холих бүхий л шатанд орчны агаарт их хэмжээний тоосжилт 
үүснэ.  
Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 
Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Зуурмагийн түүхий эд, зуурмаг тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр хөрсний 
элэгдэл эвдрэл ихэснэ. 
Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, ялангуяа үйлдвэрээс ялгарах бохир усыг 
зөвшөөрөлгүй хаясны улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд 
нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Тээврийн 
хөдөлгөөний хөлөөр үүсэх тоосжилт орчны ургамалжилтад дам нөлөөлнө. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ахуйн хаягдал болон үйлдвэрээс гарах бохир усыг хяналтгүй хаясны улмаас орчны хөрс, 
газрын доорх ус, ургамалжилтад дам нөлөөлнө. Бетон зуурмагт ашиглах нэмэлт 
бодисуудыг хадгалахдаа хөрс бохирдуулахаас хамгаалсан арга хэмжээ авна. 

2.11.2. Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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Чулуу ачих, буулгах, бутлах зэргээс үссэн тоос сарнитал үйлдвэрийн үйл ажиллагааг түр 
зогсоох арга хэмжээ авч байна. Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар тээвэрлэлт явуулж, 
хуурайшилтын улиралд зам, машиныг тогтмол услана, тээврийн хэрэгслийг тогтмол 
үзлэгт хамруулна. Хатуу хог, шороотой талбайд хязгаарлалт тавина. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн замаар 
тээвэрлэлт явуулна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

“Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна.  

2.12. Хүнд машин механизмын засварын цех 

Говь засварын газар нь 1 ба 2 гэсэн 2 хэсгээс бүрддэг ба хүнд машин механизмын засвар 
үйлчилгээг хийдэг. Тус байгууламжийн шал, талбайн бетон тэгшилгээг сайтар хийж, 
машины тос болон бензин, дизелээс хамгаалсан тусгай зориулалтын бетоны будгаар 
будаж хамгаалсан.  

2.12.1. Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Уурхайд ашиглагдаж буй хүнд машин механизмаас ялгарах утаа хий нь агаарын 
бохирдлын эх үүсвэр болно.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. Хүнд 
машин механизмын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанаас хөрс бохирдох, хөрсний 
эвдрэлийн хэмжээ нэмэгдэж болзошгүй. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 
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Засварын цехийн үйл ажиллагаанаас гадаргын ба газрын доорх усанд нөлөөлөх шууд 
нөлөөлөл байхгүй. Харин хог хаягдал, бохир усыг зөвшөөрөлгүй хаях, шатах тослох 
материалын асгаралтын улмаас хөрсний бохирдол үүсэж, цаашдаа газрын доорх усанд 
нөлөөлж болзошгүй. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч устсан. Орчны 
тоосжилт ургамлан нөмрөгт дам нөлөө үзүүлж болзошгүй. 

Хог хаягдлын нөлөөлөл 

Ахуйн хатуу, шингэн хог хаягдал, ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар 
бохирдсон алчуур, даавуу их хэмжээгээр ялгардаг. Орчны хөрс, газрын доорх ус, 
ургамалжилтыг бохирдуулах эх үүсвэр болно.    

2.12.2. Хүнд машин, механизмын засварын цехийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Техникийн үзлэгт оруулсан, ялгаруулж буй хорт утаа нь стандартын төвшинд буй машин 
техникийг ашиглах, ашиглагдаж буй машин техникт үзлэг, засвар үйлчилгээг тогтмол 
хийх, яндан бүрт шүүлтүүр суурилуулж өгөх, тохиргоо техникийн горимыг сайтар 
мөрдөх, түлшний найрлага, чанар, стандартыг сайтар хянах, чанартай түлш хэрэглэх 
зэрэг арга хэмжээ авч байна. 

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Автомашины зогсоолын талбайг тэгшлэн шатах, тослох материал хөрсөнд нэвчихээс 
сэргийлж цардаж өнгөлөх, тэмдэгжүүлэх; 

Машин техникийн хөдөлгөөнөөр босох тоосны хэмжээг хамгийн бага төвшинд барихын 
тулд хучилтгүй замын гадаргууг засварлах, замыг услах, зөвшөөрөлтэй талбайд байгаа 
ашиглагдахаа больсон хуучин замуудыг нөхөн сэргээх; 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Тус байгууламжийн орчинд хур борооны угаагдал, бохирдлыг цуглуулах суваг шуудууг 
барьж байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл, аливаа бохирдолтой усыг бүрэн цуглуулж авдаг 
бөгөөд энэ усыг хог хаягдлын менежментийн төвийн ууршуулах цөөрөмд хүргэдэг.  

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

Аль болох бага хог хаягдал үүсгэх, дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах замаар 
гарсан хог хаягдлын сөрөг нөлөөллийг бууруулах, үлдсэн хог хаягдлыг байгаль орчинд 
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аюулгүй арга технологиор устгах зарчмыг баримтлан “Хог хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж байна. Ялангуяа тосны шүүр, шатах, тослох материалаар 
бохирдсон алчуур, даавууг шатаах зууханд шатааж аюулгүй болгож байна. 

2.13. Бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) 

2017 онд төслийн талбайд нийт дөрвөн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг үргэлжлүүлэн 
ашиглахаар төлөвлөж байна.  

Хүснэгт 11. Төслийн хүрээнд ашиглаж буй цэвэрлэх байгууламжууд 

No Цэвэрлэх байгууламжийн байршил Хүчин чадал 

1 Оюу толгой төв суурин 600 м3 (4000 хүн/өдөр) 

2 Манлай кемпийн ажилчдын суурин (1-р хэсэг) 600м3 (4800 хүн/өдөр) 

3 Манлай кемпийн ажилчдын суурин (2-р хэсэг) 600м3 (4800 хүн/өдөр) 

4 Эрчим кемпийн ажилчдын суурин 250м3 (2000 хүн/өдөр) 

2.13.1. БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй дэгдэмхий бодисоос эвгүй үнэр гарах, 
цэвэрлэх процессын үр дүнд метан зэрэг хорт хий ялгарах нь агаарын бохирдлын эх 
үүсвэр болно.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд хаяснаар хөрс, хөрсний ус  
бохирдож болзошгүй.  

Ургамлан нөмрөг 

Барилгын байгууламжаас хэсэг газрын ургамалжилт устана. Усны машины тээврийн үйл 
ажиллагаанаас тоос үүсэж, ургамалжилтад дам нөлөө үзүүлж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

БУЦБ-ийн үйл ажиллагааны доголдолоос болон MNS4943:2015 стандартын шаардлага 
хангаагүй бохир усыг байгальд нийлүүлсэнээс тухайн орчинд хөрсний бохирдол үүсэж, 
улмаар хур тунадас орсон тохиолдолд үерийн усаар дамжин гадаргын болон бага гүний 
уст үеүүдийг бохирдуулж болзошгүй.  

Хог хаягдлын нөлөөлөл 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 40 

 

БУЦБ-аас стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус байгальд хаяснаар орчны хөрс,  
хөрсний ус, агаар, хүний эрүүл мэнд болон мал амьтанд сөргөөр нөлөөлнө. 

2.13.2. БУЦБ-ийн  үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Эвгүй үмхий үнэрийг багасгахын тулд лаг, хатуу  хаягдлыг битүү саванд тээвэрлэж, 
хаягдлын цэгт хаяж, хөрсөөр хучих арга хэмжээ авна. Цэвэрлэх байгууламжийг 
технологийн зөв горимыг мөрдөж ажиллана.  

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг. БУЦБ-ын орчимд хур борооны ус зайлуулах, бохир 
устай холилдохгүй байх арга хэмжээг авч байна.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Цэвэрлэгдэн гарч байгаа усыг уурхайн дотоод зам усалгаанд ашиглаж байгаа ба мөн 
БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж бохир усыг стандартын түвшинд 
хүртэл цэвэрлэдэг. БУЦБ-ын шат дамжлагуудын уснаас дээж авч тогтмол хянадаг. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

Хог хаягдлын нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ 

БУЦБ-ын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьдаг, тодорхой шат дамжлагын дараа 
уснаас дээж авч тогтмол хянадаг, мөн мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан 
хамтран ажиллаж байна. Хатуу хаягдал агуулсан бохир усыг зөвхөн зориулалтын 
зөвшөөрөгдсөн бохир усны цөөрөмд хаях, мөн хатуу бохирдлыг усгүйжүүлэн (усны 
хэмжээг багасган зутан болгож) ландфиллд булшилна.  

2.14. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станц  

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

2.14.1. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл 

Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагаанаас шатахууны үнэр 
гарах, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөр агаарт тоосжилт их хэмжээгээр үүсэх нь 
агаарын бохирдлын эх үүсвэр болно.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэл 

Барилга байгууламжийн талбайн хэмжээгээр хөрс, ургамлан бүрхэвч зөөгдсөн. 
Шатахууны асгаралт нь хөрс, хөрсний усны бохирдлын эх үүсвэр болно.  

Ургамлан нөмрөг 

Барилгын байгууламжаас хэсэг газрын ургамалжилт устана. Тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнөөр тоос үүсэж, ургамалжилтад дам нөлөө үзүүлж болзошгүй.  

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 

Их хэмжээний шатахууны асгаралт нь хөрс, хөрсний усны бохирдлын эх үүсвэр болно. 
Асгаралтаас урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр газрын доорхи 
усан орчны бохирдлоос сэргийлэх боломжтой. 

2.14.2. Түлшний агуулах ба Шатахуун түгээх станцын  үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгахтай холбогдсон арга 
хэмжээнүүд 

Агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Шатахуун тээвэрлэх, хадгалах, түгээх үйл ажиллагаа, сав нь  бүгд стандартын шаардлага 
хангасан битүүмжлэлтэй байна. Ингэснээр орчинд дэгдэх шатахууны үнэрийг багасгах 
боломжтой. Тоосжилтыг бууруулахын тулд түлшний агуулах ба шатахуун түгээх 
байгууламж орчмын шаардлагатай талбайнуудыг бетоноор хучих, дулааны улиралд зам 
талбайг услах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.   

Хөрсний эвдрэл, элэгдэлд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Түлшний агуулах ба шатахуун түгээх байгууламж орчмын шаардлагатай талбайнуудыг 
бетоноор хучих, шаардлагатай нөхцөлд (бороо орсны дараа эвдэрсэн тохиолдолд) 
тогтмол зам талбайг засах ажлыг зохион байгуулж байна. 

Усан орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
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Түлшний агуулах ба шатахуун түгээх байгууламж орчмын шаардлагатай талбайнуудыг 
бетоноор хучих ингэснээр түлшний асгаралт үүссэн тохиолдолд хөрс, хөрсний усыг 
бохирдуулахаас хамгаална. Хур борооны угаагдлын усыг цуглуулах сувгийг байгуулсан. 

Ургамал ба амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 

Орчны тоосжилтын дам нөлөөллийг бага байлгах зорилгоор зөвхөн зөвшөөрөгдсөн 
замаар тээвэрлэлт явуулна. 

 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 43 

 

3. СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

3.1. Биологийн олон янз байдал (БОЯБ) 

Өмнөд говийн бүс нутагт хэрэгжиж буй Оюу толгой төсөл нь эцсийн дүндээ тухайн бүс 
нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, Рио Тинто группын Биологийн янз байдлын талаар баримтлах стратегитай 
нийцүүлэн Оюу толгой ХХК нь өмнөд говийн бүсийн биологийн олон янз байдалд 
“Эерэг Нөлөөлөл Ахиу” үзүүлэх зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү зорилгодоо 
уурхайн хаалтын үед хүрсэн байхаар зорьж байгаа боловч төсөл хэрэгжих хугацаанд аль 
болох эрт хүрэх боломжуудыг эрэлхийлэх болно. 

Оюу толгой ХХК нь үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд 
учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зохион 
байгуулахад шатлалтайгаар бууруулах зарчмыг баримтлана. Энэ нь биологийн олон янз 
байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахдаа зайлсхийх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга 
замаар хийгдэнэ. БОЯБ-ын стратегид дээрх сөрөг нөлөөллийг бууруулах шатлалыг 
дараах байдлаар тус тус тодорхойлсон байдаг. 

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

нөлөөлөл үүсэхээс өмнө буюу олборлолтын болон баяжуулалт зэрэг уурхайн үйл 
ажиллагааг эхлүүлэхээс урьтан менежментийн өөрчлөлт хийх эсвэл тухайн үйл 
ажиллагааг зогсоох арга хэмжээнүүд юм. Үүнд өмнөх төлөвлөгөө үйл ажиллагаа, 
арга хэмжээг өөрчлөх шийдвэрүүд багтана”.  
 

2) Багасгах – “Багасгах арга хэмжээнүүд нь аль хэдийн эхэлсэн олборлолтын болон 
боловсруулах үйл ажиллагааны үр дүнд биологийн олон янз байдалд учирч болох 
хохирлыг багасгаж болох арга хэмжээнүүд юм”.  
 

3) Нөхөн сэргээх – “Нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүд нь төслийн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрсэн газар нутгуудад аюулгүй, тогтвортой газрын төрх, тогтоцыг 
бий болгох бэлтгэл ажлууд, ургамалжуулж амьдрах орчныг дахин сэргээх ажил. 
Амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээ нь нөхөн сэргээлтээс бага зэрэг ялгаатай 
тал бий, энэ нь тухайн амьдрах орчныг эвдрэлд өртөхөөс өмнөх бүхий л нөхцлийг 
бүрдүүлэхэд чиглэнэ”. 
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Зураг 12.  Эерэг Нөлөө Ахиу байлгахын тулд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний шатлал 

Төслийн үйл ажиллагааны бүхий л үе шатуудад хийгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээнүүд болон нэмэлт тодотголуудад тусгагдсан сөрөг 
нөлөөг бууруулах арга хэмжээнүүдээс гадна төслийн санхүүжүүлэгч олон улсын 
байгууллага болох Олон улсын санхүүгийн корпораци, Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банк байгаль орчныг хамгаалах талаар баримтлах гүйцэтгэлийн стандарт, 
шаардлагыг мөрдөн үйл ажиллагаандаа тусган ажиллаж байна.  

Оюу толгой төслийг хэрэгжүүлэх үед биологийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ, түүнийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх стратеги, 
болон Эерэг Нөлөөлөл Ахиу байлгах зорилгод ямар арга замаар, хэдий хугацаанд хүрэх 
урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг төслийн Байгаль Орчин Нийгмийн Нөлөөллийн 
үнэлгээний хавсралтаар 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн.  

Эдгээр үнэлгээ, урьдчилсан төлөвлөгөө зэргийг боловсруулахад Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэлийн Стандарт-6, Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн Шалгуур-6 стандартуудыг баримтлан олон улсын 
байгаль хамгааллын ТББ болох “Фауна Флора Интернэйшнл”, “Де Байодиверсити 
Консалтанси” байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн. Үүнд дараах тайлангууд орно:  

• Биологийн олон янз байдлын талаар баримтлах стратеги 
• Чухал амьдрах орчны үнэлгээ 
• Биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга 

хэмжээ 
• Дүйцүүлэн хамгааллын талаар баримтлах стратеги 
• Эерэг нөлөөлөл ахиу байлгах үйл ажиллагааны урьдчилсан таамаглал 
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• Дээрх тайлангууд Оюу толгой ХХК-ийн цахим хуудсанд олон нийтэд нээлттэй 
байршуулсан байгаа (http://ot.mn/үйл-ажиллагааны-менежментийн-төлөвлөгөө/).  

Дээрх тайлангуудаас биологийн олон янз байдалд учирч болзошгүй сөрөг нөлөөллийн 
үнэлгээний хэсгээс доор товч өгүүлье. 

Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээ: 

Энэхүү тайлангийн зорилго нь биологийн олон янз байдалд Оюу толгой төслийн зүгээс 
үзүүлэх болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлж, үргэлжлэх эрчим ба цар хүрээг 
тогтоох, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ буюу зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх 
арга хэмжээнүүдийг тогтоож өгөхөд оршино. Үнэлгээгээр болзошгүй сөрөг нөлөөлийн 
хамгийн анхаарал хандуулах шаардлагатай буюу бууруулах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэмээн дараах нөлөөллийг тодорхойлсон. Үүнд:  

• Амьдрах орчны шууд хомсдол 
• Зэрлэг амьтдын үргэж дайжихаас шалтгаалсан амьдрах орчны шууд бус хомсдол 
• Зэрлэг амьтдын популяцийн хуваагдал 
• Шууд үхэл хорогдол (амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулах, шувууд цахилгаанд 

цохиулах, цахилгааны утас мөргөх гэх мэт) 
• Хууль бус агнуур болон ургамал түүж ашиглахаас шалтгаалсан шууд бус үхэл 

хорогдол 
• Идэш тэжээлийн хэлхээнд гарах өөрчлөлт орох буюу махчин амьтны тоо өсөхөөс 

шалтаалсан шууд бус үхэл хорогдол 

Дээрх үндсэн зургаан сөрөг нөлөөнөөс гадна одоогоор бүрэн тодорхойлох боломжгүй 
хэдий ч усны нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар авч ашигласанаас үүдэн гарч 
болзошгүй нөлөөлөл зэрэг болно. 

Эрсдэлийн үнэлгээний стандарт арга зүйгээр бүх бүрдэл хэсгийг шүүлтүүр тавьж эрсдэл 
хамгийн өндөр гэж үнэлэгдсэн дараах төрөл зүйл, сөрөг нөлөөлөл гарч ирж байна.   

Хүснэгт 12.  Биологийн олон янз байдлын эрсдэлийн үнэлгээний хэсгээс 

Биологийн олон 
янз байдал Сөрөг нөлөөлөл Тохиолдох 

магадлал 
Үр 

дагавар 
Эрсдэлийн 

зэрэг 

Хулан, хар сүүлт Шугаман дэд бүтэцтэй холбоотой амьдрах 
орчны шууд бус алдагдал ба амьтдын 
шилжилт хөдөлгөөнд авто замаас үзүүлэх 
нөлөө 

Тохиолдож 
магадгүй 

Аюултай  Маш хүнд 

Хулан Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс 
шалтгаалан хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 
өндөр 

Их  Маш хүнд 

Аргаль, хар сүүлт, 
идлэг шонхор, 
жороо тоодог, заган 
ой 

Дэд бүтэц ба хүн амын хөгжлөөс 
шалтгаалан хууль бус агнуур нэмэгдэх 

Магадлал 
өндөр 

Аюултай Өндөр  

Аргаль хонь, жороо 
тоодог 

Дайжиж үргэхтэй холбоотой амьдрах орчны 
шууд бус алдагдал ба амьтдын шилжилт 
хөдөлгөөнд авто зам саад учруулах 

Тохиолдож 
магадгүй 

Дунд  Өндөр  

http://ot.mn/%D2%AF%D0%B9%D0%BB-%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D3%A9/
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Хонин тоодог, 
жороо тоодог, идлэг 
шонхор 

Цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд 
цохиулах зэргээр шууд үхэл хорогдол 

Бараг 
баталгаатай 
тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Монгол буурцгана, 
хулан, хар сүүлт, 
жороо тоодог, хулан 
жороо 

Дэд бүтэц барьж байгуулсанаар амьдрах 
орчны шууд хомсдол үүсэх 

Бараг 
баталгаатай 
тохиолдоно 

Дунд  Өндөр  

Жороо тоодог, 
хулан жороо 

Махчин амьтдын тоо толгой өсөхтэй 
холбогдсон шууд бус үхэл хорогдол 

Тохиолдож 
магадгүй 

Дунд  Өндөр 

Өөрөөр хэлбэл Оюу толгой компаний биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйл 
ажиллагааны нэн тэргүүний зорилтууд нь эдгээр өндөр эрсдэл бүхий төрөл зүйлүүдэд 
учирч буй аюул заналыг бууруулах, арилгахад чиглэгдэх болно.  
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3.2.Амьтны аймагт учруулах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө  

Хүснэгт 13. Амьтны аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Монгол Улсын улаан 
ном, бүс нутгийн болон 
олон улсын улаан данс 
(IUCN), бусад хууль 
тогтоомж, гэрээ 
конвенциор 
хамгаалагдсан ховор, 
нэн ховор зэрлэг 
амьтдын талаар сургалт 
зохион байгуулах 

ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын 
тоо 

Жилийн 
турш, 
Төг/жил 

 500,000  500,000 
ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Сургалтын 
хэлтэс 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ 

Шувууд цахилгаанд 
цохиулах эрсдэлтэй 
цахилгааны шонгууд 
дээр суурилуулсан 
богино холболтын 
тусгаарлагчийн 
ажиллагааг хянах.  

Гүний хоолой 
дахь 6.3 КВ-
ын 
цахилгааны 
шугам, дэд 
станцууд 

Тусгаарлаг
ч 
суурилуулс
наас өмнө 
болон 
хойших 
үхсэн 
шувуудын 
харьцуулса
н тоо 

Үхсэн 
шувуудын 
тоо 

Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын 
баг 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Хулан болон хар сүүлт 
зээрийн нүүдэл 
хөдөлгөөнд төслийн 
зүгээс саад учруулж буй 
эсэхийг тодорхойлохын 
тулд сансрын 
дамжуулагчтай хүзүүвч 
зүүх 

Хулан болон 
хар сүүлт 
зээрийн 
тархалт нутаг 

Хүзүүвч 
зүүсэн 
хулан 
болон хар 
сүүлт 
зээрийн тоо 

30 хулан, 
10 хар 
сүүлт зээр 

 ??? 
ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Байгаль, Зэрлэг 
Амьтан 
Хамгаалах 
нийгэмлэг 

Жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 
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Сансрын дамжуулагч 
хүзүүвчтэй Хулангийн 
мэдээнд үндэслэн зам 
хөндлөн гардаг хугацаа,  
байршлыг тодорхойлох 

Оюу толгой-
Гашуун 
сухайт 
чиглэлийн 
хатуу 
хучилттай 
зам  

Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөни
йг 
хязгаарласа
н эсэх, 
хязгаарласа
н тоо 

Жилийн 
турш 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Байгаль зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

Хулангийн зам 
хөндлөн гарсан 
тохиолдлын 
бүртгэлийг 
жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Хууль бусаар амьтан 
агнах, ургамал түүх, 
тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эдийг тээвэрлэх, 
ашиглахыг хориглох 
тухай компанийн 
дотоод журмын 
хэрэгжилтийг хангах  

ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО-харуул 
хамгаалалтын баг  

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын 
баг 

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоог 
жилийн эцсийн 
тайланд тусгах 

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, 
Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Тээврийн хэрэгсэл 
жолоодож буй үедээ 
байгаль орчин, зэрлэг 
амьтдад аль болох бага 
сөрөг нөлөө үзүүлэх 
талаар сургалт явуулах, 
хянах 

ОТ Гашуун 
сухайтын зам 
дагууд ОТ 
компанийн 
үндсэн болон 
гэрээт 
компанийн 
ажилчдад  

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын 
тоо, хурд 
хэтрүүлсэн 
машины 
тоо, 
Төг/жил 

Жилийн 
турш  500,000  500,000 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ОТ Сургалтын 
хэлтэс, 
Аялалын 
менежментийн 
баг 

Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын тоо 
болон зөрчлийн 
талаар тайланд 
тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Газар хөндөх зөвшөөрөл 
олгохын өмнө судалгаа 
хийж ховор амьтад, 
амьдрах орчныг 
хамгаалах талаар 
дүгнэлт гаргах, 
шаардлагатай бол 
зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар 
хөндөх 
зөвшөөрөл
д өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

 Шууд 
тооцох 
боломжгү
й 

  Шууд 
тооцох 
боломжг
үй 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ЭМААБО- 
Газрын асуудал 
хариуцсан баг 

ГХЗ-ийн тоо, 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгох 
компаний дотоод 
журам 
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Хоолны үлдэгдлийн 
хаях, булшлах үйл 
ажиллагаанд хяналт 
тавих, ил задгай хаяхаас 
сэргийлж, элдэв идэшт 
шувуудын тоо толгойг 
үнэлэх 

Төслийн 
талбай дахь 
хог хаягдлын 
менежментий
н төв 

Хэрээний 
овгийн 
шувуудын 
тоо 

Жилийн 
турш, 
хэрээний 
овгийн 
шувуудын 
тооллогын 
сард нэг 
удаа 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Хэрээний 
овгийн 
шувуудын тоо 
толгойн 
хэмжээг үнэлж, 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ 

Төслийн талбайд 
тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох үедээ тэмдэг 
тэмдэглэгээг сайтар 
дагаж мөрдөх талаар 
ажилчдад анхааруулах 
мэдээлэл бэлдэж хүргэх  

Лицензийн 
талбайд 

Бүртгэгдсэ
н хар 
сүүлтийн 
тоо, 
мэдээллийн 
тоо 

Жилийн 
турш, 
Төг/жил 

 500,000  500,000 
ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Харуул 
хамгаалалтын 
хэлтэс, 
Хяналтын өрөө 

Осол 
эндэгдлийн тоо, 
байршил, авсан 
арга хэмжээний 
талаар тайланд 
тусгах 

Амьтны тухай хууль, 
БОНБНҮ 

Оюу толгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн хатуу 
хучилттай зам 
ашиглалтын эрчмийг 
үнэлж, ховор хөхтөн 
амьдын шилжилт 
хөдөлгөөнд саад 
учруулж буй эсэхийг 
хянах 

Оюу толгой-
Гашуун 
сухайтын зам 

Өдрийн 
дундаж 
тээврийн 
хэрэгслийн 
тоо, хурд. 
Зам 
хөндлөн 
гарсан 
хүзүүвчтэй 
амьтны тоо 

Жилийн 
турш 

 Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

 Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Байгаль,  зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

Тээврийн 
хэрэгслийн тоо, 
төхөрл, хурдны 
талаар болон 
хүзүүвчтэй 
хулан зам 
хөндлөн гарсан 
тухай тайланд 
тусгах 

Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ, ОУСК-ийн 
гүйцэтгэлийн 
стандарт-6, ЕСБХБ-ны 
гүйцэтгэлийн шалгуур-
6 

Баяжуулах үйлдвэрээс 
ХХБ-руу нийлүүлж, 
тунгааж буй усны 
чанарын хяналтыг 
Газрын доорх усны 
ОХШХ-т тусгагдсаны 
дагуу тогтмол хийх 

ХХАБ-ын 
усны 
гадаргуу дээр 
бууж буй 
шувууд 

Төг/удаа 

Газрын 
доорх 
усны 
ОХШХ-т 
тусгагдсан 

 

Газрын 
доорх 
усны 
ОХШХ-
т 
тусгагдс
ан 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

Ус, хог 
хаягдлын баг 

ХХАБ-ын усны 
найрлаганд 
агуулагдах 
элементийн 
хэмжээг 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ 

Төслийн үйл ажилгааны 
талбай, дэд бүтцийн 
шугам дагуух үхсэн 
амьтны сэг зэмийг 
зайлуулах, булж устгах 

Уурхайн 
талбай, дэд 
бүтцийн 
шугам дагуу 

Сэг зэмийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

Үйл 
ажиллага
аны 
зардал 

Үйл 
ажиллаг
ааны 
зардал 

ЭМААБО- 
Биологийн олон 
янз байдлын баг 

ОТ Хяналтын 
өрөө 

Зайлуулж, булж 
устгасан 
амьтны сэг 
зэмийн талаар 
тайланд тусгах 

БОНБНҮ 
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Шинээр зам баригдсан 
тохиолдолд стандартын 
дагуу зэрлэг амьтанд 
зориулсан нэг түвшний 
гарц байгуулах 

Шинээр 
баригдсан 
замын дагуу 

Гарц 
байгуулсан 
тоо  

Замын 
барилгын 
ажлын 
төгсгөлд 

  
Замын барилгын 
ажлын гэрээт 
компани 

ЭМААБО 
хэлтэс 

Гарц 
байгуулсан 
талаар жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах 

Тал хээр, говь цөлийн 
бүсийн авто болон 
төмөр зам дагуу зэрлэг 
амьтдад зориулсан гарц. 
Ерөнхий шаардлага 
MNS 6515:2015 
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3.3.Ургамлын аймагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 14. Ургамлын аймагт учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

1 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар ашиглах 
тухай өгсөн 
зөвлөмжийн 
тоо  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
ажилтан 

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

2 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөлд 
өгсөн 
дүгнэлтийн 
тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
ажилтан 

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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3 
Хөндөгдөж буй талбайн 
ургамлын бүртгэл хөтлөх, 
тайлагнах  

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Газар хөндөх 
зөвшөөрөл 
олгож буй 
талбай тус 
бүрийн 
мэдээллийг 
бүртгэлжүүлэх  

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн, 
Газар зүйн 
мэдээллийн 
ажилтан 

ГХЗ-ийн тоо, 
ховор ургамлыг 
хамгаалах арга 
хэмжээ, тайлан  

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

4 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

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

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ШУА-ын харьяа 
Ерөнхий ба 
Сорилын 
биологийн 
хүрээлэнгийн 
Ургамлын 
биотехнологийн 
лаборатори 

Ховор ургамлын 
талаарх 
цуглуулсан 
мэдээлэл, 
тарималжуулж 
буй ургамлын 
тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

5 

ГХЗ хүссэн талбайд хийсэн 
ургамалжилтын судалгааны 
үндсэн дээр илрүүлсэн ховор 
ургамлын мэдээллийг ашиглан 
уурхайн лицензийн талбай дахь 
ховор ургамлын тархалтын 
зураглалыг шинэчлэн гаргаж, 
газар ашиглагч нарт 
танилцуулах 

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шинэчлэн 
сайжруулсан 
зураг, 
мэдээллийг 
хүлээн авсан 
хэлтэсийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
ГМС-ийн 
ажилтан  

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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6 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Шинэчлэн 
сайжруулсан 
зураг, 
мэдээллийг 
хүлээн авсан 
хэлтэсийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО - 
ГМС-ийн 
ажилтан  

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

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

7 

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

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалтын 
баг  

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  

8 

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

ОТ 
компанийн 
үндсэн 
ажилчид 
болон гэрээт 
компанийн 
ажилчид, 
зочид  

Хяналт 
шалгалтын 
тоо, 
шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг 

ЭМААБО-
харуул 
хамгаалалтын 
баг  

Шалгалтаар 
илэрсэн 
зөрчлийн тоо 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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9 

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

Төслийн үйл 
ажиллагааны 
талбайн 
хэмжээнд 

Төлөвлөгөөнд 
оруулсан 
талбайн тоо 
хэмжээ 

Жилийн 
турш 

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 
нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллага 

ЭМААБО - 
Газрын асуудал 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Төлөвлөгөөнд 
хамруулсан 
газрын хэмжээ, 
хамгаалах арга 
хэмжээний 
талаар тайлан 
гаргах 

PT компанийн E14 
стандарт, Газар 
хөндөлтийн хяналт, 
нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө, Газар 
хөндөх зөвшөөрөл 
олгох болон ховор 
ургамлыг хамгаалах ОТ 
компанийн дотоод 
журмууд  
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3.4.Усны нөөц хомсдол, усны чанарын асуудал 

Хүснэгт 15. Усны нөөцөд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Төслийн нийт усны 
хэрэгцээг багасгах, 
эргүүлэн ашиглах 
усны хэмжээг  
зорилтод түвшинд 
байлгах, нэмэлт 
боломжуудыг судлах, 
усны зохистой 
ашиглалтын талаар 
сургалт явуулах 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 

зочид  

Ус 
ашиглалтын 
тоо хэмжээ, 
цэвэршүүлс
эн усны тоо 

хэмжээ, 
Сургалтанд 
хамрагдсан 
ажилчдын 

тоо 

Жилийн 
турш  -  20 сая ЭМААБО хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, дэд 

бүтцийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992, 
Компанийн дотоод 

журам 

Уурхайн үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой усны 
менежментийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулах ба 
түүний хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана.  

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Усны 
менежмент

ийн 
төлөвлөгөө 
боловсруул

ах 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 
ЭМААБО хэлтэс 

Ил Уурхай, 
Баяжуулах 

үйлдвэр, дэд 
бүтцийн хэлтэс 

болон 
Гэрээт 

копаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

“Усны тухай” 
хууль, Ус 

бохирдуулсны 
төлбөрийн журам. 

Усны нөөцийг 
бохирдлоос 

хамгаалах дүрэм. 
БО болон ЭМ-ийн 

сайд нарын 
хамтарсан тушаал 

167/335/A171 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Ил уурхай шүүрч буй 
усыг тогтмол шавхах 
ба тусгайлан засч 
бэлтгэсэн зумфэд 
хуримтлуулан 
хадгалах, цэвэрлэгдэж 
хуримтлагдсан усыг 
хаягдал чулуулгийн 
овоолго болон 
нэвтрэлт орчмын 
тоосжилтыг багасгах 
зорилгоор ашиглана 

Ил уурхайн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Шавхсан 
усны тоо 
хэмжээ 

Жилийн 
турш, ус 
шүүрч 
байгаа 

үед 

 -  
Тухайн үед 
төлөвлөж 

зарцуулна. 
ЭМААБО хэлтэс 

Ил уурхайн 
болон дэд 

бүтцийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 
тусгах, шавхан 

зайлуулсан 
усанд төлсөн 

төлбөр 

“Усны тухай” 
хууль, Компанийн 

дотоод журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

Үйлдвэрийн болон 
ахуйн бохир ус 
дамжуулах шугам 
сүлжээ, тоног 
төхөөрөмжийн 
ашиглалтад байнга 
хяналт тавьж, гэмтсэн 
тохиолдолд даруй 
засах арга хэмжээ авч 
байна. 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 

илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, 
Гэрээт 

копаниуд 

Шалгалтаар 
илэрсэн 

зөрчлийн тоо 

MNS0900:2010. 
ХБО. Эрүүл 

мэндийг хамгаалах. 
Аюулгүй байдал. 
Ундны ус. Эрүүл 
ахуйн шаардлага, 

чанар аюулгүй 
байдлын үнэлгээ” - 

MNS4943:2010. 
Усны чанар, хаягдал 

ус. Техникийн 
ерөнхий шаардлага” 

Хаягдал шингэн 
болон цэвэрлэх 
байгууламжийн 
лагийг зөвшөөрөгдсөн 
цэгт зайлуулж байх 

Тухай бүрд 
Зөөвөрлөсө

н лагийн 
хэмжээ 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс 

Гэрээт 
копаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

ХХБ-д үүсэх усан 
толионы талбайг бага 
хэмжээнд байлгахад 
анхаарч ажиллах.  

ХХБ, 
Баяжуулах 
үйлдвэрийн 

үйл 
ажиллагаа 

ХХБ-аас 
эргүүлэн 

ашигласан 
усны 

хэмжээ 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 
ЭМААБО хэлтэс 

Баяжуулах 
үйлдвэр, ХХБ-

ийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

Гадаргын болон 
хөрсний усны 
урсгалыг хэвээр 
хадгалахын тулд 
Ундай голын 
тохируулга хийсэн 
урсгал үндсэн 
голдиролдоо эргэн 
нийлж буй эсэхэд 
тогтмол хяналт тавих, 
Нөхөн сэргээсэн 
хиймэл Бор овоогийн 
булгийн усанд 
мониторинг хийх  

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

ЭМААБОО
Н хэлтэс 

Усны 
хэмжилтий

н цэгийн 
тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  БОХШХ-т 

тусгав. ЭМААБО хэлтэс Гэрээт 
копаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, 
“Байгаль орчныг 
хамгаалах. Усан 

мандал. Гадаргын 
усны чанарыг хянах 

журам” 
MNS4586:1998, 

“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992,  

БУЦБ-ын ойролцоох 
газрын гүний усанд 
хяналт шинжилгээ 
хийнэ 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид БО 

хэлтэс 

Усны 
хэмжилтий

н цэгийн 
тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  БОХШХ-т 

тусгасан. ЭМААБО хэлтэс Гэрээт копани 
Жилийн 

эцсийн тайланд 
тусгах 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992, 
Компанийн дотоод 

журам, усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Гүний хоолойн уст 
давхаргын усны 
түвшин бууралтыг 
усны нөөц бодсон 
зохих хэмжээнээс 
илүү гарахаас 
урьдчилан сэргийлж, 
Гүний хоолойн уст 
давхаргын усны 
түвшин болон химийн 
найрлагад хяналт 
тавина.  

Гүний 
хоолойн 

ашиглалтын 
худгууд 

Усны 
хэмжилтйн 
цэгийн тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан

ы зардал 
ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 

компани 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

“Усны тухай” 
хууль“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992, 
Компанийн дотоод 

журам, усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

БУЦБ-д орж буй 
болон цэвэрлэгдээд 
гарч буй бохир усанд 
байнгын хяналт 
шинжилгээ хийж 
байна. 

БУЦБ, БО 
хэлтэс  

Усны 
хэмжилтий

н цэгийн 
тоо, 

хэмжсэн 
үзүүлэлтүүд 

Жилийн 
турш  -  

Тухайн үед 
төлөвлөж 

зарцуулна. 
ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс, Гэрээт 

копани 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

Усны тухай хууль 
MNS4047:1988, 
“Байгаль орчныг 
хамгаалах. Усан 

мандал. Гадаргын 
усны чанарыг хянах 

журам” 
MNS4586:1998, 

“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

Ерөнхий 
шаардлага” 

MNS0899:1992,  
ХХБ-аас сар бүр усны 
дээжийн шинжилгээг 
иж бүрнээр хийлгэн, 
өөрчлөлтийг ажиглах, 
тайлагнах  

ЭМААБО 
хэлтэс 

Усны 
хэмжсэн 

үзүүлэлтүүд 

Тогтмол 
хугацаан

д 
 -  

Хяналт 
шинжилгээ

ний 
хөтөлбөрт 

тусгав 

ЭМААБО хэлтэс 
Баяжуулах 

үйлдвэр, ХХБ-
ийн хэлтэс 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Химийн бодис ундны 
усны эх үүсвэрт 
алдагдахаас 
сэргийлнэ, ундны 
усыг тогтмол 
хугацаанд 
шинжлүүлж байна. 
Химийн бодисыг 
тээвэрлэх үеийн 
савны битүүмжлэл, 
бүрэн бүтэн байдлыг 
хангана, одоо 
ашиглаж байгаа 
агуулахууддаа 
стандартын дагуу 
ашиглахад байнгын 
хяналт тавина, 
асгарсан химийн 
бодисыг зориулалтын 
материалаар цэвэрлэж 
байна. 

ОТ 
компанийн 

үндсэн 
ажилчид 

болон 
гэрээт 

компанийн 
ажилчид, 

зочид  

Илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  

25 000.0 
БОХШХ-т 

багтсан 
ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
Хангамжийн 
хэлтэс болон 

гэрээт 
компаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах 

Усны тухай хууль: 
Зүйл 24-1.1, 1.2; 

Зүйл 30; Зүйл 31-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8; Зүйл 

33-1, 2, 3; Зүйл 34-1, 
2; MNS 4586:1998. 

“Усан орчны 
чанарын үзүүлэлт. 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 

Шатах тослох 
материалыг 
алдагдахаас бүрэн 
сэргийлнэ, алдагдаж, 
гоожсон тохиолдолд 
зориулалтын 
материалаар 
цэвэрлэнэ, бохирдсон 
хөрсийг ландфилд 
булшилна. 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 

илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  БОХШХ-т 

багтсан ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтэц, 
Хангамжийн 
хэлтэс болон 

гэрээт 
компаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах, 
зөрчлийн тоо 

БОНБНҮ, 
Компанийн дотоод 

журам, Усны 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
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Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 
хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжий
н 

үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Химийн бодисоор 
бохирдсон 
материалын хаягдлыг 
ил задгай 
байлгахгүйгээр цаг 
алдалгүй зориулалтын 
цэгт зайлуулна. 

Төслийн 
үйл 

ажиллагаан
ы хүрээнд 

Хяналт 
шалгалтын 

тоо, 
шалгалтаар 

илэрсэн 
зөрчлийн 

тоо 

Жилийн 
турш  -  

Үйл 
ажиллагаан
ы зардалд 

тусгах 

ЭМААБО хэлтэс 

Дэд бүтцийн 
хэлтэс болон 
Хангамжийн 
хэлтэс гэрээт 
компаниуд 

Жилийн 
эцсийн тайланд 

тусгах, 
зөрчлийн тоо 

Хог хаягдлын тухай 
хууль /2012.05.17/ 

Зүйл 13-3, MNS 
3342:1982 1.2 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 61 

 

3.5. Газрын менежментийн төлөвлөгөө 

Оюу толгой ХХК нь газрыг зөв зохистой ашиглахтай холбоотой Монгол Улсын хууль, 
тогтоомжуудын шаардлагууд, байгаль орчны стандартууд, Оюу толгой төслийн Байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгагдсан амлалтууд, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан үнэлгээний шаардлагууд, Рио Тинто компанийн Е14 стандартын 
шаардлагууд болон уурхайн хаалтын стратеги төлөвлөлт зэрэгт нийцүүлэн 
боловсруулсан Газрын хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн 
төлөвлөгөөг удирдлага болгон ажилладаг бөгөөд 2018 онд газрын менежментийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар энд танилцуулъя.  

3.5.1. Газар хөндөлтийг хянах 

Оюу толгой ХХК нь газрын эвдрэлийг хамгийн бага хэмжээнд хязгаарлах зорилгоор 
2010 оноос эхлэн Газар хөндөх зөвшөөрлийн журмыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
хэрэгжүүлэх явцад анзаарагдсан шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүд болон төслийн 
санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн байдлын 
шалгалтын дүгнэлтэнд дурдсан зөвлөмжүүдийг тусган уг журмыг тогтмол сайжруулж 
ирсэн нь газрыг зөв зохистой ашиглах компанийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэх 
үндэс суурь болж байгаа төдийгүй байгаль орчны бусад менежментийн хэрэгжилтэнд 
чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа билээ. 2016 онд тус журамд нэлээд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг 
тусган шинэчилж, Санхүүгийн зээлдүүлэгч байгууллагуудаар батлуулж байсан. Хоёр 
жил тутамд хянаж шинэчилж байх төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд энэхүү журмыг бусад 
холбогдох журмуудын хамт хянаж, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг тусгаад хэрэгжүүлнэ. 

2018 онд Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Энэхүү 
журмын дагуу аливаа газар хөндөх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх талбайд ховор ургамлын 
судалгааг гүйцэтгэж, нэн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай ховор ургамлын зүйл 
илэрсэн тохиолдолд өөр талбайд төслийг төлөвлүүлэх зөвлөмж өгөх ёстой. Ийнхүү 
ховор ургамлыг хамгаалах шаардлагыг биелүүлсэн талбайд ажил эхлүүлэхээс өмнө 
Газар хөндөх дотоод зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай бөгөөд зөвшөөрлөөр 
төлөвлөсөн ажлыг зөвшөөрөгдсөн талбайд гүйцэтгэхийг хянахаас гадна шимт хөрсийг 
хамгаалах, тоосжилтыг багасгах, эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээх, усны эх үүсвэрүүдийг 
бохирдлоос хамгаалах,  соёлын өвийг хамгаалах, ажилчид болон орон нутгийн иргэд, 
мал амьтны аюулгүй байдлыг хангах зэрэг байгаль орчин, нийгмийн олон асуудлыг 
хянаж зохицуулна. 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журмын хамрах хүрээ нь зөвхөн төслийн өөрийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэх газрын эвдрэлийг хянахад хязгаарлагдахгүй. Оюу толгой 
компаниас хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслүүдэд ч Газар хөндөх 
зөвшөөрөл олгож, байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын бүхий л 
шаардлагыг тавьж ажилладаг.  
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2018 онд энэхүү дотоод зөвшөөрөл олгох процессыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх бөгөөд 
ингэснээр зөвшөөрөл олгох процессыг хялбарчлах, бүртгэлийг сайжруулах зэрэг ач 
холбогдолтой юм. 

2018 онд газрын эвдрэлийг хянах менежментийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг Хүснэгт 16-д үзүүлэв. 
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Хүснэгт 16. 2018 онд хэрэгжүүлэх газрын эвдрэлийг хянах арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд Хэрэгжилтийн баримт 

1 

Барилга, бүтээн байгуулалтын 
ажил төлөвлөгдсөн талбайн 
мэдээг улирал бүр авч, байгаль 
орчныг хамгаалах 
шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх 

Газрын эвдрэлийг 
хянах, нөхөн 
сэргээлтийн 
менежментийн 
төлөвлөгөө 

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Байгаль орчны хэлтэс 

ОТ Газар хөндөх төлөвлөгөөний бүртгэл; 

 

2 

Нэн тэргүүнд хамгаалах 8 зүйл 
ховор ургамал бүхий талбайд 
барилга, бүтээн байгуулалтын 
ажил гүйцэтгэхээс зайлсхийх  

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Ховор ургамлыг 
хамгаалах журам 

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Байгаль орчны хэлтэс  

Тухайн талбайд холбогдох Ховор ургамлын 
судалгааны тайлан; 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэл дэх 
“Тайлбар” хэсэгт зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзсан шалтгааныг бичиж баримтжуулна; 

3 

Хяналтгүйгээр газар хөндөхөөс 
сэргийлж аливаа газар хөндөх 
үйл ажиллагааг эхлүүлэхийн 
өмнө Газар хөндөх зөвшөөрөл 
авах, олгох 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Байгаль орчины багууд 

Зөвшөөрлийн баг 

ЭМБОАА-ны Эрх зүйн хэрэгжилтийн баг 

Орон нутгийн харилцааны хэлтэс 

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Газар хөндөхийн өмнөх байгаль орчны 
шалгалтын тайлангууд;  

Байгаль орчны болон орон нутгийн 
харилцааны багуудын дүгнэлтүүд; 

Батлагдсан газар хөндөх зөвшөөрлүүд; 

4 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн 
бүртгэл хөтлөх 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Геомэдээллийн системийн ажилтан Геомэдээллийн сан; 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн бүртгэлийн 
хуудас 
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5 

Хөндөгдсөн талбайн бүртгэл 
хөтлөх, тайлагнах 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Геомэдээллийн системийн ажилтан Геомэдээллийн сан; 

ОТ хүлэмжийн хийн сарын тайлангууд 

Уурхайн хаалтын үед хүлээх үүргийн 
төлбөрийн урьдчилсан тооцооны улирлын 
тайлангийн хавсралт “Хөндөгдсөн болон 
нөхөн сэргээсэн газрын жагсаалт” 

6 

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

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Зөрчлийг мэдээлэх 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  

ОТ бүх хэлтэс, багууд 

Бизнесийн шийдлийн систем дэх зөрчлийн 
бүртгэл; 

Зөрчлийн судалгааны тайлангууд 
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3.5.2. Шимт болон шимэрхэг хөрсийг хамгаалах 

Оюу толгой компанийн шимт хөрсийг хамгаалах бодлого нь Газар хөндөх зөвшөөрлийн 
журмаар зохицуулагддаг бөгөөд шимт хөрсийг зөв хуулах, хадгалахад тавигдах 
шаардлагуудыг Шимт хөрсийг хамгаалах дотоод журамд заасан байдаг. Энэхүү 
журмыг Монгол Улсын холбогдох стандарт (MNS 5916 : 2008) болон олон улсын 
туршлагууд дээр үндэслэн боловсруулсан бөгөөд жил бүр дахин хянаж, шаардлагатай 
сайжруулалтыг тусгадаг. 2018 онд шимт хөрсийг хамгаалах менежментийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг хүснэгт 17-д үзүүлэв. Мөн шимэрхэг хөрс нь нөхөн 
сэргээлтэнд шимт хөрсний адил ач холбогдолтой тул зохистой хадгалж, хамгаалах арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлнэ. 
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Хүснэгт 17. 2018 онд хэрэгжүүлэх шимт хөрсийг хамгаалах хяналтын арга хэмжээнүүд 

# Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Холбогдох журам Хариуцах талууд Хэрэгжилтийн баримт 

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

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг хамгаалах 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  

Ажлыг удирдаж буй 
багууд 

Байгаль орчны шалгах хуудас;  

Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

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

Газар хөндөлтийг хянах, 
нөхөн сэргээлтийн 
удирдлагын төлөвлөгөө 

Байгаль орчны хэлтэс  

Ажлыг удирдаж буй 
багууд 

Байгаль орчны шалгах хуудас;  

Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

3 Шимт болон шимэрхэг хөрсийг алдагдахаас хамгаалж 
хадгалах талбайг зөв тодорхойлох, овоолгыг зөв 
үүсгэхэд хяналт тавих (3 метрээс өндөргүй овоолох, 60 
метр тутамд 8 метр өргөнтэй зам үлдээх) 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг хамгаалах 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  Батлагдсан газар хөндөх 
зөвшөөрлүүд; 

Ургамлын багийн шалгалтын 
тайлангууд 

4 Урт хугацааны шимт болон шимэрхэг хөрсний 
овоолгын бүртгэл хөтлөх, хаягжуулах 

Шимт хөрсийг хамгаалах 
журам 

Байгаль орчны хэлтэс  Геомэдээллийн сан; 

Шимт хөрсний бүртгэлийн хуудас 

Овоолгын талбайд байрлуулсан 
хаягнууд/самбарууд 

5 Шимт хөрсний овоолгуудад чанарын хяналт 
шинжилгээ хийх  

Шимт хөрсний овоолгын 
чанарын хяналтын журам 

Байгаль орчны хэлтэс Лабораторийн шинжилгээний 
хариунууд; 

Байгаль орчныг хамгаалах жилийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайлан 

6 Шимт хөрсний ашиглалтыг хянах: 

- тухайн газраас хуулсан шимт хөрсийг тухайн 
газрын нөхөн сэргээлтэнд ашиглахыг чухалчлах; 

- урт хугацааны овоолгоос ашиглах тохиолдолд аль 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журам 

Шимт хөрсийг хамгаалах 

Байгаль орчны хэлтэс  

Ажлыг удирдаж буй 
багууд 

Шимт хөрсний бүртгэлийн хуудас; 

Техникийн нөхөн сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийн тайлангууд 
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болох хуучин овоолгыг сонгох; 
- шимт хөрсийг Байгаль орчны хэлтсээс тогтоосон 

зузаантайгаар техникийн нөхөн сэргээлтийн 
талбайд тараах, хянах; 

- шаардлагатайгаас илүү хэмжээний шимт хөрсийг 
урт хугацааны овоолгоос тээвэрлэхгүй байхад 
хяналт тавих; 

журам 
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3.6. Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Хүснэгт 18. Агаарын чанарын сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

 

№ 
Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 

хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 

Биелэлт-
ийн 

шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

 
Уур амьсгалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

1 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Хүлэмжийн хийг 
ялгаруулж буй эх 
үүсвэрүүдийн 
мэдээллийг бүртгэх, 
тооцоолох 

Төсөл 
хэрэгжиж 
буй бүх 
байршилд 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ЭМААБОАБО
Н - Байгаль 
орчин ба 
Биологийн олон 
янз байдлын 
хэлтэс 

Тус бүртгэлд 
мэдээлэл 
оруулах бусад 
бүх алба, 
хэлтэс, 
гэрээтүүд 

Сар 
бүрийн 
тайлан 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 69 

 

2 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Шинээр тоног 
төхөөрөмж, тээврийн 
хэрэгсэл худалдаж 
авахдаа тухайн 
хэрэгслийн үр ашигтай 
байдал болон түлшний 
зарцуулалтыг 
харгалзан үзэх 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизм 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ОТ-ын бүх 
алба, хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд, 
тэдгээрийн 
ажилчид 

Худалдан 
авалт 
хийхдээ 
үүнийг 
харгалзаж 
үзсэн 
тухай 
баримт, 
нотолгоо 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 

3 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Эрчим хүчийг хэмнэж 
үр ашигтай зарцуулах 

Төслийн 
талбайд 

кВт Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ОТ-ын бүх 
алба, хэлтэс 

Гэрээт 
компаниуд  

Хэмнэлт 
хийсэн 
тухай 
тайлан, 
бүртгэл 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 
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4 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Хог хаягдлын хэмжээг 
бага байлгах, үүссэн 
хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах, дахин 
ашиглах, 3R 
(Бууруулах, дахин 
ашиглах, дахин 
боловсруулах) зарчмыг 
хэрэгжүүлэх 

Хог хаягдал 
боловруула
х төв 

тн Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Дэд бүтэц, 
түүхий ус 
хангамжийн 
багийн Хог 
хаягдал 
боловсруулах 
төв 

Бүх ажилчид Хог 
хаягдлын 
тухай 
тайлан, 
бүртгэл 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 

5 Уур амьсгалд нөлөөлөх 
сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах чиглэлээр - 
Барилгын ажлын үед 
эвдэгдэх/хөндөгдөх 
газрын хэмжээг аль 
болох бага байлгах, 
барилгын ажил 
дууссаны дараа нөхөн 
сэргээх 

Барилгажил
тын ажил 
явагдаж 
буй хэсэгт 

га Урьдчилан 
тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Урьдчилан 
тодорхойлох 
боломжгүй 

Нөхөн 
сэргээлти
йн 
төлөвлөг
өөний 
зардалд 
багтсан 

ЭМААБОАБО
НОН- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн олон 
янз байдлын 
хэлтэс 

Оюу толгой 
ХХК-ийн бүх 
алба, хэлтэс, 
гэрээт 

Газар 
хөндөх 
зөвшөөрлү
үд, Газрын 
менежмен
тийн 
тайлан, 
бүртгэл 

MNS ISO 
14064.1.2015 
Хүлэмжийн хий - 
Нэгдүгээр хэсэг - 
Байгууллагын 
төвшинд 
хүлэмжийн хийн 
ялгарал ба 
шингээлтийг 
тооцоолох, 
тайлагнах тухай 
зааварчилсан 
удирдамж; 
Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн 
үндэсний хөтөлбөр 
(УИХ-ын тогтоол 
2011.01.06) 
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 Агаарын чанарт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүд 

6 Замын тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор 
усалгаа хийх 
боломжтой дулааны 
улиралд усалгааг 
байнга хийх 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод  зам, 
нисэх 
буудал 
хүртэлх зам 
зэрэг 
шаардлагат
ай бүх зам,  

Тн/км Нийт ХХХ 
тн/км 

 - ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

 -  Төслийн 
талбайд 
хийгдэж 
байгаа 
тоосны 
хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 

7 Замаас үүсэх 
тоосжилтыг бууруулах 
зорилгоор замын 
засвар, арчилгаа хийх 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод 
(үүнд Ил 
уурхай 
болон 
Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж
ийн замууд 
мөн 
хамаарна) 
болон 
талбайн 
гадна 
ашиглагдаж 
буй замууд,  

км Засвар 
үйлчилгээ 
шаардлага
тай үед 

 - ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Хүнд машин, 
механизмын 
хэлтэс 

 -  Замын 
засвар, 
арчилгаан
ы хувиар; 
Төслийн 
талбайд 
хийгдэж 
байгаа 
тоосны 
хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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8 Замаас үүсэх 
тоосжилтыг бууруулах 
- хурдны хязгаарыг 
дагаж мөрдүүлэх 
(Хурдны хязгаарын 
тэмдэг, тэмдэглээ 
байрлуулах, тээврийн 
хэрэгслүүдэд 
байрлуулсан GPS-ийн 
мэдээнд хяналт тавих) 

Уурхайн 
талбайн 
дотоод 
болон 
талбайн 
гадна 
ашиглагдаж 
буй замууд 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Кэмп ба сайтын 
үйлчилгээний 
хэлтсийн - 
Хяналтын өрөө 

Эрүүл мэнд, 
Байгаль орчин, 
Аюулгүй 
ажиллагаа, 
Аюулгүй 
байдлын 
хэлтэс 

Хяналтын 
өрөөний 
мэдээ 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
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9 Хөрс хуулах, барилгын 
болон бусад 
зориулалтаар талбай 
бэлтгэх, 
карьер/бутлуур 
ажиллуулах, элс хайрга 
ачих/буулгах зэрэг 
газар шорооны 
үйлажиллагаанаас 
үүсэх тоосжилтыг 
бууруулах - Хүчтэй 
салхитай үед хөрс 
хуулах, ачиж буулгах 
үйл ажиллагааг зогсоох  

Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаа 
явуулах бүх 
талбай, ил 
уурхайн 
талбай 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Салхины 
хурд 
12м/с-ээс 
давсан 
тохиолдол 
бүр 

Тооцох 
боломжгүй 

Тооцох 
боломжгү
й 

Ил уурхайн 
хэлтэс 

  Хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

"Агаарын тухай" 
болон "Агаарын 
бохирдлын 
төлбөрийн тухай" 
хууль; 
MNS 4585:2007 
"Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 
MNS 5885:2008 
"Агаарт байх 
бохирдуулах 
бодисын хүлцэх 
хэмжээ. Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 
MNS ISO 
4227:2002 
"Хүрээлэн буй 
орчны агаарын 
чанарын хяналтын 
төлөвлөгөө" 
MNS 6063:2010 
"Агаарын чанар, 
хот суурин газрын 
гадаад орчны 
агаарт байх 
бохирдуулах 
бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ" 
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10 Тоос үүсэх гадаргууг 
бууруулахын тулд  
тээвэрлэлтийг 
батлагдсан зам 
маршрутын дагуу 
гүйцэтгэх, зөвхөн 
зөвшөөрөгдсөн талбайд 
батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 
газар хөндөх, аль болох 
шинээр газар 
хөндөхгүй байх 
журмыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх, ашиглаж 
дуусмагц нөхөн 
сэргээх 

Уурхайн 
талбайд 
болон Газар 
хөндөх үйл 
ажиллагаа 
явуулах бүх 
талбай, 

        

11 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн 
өндөрлөгөө, 
өргөтгөлийн барилгын 
ажлын үед тоосжилт 
үүсгэж болзошгүй 
хуурайшсан гадаргууг 
чийгшүүлж байх  

Хаягдал 
хадгалах 
байгууламж
ийн 
өргөтгөлий
н барилгын  
ажлын 
талбай 

төгрөг 
жилд 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Баяжуулах 
үйлдвэрийн 
Хаягдал 
хадгалах 
байгууламжийн 
баг 

  Хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

"Агаарын тухай" 
хууль; 
MNS 4585:2007 
"Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 

12 Баяжуулах үйлдвэрийн 
анхдагч бутлуур, 
хүдрийн агуулахаас 
тоосжилт бий болохоос 
сэргийлж шинэ тоос 
дарагч бодисыг 
ашиглаж эхлэх 

Анхдагч 
бутлуур 
хүдрийн 
агуулах 

тн Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Баяжуулах 
үйлдвэр 

ЭМААБОАБО
Н- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
хэлтэс 

Хөөсрүүлэ
х бодисын 
хэрэглэсэн 
өдөр 
тутмын 
тайлан, 
Тоосны 
хяналт 
шинжилгэ
эний үр 
дүн 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS4585:2016 
Агаарын чанарын 
стандарт-
Техникийн 
ерөнхий шаардлага 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 75 

 

13 Дулааны төв станцын 
технологид тохирсон 
нүүрс хэрэглэх, засвар 
үйлчилгээг тухай бүр 
хийх, бохирдуулагчийн 
ялгарлыг шүүж, 
стандарт хэмжээнд 
барих шүүлтүүр 
ашиглах 

Дулааны 
төв станц 

төгрөг 
жилд 

 -   - ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Дулааны төв 
станц 

ЭМААБОАБО
Н- Байгаль 
орчин ба 
Биологийн 
олон янз 
байдлын 
хэлтэс 

 - 
Нүүрсний 
лаборатор
ийн 
шинжилгэ
эний үр 
дүн, 
- Хуваарьт 
хэмжилти
йн тайлан 

Монгол Улсын 
Агаарын тухай 
хууль;  
MNS6298:2001, 
MNS6342:2012, 
MNS6342:2012, 
MNS5457:2005, 
MNS5919:2008 

14 Тээврийн хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизмаас ялгарах 
хорт утааг стандартын 
төвшинд байлгах - 
Уурхайн үйл 
ажиллагаа болон 
барилгын ажилд 
ашиглаж байгаа бүх 
тээврийн хэрэгсэл, 
хүнд машин механизм, 
техникийг тогтмол 
үзлэгт хамруулах, 
засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийж байх 

Уурхайд 
ашиглагдаж 
байгаа нийт 
тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд машин 
механизм; 

      ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Тээврийн 
хэрэгсэл, хүнд 
машин 
механизмын 
засвар 
үйлчилгээний 
хэлтэс 

  Тээврийн 
хэрэгсэл, 
хүнд 
машин 
механизму
удад 
хувиарт 
үзлэг, 
засвар 
үйлчилгээ 
хийсэн 
бүртгэл 

"Агаарын тухай" 
болон "Агаарын 
бохирдлын 
төлбөрийн тухай" 
хууль; 
MNS 6063:2010 
"Агаарын чанар, 
хот суурин газрын 
гадаад орчны 
агаарт байх 
бохирдуулах 
бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээ" 
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15 Түлшний нөөцлүүр сав 
болон аянга 
зайлуулагчийн бүрэн 
бүтэн байлыг өдөр бүр 
шалгах, ил гаргах, оч 
үсэргэхийг хатуу 
хориглох 

Шатахүүн 
түгээх 
станц болон 
түлшний 
агуулах 

      ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Агуулах   Шатахуун 
түгээх 
станц 
болон 
түлшний 
агуулахын 
үйл 
ажиллагаа
ны журам, 
өдөр 
тутмын 
үзлэг 
шалгалт 

MNS 4628:2013 
Шатахуун түгээх 
станц. Барилга 
байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийн 
техникийн ерөнхий 
шаардлага 

16 Бохир ус цэвэршүүлэх 
байгууламжаас эвгүй 
үнэр ялгарахаас 
сэргийлж технологийн 
горимыг сайтар 
баримтлан ажиллах,  

Бохир ус 
цэвэршүүлэ
х 
байгууламж 

тонн Нийт 
цэвэршүүл
сэн бохир 
усны 
хэмжээ 

Ажилчдын 
санал хүсэлт, 
гомдол 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Дэд бүтцийн 
түүхий ус 
хангамжийн баг  

  Ахуйн 
бохир 
болон 
хоолны 
үлдэгдлий
г 
тээвэрлэдэ
г тээврийн 
хэрэгслий
н фото 
зураг 

"Агаарын тухай" 
хууль: Зүйл 9-1, 2, 
3; 10-1, 2, 3, 4, 5, 6; 
11-1, 2, 3; 13-1, 2.  
MNS 4226:2000 
"Агаарын чанар. 
Ерөнхий 
ухагдахуун. 
Хэмжих нэг" 
MNS 4585:2007 
"Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага" 
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17 Авто тээврийн болон 
өөрөө явагч хэрэгсэлд 
ногдох агаарын 
бохирдлын төлбөрийг 
Агаарын бохирдлын 
төлбөрийн тухай 
хуульд заасан хувь, 
хэмжээгээр журмын 
дагуу тогтмол төлөх 

Автотээври
йн болон 
өөрөө явагч 
хэрэгслээс 
ялгарах 
нүүрс 
хүчлийн 
хийн 
төлбөрийг 
тэдгээрийн 
ангиллаас 
хамааруула
х төлөх 

Тодорхой
лох 
боломжгү
й 

Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Оюу толгой 
ХХК болон 
гэрээт 
гүйцэтгэгч 
байгууллагууд 

  Авч 
хэрэгжүүл
сэн ажлын 
тайлан 

 

 
Дуу шуугианаас үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр 

18 Техник хэрэгсэл, 
тээврийн хэрэгслүүдээс 
гарах дуу шуугианы 
төвшинг тухайн 
тээврийн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэгчээс зааж 
өгсөн дээд чимээний 
техникийн үзүүлэлтээс 
хэтрүүлэхгүй байх 
засвар үйлчилгээг 
тогтмол хийх 

Уурхайн 
талбай 
орчмын 
техник 
хэрэгсэл, 
тэсрэх 
бодисын 
үйлдвэр 
болон зам 
дагуух бүх 
байгууламж
ууд 

дБ Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

ОТ ХХК-ийн 
бүх алба, хэлтэс 

   - Үзлэг 
шалгалтын 
хуваарь 

MNS4585:2016. 
Агаарын чанар. 
Техникийн 
ерөнхий 
шаардлага, Байгаль 
орчныг хамгаалах 
тухай хууль 1995. 
Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн тухай 
хууль 2008. 
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19 Тэсэлгээний үйл 
ажиллагааг явуулахдаа 
агаарын дэлбэрэлт, 
чичиргээний талаарх 
үндэсний болон олон 
улсын стандартын 
дагуу өдрийн цагаар 
буюу 13:30-15:30 
хооронд гүйцэтгэх 
тохиромжтой 

Ил уурхай 
болон 
уурхайн 
ажилчдын 
тосгон 

мм/с Тодорхойл
ох 
боломжгүй 

Тодорхойлох 
боломжгүй 

ҮА-ны 
зардалд 
багтсан 

Ил уурхайн 
хэлтэс 

   - 
Тэсэлгээни
й хуваарь 

Засгийн газрын 
2006 оны 149 
дүгээр тогтоолын 2 
дугаар хавсралт 
"Тэсэлгээний 
ажлын аюулгүй 
ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм" 
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4. ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

4.1. Биологийн олон янз байдал 

Хүснэгт 19. Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

 

Байгаль 
орчныг 

хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

(сая 
төг) 

Хэрэгжүүлэгч Хамтран 
хэрэгжүүлэгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

 Хууль бус 
антай тэмцэх 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 

Номгон, Баян-
Овоо, 

Манлай, 
Ханбогд, 

Дорноговь 
аймгийн 

Хатанбулаг, 
Хөвсгөл 

сумдын нутаг 
дэвсгэр 

 Га 1,500,000  - 100.0  Оюу толгой 
ХХК 

Байгаль, Зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

2018 оны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 

Төсөл хэрэгжих 
сумдын удирдлага, 
хамтран ажиллах 
газар, агентлагын 
дарга нартай хийх 
гэрээ, харилцан 
ойлголцлыг санамж 
бичиг 

Байгал, 
зэрлэг 
амьтанд 
ээлтэй 
ноолуур 
төсөл 

Өмнөговь 
аймгийн 
Номгон, Баян-
Овоо сум 

Га 800,000 - 200.0 Оюу толгой 
ХХК 

Байгаль, Зэрлэг 
амьтан 
хамгаалах 
нийгэмлэг 

2018 оны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 

БОНХ-ийн сайдын А-
117 тоот тушаал 

Өмнөговь аймгийн 
ИТХ-ийн 55-р тогтоол 
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4.2. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ 

Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээ нь биологийн олон янз байдалд үр өгөөж өгөхөд 
чиглэгдсэн олон төрлийн үйл ажиллагаа юм. Гэхдээ энэ төрлийн арга хэмжээний үр ашиг, 
үр дүнг тооцоход маш хэцүү, төвөгтэй байдаг. Хэдийгээр биологийн олон янз байдалд энэ 
төрлийн арга хэмжээнээс үзүүлэх үр дүн нь хэмжихэд хэцүү, төвөгтэй боловч биологийн 
олон янз байдлын хамгаалалд зайлшгүй хэрэгцээтэй ажлын нэг хэсэг юм. Байгаль 
хамгааллын нэмэлт арга хэмжээнд материаллаг бус зүйлс багтах ба байгаль хамгааллын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх, орон нутгийн 
ард иргэд, олон нийтийн экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх сургалт, өдөрлөг зохион 
байгуулах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа хамаарна.  
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Хүснэгт 20. Байгаль хамгааллын нэмэлт арга хэмжээний төлөвлөгөө 

№ Арга хэмжээний 
чиглэл Арга хэмжээний төрөл Арга хэмжээний 

цар, хэмжээ Хэрэгжүүлэгч Биелэлтийн шалгуур Нийт зардал, 
сая төг 

1 

Олон нийтийн 
экологийн 

мэдлэг, 
боловсролыг 
дээшлүүлэх 

“Ногоон” өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж  иргэдийн байгаль, экологийн талаарх мэдлэг, ухамсарыг нэмэгдүүлэх. Үүнд: 

* Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан 
зохиох арга хэмжээнүүд  

ЭМААБО – Байгаль орчин-
Биологийн олон янз 
байдлын хэлтэс 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 1.00 

* Дэлхийн нүүдлийн шувуудыг 
хамгаалах өдөрлөг 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд 

ЭМААБО - Биологийн олон 
янз байдлын баг, Зэрлэг 
амьтан судлах хамгаалах 
төв, Монголын шувуу 
ажиглагчдын клуб 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 1.00 

* Дэлхийн биологийн олон янз 
байдлын өдөрлөг 

ЭМААБО – Байгаль орчин-
Биологийн олон янз 
байдлын хэлтэс 

Өдөрлөгт оролцогчдын тоо 1.00 

2 

Биологийн олон 
янз байдлын 

судалгаа, 
шинжилгээний 
ажлын үр дүнг 
олон нийтийн 

хүртээл болгох 

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
биологийн олон янз байдлын талаар 
мэдээлэл хүргэх, орон нутгийн сонинд 
мэдээ бэлдэж иргэдэд тараах 

Улсын 
хэмжээнд, 
Ханбогд, 

Манлай, Баян 
Овоо 

ЭМААБО - Байгаль орчин-
Биологийн олон янз 
байдлын хэлтэс 

Орон нутгийн сонин болон 
олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслэлд бэлтгэж 
хэвлүүлсэн мэдээллийн тоо, 
олон нийтэд хүртээл болгосон 
тоо 
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5. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

5.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

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.  

5.1.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 

Техникийн нөхөн сэргээлт нь биологийн нөхөн сэргээлт буюу биологийн олон төрөл 
зүйл тухайн газар эргэн нутагших экосистемийг сэргээх цогц үйл ажиллагааны үндэс 
суурь болдог учраас Оюу толгой компани нь техникийн нөхөн сэргээлтийг цаг тухайд 
нь хариуцлагатай гүйцэтгэж ирсэн. 2017 оны эцсийн байдлаар нийт 1530.85 га талбайд 
техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгээд байна. 

Оюу толгой компани ийнхүү явцын нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа нь 
үйл ажиллагаа явуулж хөндсөн аливаа газрыг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн дотоод журамдаа оновчтойгоор шигтгэж, тэрхүү журмыг  
өндөр хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж байгаад оршиж байгаа юм. Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн нөхцөлд тухайн ажлыг гүйцэтгэгч тал нь ажлын явцад хөндөгдсөн 
талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийг Техникийн нөхөн сэргээлтийн дотоод журмын 
дагуу стандарт шаардлагуудад нийцүүлэн гүйцэтгэж Оюу толгой компанийн Байгаль 
орчны хэлтэст хүлээлгэж өгөхийг заавал тусгадаг бөгөөд ингэснээр аливаа хөндөгдсөн 
талбайг нэн даруй нөхөн сэргээх шаардлагыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг. Нөхөн сэргээсэн талбайд Газрын асуудал хариуцсан болон Ургамлын 
судалгааны багуудаас хамтарсан шалгалт хийж, хүн, мал, амьтанд аюулгүй, мөн 
биологийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэхэд шаардлагатай нөхцөлүүдийг 
амжилттай бүрэн бүрдүүлсэн тохиолдолд газрыг хүлээн авч, холбогдох Газар хөндөх 
зөвшөөрлийг хаадаг. 2018 онд энэхүү зарчмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Хүснэгт 21-
д 2018 онд  техникийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж байгаа талбайнуудын 
жагсаалтыг үзүүлэв. Нийт 13.88 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
гүйцэтгэнэ. Мөн зам барилгын ажлын карьерийг ашиглагдаж дуусангуут техникийн 
нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэнэ, энэ карьеруудын талбайн хэмжээ барилгын ажлаас 
шалтгаалан тодорхой болно. 

Хүснэгт 21. 2018 онд  техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэх талбайнууд 

Д/д Талбайн нэр 
Талбайн 
хэмжээ 

/га/ 

Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн 

дугаар 

1 Ажилчдын А суурин /Лицензийн талбайн гадна/ 3.80 ГХЗ-110409 

2 Хуучин нүүрсний зам / Лицензийн талбайн гадна/ 10.08 Байхгүй 

Нийт талбай 13.88  
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Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайнуудыг компанийн гео-мэдээллийн санд 
бүртгэж, улирал болон жилээр тайлагнана.  

Эдгээр талбайн техникийн нөхөн сэргээлтийн гүйцэтгэлийг Техникийн нөхөн 
сэргээлтийн дотоод журамд заасан шаардлагуудын дагуу шалган хүлээн авч, 
лицензийн талбайн гадна байрлалтай талбайнуудыг Монгол Улсын Газрын хэвлийн 
тухай хуулийн 20.4-д заасны дагуу ашиглах зөвшөөрөл олгосон нутгийн захиргааны 
байгууллагад хүлээлгэн өгнө. 

5.2.Биологийн нөхөн сэргээлт 

Өмнөх I дүгээр бүлэгт Оюу толгой төслийн зүгээс өмнийн говийн бүс нутгийн 
биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө үзүүлэхийг эрмэлзэж, энэхүү зорилгодоо 
хүрэхийн тулд биологийн олон янз байдалд учирч болох эрсдэл буюу болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх гэсэн шатлалтайгаар бууруулах 
зарчмыг баримтлах тухай дурьдсан билээ. Энэхүү шатлалын дагууд хөрс, ургамлан 
нөмрөгт үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авахад компанийн 
Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгоө болон 
түүнтэй дагалдах бусад журмуудын хэрэгжилтээр хангах ажилладаг.  

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

Аливаа уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эцсийн үр дүн нь бэлтгэл ажлын 
үр дүнгээс шууд шалтгаалдаг бөгөөд ОТ төслийн үйл ажиллагааны явцад хөндөгдсөн 
талбайг нөхөн сэргээхэд ашиглах мод, сөөг, сөөгөнцөр, олон наст өвслөг, нэг наст 
ургамлын үрийн нөөцийг бүрдүүлэх нь биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын эхлэл юм. 
Төслийн зүгээс хийж буй биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг бодитой, үр дүнтэй 
болгох зорилгоор тухайн бүс нутгийн байгалийн ургамлын үрийг хэрэглэхээр 
төлөвлөн, Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд Байгалийн ургамлын үржүүлгийн 
газар (БУҮГ)-ыг байгуулан 7 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус БУҮГ-т 
2012-2017 онд тарьсан тарьц, суулгацаас 119816 ширхэгийг нөхөн сэргээлт, 69576 ш 
ширхэгийг ногоон байгууламж байгуулах үйл ажиллагаанд ашиглаад байна. 2017 оны 
намрын тооллогын үр дүнд нийт 159330 ш говь цөлийн бүс нутгийн 1-4 настай тарьц 
суулгац өвөлжиж байна.   

Оюу толгойн төслийн зүгээс 2012-2017 онуудад нийт 400.49 га талбайд биологийн 
нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн. 2018 оны хувьд Гүний Хоолойн ус татах шугам 
байгуулах, зам барилгын ажлын явцад хайрга, дүүргэгч материал авч байсан карьер 
болон кемпийн зориулалтаар ашиглаж байсан талбайг хамарсан 12.5 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж байна (Хүснэгт 22).  
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Өнгөрсөн 2017 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайнуудад усалгаа 
арчилгааг үргэлжлүүлэн хийнэ. Ингэснээр эдгээр талбайг нөхөн сэргээлт хүлээн авах 
комисст хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөж байна.  

Үүнээс гадна Оюут (хуучин) нисэх онгоцны буудлын нисэх зурвасын 33 га талбайд 
гүйцэтгэх биологийн нөхөн сэргээлтийн 2 жилийн ажлын төлөвлөгөөг гаргаад байна. 
Энэ нисэх зурвасыг шаварлаг материалаар нягтаршуулж байгуулсан нь ургамлан 
бүрхэвч үүсгэх ажлын үр дүнг бууруулж байна. Биологийн нөхөн сэргээлтийг тус 
талбайд үр дүнтэй хийхийн тулд хөрсний ялзмаг, үржил шимийг нэмэгдүүлэх нэн 
шаардлагатай байгаа юм. Иймд уурхайн гал тогооноос гарч байгаа хоол болон бусад 
био хаягдлыг ашиглан гадаа ил талбайд аэроб нөхцөлд их хэмжээгээр бордоо хийх, энэ 
бордоогоор нисэх зурвасын талбайн хөрсийг бордох ажлыг энэ 2018 онд хийж 
гүйцэтгэх болно.  Энэ бордсон талбайд ирэх 2019 онд ургамалжуулах ажлыг хийхээр 
төлөвлөж байна.  

Энэхүү компост бордоо нь бусад органик бордооноос ялзмагжилт ихтэй, задрах нь 
удаан, хөрсний бүтэц, үржил шимд хамгийн сайн нөлөө үзүүлдэг бордоо юм. Компост 
бордоогоор хөрсийг бордсоноор хөрсний органик бодис сайжрахаас гадна хэрэгцээт 
микро, макро элементийг хөрсөнд хөдөлгөөнгүй хэлбэрт байдлаас нь хөдөлгөөнт 
хэлбэрт шилжүүлж ургамлын эд эрхтэн, мал амьтанаар дамжуулан хүний биед 
ирүүлдэг энэ чухал үйл ажиллагааг явуулдаг мирко организмуудыг хөрсөнд ихэсгэдэг 
болно.   
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Хүснэгт 22. Биологийн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө - 2017 

№ Нөхөн сэргээлтийн 
зорилт  Нөхөн сэргээх арга Арга хэмжээний цар, хүрээ   

Төлөвлөсөн 
ажлын 

хэмжээ, га 

Хэрэгжү
үлэх 

хугацаа, 
сараар 

Баримтлах  
стандарт, 
аргачлал 

Гүйцэтг
эл, га 

Хариуцах 
талууд 

1 

Оюу толгой төслийн 
биологийн нөхөн 

сэргээлтийн шатанд 
гүйцэтгэх үйл 

ажиллагааны үндсэн 
зорилго, чиглэл нь 

Монгол Улсын MNS 
5915:2008 стандартын 
ангилалд тусгагдсан үр 
өгөөжтэй бэлчээрийн 

зориулалт бүхий газрыг 
бий болгох, 

ургамалжуулах замаар 
үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны үед 

элэгдэж, эвдэрсэн газрын 
хөрсийг бэхжүүлж, 
үржил шимийг нь 

сайжруулж, хүрээлэн буй 
орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах 

явдал юм.  

• БУҮГ бойжуулсан 
2-3 настай сөөг, 
сөөгөнцөр 
ургамлын 
суулгацыг тарих 

- Хаягдал мод цуглуулах 
талбайн 1.33 га, 

- Зам барилгын ажилд 
ашиглагдаж байсан BR-
KB02 цэгийн карьерийн 
0.62 га, 

- Усны эрэл хайгуулын 
үед өрөмдсөн 
цооногийн 3,50 га, 

- Гүний Хоолойн зам 
барилгын ажлын явцад 
хайрга, дүүргэгч 
материал авч ашигласан 
карьер 

Нийт 10.00 га VII-X 

Уул уурхайн 
үйл 

ажиллагааны 
улмаас эвдрэлд 

орсон газарт 
техникийн 

болон 
биологийн 

нөхөн сэргээлт 
хийх аргачлал 
(2015 оны А-

138) 
 

Биологийн 
нөхөн 

сэргээлтийн 
дотоод журам 

  

Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, ОТ ХХК 
Экоминерал 

ХХК 

2 
• Устай үрлэгч 
ашиглан үрэлгээ 
хийх   

Ил уурхайн хаягдлын 
овоолгын налууг нөхөн 

сэргээх 
2.50 VII-IX   

Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, ОТ ХХК 
Экоминерал 

ХХК 
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2 

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

Оюут нисэх буудалд 
ашиглаж байсан 33 га нисэх 
зурвасын талбайг 
ургамалжуулах ажлыг 2 үе 
шаттайгаар хийх болно. 
Үүнд,  
1. хөрсний үржил шимийг 
сайжруулахад зориулсан 
бордоог бэлтгэн, талбайн 
хөрстэй хамт хольж 
ургамалжуулалтын өмнөх 
ажлуудыг гүйцэтгэнэ.  
2. Бордсон талбайн хөрсний 
хяналт шинжилгээг хийж, 
хөрсний ялзмаг, үржил шим 
нэмэгдсэн тохиолдолд 
ургамалжуулах ажлыг 
дараах онуудад нь 
гүйцэтгэнэ. 

- II-X     

Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 
баг, ОТ ХХК 
Экоминерал 

ХХК 

2018 онд биологийн нөхөн сэргээлт хийх нийт талбайн хэмжээ: 12.50 
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5.2.1. Ногоон байгууламж байгуулах  

Оюу толгой ХХК 2011 оноос эхлэн 7 дахь жилдээ бүх нийтээр мод тарих үндэсний 
өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж уурхайн талбайд ногоон байгууламж байгуулах ажлыг 
үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгч нартай хамтран өрнүүлж байна. Энэхүү хамтын 
ажиллагааны хүрээнд уурхайн талбай болон Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай, Баян-
овоо, Цогт-овоо, Хүрмэн, Цогт-цэций, Гурвантэс, Даланзадгад хотуудад 2012-2017 оны 
хавар, намар 10 зүйлийн мод болон сөөгөн ургамлын 2-3 настай 69576 ш тарьц, 
суулгацыг иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад нийлүүлээд байна. 2018 онд хөрш 
зэргэлдээх сум орон нутагтайгаа хамтын ажиллагаагаа улам бэхжүүлэн ажиллах болно.  

2018 онд ОТ БОХ бусад хэлтэс болон гэрээт байгууллагуудтай хамтран уурхайн 
лицензийн талбай дотор 0.5 га талбайг ногооруулахаар төлөвлөж байна (Хүснэгт 23). 
Дээрх ногоон байгууламж байгуулах талбайдаа хайлаас, жигд, сухай, заг, харгана зэрэг 2-
3 настай тарьц, суулгац тариалахаар төлөвлөж байна. 
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Хүснэгт 23. Лицензийн талбайд ногоон байгууламж байгуулах 2018 оны төлөвлөгөө  

Арга хэмжээний 
зорилт  Хамрах хүрээ Ажлын 

хэмжээ, га Арга, аргачлал Хэрэгжүүлэх 
хугацаа, сар Хэрэгжүүлэгч Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Төв суурийн 
газрын 

тохижилтод 
зориулан ногоон 

байгууламж 
байгуулах  

Уурхайн 
лицензийн 
талбайд  

0.5 
Ханбогд суман 

дахь БУҮГ 
бойжуулсан 2-3 

настай мод, 
сөөгний тарьц 

суулгацыг тарьж, 
арчлан ургуулах  

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

ЭМААБО - 
Ургамлын 
судалгаа, 

нөхөн 
сэргээлтийн 

баг 

Оюу толгой 
ХХК-ийн 
хэлтэсүүд болон 
гэрээт 
байгууллагуудтай 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ. Тарьсан тарьц 

суулгацийн тоо 
хэмжээ болон 

амьдралтын хувь 

Газрын тухай 
хууль, Ойн 

тухайн хууль  

 

Ногоон 
байгууламж 
байгуулах 

дотоод журам 

Хөрш 
зэргэлдээ 
орших сумдын 
төвд  

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

Сум орон 
нутгийн иргэд, 
аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудтай 
хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 
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6. НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 24. Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга хэмжээ Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэ
гч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Нөхөн олговрын гэрээ 
хаах  

Нөлөөллийн 
89 өрх  89  700.00 ОТ ОНХ 3 талт 

зөвлөл   Хөндлөнгийн үр 
дүнгийн үнэлгээ 

Хөндлөнгийн үр 
дүнгийн үнэлгээний 
тайлангийн зөвлөмжийн 
дагуу төлөвлөгөө 
боловсруулж ажиллана  

     ОТ ОНХ 3 талт 
зөвлөл  Хөндлөнгийн үр 

дүнгийн үнэлгээ 

Амьжиргааг дэмжих 
хөтөлбөрийн төсөл 
хэрэгжүүлэх  

Нөлөөллийн 
өрхүүд  39  200.00 ОТ ОНХ Сүбүдэй 

майнинг    

Нэхэмжлэлийн хорооны 
шийдвэрийн дагуу 
батлагдсан өрхүүдэд 
нөхөн олговор олгох  

Хөөн 
хэлэлцүүлэгд

ээд нэмж 
орох малчид  

 17   ОТ ОНХ 
Нэхэмжлэ

лийн 
хороо 

Төлбөрийн 
нэхэмжлэлий
г барагдуулах  

Гэрээ хийх 
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7. ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Хүснэгт 25. Түүх соёлын өвийг хамгаалах төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг 
хамгаалах арга 

хэмжээ 
Хамрах хүрээ Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт 
зардал 

Хэрэгжүү
лэгч 

Хамтран 
хэрэгжүүл

эгч 

Биелэлтийн 
шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Соёлын өвийн 
зааварчилгаа ОТ ажилчид 

Хамрагдсан 
ажилчдын 

тоо 
0   ОТ ОНХ  

Газар хөндөх 
ажилд 

оролцсон 
ажилчдын 

80% 
хамрагдсан 

ОТ Дурсгалт 
зүйлс олдох 
баримтлах журам 

Түүх соёлын 
дурсгалт газруудад 
ажиглалт 
мониторинг хийх 

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

4 удаагийн 
хяналт 6   ОТ ОНХ  

Бүх дурсгалт 
жилд 4 удаа 
газруудыг 
хамруулна 

 

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

Хайгуул судалгаа 
хийгдээгүй талбай 0 0  + ОТ ОНХ  ОТ БОХ  

СӨХ тухай хууль 
27.8, 27.9 
БСШУ сайд 222 
дугаар тушаал 
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8. ХИМИЙН БОДИСЫН ЭРСДЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

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

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

Хүснэгт 26. БОНБНҮ-ний тодотгол байдлаар хийгдсэн химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээний 
тайлангууд 

No Нэр  Гүйцэтгэсэн 
огноо Зориулалт Гүйцэтгэсэн 

1 
“Химийн хорт болон аюултай 
бодисын БОНБНҮ, эрсдэлийн 
үнэлгээний нэмэлт тодотгол 

2011 
Оюу толгой уурхайн 
ТЭЗҮ шинэчлэгдэж 
батлагдсан 

SEC 

2 

Оюу толгой төслийн нэмэлт 
тодотгол буюу Оюу толгой 
төслийн баяжуулах үйлдвэрийн 
химийн нэмэлт бодисуудын 
эрсдэлийн үнэлгээ 

2012 
Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглах нэмэлт 
химийн бодисууд 

MGES 
Consultant 

3 

Оюу толгой төслийн Баяжуулах 
үйлдвэрт ашиглаж буй химийн 
бодисын эрсдэлийн үнэлгээний 
тайлан 

2014 
Баяжуулах үйлдвэрт 
ашиглах нэмэлт 
химийн бодисууд 

Nature 
sustainability 

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

• Аюултай материалын менежментийн журам,  
• Асгарсан бодисыг аюулгүйжүүлэх журам.  
• Аюултай материал болон түлшний менежменттэй холбоотой Аюултай 

Материалын Удирдлагын Журам, 
• Аюултай бодисын зөвшөөрөл авах зааварчилгаа, 
• Нүүрс уст нэгдлээр бохирдсон хөрсний удирдлага болон эргэлтийн асуудалтай 

холбоотой Ландфарм ажиллуулах Журам, 
• Тэсрэх дэлбэрэх бодистой харьцах болон хадгалах асуудалтай холбоотой 

Тэсэлгээний стандарт ажлын Журам. 

Химийн бодисыг дараах төрлийн агуулахуудад хадгалж байгаа бөгөөд 2018 онд 
химийн бодисын нэгдсэн агуулах барихаар төлөвлөгдөж байна.  
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- Бетонон хатуу хучилттай задгай талбай (Тос тосолгооны материал болон ISO 
танктай бодисууд) 

- Бетонон хучилттай битүү агуулах 
- Тусгайлан давхар дулаалгаар доторлож, агааржуулалтын систем суурилуулсан 

чингэлэг (Ууршимтгай бодисууд) 

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.  

Өнөөгийн байдлаар нийт 1686 химийн бодисын ХАЛМ-ыг тухайн химийн бодистой 
тулгаж баталгаажуулсан бөгөөд эдгээрийг химийн бодисын хор аюулын лавлах бүхий 
Chem Alert системд оруулаад байна. Цаашид дотоод аудит явуулах зарчмаар химийн 
бодис ашиглалтад тогтмол хяналт тавьж ажиллаж болно.  

Уг Chem Alert систем нь олон улсад ашиглагддаг химийн бодисыг зүй зохистой 
аюулгүй ашиглахад зориулагдсан ухаалаг систем юм. Уг системийг ашигласнаар 
тухайн ашиглах гэж буй химийн бодисын талаар үйлдвэрлэгч, хор аюулын зэрэглэл, 
шаардлагатай нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт мэдээллийг Монгол болон Англи 
хэл дээр авах боломжийг нийт төслийн хүрээнд ажиллаж буй ажилчид авах боломжийг 
бүрдүүлж өгч байна. Цаашид уг систем дэх бодисын мэдээлэл тогтмол нэмэгдэж, 
сайжирч явах болно.  
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Хүснэгт 27. Химийн бодисын эрсдлийн менежментийн төлөвлөгөө 

Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Хаягдал химийн бодис аль 
болохоор гаргахгүй, бүрэн 
ашиглаж байна 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

 Химийн 
бодисын 
хэрэглээ  

Захиалгын 
хэмжээ  

  
 Үйл 
ажиллагааны 
зардал 

 Байгаль орчны 
хэлтэс Төв агуулах 
Худалдан авалтын 
хэлтэс   

 Байхгүй  
 Захиалж авсан 
бодисын тоо 
хэмжээ  

 Рио Тинто 
группийн 
стандарт, Оюу 
толгой уурхайн 
дотоод журам 

Химийн бодисыг ашиглах, 
хадгалах явцад хоорондоо 
нийцэхгүй бодисуудыг хамт-
хадгалахгүй  

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  
бүх химийн 
бодис 

   - 

 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Эрүүл мэндийн 
хэлтэс 

 Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд  

- 

Химийн бодис хадгалах, 
ашиглах болон тээвэрлэх үед 
савны битүүмжлэл, бүрэн 
бүтэн байдлыг байнга шалгана 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  -    - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Тээвэрлэгч гэрээт 
компани  

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд 

- 

Монгол Улсын 
холбогдох хууль 
журам  

Химийн бодисын бохирдолтой 
усыг ил задгай урсгахгүй 

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  -    - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж  агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

 Нийт гарах эх 
үүсвэр  

- 

Химийн хорт бодисыг 
хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, 
устгах үйл ажиллагааг зохих 
шаардлагын дагуу явуулж 
байна 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  -    - 
  Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хэрэглэж агуулж 
байгаа бүх 
нэгжүүд 

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд 

- 
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Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах 
хүрээ 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 
Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 

Баримтлах 
хууль, журам, 

стандарт 

Химийн хорт болон аюултай 
бодисыг зориулалтын 
агуулахад, хор аюулын лавлах 
мэдээлэлд заасан нөхцөлд 
хадгалах, химийн бодисын 
хадгалалт, 
ашиглалт,зарцуулалтад 
тогтмол хяналт тавьж байна 

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  

Захиалгын 
хэмжээ, хадгалж 
байгаа химийн 
бодисын нийт 
хэмжээ   

   - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Химийн бодис 
хадгалж байгаа 
агуулахууд  

 Агуулахад 
хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисууд 

- 

Химийн бодисын үлдэгдэл, 
хаягдлыг устгах ажлыг 
холбогдох  хууль 
тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ  

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  

- 

   - 
 Байгаль орчны 
хэлтэс 

Хаягдал гаргагч 
нэгж хэсгүүд  

 Нийт гарах 
хаягдлын тоо 
хэмжээ 

- 

Химийн бодисыг хэрэгцээнээс 
илүү хэмжээгээр нөөцлөн 
нийлүүлэхгүй  

 

 Оюу 
толгойн 
уурхайн 
талбай 

  

- 
   -  Төв Агуулах  

Захиалагч 
худалдан авалтын 
баг  

 Захиалгын хэмжээ  

- 

Химийн бодисын нэгдсэн 
агуулахын барилгын ажлыг 
эхлүүлэх 

Оюу толгой 
уурхайн 
талбай 

 
- 

- - Төв агуулах   
MNS 6458 : 2014 
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9. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Хүснэгт 28. Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

 

Байгаль орчныг хамгаалах 
арга хэмжээ 

Хамрах хүрээ 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэлгээ 

Нийт зардал Хэрэгжүүлэгч 
Хамтран 

хэрэгжүүлэгч 
Биелэлтийн 

шалгуур 
Баримтлах хууль, 
журам, стандарт 

Төслөөс гарч байгаа 
хаягдлыг дахин ашиглах, 
боловсруулах чиг хандлагыг 
үргэлжлүүлэн ажиллана. 

  Хог хаягдал 
дахин 
боловсруулах 
цэг 

  

 Хуримтлагдсан 
байгаа 
хаягдалын 
хэмжээ  

   - 
 Байгаль орчны хэлтэс  
Агуулахын баг 
Логистикын баг  

 Байхгүй 
 Одоо байгаа 
хаягдалын 
хэмжээ  

Хог хаягдлын тухай 
хууль 

Аюултай хог хаягдлыг 
тээвэрлэх ажиллагааг 
журамлаж, бусад төрлийн 
хог хаягдалтай холихгүй, 
тусад нь тээвэрлэж, тусгай 
зориулалтыг газар хадгалах, 
устгах 

Хог гаргаж 
байгаа харьяа 
хэлтэсүүд  

 
Жилд гарах нийт 
тоо хэмжээ  

 - Байгаль орчны хэлтэс   Байхгүй 
Хог хаягдалын 
бүртгэл  

- 

Хог хаягдал үүсгэгч болон 
эрх бүхий иргэн, ААН, 
байгууллага нь батлагдсан 
маягт болон “эх үүсвэрээс 
гарах хог хаягдлын 
кодчилсон жагсаалт”-ын 
дагуу хог хаягдлын тоо 
бүртгэлээ тухай бүр хөтөлж, 
энэ журмаар тогтоосон 
хугацаанд тайлангаа сум, 
дүүргийн Засаг дарга, эсхүл 

Хог хаягдал 
хариуцсан 
ажилтан  

 
Жилд гарах нийт 
тоо хэмжээ 

 - 
Хог хаягдал хариуцсан 
ажилтан 

Байхгүй 
Хог хаягдалын 
бүртгэл 

Хог хаягдлын 
улсын тоо бүртгэл 
хөтлөх, тайлагнах 
журам 
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түүний томилсон этгээдэд 
хүргүүлнэ 

Хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах, ашиглах 
үндэсний компаниудтай 
хамтран ажиллах, 
тэдгээрийн үйл ажиллагааг 
Оюу толгой ХХК болон 
олон улсын байгууллагын 
стандарт, шаардлагад 
нийцүүлэхэд зөвлөмж өгөх 

Ус, хог 
хаягдал 
хариуцсан баг, 
Хууль эрхзүйн 
хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

 
Уулзалт, газар 
дээр нь очиж 
ажиллах 

 - 

Ус, хог хаягдал 
хариуцсан баг, Хууль 
эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Бусад байгаль 
орчны багууд 

Дахивар хогийг 
ашигласан 
хэмжээ 

Рио Тинто группийн 
стандарт 

Оюу толгой 
уурхайн дотоод 
журам 
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10. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Оюу толгой ХХК-ийн Байгаль орчны дэд хэсэг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, аюулгүй байдлын хэлтэст харьяалагддаг бөгөөд 4 багийн нийт 20 
ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Баг тус бүр өөрсдийн ажлын үүрэгтэй. 
Хэлтсийн бүтэц, үндсэн үүргийн талаарх мэдээллийг дараах зургаас харна уу. 

Зураг 13. Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчин, Аюулгүй Байдлын хэлтсийн бүтэц, зохион 
байгуулалт. 

  
Оюу толгой ХХК нь 2012 оноос олон улсын ISO 14001 стандартад нийцсэн Эрүүл 
мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо (ЭМААБОУТ)-г 
амжилттай хэрэгжүүлж эхэлсэн ба Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны 
(ЭМААБО)-ны үйл ажиллагаандаа байнгын дахин хяналт хийж, сайжруулах шаардлага 
гарвал холбогдох өөрчлөлтийг оруулдаг. Ялангуяа Удирдлагын тогтолцооны 4-р хэсэг 
ЭМААБО-г үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө байдаг ба энэ төлөвлөгөөнд 
байгаль орчны гүйцэтгэлээ сайжруулахын тулд авах арга хэмжээг шат дарааллан зааж 
мөн тухайн арга хэмжээг биелүүлэх албан тушаалтан бүрийн үүрэг хариуцлагыг нэг 
бүрчлэн зааж үзүүлсэн байдаг.     

Мөн Рио Тинто групп 2011 онд Оюу толгой төсөлд өөрийн менежментийн туршлага, 
арга барилыг нэвтрүүлэх болсонтой холбоотойгоор Оюу толгой компани нь Рио Тинто 
Бизнес Шийдэл (РТБШ) хэмээх дэлхийд 40 000 орчим хэрэглэгчтэй мэдээллийн 
сүлжээний шинэ гишүүнээр элсэн орсон юм. Энэхүү цогц сүлжээг ашиглан байгаль 
орчны чиглэлээр хийгдсэн мэргэжлийн байгууллагын үзлэг шалгалт, аудитын үр дүн 
болон байгаль орчны зөрчил гарсан тохиолдлыг бүртгэж, үнэлж, засаж залруулах ба 
сэргийлэх арга хэмжээг авч, шаардлагатай бүх талуудад тайлагнадаг. Жишээлбэл: 

ЭМААБОАБ 

Эрдэслийн удирдлага, 
менеж-н систем 

Эрхзүйн хэрэгжилт 
хариуцсан баг 

Байгаль орчин 

Аюулгүй 
ажиллагаа 

Эрүүл мэнд 

Аюулгүй 
ажиллагаа Эрүүл мэнд 

Байгаль  
орчин 

Ус ба хог хаягдал, 
химийн бодисын 

менежмент 

Усны нөөц 

Усны чанар 

Хог хаягдал, 
химийн бодис 

Газрын асуудал, 
орчны хяналт 

шинжилгээ 

Газрын 
 менежмент 

Орчны хяналт 
шинжилгээ 

Амьтны  
судалгаа 

Амьтны  
судалгаа 

Ургамлын 
судалгаа 

Ургамлын 
 судалгаа 

Нөхөн  
сэргээлт 

Аюулгүй 
байдал 
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Өмнөговь аймгийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Галба-Өөш 
Долоодын Говийн Сав Газар, Ханбогд сумын байгаль хамгаалагч нарын 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийн Оюу толгой төслийн Байгаль орчны Менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэнд хийсэн дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжүүдийг энэ системд 
оруулж, биелэлтийг ханган ажиллана.  Эдгээр зөвлөмж болон зөвлөмжийн дагуу 
хийхээр төлөвлөж буй ажлуудыг доорх хүснэгтээр харуулав. 

№ Зөвлөмж Зөвлөмжийн дагуу хийхээр төлөвлөсөн 
ажлууд 

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

Ирэх 2018 онд техникийн нөхөн сэргээлтийг 
өмнө нь хөндөгдсөн байсан 13,88 га талбайд, 
биологийн нөхөн сэргээлтийг 12,5 га талбайд 
хийхээр төсөв хөрөнгө, шаардлагатай 
төлөвлөлтийг хийсэн. Мөн түүнчлэн хуучин 
нисэх онгоцны буудлын 33 га талбайн хөрсийг 
(хоолны хаягдлаар хийсэн бордоогоор) бордох, 
үржил шимийг сайжруулах ажлыг хийх 
бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Эдгээр ажлыг 
2018 онд бүрэн хийж дуусгах болно.  

Үүнээс гадна зам барилын үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа карьеруудыг ашиглалт 
дууссан даруйд нь техникийн нөхөн сэргээлт 
хийх болно, гэвч зам барилгын ажил олон 
хүчин зүйлээс хамаарч хойшлох, өөрчлөгдөх 
асуудал гардаг. Тийм учраас баттай хийж 
дуусгана гэж амлалт өгөх боломжгүй байна. 
Иймд ашиглаж дууссан карьерийг тэр даруйд 
нь нөхөн сэргээнэ (Нөхөн сэргээлтийн хэсэгт) 
гэж төлөвлөлөө.  
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2 Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн гэх 
Манлайн зам засварын ажилд ашигласан 
карьер, кемпийн талбайн 10,59 га, хаягдал мод 
цуглуулах талбайн 1,33 га, Оюу толгой-Гашуун 
сухайт чиглэлийн замд ашиглагдаж байсан 
карьеруудын 4,84 га, зам барилгын ажилд 
ашиглагдаж байсан BR-KB02 цэгийн 
карьерийн 0,62 га, усны эрэл хайгуулын үед 
өрөмдсөн цооногийн 3,50 га талбайд тус тус 
биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн дараа нөхөн 
сэргээлтийн хүлээн авах тул 2018 оны Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлэн ажиллах.  

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

Энэхүү зөвлөмжид дурьдагдсан талбайнуудаас 
4.84 га талбайтай Оюу толгой-Гашуун сухайт 
чиглэлийн замд ашиглагдаж байсан 
карьеруудын биологийн нөхөн сэргээлтийг 
2017 онд хийж гүйцэтгэсэн. Биологийн нөхөн 
сэргээлтийн үр дүнг ирэх 2-4 жилд харах 
боломжтой гэ үзэж байна.  

Мөн 2018 оны төлөвлөгөөнд  

- Хаягдал мод цуглуулах талбайн 1.33 га, 
- Зам барилгын ажилд ашиглагдаж байсан 

BR-KB02 цэгийн карьерийн 0.62 га, 
- Усны эрэл хайгуулын үед өрөмдсөн 

цооногийн 3,50 га, 

талбайнуунад биологийн нөхөн сэргээлт хийх 
бөгөөд үүний бодит үр дүнг 2-4 жилийн дараа 
харагдана гэж найдаж байна.  

Мөн Манлайн зам засварын ажилд ашигласан 
карьер, кемпийн талбайн 10,59 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлтийг 2019 оноос 
хийхээр төлөвлөж байна.  

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

Энэ усалгаа арчилгааг хийж гүйцэтгэн нөхөн 
сэргээлт хүлээн авах комисст хүлээлгэн 
өгөхөөр төлөвлөж байна.   

4 Хуучин хог хаягдлын цэгт техникийн болон 
биологийн нөхөн сэргээлт хийх. 

Хуучин хогийн цэгийн техникийн нөхөн 
сэргээлтийг хийсэн. Бид одоо хөрс, газрын 
доорхи усны мониторингийн ажлыг хийж 
үнэлгээ хийх ажлыг 2018 онд хийхээр 
төлөвлөж байна. Энэ талбай-д биологийн 
нөхөн сэргээлтийг хийж үр дүнг комисс-т 
хүлээлгэн өгөх ажлыг ирэх жилүүдэд хийх 
болно. Биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын үр 
дүн гарахад 2-3 жил шаардагдах магадлалтай.  

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

“Хууль бус антай тэмцэх төсөл”-ийн тайланг 
Өмнөговь аймгийн удирдлага, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газар-т хүргүүлнэ, мөн 
танилцуулна. Өмнөговь аймгийн Засаг 
даргатай гэрээний төслийг бэлтгэсэн бөгөөд 
энэ гэрээг байгуулах бүхий л арга хэмжээг авч 
ажиллах болно.  
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6 Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 
хамгаалах ажлын төлөвлөгөөнд зэрлэг амьтдын 
амьдрах орчинг сайжруулах, биотехникийн 
арга хэмжээ авах, булаг ус задгайлах, бут сөөг 
тарих, замын нөлөөллийг бууруулах ажлуудыг 
төлөвлөн оруулах. 

Энэ арга хэмжээг 2018 онд хэрэгжүүлж 
тайлагнах болно.  

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

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

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

8 Хаягдлын далангаас үүсч буй тоосжилтыг 
бууруулах арга хэмжээг авч ажиллах.  

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

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

Уурхайн ажилчдын суурингийн орчимд 
тохижилт, нутгийн унаган ургамлыг ашиглан 
ногоон байгууламж барих урт хугацааны 
төлөвлөгөөг боловсруулна. Тус төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.  

Орон нутгийн төв суурин газруудад ногоон 
байгууламж, мод тарихад дэмжлэг үзүүлэх, 
үнэгүй тарьц суулгацаар хангах ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийнэ.  

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

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

11 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын 
тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг 
төлөвюлөн хэрэгжүүлэх.ы 

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

- Тоос дарах шинэ бодисыг хэрэглэж 
эхэлнэ, 

- Байгууламжийн зүүн, урд, баруун 
хэсгүүдийг битүүлнэ, 

- Ойр орчмын талбайн усална, сул тоос, 
шороог цэвэрлэнэ, 

- Тоосны мониторингийн ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийнэ.  
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12 Ахуйн хог хаягдал булшлах дандфиллийн цэгт 
шатах тослох материалаар бохирдсон хаягдал 
хаяхыг таслан зогсоох  

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

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

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

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

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

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

Цаашид том оврын машин механизмын 
хаягдал дугуйг урт хугацаанд хэрхэн 
шийдвэрлэх талаар холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.   

15 Хөрсний эвдрэл, тоосжилтын хэмжээг 
бууруулах ажлын хүрээнд Оюутолгой-Ханбогд, 
Цагаанхад – Боомт хүртэлх шороон замыг 
хатуу хучилттай болгох. 

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

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

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

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

17 Өгсөн үүрэг даалгаврыг 2018 оны БОМТ-ний 
Удирдлага зохион байгуулалтын хэсэгт 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

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

• Оюу толгой ХХК нь 2018 он гараад уурхайн талбайд байрлах Ундайн сайрнаас элс 
олборлох төслийн БОНБНҮ-г БОАЖЯ-аар батлуулаад байна.  

• 2010 онд батлагдсан “Гүний хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу толгой 
төсөлд ашиглах” төслийн БОНБНҮ-нд Байгаль орчны үнэлгээний Эс И Си ХХК-
иар нэмэлт тодотгол хийлгэх ажил явагдаж байна.  

• Ханбогд-Оюу толгой уурхай чиглэлийн хатуу хучилттай авто барих төслийн 
барилгын ажлын явцад батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан 
үнэлгээнд орсон карьеруудаас авсан материал чанарын шаардлага хангаагүйн 
улмаас шинээр дахин нэг карьер ашиглах шаардлагатай болсон. Үүнтэй холбоотой 
БОНБНҮ-нд нэмэлт тодотгол хийх ажил эхлээд явж байна.  

• Мөн Уурхайн Химийн бодисын нэгдсэн агуулах шинээр баригдаж байгаатай 
холбогдуулан химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээндээ нэмэлт тодотгол хийлгэхээр 
төлөвлөөд байна.  

Аудит: 

• Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 101.1 заалтын дагуу Байгаль орчны 
аудитыг 2014 онд анх удаа хийлгэж байсан ба 2016 онд давтан аудит хийлгэсэн. 
Хуулинд заасан хугацаа буюу хоёр жил тутамд аудит хийлгэж байх шаардлагын 
дагуу энэ онд буюу 2018 онд дахин давтан аудит хийлгэнэ.  

  



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 103 

 

11. ОЛОН НИЙТЭД ТАЙЛАГНАХ ХУВААРЬ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
БИЕЛЭЛТ 

№ Тайлагнах хуваарь Хугацаа 

1 Байгаль орчны 3 дахь удаагийн аудитад аймгийн 
байгаль орчны газрын мэргэжилтнүүдийг 
оролцуулах   

2018 оны 7-8 сард 

2 2018 оны Байгаль орчны менежментийн 
төлөлөгөөний биелэлтийг газар дээр нь үзэж 
шалгах ажлын хэсгийн үзлэг шалгалт 

2018 оны 12-р сар 

3 Байгаль орчны менежментийн тайланг орон 
нутгийн захиргаанд хүргүүлэх, танилцуулах 

2018 оны 12-р сар 

4 Байгаль орчны менежментийн тайланг орон 
нутгийн иргэдийн төлөөлөл болох Гурван Талт 
Зөвлөлд танилцуулах 

2018 оны 11-р сар 
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12. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

12.1.Усны түвшний болон чанарын хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 29. Усны түвшний хяналт шинжилгээ  

№ 
Хяналт 

шинжилгээ хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, арга 
хэлбэр Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

Шивээ толгой, Жавхлант , Оюу толгойн уурхайн талбайд хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Ус 

Усны түвшин Усны түвшин, фотомониторинг, 
урсацын хамгийн урт ба гүн хэсэг 

Шинэ Бор овоо, Хөх хад, Мааньт, 
Бурхантын булаг, Хөх хадны худаг  зэрэг 

нийт 18 худагт, Усны мониторингийн нийт 
72 цооногт 

Усны түвшин 
хэмжих 

In-Situ LEVEL Troll; 
Solinst 101” усны 
түвшин хэмжигч, 
зургийн аппрат, 

метр 

Сард нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Ундарга Усны ундарга  Шинэ Бор овоо булаг 
Усны ундарга 

хэмжих 
Халиагуурын 

арга Сард нэг удаа 

Гадаргын урсац Үерийн урсац Ундай голын сайрт 6 цэгт  Урсацыг 
хэмжих 

Үерийн урсгал 
хэмжих суурин 

цэгүүдэд 

Үер урсах үед 
цаг тутам 

Эрүүл ахуй 
Нийт бичил биетний тоо, 100 мл 
дахь дулаансаг колиформ, эмгэг 

төрүүлэгч бичил биетэн 

Ашиглагдаж буй бүх усны эх үүсвэрүүд, гал 
зуухны угаалтуурын цоргоноос 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Бичил амь судлалын 
ариутгасан 

зориулалтын уут 
Сард нэг удаа 

Усны чанарын 
хээрийн 

шинжилгээ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, Гар худаг болон булгуудад Тухайн талбай 

дээр 

“Extech” pH, EC, 
TDS, температур 

хэмжигч  

Улиралд нэг 
удаа 

Хими болон 
физикийн 
үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 

Шинэ Бор овоо, Хөх хад, Мааньтын задгай, 
Эхэн Бурхант, Халивын голын худгууд, 

зэрэг уст цэгүүдэд Үйлдвэрийн усан 
хангамжийн худгууд дээр, болон 

үйлдвэрийн хаягдал усанд 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Жилд нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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Цэвэршүүлсэн 
усны физик, 

хими, 
микробиологийн 

үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 

бодис, хатуулаг, БХХ, ХХХ, Ar, Cd, 
Cu, Cr, Se, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn, нийт 

бичил биетэн ба эмгэг 
төрүүлэгчийн тоо 

БУЦБ-д орж ирж буй болон цэвэршүүлээд 
гарч буй усанд 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

 Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хүчиллэг урацын 
бохирдол 

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдалын 
хүчиллэг чанарын лабораторын 
шинжилгээ.  

Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал зутан   Лабораторийн 
шинжилгээ  

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Сар бүр 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг, хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 
Ti 

Хог хаягдал булах газрын хяналтын 
цооногуудад    

Усны түвшин, 
Лабораторийн 

шинжилгээ 

In-Situ LEVEL Troll,  
Solinst 101 усны 

түвшин хэмжигч,  
“Hanna” pH, 

Эрдэсжилт, ЦДЧ, 
температур 
хэмжигч, 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд жилд 

1 удаа 
лабораторийн 
шинжилгээ. 

Улирал тутам 
усны түвшин  

Ус 
Хими болон 

физикийн 
үзүүлэлт 

pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн 
үндсэн анион ба катион, умбуур 
бодис, хатуулаг. 

 ХХБ-ийн 
хяналтын цооногуудад  

 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Урсацын доорх 
цэгүүдэд 

улирал бүр, 
бусад цэгүүдэд 

жилд 1 удаа.  
 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хүнд металлууд хүнд металлын 
агууламж, As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, 
Cu, Cr, Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, 

Ti 

Усны түвшин  

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур, 

Гүний хоолойн шугам хоолойн  ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
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Ус Гадаргын ба 
гүний ус 

Усны түвшин 
Гүний хоолойн ГДУ-ны орд орчмын гар 

худгуудад, ус ашиглалтын гүний худгуудын 
бүсэд 10 цооног 

Усны түвшин 
хэмжих 

Усны түвшин 
хэмжигч 

Гүний хоолойн 
мониторингийн 
цэгүүдэд сард 

нэг удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, Эрдэсжилт, ЦДЧ, температур 

хэмжигч 
pH, 

Бүх хэмжилт хийдэг гар худгуудад Тухайн талбай 
дээр 

“Hanna” pH, 
Эрдэсжилт, ЦДЧ, 

температур хэмжигч 

Улиралд нэг 
удаа 

Эрдэсжилт, ЦДЧ, химийн үндсэн 
анион ба катион, умбуур бодис, 

хатуулаг, хүнд металлын агууламж, 
As, Ar, Ba, Be, B, Cd, Co, Cu, Cr, 
Ag, Se, Mo, Mn, Hg, Pb, Zn, Ti. 
УХШ орчмын булаг шанд, түр 

урсац болон хиймэл усан сангуудад 
бичиглэл хийх түүний 

хэмжээсүүдийг тодорхойлох 

Хэвтээ бор худаг, Сухай ус, Шавагийн 
худаг, Эргийн ус зэрэг 4 гар худагт Төслийн 

талбай болон түүний ойр орчим дахь 
булгууд, цөөрөм нийлсэн 12 цэг  дээр, 

Гүний хоолой орчмын 8-10 цооногуудад 

Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл 

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 1000 

мл 

Жилд нэг удаа 

 

Ундай голыг хамгаалах, голын голдиролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 

Ус 

Гар худаг, 
Гадаргын урсац 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, температур, TDS, EC, Усны 

түвшин 

Ундай голын дагуух булаг, малчдын гар 
худгууд 11: Хөх хад, Зүрх зүүн салаа, 

Буурлын булаг, Эхэн бурхант, Саглагар 
сайрын ус,  Хулсан худаг, хиймэл Бор 

овоогийн булаг 

Хянах 

 Solinst 101” усны 
түвшин хэмжигч, 
“Hanna” pH, EC, 
TDS, температур 

хэмжигч  

5 жил, түвшинг 
сар бүр, чанарын 

үзүүлэлтийг 
улиралд 1 

удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ Гүний ус 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, температур, TDS, EC, pH,  

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni 

Гар худаг болон хяналтын 5 цооногуудад Лабораторийн 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав 
хэмжээ: 1000 мл                                   

Усны дээж авах ган 
ховоо хэмжээ: 500 

мл 

улирал бүр, 
чанарын 

үзүүлэлтийг 
жилд 1 удаа 

лабораторийн 
шинжилгээ  
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Хүчиллэг урсцын 
бохирдол 

Усны чанарын энгийн үзүүлэлтүүд: 
pH, температур, TDS, EC, pH,  

(CaCO3),    Ca, Mg, Na, K, SO4, 
NO2, NO3, NH4, As, Cd, Cu, Hg, Pb, 

Zn, Cr, Fe, Ni 

Далангийн ус хуримтлуулах цөөрөм Хяналт, 
шинжилгээ 

Усны дээжний сав: 
1000 мл Ус тогтсон үед  
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12.2. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 30. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах төрөл, 
арга хэлбэр Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан 

1 Цаг уур Агаарын хэм, салхины хурд, чиглэл, 
харьцангуй чийгшил, даралт, бороо 
цас, ууршилт, нарны цацраг 

Уурхайн талбайд Хэмжих Campbell 
Scientific. UT30 
автомат цаг 
уурын станц 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

2 Цаг уур Агаарын хэм, харьцангуй чийгшил Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), 
станц#4 (ХХБ) 

Хэмжих AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

3 Цаг уур Агаарын хэм, салхины хурд, чиглэл, 
харьцангуй чийгшил, даралт 

Агаарын чанарын болон дуу 
шуугианы хяналт шинжилгээний 
цэгүүдэд  

Хэмжих Kestrel Хэмжилт хийх 
үед 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

4 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10 Уурхайн талбай дотор болон 
түүний орчимд байрлах тоосны 
хяналтын 5 цэгт буюу DMP-
LA01, DMP-LA02, DMP-LA03, 
DMP-LA04, DMP-LA05  

Хянах Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Улирал тутам 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан  

 

5 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10  Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), 
станц#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

6 Агаарын чанар - 
Тоос 

PM2.5 ба PM10 Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 

Хянах, 
шинжлэх 

Dust Trak 
тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Жилд 2 удаа  
 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
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салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт  
(DMP-OTKBR01, DMP-
OTKBR02) 

жилийн тайлан 

7 Агаарын чанар - 
Tooc 

РМ2.5 ба РМ10 Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд- Зам 
барилгын ажлын үед ашиглах түр 
замын дагууд 2 цэгт (DMP-TsKh, 
DMP-GaSu) - тайлбар: Хэдийгээр 
БОННҮ-д 5 цэгт жилд 2 удаа 
хийхээр тусгагдсан ч эдгээр 5 
цэгийн 3-т нь багажийг 24 цаг 
байршуулж хэмжилт хийх 
боломжгүй байгаа тул 2 цэгт нь 
24 цагийн хэмжилтийг улирал 
тутамд хэмжилт хийхээр 
төлөвлөгөөнд тусгав. 

Хянах Dusttrak тоосны 
ширхэглэг 
хэмжих багаж 

Зам барилгын 
ажлын үед: 
улирал тутам 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

8 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, NOx, CO, O3, VOC/PID Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ),  
станц#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

9 Яндангийн 
хаягдал утаанд 
агуулагдах 
бохирдуулагчид 
буюу CO, SO2, 
NO2, үнс 

Ашиглагдаж буй зуухнуудын 
утааны хийтэй хамт хаягдах 
бохирдуулагч бодисуудыг 
тодорхойлох 

Төв дулааны станцын уурын 
зуухнууд, Ханбумбат онгоцны 
буудлын уурын зуух 

Яндангаар 
хаягдах утааны 
хийн бүтцийг 
хэмжих 
туршилтууд 

 

ТДС-ийн 
зуухны ачаалал 
70 хувиас 
өндөр байвал 
зохино. 

Мэргэжлийн 
байгууллага 
дараах багажууд 
ашиглан хийж 
гүйцэтгэнэ. 
TESTO 350 
маркийн хий 
шинжлүүр  
Тоосны 
хэмжүүр  
бусад 

 

Сар бүр 

 
  

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

 

Сар бүрийн 
хэмжилтийн тайлан 
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10 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, CO Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд- Зам 
барилгын ажлын үед ашиглах түр 
замын дагууд 2 цэгт (GEMP-
TsKh, GEMP-GaSu) 

Хянах Dragger 
X@5000, 
Dragger 
X@7000 хийн 
хэмжигч 

Улирал тутам 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

11 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

Метан (CH4) Хог хаягдлын удирдлагын төвийн 
булшлах талбайн хий 
гадагшлуулах хоолойд 

Хянах SAZQ биохийн 
хэмжигч  

Сар бүр 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

12 Агаарын чанар - 
Орчны агаар 
дахь зарим 
хийнүүд 

SO2, NO2, CO Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт  
(GEMP-OTKBR01, GEMP-
OTKBR02) 

Хянах, 
шинжлэх 

Dragger 
X@5000; 
Dragger 
X@7000 хийн 
хэмжигч 

Барилгын үед: 
Жилд 2 удаа  
 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

13 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Агаарын чанарын суурин 
станцууд: станц#1 (Хяналтын 
цэг), станц#2 (Манлай ажилчдын 
суурин), станц#3 (ХХУТ), AQMN 
station#4 (ХХБ) 

Хянах AQM65 агаарын 
чанарын бага 
оврын станц 

 

Тасралтгүй 2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

14 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Өдрийн болон шөнийн цагийн 
дуу шуугианы хэмжилтийг 
уурхайн талбайн эргэн тойронд 
байрлах 4 цэгт, мөн уурхайн 
ажилчдын суурингуудад тус бүр 
1 цэгт буюу нийт 6 цэгт: NMP-
LA01, NMP-LA02, NMP-LA03, 
NMP-LA04, NMP-Mcamp, NMP-
Ocamp;  
Өдрийн цагийн дуу шуугианы 
хэмжилтийг Ханбумбат нисэх 
буудлын эргэн тойронд 4 цэгт: 
NMP-PAP01, PAP02, PAP03, 
PAP04 

Хянах 2238 Mediator  

Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Улиралд нэг 
удаа (Нэг 
удаагийн 
хэмжилтийг 24 
цагийн дотор 
хийж 
гүйцэтгэх) 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 
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15 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын үе шатанд: 
Өрөмдлөг, тэсэлгээ, газар ухалт, 
ачилт, буулгалт хийх зэрэг дуу 
чимээ их гаргадаг машин 
механизм, үйл ажиллагаа явуулж 
буй орчинд 50-н бүсэд Авто зам 
ашиглалтанд орсны дараа: Замын 
эхэнд, Замын төгсгөлд, Зам дагуу 
хамгийн их зогсолт хийдэг нэг 
цэг 

Хянах 2238 Mediator 
Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Жилд 2 удаа  2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

16 Дуу шуугиан Гадаад орчны дуу шуугианы түвшин Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - Элс, 
хайрга авах карьераас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт, 
Ажлын талбараас зонхилох 
салхины чигт 50 метрт 

Хянах 2238 Mediator 
Дуу чимээний 
түвшин 
хэмжигч багаж 

Барилгын үед: 
Жилд 2 удаа  
 

2018 оны Байгаль 
орчныг хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн тайлан 

 

12.3. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

Хүснэгт 31. Хөрсний хяналт шинжилгээ 

 

№ Хяналт 
шинжилгээ 

хийх 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, 

арга хэлбэр 
Байршил Арга, 

аргачлал 

Хэрэглэх 
тоног 

төхөөрөмж 
Давтамж Тайлан Эх 

сурвалж 

1 Хөрсний чанар- 
Хими физикийн 
ерөнхий 
үзүүлэлтүүд 

Механик 
бүрэлдэхүүн, чулуу, 
нягт, чийгшил, 
ялзмагийн агууламж, 
рН, давсжилт, NO3-
N, P2O2, K2O 

Нийт 16 цэгт 

1. SMP- LA01 Уурхайн хашааны 
баруун, гадна талд 

2. SMP- LA02 уурхайн хашааны 
хойно, гадна талд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
баталгаажсан 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 

Vol-1, 
DZEPA 
2016 
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3. SMP- LA03 Уурхайн хашааны 
зүүн, гадна талд 

4. SMP- LA04 Уурхайн хашааны урд, 
гадна талд 

5. SMP- TSF01 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

6. SMP- TSF02 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

7. SMP- TSF03 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

8. SMP- TSF04 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

9. SMP- COS01 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
талд 

10. SMP- COS02 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
урд талд 

11. SMP- WWTP Хаягдал ус 
цэвэршүүлэх үйлдвэр 

12. SMP- WMC Хог хаягдлын 
удирдлагын төв 

13. SMP- CHP Төв дулааны станц 

14. SMP- OP Ил уурхайн зүүн урд талд 

15. SMP- FS01 Түлш түгээгүүр, зүүн 
талд 

16. SMP- FS02 Түлшний агуулах зүүн 
талд 

шинжлүүлнэ:  хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

2 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

B, Cd, Se, CN, F, As, 
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, 
Pb, SN, Sr, V, Zn 

Нийт 16 цэгт 

1. SMP- LA01 Уурхайн хашааны 
баруун, гадна талд 

2. SMP- LA02 уурхайн хашааны 
хойно, гадна талд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
баталгаажсан 
лабораторт 
шинжлүүлнэ. 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 

Vol-1, 
DZEPA 
2016 
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3. SMP- LA03 Уурхайн хашааны 
зүүн, гадна талд 

4. SMP- LA04 Уурхайн хашааны 
урд, гадна талд 

5. SMP- TSF01 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

6. SMP- TSF02 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

7. SMP- TSF03 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

8. SMP- TSF04 Хаягдал хадгалах 
байгууламжийн зүүн талд 

9. SMP- COS01 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
талд 

10. SMP- COS02 Баяжуулах 
үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын зүүн 
урд талд 

11. SMP- WWTP Хаягдал ус 
цэвэршүүлэх үйлдвэр 

12. SMP- WMC Хог хаягдлын 
удирдлагын төв 

13. SMP- CHP Төв дулааны станц 

14. SMP- OP Ил уурхайн зүүн урд 
талд 

15. SMP- FS01 Түлш түгээгүүр, зүүн 
талд 

16. SMP- FS02 Түлшний агуулах 
зүүн талд 

хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

3 Хөрсний 
бохирдлыг 
тодорхойлох 
үзүүлэлтүүд – 
Нефть, нефтийн 

Хөрсний бохирдол 2 цэгт 

Шатахуун түгээх станц SMP-PDS01 

Түлшний агуулах SMP-PDS02 

Цэг тус 
бүрээс 10 
дээж авч, 
шинжлэх  

Dragger 
X@m7000 VOC 
хийн 
хэмжилтийн 
багаж 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 

БОҮННҮ, 
боть 1 
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бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид (Одоогоор 

Монгол Улсад 
нефть, нефтийн 
бүтээгдэхүүн, 
нүүрсустөрөгчид 
үзэх 
итгэмжлэгдсэн 
лаборатори 
байхгүй учир 
өөрсдөд байгаа 
багажийг 
ашиглана) 

хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

4 Хөрсний чанар - 
Хөрс газрын 
тосны 
бүтээгдэхүүнээр 
бохирдох 

 Газрын тосны 
бүтээгдэхүүн, Pb, Ni, 
Cr 

Нийт 2 цэгт 

Шатахуун буулгах талбайн орчим  

Ачих талбайн орчим 

 

Мөн гэнэтийн асгаралт болсон талбайд 

Хянах, 
шинжлэх 

Dragger 
X@m7000 VOC 
хийн 
хэмжилтийн 
багаж 

Жилд 1 удаа, мөн 
асгаралт үүссэн 
үед талбайг 
цэвэрлэсэний 
дараа 

2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol-1 

5 Хөрсний 
чийгшил 

Хөрсний чанар 2 цэгт 

Ундайн сайрын зүүн дэнж SMP-
UnRi01, SMP-UnRi02 

Цэг тус бүрт 
10 хэмжилт 
хийж 
чийгшлийн 
хэмжээг 
тогтооно 

DL6 Delat-T 
Device хөрсний 
чийг хэмжигч 
багаж  

Жилд 2 удаа, 5 
болон 10 дугаар 
саруудад 

2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

 

6 Хөрсний чанар - 
Хөрсний хими, 
физикийн 
ерөнхий чанар 

Хөрсний чийг, 
температур, 
давсжилт, нийт азот, 
нийт фосфор, рН, 
ялзмаг, механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулууны агууламж 

Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай замын 
барилгын үе шатанд нийт 5 цэгт 
(Түр тосгон, хог хаягдлын цэг, 
автозамын ажлын талбай, түр 
ашиглах замын дагууд)- Түр 
тосгон, хог хаягдлын  

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Улиралд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 38 
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7 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

Cd, Co, Cr, Ni, Pb Цагаан хаднаас Гашуун сухайт 
чиглэлийн хатуу хучилттай замын 
барилгын үе шатанд нийт 5 цэгт 
(Түр тосгон, хог хаягдлын цэг, 
автозамын ажлын талбай, түр 
ашиглах замын дагууд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Улиралд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 38 

8 Хөрсний чанар - 
Хөрсний хими, 
физикийн 
ерөнхий чанар 

Хөрсний чийг, 
температур, 
давсжилт, нийт азот, 
нийт фосфор, рН, 
ялзмаг, механик 
бүрэлдэхүүн, 
чулууны агууламж 

Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - 
Замын трассын дагуу хөрсний 4 
хэв шинж тус бүрд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 39 

9 Хөрсний чанар - 
Хүнд металлууд 

B, Cd, Se, CN, F, As, 
Co, Cr, Cu, Mo, Ni, 
Pb, SN, Sr, V, Zn 

Ханбогд- Оюу толгой- Жавхлант 
баг чиглэлийн хатуу хучилттай 
замын барилгын ажлын үед - 
Замын трассын дагуу хөрсний 4 
хэв шинж тус бүрд 

Хянах, 
шинжлэх 

Дээж авч 
мэргэжлийн 
лабораторт 
стандарт 
аргазүйн дагуу 
шинжилүүлнэ. 

Жилд 1 удаа 2018 оны 
Байгаль 
орчныг 
хамгаалах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 
жилийн 
тайлан 

Vol - 39 
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12.4. Ургамлын судалгаа  

Оюу толгойн төслийн зүгээс тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг 
нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгодоо хүрч буй эсэхийг үнэлж дүгнэхэд урт, богино 
хугацааны хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлууд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Үүнээс 
гадна биологийн олон янз байдалд гарах сөрөг болон эерэг өөрчлөлт, сөрөг нөлөөлийн 
цар хүрээ ба хэмжээ, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгааллын арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж тооцоход чухал ач холбогдолтой юм.  

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. Монгол Улсын 
хууль, журмын хэрэгжилтийг хангахаас гадна Рио Тинто компанийн Биологийн олон 
янз байдлын талаар баримтлах стратеги, төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 
стандарт, шаардлагын биелэлтийг хангахаар 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 бус байгууллага, 
эрдэмтэн судлаач нартай хамтран хэрэгжүүлж байна. Ургамлын аймаг, ургамалжилт, 
биологийн нөхөн сэргээлтийн чанарын хяналт шинжилгээний ажлууд нь жилийн 
давтамжтайгаар хийгддэг бөгөөд 2018 онд нийт 8 төрлийн хяналт шинжилгээний 
ажлыг хийх болно. Энэхүү хяналт шинжилгээний ажилд мөн өнгөн хөрсний чанар, 
хөрсний экологийн үнэлгээ зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Төлөвлөж буй 
ажлуудын төрөл, үзүүлэлт, байршил, хийх давтамж зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөрөөс (Хүснэгт 32) үзнэ үү.   

Нөхөн сэргээх болон амьдрах орчныг сэргээх арга хэмжээний аль аль нь үнэ цэнэ 
бүхий тоон үзүүлэлтийг хангахын тулд биологийн олон янз байдлын хэмжигдэхүйц 
үнэ цэнийг бий болгосон байх ёстой. Иймд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад 
хөрсийг нь үртэй болгосон мөн тарьц суулгац тарьсан талбайд нэг жилийн дараагаас 
эхлэн хяналт шинжилгээний ажлыг эхлүүлдэг. Хяналт шинжилгээг явуулах арга зүйг 
ургамлан нөмрөг, бэлчээрийн эрүүл мэндийн хяналт шижнжилгээг явуулах арга зүйн 
дагуу, харин тарьц суулгацын өсөлт хөгжилтийг компанийн дотоод баримт бичиг 
болох OT-10-E9-FRM-0012-D дугаар бүхий Ургамлын морфологи судалгааны маягтын 
асуулгын дагуу хэмжилтүүдийг хийж, үр дүнг боловсруулан гаргах болно.  
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Хүснэгт 32. Ургамлын асудалгаа, мониторинг 

№ Хяналт шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ явуулах 
төрөл, арга хэлбэр Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

У
рг

ам
лы

н 
ай

м
аг

, н
өх

өн
 с

эр
гэ

эл
т 

Ургамалжилтын 
хяналт шинжилгээ 

Ургамлан аймаг, 
ургамлан нөмрөгийн 
өсөлт хөгжилт, зүйлийн 
бүрдэл, ургацын дээж, 
хөрсний чийг, 
температур, pH, 
давсжилт, хөрсний 
тогтвортой байдал 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд байгуулсан 
талбайнуудад 

Monitoring Manual 
for Grassland, 
Shrubland and 

Savanna 
Ecosystems (Voume 

1 - Quick Start, 
Voume 2 -Design, 

supplementary 
methods and 

interpretation) by 
Jeffrey E. Herrick, 
Justin W. Van Zee, 
Kris M. Havstad, 
Laura M. Burkett 

and Walter G. 
Whitford. USDA - 

ARS Jornada 
Experimental Range 

Las Cruces, New 
Mexico гарын 

авлагыг 
баримтлана. 

Хээрийн судалгааны 
мэдээ цуглуулах 
маягтууд, харандаа, 
дижитал зургийн 
аппарат, туузан метр,  
хатгуур, төмөр гадас, 120 
см урттай хуванцар шон, 
хайч, дээжний цаасан 
уут, хөрсний тогтвортой 
байдлыг тодорхойлох 
үүртэй хайрцаг (дээж 
авах утгуур, шүүрийн 
хамт), савласан цэвэр ус, 
секундометр, клинометр, 
GPS ... 

Жилд нэг 
удаа 

VIII/20-X/20  

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Нөхөн сэргээлтийн 
гүйцэтгэлийг 
тогтоосон шалгуур 
үзүүлэлтүүдэд 
нийцүүлэх, мөн 
цаашид нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг 
сайжруулах 
боломжуудыг 
тодорхойлох үүднээс  
нөхөн сэргээлтийн  
хяналт шинжилгээ 
хийх  

Өмнөх жилүүдэд устай 
болон хуурай аргаар 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад дээрхтэй 
ижил төрлийн хяналт 
шинжилгээ 

Гүний хоолойн шугам 
дагуу биологийн нөхөн 
сэргээлт хийсэн газар 
14 талбайд 

Жилд нэг 
удаа  

VIII/20-X/20 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Өмнөх жилүүдэд нөхөн 
сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад тарьсан 
тарьц суулгацийн өсөлт 
хөгжилт, өвөлжилтийн 
байдлын хяналт 
шинжилгээ  

Гүний хоолойн шугам 
дагуу тарьц суулгац 
тарьсан 4 талбайд 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
харандаа, GPS 

Жилд нэг 
удаа  

V/10-VI/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 
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Өмнөх жилүүдэд нөхөн 
сэргээлт хийсэн 
талбайнуудад жижиг 
хөхтөн, шавьжийн хяналт 
шинжилгээ хийх   

Гүний хоолойн шугам 
дагуу тарьц суулгац 
тарьсан 4 талбайд 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
харандаа, GPS 

Жилд нэг 
удаа  

IX/10-X/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Ногоон 
байгууламжид 
зориулан тарьсан 
тарьц суулгацын 
хяналт шинжилгээ  

Өмнөх жилүүдэд ногоон 
байгууламжид зориулан 
тарьсан мод, сөөгний 
өвөлжилт, амьдрах чадвар 

Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо, 
Даланзадгад болон ОТ 
сайтад тарьсан тарьц 
суулгацад 

Тооллого, хэмжилт 
хийх 

Дижитал зургийн 
аппарат, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
харандаа, GPS 

Жилд нэг 
удаа  

V/10-VI/10 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Х
өр

с 

Шимт хөрсний 
чанарын хяналт 
шинжилгээ 

Урт хугацаанд хадгалах  
шимт хөрсний овоолгын 
үржил шим, агрохимийн 
үзүүлэлтүүд, механик 
бүтэц 

Уурхайн талбайд 
байрлах урт хугацааны 
шимт хөрсний 10 
овоолго болон 
шимэрхэг хөрсний 1 
овоолгын нийт 33 цэг  

Шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IV/30 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хөрсний чанарын 
хяналт шинжилгээ 

Хөрсний үржил шим, 
агрохимийн үзүүлэлтүүд, 
механик бүтэц  

2018 онд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх 
талбайнууд, өмнөх 
жилүүдэд биологийн 
нөхөн сэргээлт хийсэн 
газруудаас төлөөлөл 
болгож 10 цэг 

Шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/2-IX/15 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 

Хөрсөн дэх үрийн 
нөөцийн судалгаа  

Хөрсөн дэх үрийн 
зүйлийн бүрдэл, тоо 
хэмжээ, соёололт, 
амьдралт 

Урт хугацааны шимт 
хөрсний овоолгын 10 
талбай 

Судлах, шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IX/15 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, 

Өмнөговь 
аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын 

ЗДТГ 



Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө – 2018  

Хуудас - 119 

 

Нөхөн сэргээсэн 10 
талбай Судлах, шинжлэх 

Дээж авах уут, багаж, 
харандаа, дээж авсан 
бүртгэлийн хуудас, GPS, 
лабораторийн шинжилгээ 

Жилд нэг 
удаа 

III/15-IV/30  
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12.5. Амьтны аймгийн хяналт шинжилгээ 

Оюу толгойн төслийн зүгээс тухайн бүс нутгийн биологийн олон янз байдалд эерэг 
нөлөө ахиу үзүүлэх зорилгодоо хүрч буй эсэхийг үнэлж дүгнэхэд урт, богино 
хугацааны хяналт шинжилгээ, судалгааны ажлууд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Үүнээс 
гадна биологийн олон янз байдалд гарах сөрөг болон эерэг өөрчлөлт, сөрөг нөлөөлийн 
цар хүрээ ба хэмжээ, сөрөг нөлөөллийг бууруулах болон дүйцүүлэн хамгааллын арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнг үнэлж тооцоход чухал ач холбогдолтой юм.  

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. Монгол Улсын 
хууль, журмын хэрэгжилтийг хангахаас гадна Рио Тинто компанийн Биологийн олон 
янз байдлын талаар баримтлах стратеги, төслийн санхүүжүүлэгч байгууллагуудын 
стандарт, шаардлагын биелэлтийг хангахаар 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.  
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Хүснэгт 33. Орчны хяналт шинжилгээний нэгдсэн хөтөлбөр 

№ 
Хяналт 

шинжилгээ 
хийх үзүүлэлт 

Шинжилгээ 
явуулах төрөл, арга 

хэлбэр 
Байршил Арга, аргачлал Хэрэглэх тоног 

төхөөрөмж Давтамж Тайлан 

А
м

ьт
ны

 а
йм

аг
 

Мөлхөгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 
популяцийн нягтшил, 
элбэгшил 

Уурхай орчмын 6 
талбайд: FMP-01, FMP-
02, FMP-03, FMP-04, 
FMP-05, FMP-06, 
Шугам хоолойн дагууд 
2 талбайд: FMP-07, 
FMP-08 

Зайнаас дээжлэх – 
Шугаман замнал 

Туузан метр, хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 

термометр 

Жилд 1 удаа 
VII сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Шувууд 

Зүйлийн бүрдэл, 
нүүдэллэн өнгөрөх 
хугацаа, ховор 
шувуудын тархац, 
байршил 

Хаягдал хүдэр агуулах 
байгууламж, 
Цахилгааны шугам 
болон замын дагууд, 
Гашуун сухайтын зам, 
220 кВ-ийн цахилгааны 
шугамын дагуу 

Ажиглах, бүртгэх 

Дуран, дижитал зургийн 
аппарат, байршил 

тогтоогч (GPS), хээрийн 
судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт 

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Жижиг мэрэгчид 
Зүйлийн бүрдэл, 
нягтшил, популяцийн 
хөдлөл зүй 

Уурхай орчмын 6 
талбайд: FMP-01, FMP-
02, FMP-03, FMP-04, 
FMP-05, FMP-06, 
Шугам хоолойн дагууд 
2 талбайд: FMP-07, 
FMP-08 

Барих-Тэмлэглэх-
Дахин барих 

Шерман амьд баригч, 
төмөр шугам, хээрийн 

судалгааны мэдээ 
цуглуулах маягт, 
зургийн аппарат 

Жилд 1 удаа 
VII сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Төслийн талбай 
дахь тууртан 
амьтны тоо 
толгой 

Зүйлийн бүрдэл, тоо 
толгой, байршил Уурхайн талбайд Шугаман болон цэгэн 

тооллого 

Дуран, зай хэмжигч, 
байршил тогтоогч (GPS), 

зургийн аппарат, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

  

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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Төслийн дэд 
бүтцийн дагуух 
зэрлэг амьтны 
үхэл хорогдол 

Шувуудын цахилгаанд 
цохиулах, цахилгааны 
утас мөргөх, амьтдын 
автомашинд 
дайруулах, бусад 
нөлөөлөл 

Уурхайн талбай дахь 
цахилгааны шугам, 
барилга байгууламж, 
автозамууд, Гүний 
хоолойн 35 кВ, 6 кВ-
ийн цахилгааны шугам, 
Гашуун сухайтын зам, 
220 кВ-ийн цахилгааны 
шугам 

Ажиглах, бүртгэх 

Зургийн аппарат, 
байршил тогтоогч (GPS), 

хээрийн судалгааны 
мэдээ цуглуулах хүснэгт 

Сард 1 удаа, 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Тал хээр, говь 
цөлийн тууртан 
амьтад 

Хулан, Хар сүүлт 
зээрийн тоо толгой, 
тархац байршил 

Төслийн дэд бүтцийн 
шугамын дагуу Ажиглах бүртгэх 

Дуран, телескоп, 
зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч (GPS), 
луужин, зай хэмжигч, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

  

Сард 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХЯ, Өмнөговь 

аймгийн ЗДТГ, 
Ханбогд сумын ЗДТГ 

Тээврийн 
хэрэгслийн 
хөдөлгөөний  
хяналт 

Зам ашиглалтын эрчим, 
тээврийн хэрэгслийн 
төрөл, хурдны хэмжээ 

Оюу толгой-Гашуун 
сухайтын хатуу 
хучилттай зам 

Автомат багажаар 
бүртгэх 

Автомат тоологч багаж , 
Марксман- М680 Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Ургамалжилтийн 
индекс (NDVI) 
болон цасан 
бүрхэвч (NDSI)-
ийн мэдээ 
цуглуулах   

Ургамал болон цасан 
бүрхэвчийн индексийн 
утга 

Өмнөговийн хэмжээнд 
Ландсат-8 хиймэл 

дагуулаас зураг татах, 
боловсруулах 

Компьютер, Интернэт Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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Нутгийн иргэдэд 
түшиглэсэн 
зэрлэг амьтдын 
хяналт 
шинжилгээ 

Тууртан амьтад, 
шувууд, мөлхөгч 
амьтдын тоо толгой, 
тархац, байршил 

Ханбогд сумын 
хэмжээнд, ГБДЦГ-ын 
“Б” хэсгийн зарим 
хэсэг, Дорноговь 
аймгийн Хатанбулаг 
сумын баруун урд 
хэсэг хамаарна 

Цэгэн болон зурвас 
замналын аргаар 

ажиглалт тооллого 
хийх 

Дуран, байршил 
тогтоогч (GPS), зургийн 

аппарат, бүртгэлийн 
дэвтэр, хээрийн амьтан 

таних гарын авлага 

Сард 2 удаа 

III-XI сарын 
хооронд 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 
сумын ЗДТГ, 

Оролцогч талуудад  

Тууртан амьтдын 
газрын тооллого 

Тууртан амьтдын тоо 
толгой, тархац, 
байршил 

Өмнөговь, Дорноговь 
аймгийн нутгийг 
хамарсан 98,000 км2 
талбайд 

Зурвас замналын 
аргаар ажиглалт 
тооллого хийх 

Дуран, зургийн аппарат, 
байршил тогтоогч (GPS), 

луужин, зай хэмжигч, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

V сард 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Хулангийн үхэл 
хорогдлын 
судалгаа 

Хулангийн сэг зэмний 
тоо, байршил, 
шалтгааныг 
тодорхойлох 

Ханбогд, Баян-Овоо, 
Манлай, Хатанбулаг, 
Хөвсгөл, Улаанбадрах, 
Мандах сумдын нутаг 

Шугаман трансект 

Дуран, телескоп, 
зургийн аппарат, 

байршил тогтоогч (GPS), 
судалгааны мэдээ 

бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Хулангийн 
нүүдэл, шилжилт 
хөдөлгөөн 

Сансрын 
дамжуулагчтай 
хулангийн шилжилт 
хөдөлгөөн, дэд 
бүтцийн нөлөөлөл 

Өмнөговь , Дорноговь 
аймаг 

Сансрын хиймэл 
дагуулаас байршлын 

мэдээ дамжуулагч 
хүзүүвч 

Сансрын мэдээ 
дамжуулагч хүзүүвч, 

ArcGIS программ 
Жилийн турш 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 

Могойч загалайн 
үүрлэлт, тархалт 

Нийт үүрийг 
бүртгэлжүүлэх, 
идэвхтэй үүрэнд 
ажиглалт хийх 

Оюу толгойн 20 км 
радиус дотор, Ханбогд 
уулын массив, Ундай 
голын сайрын дагуу 

Хайлаастай сайруудыг 
шалгаж, идэвхтэй 

үүрнүүдийг бүргэх, 
ажиглах 

Дуран, телескоп, GPS, 
хээрийн судалгааны 
мэдээ бүртгэх маягт 

Жилд 1 удаа 

V-VII саруудад 

Жилийн тайланг 
БОНХАЖЯ, 

Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ, Ханбогд 

сумын ЗДТГ 
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