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ӨМНӨТГӨЛ
Монгол орны хөгжлийн өнөө ба ойрын ирээдүйг уул уурхайн
үйлдвэрлэл, ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтгүйгээр
төсөөлөх аргагүй. Монгол улс нэг хүнд ногдох газар нутгийнхаа
хэмжээгээр дэлхийд дээгүүрт ордог бөгөөд эртний үүсэлтэй уул
нурууд бүхий уудам нутаг дэвсгэртэй учраас газрын хэвлийдээ
ашигт малтмалын арвин нөөцтэй.
Монголд 2014 оны байдлаар ашигт малтмалын 300 орчим орд
ашиглагдаж байна. 2013 оны байдлаар уул, уурхайн бүтээгдэхүүн
ДНБ-ний 18,5 хувийг эзэлж байгаа нь эдийн засагт нөлөөлөх чухал
байр суурь эзэлж байгааг харуулж байна.
Шинжлэх ухаан болон техник, технологи асар хурдацтай хөгжиж
буй өнөө үед хүн төрөлхтөн өөрт хэрэгцээтэй бүхнээ үйлдвэрлэх
боломжтой болж байна. Иймд байгалийн баялагаа хав дарж суулгүй,
түүнийг үнэ цэнэтэй үед нь зөв зохистой ашиглаж байж тогтвортой
хөгжинө.
1990-ээд оны сүүлч, эдийн засгийн шилжилтийн хүнд үед
олон мянган иргэн хувиараа ашигт малтмал олборлож эхэлжээ.
Одоогоор 7000-аад бичил уурхайчин 800 гаруй нөхөрлөлд нэгдэн
хуулийн хүрээнд зохион байгуулагдаж ашигт малтмал олборлох үйл
ажиллагаа явуулж байна. Тэдгээр бичил уурхайчид нийгэм, эдийн
засаг, байгаль хамгаалалд өөрийн гэсэн зохих байр суурьтай болжээ.
Гэхдээ хувиараа ашигт малтмал олборлож байгаа нийт талбайн
хэмжээ ихээхэн хэлбэлзэлтэй, нарийн тогтоох боломжгүй байна.
Харин АМГ-ын 2014 оны мэдээгээр бичил уурхайн зориулалтаар
олгосон зөвшөөрөлтэй талбайн нийт хэмжээ өнөөгийн байдлаар
860 га орчим байна.
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад олон сая жилээр бүрэлдэн
тогтсон хүрээлэн буй орчин эвдрэлд ордог сөрөг талтай. Иймээс
нэгэнт талхлагдсан экосистемийг нөхөн сэргээх асуудал чухал
юм. Хөгжиж байгаа орнуудад уул уурхайн хөгжлийн эхний үе
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шатанд газрын хэвлийдээ үүцлэгдсэн эрдэнэс, эмх замбараагүй
олборлохдоо экосистемээ ихээхэн сүйтгэдэг гашуун туршлага
түгээмэл байдаг. Ингэж байгаль орчиндоо хайр гамгүй хандаж,
экосистемээ устгаснаар амьдрах газар нутаг, ус, агаар, ургамал,
хөрсгүй сөнөмөл орчин болгон хувиргана гэсэн үг юм.
Ер нь уул уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн орчинг нөхөн
сэргээх ажил хэзээ ч, хаана ч амар биелэгдэж байсангүй. Нөхөн
сэргээлтийн ажлын технологийн сонголт нь ашигт малтмалын төрөл,
хүдэр олборлолт ба боловсруулалтын технологи, тухайн нутгийн
газар зүйн онцлог, уур амьсгалын бүс, бүслүүр, газар ашиглалтын
цаашдын зориулалт зэргээс хамааралтай. Иймд нөхөн сэргээлтийн
оновчтой хувилбарыг сонгох, түүнийг хэрэгжүүлэх асуудал том
уурхай ба бичил уурхайчдын аль алинд нь төвөгтэй.
БОАЖЯ-ны (хуучнаар) 2011 оны “Уул уурхайн олборлолт болон
бусад үйл ажиллагаанаас эвдрэлд орж орхигдсон газрын тооллого”оор улсын хэмжээнд уул уурхай бүхий 20 аймгийн 56 сумын 4321 га
газар эвдрэлд орж орхигдсон дүн гарсан. Энэ талбайн 40 хувь буюу
1728 га газар хувиараа ашигт малтмал олборлогчидтой холбоотой
байна.
Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас (ШХА) Монгол Улсын Засгийн
газартай хамтран хэрэгжүүлж буй Тогтвортой бичил уурхай төслийн
(ТБУТ) хүрээнд бичил уурхайчдын байгаль орчны хариуцлагыг
нэмэгдүүлэх, чадавхийг нь бэхжүүлэх зорилгоор шат дараатай
сургалт, семинар, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, ном гарын авлагаар
хангах чиглэлээр холбогдох талуудтай нягт хамтран ажиллаж ирсэн.
Одоогийн байдлаар 2010 оноос хойш нийтдээ улсын хэмжээнд 170аад га талбайг бичил уурхайчид нөхөн сэргээгээд байна.
Бид энэхүү гарын авлагаар дамжуулан зохион байгуулалтад
орсон бичил уурхайчид уул уурхайн үйл ажиллагаагаар доройтсон
газрыг нөхөн сэргээж, байгаль орчноо хамгаалж байгаа талаарх
сайн туршлагуудыг бусадтай хуваалцаж, дэлгэрүүлэхийг зорилоо.
Энд өгүүлэх нөхөн сэргээлтийн туршлагууд нь олборлож буй
ашигт малтмалын төрөл, байгалийн нөхцөл байдал зэргээс хамаарч
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өөр өөрийн онцлогтой байгааг харуулахыг хичээсэн болно. Орон
нутагт бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажилд үнэлэлт дүгнэлт
өгөх, хүлээн авахдаа энэхүү онцлогийг харгалзан үзэх нь чухал юм.
Нөхөн сэргээлтийн одоогийн санаачлага, сайн туршлага нь
зарим талаараа эхлэл төдий байгаа ч түүнийг цаашид дэлгэрүүлэх
шаардлага их байгааг дурдах нь зүйтэй.
Туршлагуудыг нэгтгэж, эмхэтгэсэн доктор, профессор
Д.Аваадорж болон бидний ажилд гүн туслалцаа үзүүлсэн орон
нутгийн удирдлагууд, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид,
малчид, бичил уурхайчид, бусад хүмүүст талархал илэрхийлье.

ТБУТ-ийн захирал				

Пэйшинс Синго
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БАЙГАЛИЙН ЭКОСИСТЕМ БА ДОРОЙТСОН ОРЧНЫ
НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ
Хүн, хүний нийгэм нь шууд ба шууд бус олон үйлчлэлээрээ
байгалийн экосистемд нөлөөлдөг. Эдгээр нөлөөлөл хүрээлэн буй
орчны агаар, гадаргын ба гүний ус, хөрс, ургамал, амьтан, чулуулаг
зэрэг бүрэлдэхүүнд бүхэлд нь ба хэсэгчлэн тусна.
Уул уурхайн үйлдвэрлэл бол экосистемд хүчтэй нөлөөлөл үзүүлж,
газар орныг бүхэлд нь өөрчлөгдөхөд хүргэдэг. Ашигт малтмал
олборлолт, боловсруулалт, тээвэрлэлт нь өргөн уудам талбайг
хамарч урт удаан хугацаанд явагддаг. Тийм ч учраас уул уурхайн
байгаль хамгааллын үндсэн асуудал бол экосистемийг бүхэлд нь ба
бүрэлдэхүүн хэсгийг хамгаалах, уурхайн үйл ажиллагаанаас болж
доройтсон орчинг нөхөн сэргээхэд оршино.
Орчин цагийн ойлголтоор экосистем гэж аливаа организмуудын
нийгэмлэг, түүний үйлчлэл бүхий бүтцийг амьдралынх нь орон
зайн хамт нэгтгэснийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл хүн, амьтан, ургамал
зэрэг амьд организм нь хүрээлэн буй агаар, ус, хөрс, чулуулагтайгаа
нэгдэж, нэгийг нөгөөгөөс салгах аргагүй нэгэн биет цогцолбор
системийг үүсгэж байдаг. Экосистемийн үндсэн бүрэлдэхүүнүүд өөр
хоорондоо хэрхэн нарийн холбоотой байхыг дараах зургаар үзүүлье.

атмосферт
Нүүрстөрөгчийн давхар исэл
Хүчилтөрөгч
Азотын агууламжтай

литосферт
Чулуулаг шавар,
хашаас материал
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Зураг 1. Экосистемийн
үндсэн бүрэлдэхүүнүүд,
тэдгээрийн хоорондын
харилцан үйлчлэл
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Дээрх зургаас байгаль хамгаалал, доройтсон орчныг нөхөн
сэргээх асуудалд хандахдаа экосистемийг бүхэлд нь судлах
шаардлагатай болохыг харж болно.
Өнөө үед ихээхэн хэмжээний талбайн хөрс, ургамлан нөмрөг
ашигт малтмалын олборлох, боловсруулах, барилга байгууламж
барих үйл ажиллагааны улмаас бүрэн устаж байгаа билээ. Уурхайн
үйл ажиллагааны улмаас хөрсний үржил шим, ургамлын үндэсний
систем, хөрсөн дэх амьдрал тэр аяараа хөндөгдөн өөрчлөгдөж
устахад хүрдэг. Ялангуяа ашигт малтмалыг ил аргаар олборлох
явцад газрын тогтоц, гадаргын төрх байдал бүхэлдээ эвдэрч
экосистемд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Иймд байгалийн унаган
төрх байдлыг аль болох бага хөндөх, хамгаалах, нэгэнтээ доройтсон
орчинг өмнөхтэй нь төстэй байдлаар нөхөн сэргээхэд анхаарах нь
нэн чухал болоод байна.
Нөхөн сэргээлт бол доройтсон газар нутгийн байгалийн төрх
байдал, хөрсний үржил шим, биологийн өвөрмөц олон янз байдал,
ургамалжилтыг дахин бий болгох үйл явц юм. Нөхөн сэргээлтийн
олон арга байдаг бөгөөд тэдгээрээс тухайн экосистемийн нөхцөлд
илүү тохиромжтой, нийгэм, эдийн засаг, техник технологийн хувьд
аль боломжтой аргыг сонгох нь чухал. Түүнчлэн нөхөн сэргээгдсэн
талбайг цаашид хөдөө аж ахуйн болон спорт, амралт зугаалга,
барилга байгууламжийн зориулалтаар дахин ашиглах боломжийг
давхар бодолцож байх ёстой. Нөхөн сэргээлтийн эцсийн үр дүн нь
тухайн газрын онцлог, ургамлын төрөл зүйлээс хамаарч наанадаж
2-3 жил цаашилбал 10 түүнээс ч урт хугацааны дараа гардаг.
АМГ-ын даргын 2011 оны 153 дугаар тушаалын 4 дүгээр
хавсралтаар Бичил уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдрэлд орсон
газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх заавар
батлагдсан. Түүнд зааснаар техникийн нөхөн сэргээлт гэдэг нь
эвдрэлд орсон газарт тэгшлэлт хийж хэлбэржүүлэх, ургамал
суулгах, нийтийн зориулалтаар дахин ашиглахад бэлэн болгох нөхөн
сэргээлтийн анхан шатны үйл ажиллагааг хэлнэ. Биологийн нөхөн
сэргээлт гэж техникийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа бүрэн
9
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дуусч, талбайн хөрс чулуулаг бүрэн тогтворжиж нягтарсны дараа
ургамал ургах, амьтан нутагших, дараагийн зориулалтаар ашиглах
боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэхийг хэлнэ гэж заажээ
Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлыг ашигт малтмал
олборлохын өмнөх төлөвлөлтөнд нарийн тусгаж үйлдвэрлэлийн үе
шат бүрт зэрэг эхэлж байхаар зохион байгуулна. Мөн олборлолтын
явцад хүрээлэн буй орчинд учрах сөрөг нөлөөллийг бууруулах,
ялангуяа агаарын тоосжилт, химийн ууршимтгай элемент,
нэгдлүүдийн дэгдэлт, гүний усыг бохирдолд оруулах хоруу бодис
ба элементийн тархан дэгдэх цар хүрээг хумих, аюулаас урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг нарийн тусгасан байх ёстой. Доройтсон
орчинг нөхөн сэргээхэд баталгаатай санхүүгийн эх үүсвэр, технологи,
цаг хугацаа, хүн хүч, уйгагүй хөдөлмөр шаардагддаг. Нөхөн
сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөө нь хавтсанд хадгалж, хүнд үзүүлэх
төдий зүйл биш юм. Иймд бичил уурхайчид нөхөн сэргээлтийн
ажлын төлөвлөгөөг эхнээс нь сайтар боловсруулж, түүнийгээ үр
дүнтэй хэрэгжүүлж, орон нутагтаа хүлээлгэж өгч дадах нь чухал.

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН
САНААЧЛАГА БА ТУРШЛАГА
Швейцарийн
хөгжлийн
агентлагийн
дэмжлэгтэйгээр
Статистикийн Үндэсний хорооноос 2012 онд хийсэн судалгаагаар
бичил уурхай эрхлэгчдийн 98,4 хувь нь алтны үндсэн ба шороон орд,
0,38 хувь нь гянт болдын орд, 0,71 хувь нь жоншны ордод тус тус
ажиллаж байна. Бичил уурхайчид гэдэг нь нөхөрлөл, ТББ-ийн зохион
байгуулалтайгаар албан ёсны зөвшөөрөлтэй талбайд олборлолтын
үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэд юм.
Бичил уурхайчид байгаль орчноо хамгаалж, доройтсон газрыг
нөхөн сэргээсэн туршлага, сайн санаачлага нэлээдгүй байгаагаас
жишээ болгож Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо, Жаргалант, Галуут,
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол,
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Дорноговь аймгийн Айраг зэрэг сумдад алт болон жонш олборлож
буй бичил уурхайчдын туршлагаас энэхүү гарын авлагад орууллаа.
Ингэхдээ ашигт малтмал болон олборлолтын төрөл, байгалийн бүс
бүслүүр, нөхөн сэргээлт хийсэн арга технологийн хувьд ялгаатай
газруудыг сонгож тус бүрийнх нь онцлог давуу талуудыг илүүтэй
тодотгож харуулахыг хичээлээ.

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН
ТУРШЛАГААС
Баянхонгор аймагт алт олборлож байгаа бичил уурхайчид
олборлолт явуулж дууссан талбай, түүнчлэн уул уурхайн үйл
ажиллагааны улмаас эвдэрч орхигдсон газарт нөхөн сэргээлт хийж
хөрс, ургамалан нөмрөгийг дахин сэргээж байгаа талаарх цаашид
дэлгэрүүштэй туршлагын тухай энд товч өгүүлье.
Баянхонгор аймаг 11597 мянган га нутаг дэвсгэртэй, үүнээс
8981 мянган га буюу 80 шахам хувь нь бэлчээр, хөдөө аж ахуйн
зориулалтаар ашиглагддаг1. Харин уурхайн эдэлбэр 9892 га
талбайтай ба түүгээрээ улсдаа Дорнод, Сэлэнгэ аймгуудын дараа
жагсдаг байна. Үүний дотор бичил уурхайчдын олборлолт явуулж
буй талбайн хэмжээ 55 га буюу энэ нь уул уурхайн нийт эдэлбэр
газрын 1,9 хувь болно. Бичил уурхайчдад ногдож байгаа уурхайн
эдэлбэр газрын хэмжээ бага ч гэсэн олон цэгт тархаж байрласан
онцлогтой. АМГ-ын 2013 оны мэдээгээр Баянхонгор аймгийн бичил
уурхайчид өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ 23,5 га газрыг өөрсдийн
болон ТБУТ-ийн дэмжлэгээр нөхөн сэргээжээ. 2014 онд ШХА-ийн
санхүүжилтээр Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Байгаль орчныг
хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь” төслийн хүрээнд
ашигт малтмал олборлолтын улмаас эвдэрч орхигдсон 17,7 га
талбайг нэмж нөхөн сэргээсэн байна.

1

2013 оны Газрын нэгдмэл сангийн тайлангаас
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Баянхонгор аймаг газрын хэвлийн баялаг ихтэй нутаг. Монгол
орны эдийн засгийн шилжилт, байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн хүнд
хэцүү он жилүүдэд амьжиргаагаа залгуулахын эрхээр хувиараа
ашигт малтмал олборлож “нинжа” хэмээн хочлогдож, “өнөөдөр л бор
хоногийг өнгөрүүлж байвал маргааш яахав” гэсэн бодолтой хүмүүс
олон байсан. Харин өнөөдөр “нинжа”-гийн амьдралаас хариуцлагатай
бичил уурхайчин болон төлөвшсөн олон түүх Баянхонгорт бий. Тэд
баялагаа хүртсэн бол байгаль орчноо хамгаалж, нөхөн сэргээх
үүргээ ухамсарлаж ажилладаг. Энэ тухай Баян-Овоо сумын Засаг
дарга ингэж ярилаа.
Манай
сум
нэгдсэн
зохион
байгуулалтад орсон хариуцлагатай бичил
уурхайчидтай тул байгаль хамгаалал,
орчны доройтол, нөхөн сэргээлтийн
асуудалд санаа зовох юмгүй болж байна.
Тэд нийгмийн идэвхтэй хэсэг болон
төлөвшиж чаджээ.
Зураг 2. Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын
Засаг дарга Ж.Пүрэвсүрэн

Манай бичил уурхайчид ЗГ-ын 2010 оны 12 дугаар сарын
1-ний өдрийн 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бичил
уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам”-ын дагуу байгаль
орчинг нөхөн сэргээх төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэртэй байх, эмх цэгцтэй
суурьшлын бүс байгуулах, ашигласан талбайдаа нөхөн
сэргээлт хийж хүлээлгэн өгөх, байгаль орчны хяналтын улсын
байцаагчийн дүгнэлт гаргуулан, сумын Засаг даргын томилсон
комисст хүлээлгэн өгөх үүргээ бүрэн хангаж ажиллаж байна.
Дашрамд хэлэхэд, ХАМО иргэдийг нэгдсэн зохион
байгуулалтад оруулж хариуцлагатай болгоход ШХА, Азийн
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сангийн бүх талын дэмжлэг туслалцаа ихээхэн үүрэг
гүйцэтгэснийг энд дурдах нь зүйтэй.
Гэхдээ бүх ХАМО иргэд зохион байгуулалтад орчихсон,
алтны хүдэр олборлох ба боловсруулахад үүсч буй байгаль
орчны асуудал бүрэн шийдэгдсэн гэж үзэж болохгүй юм.

Бичил уурхайн төлөвшлийн одоогийн түвшинд нөхөн сэргээхтэй
холбогдсон асуудлаар бичил уурхайчдын нөхөрлөл хамт олны дунд
гарч буй сайн санаачлага, туршлагын эхлэлийг тухай бүрийнх нь
онцлогтой уялдуулан цаашид бусдад санаа өгөх, үйл ажиллагаанд
нэвтрүүлэх бодол өвөрлөн дараах сумдын бичил уурхайчдын
ТББ, түүний зарим нөхөрлөлийн үйл ажиллагаатай газар дээр
нь танилцлаа. Баян-Овоо сумын “Алтан усны хөгжил” ба Цагаан
Цахиурын “ХАМОДХ”, Бөмбөгөр сумын “Баянбөмбөгөр”, Жаргалант
сумын “Байдрагийн хөгжил” зэрэг ТББ-уудын гишүүдтэй уулзаж
ярилцсанаа дор өгүүлье.

Баян-Овоо сумын “Алтан усны хөгжил” ТББ
“Алтан усны хөгжил” ТББ-ынхан Баян-Овоо сумын 1-р багийн
“Алтан-Ус” гэдэг газарт олборлолт хийдэг. Энэ ТББ-ыг Ц.Цэрэндулам
ахлагчтай “Аргалант”, Ц.Ганбат ахлагчтай “Жаргалант” нөхөрлөлийн
гишүүд үүсгэн байгуулсан. “Алтан усны хөгжил” ТББ-ын тэргүүн

Зураг 3. “Алтан усны хөгжил”
ТББ-ын хамт олон

Зураг 4. ТББ-ын тэргүүн
Ч.Самдан
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Ч.Самдан нөхөрлөлийнхөө ахлагч нартай хамт сумын Засаг дарга
Ж.Пүрэвсүрэн, ИТХ-ын дарга Ж.Хатанбаатар нартай гэрээ байгуулан
урьд нь том уурхайн алт олборлож байгаад орхисон шороон ордын
хаягдлаас олборлолт хийхийн зэрэгцээ зөвшөөрөгдсөн хэсэгт нь
нөхөн сэргээлт хийсэн байна.
Тэд долоо хоногийн мягмар гариг бүр шаардлагатай цооногийг
гараар тэгшлэх, чигжих, үрсэлгээний үр тарих зэргээр нөхөн
сэргээлтийн ажилд зарцуулдаг зохион байгуулалтын сайн
туршлагатай. Хамт олныг чиглүүлэх, зохион байгуулах, удирдахад
ТББ-ын тэргүүний үүрэг хичнээн их болохыг энэ нөхөрлөлийн
амжилтаас харж болно.
Ч.Самдан, ТББ-ынхаа бүхий л үйл ажиллагаанд хамт олноо
үлгэрлэж оролцдог. Хамт олныхоо төлөө зүтгэж ажилладаг,
тэднийгээ атгасан гар шиг зангидаж зохион байгуулдаг. Тэрбээр
уурхайн эдэлбэр газрынхаа алга дарам газрын хөрс, ургамлан
нөмрөгийг ч хөндөлгүй хамгаалахад ихээхэн анхаарч ажилладаг.
Энэ идэвх санаачлагын үр дүнд нөхөн сэргээх талбайн хэмжээ
багасахын зэрэгцээ нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүн сайн болдог
байна. Олборлолтын талбайн хашаан доторх зарим хэсэг газарт
хөрс, ургамал нь байгалийнхаараа байгаа нь түүний хэрхэн нямбай
ажилласныг гэрчилнэ. Ч.Самдангийн зургийг авсан хашаан доторх
хэсэгт нарийн өвс ихтэй, хадлан авчихаар байлаа.
Баян-Овоо сумын нутаг дэвсгэр нь байгалийн бүс, бүслүүрийн
хувьд хээрээс хуурай хээрт шилжих завсар, Хангайн нурууны
өвөрт нэлээд өндөрлөг бүслүүрт оршдог. Ялангуяа “Алтан усны“
хувьд Хангайн нурууны өвөр хэсгээс нэлээд алслагдсан хуурай
бөгөөд нугачаархаг тал, бэсрэг уул, ухаа гүвээ ихтэй. Нутгийн
ихэнх хэсэг хээрийн хүрэн хөрстэй ба хялгана, агь, ерхөг голлосон
ургамалшилтай. Гэхдээ сүүлийн үед нутгийн унаган нарийн ургамал
бэлчээрийн даац ихэссэнээс талхлагдаж шарилж зонхилох болжээ.
Нөхөн сэргээсэн талбай нь хуучны жижиг гол горхины гольдрол,
урсгал усаар хуримтлагдсан (аллюви) хурдастай. Хуурай сайр, үе үе
с усанд автах талтай.
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Алтан усныхан 2013 онд уурхайн эдэлбэр 2 га талбайд
олборлолтоо дуусгаад цооногуудыг тэгшилж, чулуу, шороогоор
чигжиж аюулгүй болгоод, малын хөлөөс хамгаалан хашаалсан
байна. Мөн одоогийн олборлолт явуулж буй талбайнхаа дууссан
захаас эхлүүлэн нөхөн сэргээлт хийж эхэлжээ.
Энэ газрын гадаргыг гараар нямбайлан тэгшилж, шалбааг
тогтохоор ухаш хонхор, хөлд тээглэхээр овон товон, бас ил гарсан
гүний чулуу нэг ч үзэгдэхээргүй болгожээ. Алтан усныхан бичил
уурхайчид технологийн шаардлагад нийцсэн нөхөн сэргээлтийн
ажлыг хэнээс ч дутахгүй гүйцэтгэж чадахыг батлан харуулж байна.

Зураг 5. А. Олборлолт
явагдсан талбай

Зураг 6. Б. Нөхөн
сэргээсэн талбай

А - Хууль бус алт олборлолтын улмаас орхигдсон талбайн
гадарга тэр аяараа ухаш нүх, хаягдал шороогоор бүрхэгдсэн байна.
Ийм талбайд хүн амьтан байхын аргагүй. Мөн эндээс хоруу чанартай
химийн элемент ба нэгдэл агаарт дэгдэж, гадаргад шингэж ихээхэн
орон зайд тархах аюултай.
Б - Энд нөхөн сэргээсэн талбайн хөрс ургамлан нөмрөгийн
ерөнхий байдлыг харуулсан байна. Талбайн 25 орчим хувь нь
ургамлан нөмрөгтэй болсны зэрэгцээ цооног хооронд үетэн, сахлаг
ургасан байна. Мөн малын хөлөөс хамгаалж хашсаны үр дүнд борог
өвс хүртэл тогтжээ. Зургаас үзэхэд хэдийгээр халцгай толбо маягтай
талбай нэлээд байгаа боловч тэдгээрийн хоорондох ургамлын
зүйл, тусгац бүрхэвч зэрэг нь тухайн нутгийн хэв шинжтэй гэж үзэх
үндэслэлтэй. Учир нь энд зөвхөн хөл газрын ургамал бус бүр нарийн
15
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өвс, хялгана, шимтэй агь хүртэл ургаж зарим хэсэг газарт хөх бог
тогтсон байна. Доройтсон орчны нөхөн сэргээлтийг ийм жишгээр
хийвэл экосистемд үзүүлэх нөлөөлөл харьцангуй бага байна.

Зураг 7. Талбайн гаднах ба
доторх талбайн ургамалшил

Зураг 8. Талбайн төв нүцгэн хэсэг дэх
мөөг ба хөл газрын ургамал

Хашааны дотор ба гадна талын газрын гадарга ба
ургамалжилтанд ялгаа бараг ажиглагдахааргүй байна. Талбай
бүрэн тэгширсэн, ихэнхдээ хөрсжсөн байна. Нөхөн сэргээсэн
талбайгаа хашиж малын хөлөөс хамгаалсан нь ажлын үр дүнд
сайнаар нөлөөлжээ. Ургамлан нөмрөг бүрэн сэргэсний дараа
хашаагаа зөөж, шинээр нөхөн сэргээх талбайд татахаар төлөвлөж
байна. Энэ бол Алтан усны бичил уурхайчид санаачлага, зохион
байгуулалт сайтайн тод жишээ юм.
Техникийн нөхөн сэргээлт хийгээд удаагүй шинэхэн
чигжигдсэн талбайд шоргоолжны үүр, оготны нүх бий болж
мөөг, хөл газрын ургамал зохих байраа эзэлсэн байна. Эндээс
үзэхэд усны урсгалаар үүссэн дарагдмал зузаан хөрстэй талбайд
техникийн нөхөн сэргээлтийг гар аргаар хийсэн нөхцөлд байгаль
аясаараа нөхөн төлжих явц илүү хурдан байх бололтой юм. Гэхдээ
үүнд найдаж суулгүй 2013 онд нөхөн сэргээсэн талбайдаа тарих
нутгийн хялгана, ерхөгийн үр хэдийнээ цуглуулаад хадгалчихсан
байв.
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Зураг 9. Уурхайлалтаар цүнхээлж
ухагдсан газрын суулт

Зураг 10. Суулт үүссэн цооногийн дахин
дүүргэлт

Гүн ухагдаж үүссэн том хонгил нэг удаагийн дүүргэлтээр тэр бүр
сайн чигжигдэж чадахгүй, хэсэг хугацааны дараа суулт үүсдэг. Иймд
хэсэг хугацааны дараа дахин дахин чигжиж суултыг тэгшилдэгт
хамаг учир байна. Ингэж тодорхой нягттай болсон хөрсөнд ус, агаар,
шим бодис нэгэн зэрэг агуулагдаж ургамал ургах, амьтан амьдрах
нөхцөлг бүрдэнэ.
Эндхийн суурьшлын бүс маш эмх цэгцтэй, цэмцгэр айлын
тулганы зах шиг. Бичил уурхайчид ахуйн хогоо төвлөрсөн цэгт
тогтмол зөөж хаядаг тул бүртийх ч хог харагдсангүй.

Зураг 11. Гэрийн хоорондох талбайн
хөрс

Зураг 12. Цооног хоорондох талбайн хөрс

Дээрх зурагт суурьшлын бүс болон олборлолтын талбай дахь
цооног хоорондын хөрсийг эхнээс нь хайрлаж хамгаалж байсны үр
дүн харагдаж байна. Суурьшлын бүсэд байгалийн ургамал их байх
тутам түүнтэй зэрэгцээ орших техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн
17
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талбай маш хурдан ургамалжна. Бичил уурхайн олборлолтын нэг
давуу тал нь гар багажаар харьцангуй бага талбайд хөрсийг хөнддөг,
түүнийхээ хэрээр нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүн сайн, өртөг
багатай байдаг.
2014 онд ШХА-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй АНУ-ын
Азийн сангийн “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог
нэмэгдүүлэх нь -2” төслийн хүрээнд хууль бус алт олборлолтын
улмаас эвдэгдэж орхигдсон 5 га газарт бичил уурхайн өртөг зардал
багатай нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг анх туршсан нь амжилттай
болжээ.
2012 оноос хойш нийтдээ 9,7 га газарт нөхөн сэргээлт хийсэн
“Алтан усны хөгжил” ТББ-ын гишүүд бичил уурхай эрхэлснээр газар
шороо, хөрс ургамлын талаар ихийг мэдэж авчээ. Амаргүй цагт
амьдралаа залгуулахаар алт ухаж эхэлсэн тэд нутгийнхаа баялгаас
хүртсэн бол хариу тустай явахын үлгэрийг үзүүлж явна.

Баян-Овоо сумын “ХАМОДХ” ТББ
“Хувиараа ашигт малтмал олборлогчдыг дэмжих холбоо”
(ХАМОДХ) ТББ нь Баян-Овоо сумын Засаг дарга, “Спейшл Майнз”
уул уурхайн компанитай байгуулсан гурвалсан гэрээний дагуу алтны
үндсэн ордын 30 га талбайд олборлолт явуулж байна. “ХАМОДХ” ТББ
нь 50 гаруй нөхөрлөлтэй ба нэг нөхөрлөл нь 6-10 гишүүнтэй. ТББ-ын
тэргүүнээр Ч.Отгонбаатар ажилладаг.

Зураг 13. Цагаан Цахирын алтны
үндсэн орд дахь олборлолтын талбай
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Зураг 14. ХАМОДХ-ны тэргүүн асан
Л.Бямбадорж
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Олборлолтын талбай нь хуурай хээрийн бүсийн бэсрэг уулсын
орой хяр, өндөрлөгт оршдог хөрсөн давхарга нимгэнтэй, ургамал
тачир, дэл чулуутай газар юм. Энэ нутгийг Баян-Овоо сумын 1-р баг
бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж байсан ба нөхөн сэргээсний
дараа уг зориулалтаар нь эргэн ашиглах болно.

ХАМОДХ-ны тэргүүн асан Л.Бямбадорж ингэж ярилаа.
Олборлолтын талбайн гадарга тэгш бус учраас урсгал мөн
ул хөрсний ус ихтэй тул цооногт ус хуримтлагдаж олборлолт
явуулахад хүндрэл учруулдаг. Бид цахилгаан шахуургаар
байнга соруулж гадагш гаргадаг. Харин үүнийг ашиглаж усан
сан, цөөрөм байгуулчихвал хүнсний ногоо тариалах, ойн төгөл
байгуулах боломж бий. Энэ тухай бодож төлөвлөсөн зүйл
нэлээдгүй бий. Бид хүдэр тээвэрлэх зам засах, малчиддаа худаг
гаргах, ойр орчмын бэлчээрээ бүрэн дүүрэн, жигд ашиглахад
тусалж ажилладаг. Ер нь санаачлага зүтгэл байхад бүтэхгүй
зүйл байдаг юм уу гэв.

“ХАМОДХ” ТББ-ынхан Монгол орны бичил уурхайн түүхэнд анх
удаа олон улсын “Шударга олборлолт”-ын стандартын шаардлагыг
хангахаар чармайн ажиллаж байна. Энэхүү стандартыг Олон
улсын хариуцлагатай уул уурхайн холбоо ба Шударга худалдааны
тэмдэгтийн байгууллага хамтран боловсруулсан юм. Стандартын
шаардлагыг хангаснаар удирдлага зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны хувьд хариуцлагатай үйл
ажиллагаа явуулдаг хамт олон гэдгээ олон улсад нотолж чадах юм.
Тэд байгаль орчноо хамгаалах, нөхөн сэргээх тал дээр нэлээд
ажил хийжээ. Тухайлбал 2013 онд 3.5 га талбайд техникийн нөхөн
сэргээлт хийсэн байдлыг дараах зургаас харьцуулан харъя.
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Зураг 15. Нөхөн сэргээлтийн эхлэл

Зураг 16.Техникийн нөхөн сэргээлт
хийсний дараа

Олборлолтын талбайн бэсрэг уул тэр аяараа уурхайн
олборлолтод өртсөн байв. Гүн хонгилууд доогуураа өөр хоорондоо
хонгилоор холбогдсон. Харин дээрх харьцуулсан зурагт харуулснаар
техникийн нөхөн сэргээлт хийж гүнзгий хонгил нүхийг дарж, газрыг
тэгшилснээр гадарга нь үндсэндээ байгалийнхаа төрхөнд орсон
байна.
Алтны үндсэн ордод олборлолт явуулах онцлогоос хамаарч
нэгж талбайд ноогдох хонгилын амсар харьцангуй цөөн ч түүнийг
дүүргэхэд хаягдал шороо нь хомс ба үүнээс үүдэж газарт суулт үүсэх
аюултай тул сайтар чигжих, дахин дахин дүүргэх шаардлагатай
болдог.

Зураг 17. Техникийн нөхөн сэргээлт
хийсний дараах ургамжилт

Зураг 18. Хөл газрын (пионер) ургамал
ургасан байгаа нь

Дээрх зургаас техникийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш анхдагч
(пионер) буюу хөл газрын борог ургамал богинохон хугацаанд
20
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ургаж эхэлснийг харж болно. Эдгээр шарилж, лууль зэрэг ургамал
нь нөхцөл голдоггүй, ганд тэсвэртэй, өсөлт хөгжилтийн үе шат
богинотой, ихээр ургаж газрыг шимжүүлдэг тул нутгийн унаган
ургамал эргэн ургах угтвар нөхцөлийг бүрдүүлдэг сайн талтай.
ХАМОДХ ТББ-ын нөхөрлөлүүд орон нутгийн удирдлагатай гэрээ
байгуулан Hөхөн сэргээлтийн сан үүсгэж ажилладаг. 2012 онд
нөхөрлөл бүр 300,000 төгрөг нөхөн сэргээлтийн санд төвлөрүүлж
15 сая төгрөгийг хуримтлуулжээ. 2013 онд энэ сангийнхаа мөнгөөр
гараар болон техникээр нөхөн сэргээлтээ хийжээ. Техникээ уул
уурхайн компаниас түрээслэсэн байна.

Зураг 19. Алтны хүдэр баяжуулалтын
Баянхонгорын Баян-Овоо суман дах цех

Зураг 20. Алт ялгасны дараах цагаан
шаврын хаягдал шлам

Байгаль орчинд хүдэр баяжуулалтын явцад үүсэх бохирдлыг
хязгаарлах, технологийг боловсронгуй болгох, үлдэц лаг шаврыг
төвлөрүүлж цаашид тунгааж ашиглах боломжийг бүрдүүлэх
зорилгоор аймаг, бусадтай хамтран баяжуулах цех байгуулсан байна.

Зураг 19. Нөхөрлөлийн ахлагч
Г.Ариунжаргал

Зураг 20. Нөхөрлөлийн хамт олон
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ХАМОДХ ТББ-ын “Хонгор хайрхан” нөхөрлөлийн ахлагч
Г.Ариунжаргал өөрсдийнхөө талаар ингэж ярилаа.
Би энэ нутгийн хүн, тиймээс газар шороогоо хайрлах,
хамгаалах нь миний үүрэг. Тэр тусмаа манай гэр бүлийнхэн
газрын хэвлийн баялагаас хүртэж байгаагийн хувьд илүү ихээр
санаа тавьдаг. Цагаан Цахирынхаа алгын чинээ газрынх нь
хөрс, ургамлыг нь нөхөн сэргээхийн тулд хүн хэрээрээ, тэмээ
тэнгээрээ гэдгийн адил чармайн ажиллаж байгаа. Бид жил бүр
нутгийнхаа газар, уул усаа хайрлаж хамгаалах, ард иргэддээ
зөв ойлголт өгөх зорилгоор бэсрэг наадам зохион байгуулж,
сум ба багийнхаа төвийг тохижуулахад тусалж байна гэв.

ХАМОДХ ТББ-ын уурхайн эдэлбэр газрын, түүний дотор
суурьшлын бүсийн эмх цэгц маш сайн. Явган хүний зам, авто машины
зам, зогсоол, хогийн цэг зэргийг байгуулсан нь орчныхоо унаган хөрс
ургамлыг хамгаалах, доройтуулахгүй байлгах гэсэн арга хэмжээ юм.
Энэ талаар “Индэрт” нөхөрлөлийн ахлагч А.Лхагвасүрэнгийн яриаг
толилуулъя.

Зураг 21. Нөхөрлөлийн ахлагч
А.Лхагвасүрэн

Зураг 22.Чулуун хашлагатай хогийн цэг

Бид суурьшлын бүсэд татсан гортиг, тэмдэглэгээг дагаж ажлын
байр, хогийн цэг, бие засах газарт нэг л замаар яваад хэвшсэн.
Хогийн цэгийг чулуугаар хашсанаар ил задгай тарахгүй болсон.
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Зураг 23. Нөхөрлөлийн ахлагч
Н.Нармандах

Зураг 24. Дизель мотороо хаашлагтай
элсэнд байрлуулсан байдал

Орчин нь эмх цэгцтэй, холхисон зам, шатахуун тосны толбогүй
“Баян-Арвай” нөхөрлөлөөр орлоо. Нөхөрлөлийн ахлагч
Н.Нармандах:
Сэнс ажиллуулах, ус соруулахад мотороос дизель түлш
гоожиж хөрс, гадаргын болон гүний ус бохирдохоос сэргийлж
элсээр дүүргэсэн хашлага хийсэн. Ер нь бүх нөхөрлөл ингэж
хэвшсэн. Энэ маань бидний байгалиа хамгаалж буйн илрэл
гэж болно гэж ярилаа.

ХАМОДХ ТББ-ын хамт олон нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр
бас ч үгүй олон хэлбэрийн ажил хийж байна. Тухайлбал, албан
байгууллагын хашаанд мод тарьж ургуулсан, гэрийнхээ хашаандаа
хүнсний ногоо, жимсний мод үржүүлж буй талаар товч дурдъя.
Энэ ажил бол нөхөн сэргээлтийн
дүйцүүлэх хэлбэр.
Манай иргэд бүгдээрээ бичил
уурхайчид шиг санаачлагатай ажилладаг
болоосой.
Зураг 25. Баянхонгор аймгийн Цагдаагийн газрын
хурандаа Д.Оюунболд
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Бичил уурхайчдын аймгийнхаа Цагдаагийн газрын цэцэрлэгт
хүрээлэнд Улаанбаатар хотоос авчирч тарьсан шилмүүст мод сайхан
ургаж байна.
Нөхөрлөлийн гишүүд хашаандаа төмс, хүнсний ногоо, жимс
жимсгэнэ тарьж ургуулж байгаа жишээ нэлээд байна. Энэ өрхийн
аж ахуй газартай харьцаж ажиллаж байсных нь давуу тал юм.

Зураг 26. “Цахир” нөхөрлөлийн ахлагч
Ц.Төмөр-Очир

Зураг 27. Ц.Төмөр-Очирын тариалсан
хүнсний ногоо

Ц.Төмөр-Очир гэргийн хамт хашаандаа төмс, хүнсний
ногоо,чацаргана тарьж, жилийн турш гэр бүлийнхээ хэрэгцээг
хангадаг. Ногоо, жимсний мод тарьж, арчилж сурч байна. Цаашид
энэ чиглэлээрээ дагнан ажиллаж амьдрах бодолтой байна.
Нөхөрлөлийнхөө хамт олонтой нөхөн сэргээсэн газартаа хүнсний
ногоо, жимсний модны аж ахуй эрхлэх хүсэлтээ сумынхаа
удирдлагадаа тавьсан байгаа хэмээн тэр ярилаа.

Зураг 28. А.Долгорсүрэн өөрийн тарьсан
мод, жимсний талбайдаа
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Зураг 29. Түүний тарьсан мод ургаж
байна.
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ХАМОДХ ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн А.Долгорсүрэн
хашаандаа төрөл бүрийн мод, жимсний бут тарьжээ. Ашигт
малтмалын нөөц шавхагдаж дуусна иймээс бичил уурхайтай хамт
байгальд ээлтэй өөрийн гэсэн аж ахуй эрхлэх хүсэл надад бий гэж
тэрбээр өгүүлэв.
Эдний хашаанд чацаргана, үхрийн нүдний мод сайхан ургаж
байна, арчилгаа ч сайтай юм. Бичил уурхайчдын амьдрал газартай
нягт холбоотой учраас газар тариалан эрхлэхэд илүү амжилттай
байж болох юм.

Бөмбөгөр сумын “Баян бөмбөгөр” ТББ
Бөмбөгөр сумын нутаг Буйлсан гэдэг газарт шороон ордоос
алт олборлож байсан нутгийн иргэд 2008 онд "Баян бөмбөгөр"
ТББ-ыг санаачлан, түүндээ 175 гишүүн бүхий 27 нөхөрлөлийг
хамруулан зохион байгуулж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Баянбөмбөгөрийнхэн бичил уурхайчдын ТББ ба нөхөрлөлийн
анхдагчдын нэг юм. Баян бөмбөгөрийнхэн сумын Засаг даргатай
байгуулсан гэрээний үндсэн дээр алтны шороон ордод олборлолт
явуулан ажилладаг.
Бөмбөгөр сум бол хуурай хээрийн бүсэд орших хүрэн ба цайвар
хүрэн хөрстэй, сөөг ба сөөгөнцөр ургамалжилттай. Эдний уурхайн
эдэлбэр газар урьд нь бэлчээрийн зориулалтаар ашиглагдаж байсан
онцлогтой. Баянбөмөгөрийнхэн 2010 онд Буйлсантад 2 га, Өөхтөд 4
га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн туршлагатай.
“Баян бөмбөгөр” ТББ-ынхан зөвхөн Буйлсантад гэхэд урьд нь
олборлолт хийсэн 10 га талбайд албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр
олборлолт хийн ажиллаж байгаа бөгөөд АМГ-ын 2014 оны мэдээгээр
ашиглаж буй талбайнхаа 8 га-д буюу 80 хувьд нь техникийн нөхөн
сэргээлт хийжээ.
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Зураг 30. “Баянбөмбөгөр” ТББ-ын гишүүдийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай

Жаргалант сумын “Байдрагийн хөгжил” ТББ
Жаргалант сумын Мандалын Бөөрөг гэдэг газар 2008 онд
нутгийн ХАМО иргэд нэгдэж “Байдрагийн хөгжил” ТББ-ын суурийг
тавьсан. Энэ ТББ эгнээндээ 27 нөхөрлөлийн 192 гишүүнийг
нэгтгэж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Байдрагийн хөгжил ТББ
алт олборлох талбайгаа сумын Засаг дарга ба уул уурхайн “Жамп”
ХХК-тай гурвалсан гэрээ байгуулан 1.2 га ба 0.5 га хэмжээтэй 2
талбайд олборлолт явуулж байна. Эдгээр талбайнууд алтны үндсэн
ордод багтдаг. Өмнө нь гурвалсан гэрээгээр эзэмшсэн газартаа
олборлолт хийгээд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг
сайн гүйцэтгэсэн гэсэн үнэлгээтэйгээр олборлолтын талбайгаа
өргөтгөсөн байна.
Энэ нутаг Хангайн нурууны энгэр бөгөөд манай орны байгаль,
газар зүйн бүсээр ууландаа ойтой буюу уулын ойн хавийн хээрт, харин
босоо бүсчлэлээр өндөр уулынхад багтна. Өөрөөр хэлбэл, Бөөргөнт
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бол ойтой хээрийн өндөрлөг уултай нутаг. Манай орны хувьд энэ
нутаг уулын нугын хөрстэй өндөр, өтгөн ургамалтай, харьцангуй
чийглэгээрээ онцлог. Байгалийн дээрх нөхцөл экосистемийн
ачаалал даах мөн нөхөн сэргэх чадвартайг илтгэнэ. Энэ бол ашигт
малтмал олборлоод эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн асуудлыг
харьцангуй хялбар шийдэх мөн газар ашиглалтын зориулалтыг
урьдынхаас илүү үр өгөөжтэй олон хувилбартай сонгон өөрчлөх
боломжтойг гэрчилнэ.
“Байдрагийн хөгжил” ТББ-ын хамт олон зохион байгуулагдсан
хугацаа, уурхайлсан газрыг нөхөн сэргээсэн туршлагаараа
анхдагчдын нэг юм. Энэ ТББ 2010, 2012, 2013 онуудад нийт 10,8
га эвдэрсэн газарт техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт
хийсэн. Харин 2014 онд гишүүд, нутгийн малчдын хамт ШХА-ийн
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй АНУ-ын Азийн сангийн “Байгаль
орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь - 2” төслийн
хүрээнд Мандал Бөөрөг уулын зүүн салаанд 6 га эвдэрч орхигдсон
газарт техникийн нөхөн сэргээлтийг амжилттай хийсэн байна.

Зураг 31. Мандалын Бөөрөгийн зүүн
салаа

Зураг 32. Нөхөн сэргээлтийн дараа

Нийтдээ 96 овоолгыг тарааж, хонгил нүхүүдийг дүүргэж
тэгшилжээ. Нөхөн сэргээлтийн эхэнд том овоолгыг тараах, гүн
хонгилыг дарахад жижиг оврын тракторыг ашигласан. Харин
сүүл хэсэгт нь жижиг овоолго, нарийн чигжих зэрэг ажлыг гараар
гүйцэтгэсэн байна. Энэ талбай уулын нэлээд налуу хэсэг бөгөөд
тодорхой хэмжээнд дэнж гаргаж зассан байна. Ингэснээр нөхөн
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сэргээсэн газар урсгал усаар угаагдахгүй байх сайн талтайг
бодолцсон байна.
Биологийн нөхөн сэргээлтэд нутгийн, тэр тусмаа уурхайн
газрынхаа ойр орчмоос үр түүж ашиглажээ. Энэ талбайг удахгүй
бэлчээрийн зориулалтаар ашиглахаар болсон байна.

Зураг 33. Мандалын Бөөргийн голын
урсацыг сэргээж буй нь

Зураг 34. Олон настын үр түүж байгаа нь

Байдрагийнхан биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн газрынхаа
байгалийн нөхцөлд тохируулж торлог, бургас ба чацаргана зэргийг
тарьж ургуулсан нь нэн өвөрмөц юм. Техникийн нөхөн сэргээлт
хийсэн талбайдаа олон наст үет ургамал хиаг, өлөнгө, буурцагтан
тарьсан. Олон наст ургуулсан талбайгаас цаашид хадлан бэлтгэх
боломжтой болсон байна.
Байдрагийн голынхоо эх болох Бөөрөг /Бөөргөнт/ баруун, зүүн
салааны гол горхийг хашиж хамгаалсан, өмнө нь ашиглалт явуулсан
том уурхайн үйл ажиллагаагаар дарагдсан голын сайрыг цэврлэж,
эргийг бэхэлж, зарим газарт голын урсгалын эрчийг сааруулах арга
хэмжээ авч булаг усны урсгалыг сэргээсэн зэрэг сайн туршлага
тэдэнд нэлээд байна.

Галуут сумын “Батсайхан сэтгэл” ТББ
Галуут сумын “Батсайхан сэтгэл” ТББ 2014 онд ШХА-ийн
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй АНУ-ын Азийн сангийн “Байгаль
орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь - 2” төслийн
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шалгаруулалтанд амжилттай оролцож Шар хуруу гэдэг газарт
уурхайлалтаар эвдэрч эзэнгүй орхигдсон 6,7 га талбайд нөхөн
сэргээлт хийсэн байна.

Зураг 35. Нөхөн сэргээлт хийсний
дараахан

Зураг 36. Нөхөн сэргээлт хийснээс хойш
нэг сарын дараа

Шар хуруу гэдэг газар нь дэрстэй, хуурай хоолой нутаг юм.
Энд ялангуяа өвөл хавар дэрс нөмөрдөж мал хурах дуртай. Иймд
цооногт мал унах аюултай байлаа. Харин техникийн нөхөн сэргээлт
хийгдсэн талбайд мал бэлчих бүрэн боломжтой болжээ. Талбайн
унаган ургамал дэрс, цахилдаг зэрэг нь нэг их хөндөгдөөгүй байна.
Малчид хатуу цагт мал дэрсийг 4 хувааж иддэг гэдэг. Энэ бол тухайн
нутгийн бэлчээр үнэтэй чухал гэдгийг илтгэнэ.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН
ТУРШЛАГААС
Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд бичил уурхайн 22 нөхөрлөл,
200 гаруй гишүүдийг эгнээндээ нэгтгэсэн “Газар шороо ард түмний
баялаг”, “Баян рашаант нутаг”, “Ван тайж” ТББ-ууд ажиллаж байна.
Есөнбулагийн бичил уурхайчид сум орон нутагтайгаа идэвхтэй
хамтран ажилладаг. Аймгийн Засаг дарга, Байгаль орчны хяналтын
улсын байцаагч мөн нутгийн иргэдийн төлөөлөгчид зэрэг олон талын
идэвхитэй оролцоо ба хяналтын дор, албан ёсны гэрээтэйгээр үйл
ажиллагаагаа явуулж байна.
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Өнгөрсөн жилүүдэд бичил уурхайчдын ТББ-ынхан төрийн ба
төрийн бус байгууллагын санхүүжилтээр нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагааг голлон эрхэлж байна. Энэ арга ажиллагаа бичил уул
уурхайчдыг дэмжихийн зэрэгцээ, нэгэнт эвдэрсэн, хариуцах эзэнгүй
болсон талбайн нөхөн сэргээлтийг амжилттай гүйцэтгэж байна.
Бичил уурхайчид, тэдний үйл ажиллагааны тухай Есөнбулаг
сумын Засаг дарга Ж.Ганбат бидэнтэй сэтгэгдлээ хуваалцлаа.
Манай бичил уурхайчид чинь
байгаль хамгаалагчид шүү. Тэд байгаль
хамгаалах, өмнө нь эвдэрч орхигдсон
газрыг нөхөн сэргээхэд манлайлж
оролцдог хүмүүс.
Төр захиргаа, олон түмэн ч тэдний
үйл ажиллагааг тал бүрээр дэмжиж
ажилладаг.
Зураг 2. Баянхонгор аймгийн Есөнбулаг сумын
Засаг дарга Ж.Ганбат

Манай сумын нутагт 2005-2010 оны хооронд хувиараа
ашигт малтмал олборлогчид (ХАМО) буюу нинжа нар 13
цэгийг хамрах 30 га талбайг орвонгоор нь эргүүлсэн юм. Энэ
эвдэрсэн газрын ойрын жилүүдэд нөхөн сэргээхийг аль аль
талдаа чармайн ажиллаж байна.
Бичил уурхайчдын нэлээд хэсэг урьд нь хаана юу хийж
байгаа нь бүртгэл, хяналт байхгүй “ХАМО” иргэд байлаа. Улсын
хэмжээнд ажилгүйдэл, ядуурал, ган зудын аюул нүүрлэсэн он
жилүүдэд амьдрахын эрхээр алт ухсан тэдгээр иргэдийг ад
үзэж үйл ажиллагааг нь боож хаах ямар ч боломжгүй байсан.
Одоо харин бичил уурхайн эрх зүйн орчин бүрдэж ХАМО иргэд
зохион байгуулалтад орж үйл ажиллагаа нь эмх цэгцэнд орсон
бичил уурхайчид болжээ.
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Алтай хотод одоо ч гэсэн ажилгүйдэл бий. Төрийн зүгээс тэр
бүр ажлын байр, амьдралынх нь наад захын өргөн хэрэгцээг
хангаж чадахгүй л байна. Харин бичил уурхайчид чинь хэнээс
ч, юу ч гуйхааргүй өөрсдийгөө авч явна гэлээ.

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг суманд уурхайн олборлолтын үйл
ажиллагааны улмаас эвдэрч доройтсон газрууд нэлээд бий. Энэ бүс
нутаг нь Алтайн нурууны салбар Хан Тайширын нуруунд хамаарна.
Есөнбулаг суманд олборлолт явуулж байгаа болон нөхөн сэргээж
буй Өндөр дэнжийн ар салаа, Өлийн голын хавчиг, Шаврын голын ар
салаа буюу Зүрхэн толгойн хавь, Майхны хуруу зэрэг газрууд нь бүгд
алтны шороон ордтой юм.
2012-2013 онд “Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ 8.7га,
“Ван тайж” ТББ 2 га талбай тус тус нөхөн сэргээж орон нутагтаа
хүлээлгэн өгчээ. Харин 2014 онд гурван ТББ-ын гишүүд нийтдээ 33
га газар нөхөн сэргээсэн байна. Эдгээр нөхөн сэргээлтийн ажлыг
ТББ-ууд өөрсдийн зардлаар, мөн ШХА-ийн ТБУТ, АНУ-ын Азийн
сангийн төслийн шугамаар хийж гүйцэтгэжээ. Техникийн нөхөн
сэргээлтийг хийхдээ гүн цооног, тэдгээрээс салбарлан ухагдсан
ташуу хонгилуудыг чулуу ба нунтаг шороогоор чигжин дүүргэсэн
байна.
1. Өндөр дэнжийн нөхөн сэргээлт
Рашаант багийн нутаг Өндөр дэнжийн салаанд Ч.Мядагбадам
ахлагчтай “ГШАТБ” болон бусад ТББ-ынхны оролцоотойгоор 2012
онд Сумын Засаг дарга, БО-ны хяналтын улсын байцаагчтай хийсэн
гэрээний дагуу дараах солбицолд орших 0,5 га, цаашлаад 1,5 га
талбайд техникийн нөхөн сэргээлт гүйцэтгэжээ.
2. Өлийн хавчигт хийсэн нөхөн сэргээлт
Өлийн Хавчиг гэдэг газарт 2012 онд 3,2 га-д “ГШАТБ” ТББ ба 1,2
га-д Баян Рашаантынхан /ахлагч нь Ч.Оюунчимэг/ нөхөн сэргээлтийн
ажлыг гүйцэтгэжээ. Өлийн Хавчиг буюу Өлийн гол бол Хан Тайширын
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нуруунд уулын нарийн голын хавцал, түүний хөвөө дэнж нутаг юм.
Энэхүү нөхөн сэргээлтэд ТББ-ын 70 гаруй гишүүд /давхардсан
тоогоор/ 5-6 өдөр ажиллажээ. Энд гол горхины гольдрол, урсгал
усаар хуримтлагдсан шороон (аллюви) хурдас бүхий сул хөгжилтэй
хөрстэй, ширэг улалж голлосон ургамалтай. Энэ талбайд гадаргын
урсгал ус ба гүехэн орших ул хөрсний устай. Өөрөөр хэлбэл чийгийн
хангамж сайтай юм.
Өлийн Хавчиг дахь алтны шороон ордыг олборлоод орхигдсон
газар ба нөхөн сэргээсний дараах газрын гадаргын төрх байдал,
ургамалжилтыг дараах зургуудаар харьцуулан үзье.

Зураг 37. Өлийн Хавчигт уурхайлаад
орхисон талбай (Нөхөн сэргээлтийн
өмнө)

Зураг 38. Өлийн Хавчигт техникийн нөхөн
сэргээлт хийгдсэн талбай

Өлийн голыг хэсэг хэсгээр дарж тасалдуулсан жижиг овоолгыг
бүрэн тарааж цэвэрлэхийн зэрэгцээ тэнд үүссэн бүх нүх ухаш
цооногийг дүүргэж тэгшилжээ. Өлийн голын гольдрол эвдэрч,
овоолго шороонд дарагдаад сүүлийн жилүүдэд усгүй болсон байсан
бол газрыг нөхөн сэргээснээр хуучин төрхөндөө оржээ.
Энэ талбайд алхам тутамд гүнзгий ангал нүх байсныг хаягдсан
чулуу, шороогоор дүүргэсэн ба нөхөн сэргээсэн талбайн нэлээд хэсэг
байгалийн хэвийн төрх байдалтайгаар ширэгжсэн байна. Энэхүү
нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг ТББ-ын гишүүдийн хөдөлмөр
зүтгэлээр зөвхөн хүрз ашиглан гар аргаар нөхөн сэргээсэн юм.
Өлийн Хавчигийн газрын гадарга, хөрс ургамлан нөмрөг хэдийгээр
байгалийнхаа нөхцөлд жигд бус ч, техникийн нөхөн сэргээлт хийгдээд
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удаагүй байхад чийгтэй, нам дор хэсэгт нутгийн ширэг улалж, элдэв
өвс зэрэг ургасан талбай багагүй тааралдах онцлогтой талбай байв.
Рашаант багийн сайн малчин Л.Отгонбаатартай уулзлаа.
Одоо харин манай өвөлжөөний ойр
орчимд ухаж эвдсэн газрыг ийм сайхан
болгоод өгөөсэй. Өнгөрсөн жил тэнд
хэдэн адуугаа алдсан. Нөхөн сэргээлт
хийсэн
гүйцэтгэсэн
ТББ-ынхандаа
үргэлж баярлаж явдаг. Үүгээр мэр
сэр алт олборлох санаатай хүмүүс
явдаг. Малчид бид бичил уурхайчидтай
хамтдаа, тэдэнтэй тэмцдэг болсон. Тэгж
л нутаг усаа хамгаалж байна.
Зураг 39. Л.Отгонбаатар, түүний гэр бүл

“Би энэ нутгийн хүн. Манай хүүхдүүд ч үе залган Өлийн
голдоо мал аж ахуй эрхлэн амьдарч байна. Өлийн гол бол
манай зуслан. Сүүлийн хэдэн жил энд нутаглах, зусах аргагүй
болсон. Нинжа нарын ухсан нүхэнд мал унаснаас болж хүн,
малын айдас хүрэхээр болсон. Харин өнгөрсөн жилээс ТББынхан олон гүн цооног нүхийг бүрэн тэгшилж, гол усыг минь
сэргээснээр дассан нутагтаа амар тайван байна. Мөн мал
чөлөөтэй бэлчих нь сайхан байна. Өвс ургамал маань ч аяндаа
сэргэж байна.

Одоо Өлийн Хавчигт малчид тайван нутаглаж мал тавтай бэлчих
болжээ. Техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэнээр уурхайн олболрлолт
явагдсан газраас түүнийг хүрээлсэн орчинд ус, агаар, организм,
ургамлаар дамжин сөрөг үйлчлэл тархах аюул бүрэн зогссон” гэв.
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“Баянрашаант” ТББ-ынхан эрүүл газраа эвдэхгүй, хөндөхгүй
гэсэндээ нөхөн сэргээлтийг зөвхөн гар аргаар гүйцэтгэдэг.

Зураг 40. Нөхөн сэргээлтийн үеэр

Зураг 41. Нөхөн сэргээлтийн явц цооног
хоорондын бүрэн ширэгжсэн байдал

Нөхөн сэргээлтийн явцад хонгилыг гурван янзаар буюу чулуу,
хөрс, ширгээр дүүргэж хучсан байдлаар ургамалжуулах боломжийг
туршиж үзсэн нь ихээхэн сонирхолтой байлаа.

Зураг 43. Цооногийг дан чулуугаар, дан хөрсөөр, хөрсөөр дүүргээд ширгээр хучсан
зэрэг 3 өөр байдлаар хийгдсэн техникийн нөхөн сэргээлт
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Хонгилыг чулуугаар сайтар дүүргэж, шороогоор чигжсэн талбайд
дээрээс нь тэндэхийн ширэг дэвсэж тавьсан нь илүү үр дүнтэй
нөхөн сэргээлт болсон байна. Ингэснээр ширэгний үндэс газарт
бэхжиж, ургамал бие даан ургаж эхэлсэн байна. Эндээс үзэхэд
сайтар дүүргэж, шороогоор чигжсэн талбайд ширэг суулгах ажил
хамгийн үр дүнтэй байна. Гэхдээ хөрсөөр дүүргэгдсэн толбо талбай
аяндаа ургамалжих бүрэн боломжтой юм. Дан чулуулгаар дүүргэж
сэргээсэн талбайн хувьд энд салхи багатайгаас чулууны завсар
хөрс, шороо хурах үзэгдэл нэлээд удаан байх талтай юм.
3. Зүрх толгойд хийсэн нөхөн сэргээлт
Шаврын голын салаа буюу Зүрх толгойн 1 га талбайд 2013 онд
“Газар шороо ард түмний баялаг” ТББ-ынхан ШХА-ийн ТБУТ-ийн
санхүүжилтээр техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. 2014 онд
мөн тэндээ нөхөн сэргээлт хийх сонгон шалгаруулалтад амжилттай
оролцон, үндсэн хэсгүүдэд үргэлжлүүлэн нөхөн сэргээлт хийж байна.
Эдгээр талбайнууд бол уулнаас эх авсан эртний нарийн голын сав
аллювийн хайрган дээр тогтсон дарагдмал хүрэн хөрстэй, нийтдээ
ургамал сийрэг талхлагдсан шинжтэй. Жижиг чулуу ихтэй, салхиар
сул хөрс нэлээд хийсдэг гэх мэт онцлогтой газар байв.

Зураг 44. Нөхөн сэргээлт хийгдээгүй
талбайн ерөнхий байдал

Зураг 45. Нөхөн сэргээлт хийгдээгүй
талбай дах гүн цооног ба гадаргын
чулуужилт

Эдгээр зургаас үзэхэд Шаварын голын салаан дах олборололт
явагдаад орхигдсон алтны шороон ордын газрын гадарга бараг тэр
аяараа эвдэгдсэн ба талбайн овоолго жижиг хэрнээ цооногны нүх
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гүн, нүхний тоо олонтой байна. Талбайн өнгөн хэсгээр нунтаг шороо
их хийсч агаар ба орчныг бохирдуулдаг шинжтэй байна. Мөн газрын
гадарга нэлэнхүйдээ жижиг, үйрмэг чулуун хучилгатай гэх зэрэг
онцлогтой байв.
Ухагдаад нөхөн сэргээгдээгүй ба нөхөн сэргээгдсэн талбайнууд
хаяа дэрлэн зэрэгцэн орших юм. Нөхөн сэргээгдсэн талбай нь бүрэн
тэгшлэгдсэн байгалийнхаа төрхөнд орсон байна. Тухайн нутгийн
байгалийн нөхцөл байдал ба бичил уурхайн технологийн онцлогтой
холбогдож хонгил нүхнүүдийн хооронд байгалийнхаараа үлдсэн
толбо хэлбэртэй ургамалтай талбай ихтэй. Тэндээс, техникийн нөхөн
сэргээлт хийсний дараа нутгийн ургамал байгалийн аясаараа тархах
сайхан боломж бүрдсэн байна.

Зураг 46. Технийкийн нөхөн сэргээлт
хийгдсэн талбайн ерөнхий байдал

Зураг 47. Байгалийн ургамжилтын нөхөн
сэргэлт

Эхний зургаас үзэхэд уурхайн үйл ажиллагаа явагдсан талбайд
овоолгыг бүрэн тарааж, цооногийг шороогоор чигжсэний үр
дүнд элдэв өвс ба үетэн ургамал төвөггүй сэргэж эхэлжээ. Хоёр
дахь зурагт талбайн зах орчмоор байгалийн ургамалжилт, харин
төв хэсэгт нүцгэн, эдгээрийн хооронд хөл газрын ургамал буюу
шарилж ургасан байгааг үзүүлэв. Өөрөөр хэлбэл байгалийн унаган
ургамалтай талаасаа эвдэрсэн газар ургамжиж эхэлж байгааг харж
болно.
Энэхүү алтны шороон ордын хувьд хонгилыг дүүргэх материал
их хомс юм. Аль ч нөхцөлд чулуу бол хонгил дүүргэх үнэтэй материал
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мөн. Энэхүү талбайг нөхөн сэргээхэд холоос чулуун материал зөөсөн
ба түүний илүүдэл хэсэг нь чулуун овоо болон үлдсэн байлаа.
Есөнбулаг сумын Байгаль орчны хяналтын улсын (БОХУБ)
байцаагч Н.Оюунцэцэг ингэж ярилаа.
Манай “ГШАТБ” ТББ-ын тэргүүн
Ч.Мядагбадам чинь ажлаараа Алтай
хотын хүндэт иргэн болсон.
Эдний хийж, гүйцэтгэж байгаа нөхөн
сэргээлтийн төсөл хэний ч өмнө нүүр
улайлгахгүй.
Зураг 48. Есөнбулаг сумын БОХ-ын улсын
байцаагч Н.Оюунцэцэг

Тэрээр “Манай сумын бичил уурхайчид чинь үнэн хэрэгтээ
эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээдэг байгаль хамгаалагч,
эвдэрсэн газрын хөрс, ургамлан нөмөргийг нөхөн сэргээгчид
шүү. Орон нутгийн төрийн байгууллага, хүрээлэн буй орчноо,
газар нутгаа хууль бусаар алт олборлогч нараас хамгаалахад
хүч мөхөсддөг. Бид өдөртөө тэдэнд шаардлага тавьж хөөнө,
харин тэд шөнөдөө биднийг айлгадаг байлаа. Яаж ч чадахгүй
байсаар Хан Тайширынхаа ой модтой, гол горхитой газруудыг
ухуулсан. Одоо бол ТББ-ынхантайгаа хамтран эвдэрсэн
экосистемээ нөхөн сэргээх ажил урагштай байгаад баяртай
байна” хэмээн өгүүлэв.

Есөнбулаг сумын Засаг дарга Алтай хотын захирагч Ж.Ганбат,
БОХУ-ын байцаагч Н.Оюунчимэг нарын хэлснээр нэгэнт эвдэрсэн
газраа нөхөн сэргээх, байгаль орчноо хамгаалах ажлын үр дүнг
сайжруулахын тулд бичил уурхайчдынхаа үйл ажиллагаанд тал
бүрийн туслалцаа үзүүлж, хамтран ажиллахад анхаарлаа хандуулдаг
байна.
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Есөнбулаг сумын бичил уурхайн ТББ-уудын тэргүүн, удирдах
зөвлөлийн гишүүдтэй ярилцаж байхад хийсэн бүтээсэн үйлсээрээ
аргагүй л манлайлагч бүсгүйчүүд юм даа гэж бодогдож байлаа.
Манай сумын удирдлагууд, БО-ны
хяналтын улсын байцаагч болон нутгийн
малчид бидний үйл ажиллагааг дэмжиж,
ажил үр дүнтэй болох нөхцлийг хангадаг.
Энэ нь бидэнд юу юунаас илүү үнэтэй ба
байгаль хамгаалахад үнэнчээр зүтгэхээс
өөр аргагүй.
Зураг 49. “Газар шороо ард түмний баялаг”
ТББ-ын тэргүүн Ч.Мядагбадам

Манай “Ван тайж” ТББ байгуулагдаад
удаагүй ба 2014 оноос эхлэн нөхөн
сэргээлтээр бие даан ажиллаж эхэлсэн.
Алтны дэргэдэх гууль шарлана
гэдэг дээ. Бидний хажууд туршлагатай
хүмүүс байгаа болохоор цаашид нөхөн
сэргээлтээ сайн хийж чадна гэдэгтээ
итгэлтэй байна.
Зураг 50. ”Ван Тайж” ТББ-ын удирдах зөвлөлийн
гишүүн М.Оюунчимэг

Бид
ШХА,
Азийн
сангийн
дэмжлэгтэйгээр Майхны хуруу гэдэг
газарт 11 га талбайд техникийн нөхөн
сэргээлт хийгээд байна. Энэ талбай
өмнө нь ухагдаад, эвдэрч орхигдсон
байсан.
Зураг 51. “Баян рашаант” ТББ-ын тэргүүн
Ч.Оюунчимэг
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ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН
ТУРШЛАГААС
Дархан-Уул аймаг нь 327,5 мян.га нутаг дэвсгэртэй буюу дөрвөн
сумтай. Газар нутгийн хувьд бүхэлдээ ууландаа ойтой хээрийн
бүсэд хамаарах Орхон, Хараа зэрэг томоохон гол, тэдгээрийн
цутгал газруудын нэг юм. Шарын гол сумын хувьд 9.6 мян.га нутаг
дэвсгэртэй хэдий ч жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо ургуулах зэргээр
газраа үр өгөөж сайтай ашигладаг. Тус сумын нутаг дэвсгэрийн
37,7%-ийг нүүрсний уурхайн эдэлбэр газар эзэлдэг.

Шарын гол сумын “Буянтын хөндий шарын гол” ТББ
“Буянтын хөндий шарын гол” ТББ нь 2009 онд байгуулагдсан
бөгөөд Буянтын хөндий гэдэг газар олборлолт хийдэг. Одоогийн
байдлаар эгнээндээ 300 гаруй гишүүн бүхий 60 нөхөрлөлийг багтааж
байна. “Буянтын хөндий” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Ч.Цэнгэлмаатай
уулзаж тус хамт олон алт олборлож буй талбайгаа нөхөн сэргээж
байгаатай товч танилцлаа.
Шарын голын хөндийн байгалийн нөхцөл таатай. Нугын зузаан
гэгч хөрстэй, ойт хээрийн нам дор хэсэг, урьдын нөхцөлдөө ямартай
ч хүрэн нүүрсний орд бүрдэх чийглэг, арвин ургамалтай. Тус хамт
олон 2012 онд 0,3 га газарт зөвхөн техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн

Зураг 52. “Буянтын хөндий шарын гол”
ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Ц.Цэнгэлмаа

Зураг 53. Буянтын хөндийд 2012 он нөхөн
сэргээлт хийсэн талбай
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ба хэдийгээр нөхөн сэргээсэн талбайд шарилж, лууль нэлээд
ургасан байгаа ч гэсэн ургамлын бүрхэц бараг 90 хувьтай болсон
байна. Харин 2013 ба 2014 онд нөхөн сэргээсэн 7,4 га талбайд
ургамлын бүрхэц 50 хүртэл хувьтай байна. Тус хамт олон нийтдээ
7,7 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн ба үүнээс 5,6 га талбайдаа мод
тарьж эхэлсэн нь сайшаалтай юм.
Дээрх зурагт техникийн нөхөн сэргээлт хийснээс хойш 2 жилийн
хугацаа өнгөрөхөд байгалийн таатай нөхцөлд нутгийн уугуул
ургамал ургажээ. Биднийг очиход энд үхэр бэлчиж байлаа. Талбайн
нэлээд хэсгийг агь, ширэлж, хялгана гэх мэт нутгийн нарийн шимтэй
ургамал эзэлсэн байна. Энэ талбай магадгүй 2016 он гэхэд бүрэн
байгалийн унаган төрхөнд орох найдвар бүрэн байна.

Зураг 54. 2013 онд нөхөн сэргээсэн
талбай

Зураг 55. 2014 онд хайлаас тарьсан
талбай

Дээрх зургуудаас техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайд
ургамалжилт жилээс жилд сайжирч байгааг үзэж болно. Овоолгыг
сайн тарааж, үржил шимт хөрсөөр сайн хучиж хөрсжүүлсэн
талбайд ялангуяа анхдагч ургамал төвөггүй ургаж эхэлж байна.
Тарьсан модны өсөлт, хөгжил зогсонги байдалд байгаа ч гэсэн
үндсээрээ хооллож эхэлсэн ба тэндээс шинэ нахиа үүсэж байгаа
нь ажиглагдлаа. Тэд мод тарих ажилдаа гаршаад ирэхээр цаашдаа
хайлаасан төгөлтэй болох боломж байна. Ганцхан эхэлсэн ажлаа
хэр зэрэг идэвхтэй үргэлжлүүлэхээс бүх юм хамаарна. Цаашид
энэ газарт жимс жимсгэний мод тарьж, бүтээгдэхүүн авах боломж
байгаа юм.
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Шарын гол сумын засаг дарга С.Амарсанаа бидэнд ингэж ярив.
“Бичил уурхайчдыг холбогдох хууль, эрх зүйн хүрээнд
дэмжиж, итгэл хүлээлгэж чадваас тэдэнд нийгэм эдийн
засгийн төдийгүй, байгаль орчныг хамгаалах, эвдэрснийг
нөхөн сэргээх хүч боломж байгааг мэдэрч авсан” гэлээ.
Мөн тэрээр “Шарын голын нүүрсний уурхай хувьд
шилжсэнээр тэнд ажиллаж байсан олон хүн ажлын байргүй
болж, ядуусын эгнээнд шилжсэн. Тэд өөрийн эрхгүй алт ухаж
эхэлсэн. Байгаль орчноо бодно гэхээсээ өнөө, маргаашийн
амьдралаа яая даа гэдэг байсан үе. Өнөөдөр тэд ТББ-ын
зохион байгуулалтад орж ажилласнаар, бусдын гар харалгүй
өөрсдийгөө аваад явж байгаагийн зэрэгцээ эзэнгүй орхигдсон
мөн өөрсдийнхөө олборлож дууссан газраа нөхөн сэргээж
эхэлсэн. Энэ бол олон талын оролцоотой, ил тод ажилласны
үр дүн юм. Манай бичил уурхайчдын 2012 онд нөхөн сэргээсэн
талбайд одоо Шарын голынхны мал бэлчиж байгааг үзээрэй”
гэв.

Ашигт малтмалын олборлолтоор газар, хөрс хэрхэн эвдэрч
байгааг дараах зургуудаас үзэж болно.

Зураг 56. Алт олборлож байгаа газрын
гадарга

Зураг 57. Гүн цооног нүх
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Бичил уурхайн нөхөн сэргээлт нь байгалийн бүс, бүслүүрээр
төдийгүй газрын хотгор, гүдгэр зэрэг нөхцөл байдлаараа өөр өөр
байх тул нөхөн сэргээлтийн арга технологи нь тухай бүртээ өөрийн
онцлогтой байна. Түүнчлэн нөхөн сэргээлтийн ажилд дүгнэлт
өгөхдөө энэ байдлыг нь харгалан үзэж бодитой үнэлэх нь чухал.
Буянтын хөндийн газрын хөрс зузаан, үржил шим сайнтай зэргийг
ашиглан цооног бүрийн хажууд бага ч гэсэн үржил шимт хөрсний
овоолго хийсэн нь бусдаас онцлог юм. Хөрсийг нөхөн сэргээлтэнд
ашигласанаар нутгийн ургамлын үр, үндэсний найлзуур зэргээс
нарийн ургамал богино хугацаанд үржин тархах сайн тал байна.

Зураг 58. Үржил шимт хөрсний овоолго

“Буянтын хөндий шарын гол” ТББ-ын нөхөрлөл бүр сардаа 40
мянган төгрөг ТББ-ынхаа дансанд хуримтлуулдаг. Үүнийхээ хамгийн
багадаа л гэхэд 10 хувийг буюу нэг сард бүх нөхөрлөл нийлээд
240 мянга орчим төгрөг зөвхөн нөхөн сэргээлтэнд зарцуулдаг
байна. “Буянтын хөндий шарын гол” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал
Ч. Цэнгэлмаа хэлэхдээ “Манай гишүүдийн байгаль орчноо гэх
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сэтгэл, доройтсон орчныг нөхөн сэргээх туршлага нь цагийн аяс,
амьдралын эрхээр сайжирч байна” гэлээ. Энд жишээ болгож “Гэр
бүл” нөхөрлөлийнхэнтэй уулзуулав.

Зураг 58. “Гэр бүл” нөхөрлөлийн хамт олон

Энэхүү нөхөрлөлийн тэргүүн А.Жанай “Би Шарын голын нүүрсний
уурхайд ажиллаж байсан. Одоо группт байгаа. Гэхдээ хүүхэд, ах дүү
нарынхаа хамт нөхөрлөл байгуулж, алт олборлоод бусдын жишигтэй
амьдарч байна. Газар шороогоо их зовоохгүй, эвдсэнээ эмчилж
сэргээхэд хөрөнгө, хүч хайрладаггүй. Үүнийг мөрдлөг болгон
ажиллахыг эрхэм болгодог” гэж ярьлаа.
Буянтын хөндийнхөн олборлолт явагдсан газрыг нөхөн
сэргээх технологи, нөхөн сэргээлтийн сан бүрдүүлэхэд санаа авах
туршлагатай болжээ.
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ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН
ТУРШЛАГААС
Дорноговь аймаг нь манай орны говь нутгийн зүүн хэсэгт орших
бөгөөд 11 шахам сая га нутаг дэвсгэртэй. Нутгийн өмнөд хэсэг
төв азийн хуурай бүс нутгийн уур амьсгалын нөлөөнд орших говь,
хойд хэсэг нь дагуур монголын хээрийн залгаа хуурай хээр болно.
Аймгийн нутаг дэвсгэрийн 95 орчим хувь хөдөө аж ахуйн эдэлбэрт
буюу бэлчээрийн зориулалттай. Хадлан ба тариалангийн (16 га)
талбай харьцангуй багатай. Аймгийн нийт нутгийн 0,16% буюу 17,2
мян.га нь уурхайн зориулалттай.
Айраг сум уурхайн зориулалт бүхий 4304 га талбайтай бөгөөд энэ
нь аймагтаа Даланжаргалангийн дараа орно. Уурхайн ихэнх талбай
хайлуур жоншных гэдгээрээ онцлог юм. Тус суманд “Эх орон хамтын
хүч”, “Хутагтын үр сад” ТББ-ууд бичил уурхайн чиглэлээр ажилладаг.
Дорноговь аймгийн Айраг /Хар айраг/ сумын нутаг дэвсгэр
төв халхын цав толгодтой, тэгш өндөрлөгт орших ба хээрийнхээс
говийн бүсэд шилжих завсрын хуурай буюу цөлөрхөг хээрийн уур
амьсгалтай.
Эндэхийн цав толгодын оройгоор цул чулуулаг ил гарсан,
нам хотос хэсгээр нь бударгана, дэрс, таана, хүмүүл зонхилсон
говийн цайдам /марц, мараа/ нэлээд тохиолдоно. Мөн гадаргын
ус ховортой, нутгийн ихэнх хэсэгт хялгана, элдэв өвс зонхилсон
хуурай хээрийн хүрэн ба цайвар хүрэн хөрстэй. Харгана хэдийгээр
зонхилохгүй ч гэсэн үргэлж л тохиолдох онцлогтой. Тус бүс нутгийн
ургамлан нөмрөг тачир, хөрс нимгэн ба хөнгөн, уур амьсгал хуурай,
салхитай зэргээс салхиар газар их үлээгдсэн зэрэг нь газрын
ашиглалт ялангуяа доройтсон орчинг нөхөн сэргээхэд хүндрэлтэй
байх онцлогтой.
Монросцветмет нэгдэл тус сумын Баруун Цагаан дэнжийн
хайлуур жоншны ордын хэсэг болох Хайртыг 1973-1997, Бужгарыг
1973-2010 онуудад ашиглаж байсан байна. “Монросцветмет”
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нэгдлийн үйлдвэрлэл зогсонги байдалд орж хаагдаж эхлэх үеэс л
ХАМО иргэдийн жонш олборлох ажиллагаа эхлэсэн байна. Энэ үед
ашигт малтмал олборлосон газрыг нөхөн сэргээх ажил ер хийгдэж
байсангүй.
Сүүлийн үед нутгийн ХАМО иргэд ТББ ба нөхөрлөлийн зохион
байгуулалтанд орж ажилласнаар жонш олборлолтын бас нэг шинэ
үе эхэлсэн гэлтэй. Үүнээс хойш урьд нь жонш олборлоод орхигдсон
ба шинээр олборлож эхэлсэн талбайд газрын нөхөн сэргээлт бага ч
гэсэн хийгдэж эхэлсэн байна.
Одоогоор Айраг суманд жонш олборлох, байгаль орчныг нөхөн
сэргээх чиглэлээр “Эх орон хамтын хүч” (ЭОХХ), “Хутагтын үр сад”
гэсэн хоёр ТББ ажиллаж байна.

Айраг сумын “Эх орон хамтын хүч” ТББ
Сумын засаг даргын орлогч Ж.Мөнхсэргэлэн, Байгаль орчны
хяналтын улсын байцаагч Т.Бямбацогт нарын зөвлөснөөр ашигт
малтмал олборлосон ба олборлож буй газрын экосистемийг нөхөн
сэргээх ажлын туршлагатай танилцахаар “ЭОХХ” ТББ-ын тэргүүн
Л.Лхагватай уулзлаа.
Итгэл, зүтгэл хоёр нэгдэхээрээ
бүтээн байгуулалт болдог жамтай.
Манай бичил уурхайчид сумын
бүтээн байгуулалтад багагүй хөрөнгө
оруулдаг юм. Бид сумынхаа төвд мод
тарих, сумын хур хогийг цэвэрлэхэд
идэвхтэй оролцсон.
Зураг 59. ЭОХХ ТББ-ын тэргүүн Л.Лхагва
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Тэрээр “Би Монросцветмет нэгдэлд олон жил ажилласан
нутгийн хүн. Хайлуур жоншны олборлолт хийгдсэн талбай
сумын нийт нутагт дэвсгэртэй харьцуулахад багахан хэдий ч
тэр аяараа эвдэгдсэн нь нүд хальтармаар байсан. Бид ТББ-д
нэгдэн зохион байгуулагдаснаар хүчээ нэгтгэн орон нутгийн
удирдлага мөн иргэдийн дунд итгэл хүлээж эхэлсэн. Бид
ажлын байргүй, орлогын эх үүсвэр хомс хүмүүсийг эгнээндээ
нэгтгэсэн, өмнө нь жонш олборлосны улмаас эвдэрч орхигдсон
талбайн үлдцийг олборлон эргээд нөхөн сэргээж байгаа зэрэг
үйл ажиллагаагаараа энэ итгэлийг олж авсан”.

“ЭОХХ” ТББ нь 2010 онд байгуулагджээ. Гишүүнчлэлийн хувьд
бичил уурхайн 25 нөхөрлөл, 1 хоршоог нэгтгэсэн байна. Эдгээрээс 15
нөхөрлөл нь ашигт малтмал олборлолт, нөхөн сэргээлтийн тогтмол
үйл ажиллагаа явуулдаг. “Говь нутгийн чулуу” хоршоо нь хагас үнэт
өнгөт чулуу олборлож, чулуугаа өөрийн цехэд засаж өнгөлөөд
борлуулдаг байна. Эднийхэн ТБУТ-ийн дэмжлэгтэйгээр сумандаа
өнгөт чулуу засаж, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх жижиг
цех байгуулан ажиллаж байна.
Тус ТББ-ынхан Айраг сумын жоншны уурхайн газрын нөхөн
сэргээлтийн ажлыг дараах талбайд хийж байна.Үүнд:
1. Цахиуртайд 1 га талбайд Ц.Одонтуяа ахлагчтай “Дэвжих” ба
бусад нөхөрлөлийнхөнтэй хамтдаа 2013 онд нөхөн сэргээлт
хийж албан ёсоор хүлээлгэн өгсөн.
2. Алтадад
Д.Алтанбагана
ахлагчтай
нөхөрлөлийнхөн
олборлолтын явцад гүний хонгилоо булангаас нь түгжиж далд
дүүргэлт 2012 оноос эхлэн хийж байгаа.
3. Тагтад 4,6 га талбайд Н.Батжаргал ахлагчтай “Талст” ба
Ч.Эрхэмбаяр ахлагчтай “Анд” нөхөрлөл 2012, 2013 онд нөхөн
сэргээлт хийж, ажлынхаа үр дүнг актаар хүлээлгэн өгсөн.
4. Хайрт ба Бужгарт 1 га орчим талбайд М.Алтангэрэл ахлагчтай
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“Баялаг ундарга“ ба Ч.Батбаяр ахлагчтай “Арвин баялаг”
нөхөрлөлийнхөн 2012, 2013 онд техникийн нөхөн сэргээлт
хийсэн ба одоо ч үргэлжлүүлэн ажиллаж байна.
5. Айргийнхан 2014 онд ШХА-ийн санжүүжилт, АНУ-ын Азийн
сангийн төслөөр хэрэгжүүлж буй Бичил уурхайн нөхөн
сэргээлтийн аргачилалыг боловсруулах ажлын хүрээнд
загвар нөхөн сэргээлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарч
Тагт ба Бороодойд нийт 15,8 га газарт техникийн нөхөн
сэргээлт хийсэн.
1. Цахиуртайн өнгөт чулуу олборлож байсан талбайд хийсэн
нөхөн сэргээлт
Цахиуртайд өнгөт чулуу олборлож байсан 1 га талбайд 2013 онд
техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Энд өмнө нь 1м2 орчим
амсартай, 20-30 м гүн, дунджаар 25м3 эзэлхүүнтэй 60 гаруй цооног,
хонгил үлдсэн байжээ. Ийм цооног нүхэнд хүн, малгүй унаж үхэх
аюултай болж нутгийнхан үгээ бардаг байжээ. Эдгээр хонгилуудыг нэг
бүрчлэн овоолго болон зөөврийн бусад чулуун материалаар дүүргэж
нунтаг шороогоор чигжиснээр зөвхөн хонгил нүх бүрэн дарагдсан
төдийгүй нутгийн уугуул ба хөл газрын ургамал сэргэн ургах нөхцөл
бүрджээ. Эндээс 1 км хүрэхгүй зайд орших Даланжаргалан сумын
нутагт үлдсэн уурхайн цооног, техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн
талбайгдараах зургуудаас хооронд нь харьцуулж харъя.

Зураг 61. Өнгөт чулуу олборлоод
орхисон 1 км-ийн цаадах талбай

Зураг 62. Цахиуртын нөхөн сэргээсэн
талбай
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Ингэж гараар хонгил үүсгэн ухсан газарт техникийн нөхөн
сэргээлт буюу талбайг сайтар тэгшилж, цооногийг булж дүүргэснээр
хөрс, ургамлан нөмрөгийн хувьд нөхөн сэргэх боломж байгааг
говийн нөхцөлд харуулж чаджээ. Мөн амсар хоорондын зай
харьцангуй холтой, олборлолтод техник тэр тусмаа том, хүчтэй
техник ашиглаагүйн давуу тал ажиглагдаж байна.
Нөхөн сэргээсэн талбайн орчимд нутагладаг Айраг сумын II
багийн малчин С.Ариунбилэгийнхээр орж ярилцав.

Зураг 62. Айраг сумын II багийн малчин. С.Ариунбилэгийн эхнэр З.Отгонсүрэн
хүүхдүүдийн хамт

С.Ариунбилэгийн эхнэр З.Отгонсүрэн:
“Өнгөрсөн жил олборлоод орхичихсон цооног, хонгилд
бяруугаа алдсан. Тэр зүгт ямар ч малаа бэлчээдэггүй байсан.
Ийм орчинд амьтан байтугай хүн ч тайван амьдрах аргагүй юм
билээ. Харин бичил уурхайчид тэдгээр нүх цооногийг булж,
тэгшлээд явсан. Одоо малд ямар ч аюулгүй, өвс ургамал
ургасан шүү. Харин энэ хавийн том том нүхнүүдийг бүгдийг нь
булаад өгдөг бол мөн их буян болно доо” хэмээн өгүүлэв.
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2. Алтад дахь олборлолтын газрын нөхөн сэргээлт
Д.Алтанбагана ахлагчтай “Алтад” нөхөрлөлийнхний уурхайн
газрын нөхөн сэргээлт нэлээд онцлог технологитой юм. Энэ
нөхөрлөлийнхөн нэг гэр бүлийнхэн бөгөөд нөхөрлөлийн ахлагч
Д.Алтанбагана нь аав С.Доржмижид, ээж, дүү нарынхаа хамт
ажиллаж байна.
Айраг сумын жонш олборлолтын бичил уурхайн нөхөрлөлүүдийн
байгаль хамгаалал ба эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн үйл
ажиллагаа нь өөр өөрийн нөхцөлтэй холбогдсон нэлээдгүй
онцлогтой. Эндхийн хөрс нимгэн бас дээрээс их элэгдсэн зэргээс
үзэхэд шимт хөрсний овоолго хийх, түүнийгээ нөхөн сэргээхэд
ашиглах боломж хязгаарлагдмал юм.

Зураг 63. Салхинд үлээгдсэн нимгэн хөрсний үе давхарга

Эднийх Алтад гэдэг газарт сүүлийн дөрвөн жилийн турш
жонш олборлож байна. Уурхайн эдэлбэр газар, гадарга талаасаа
эвдэрсэн нь харьцангуй бага харагдах ба цооногоор гүнд нэвтрэн
хэвтээ байдлаар үелж салаалсан жоншны хүдрийг олборлож байна.
Жоншийг гүнд үе үеэр нь ташуу ухаж олборлодог. Эхний нэг салааг
олборлож дуусаад нөгөө салаа руу орохдоо шинэ салааны дотоод
овоолгоор хуучин хонгилоо бүрэн дүүргэж олборлолтын явц дундаа
нөхөн сэргээлт хийдэг онцлог технологитой юм. Жонш олборлолтын
явцад газрын хэвлийгээс нэлээд масс, материал алдагддаг. Хуучны
хонгилууд олборлолтын явцад бараг бөглөгдөж чигжигдсэн байна.
Энэ технологи зөвхөн гүний чулуулаг зөөх ажлыг хөнгөлөөд
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зогсохгүй техникийн нөхөн сэргээлтийн чухал хэсэг болдог гэж
С.Доржмижид ярилаа. Хамгийн сүүлд эхний хонгилыг дүүргээд
л үндсэндээ техникийн нөхөн сэргээлт дуусах жишээтэй. Мөн
цооногийн амсарыг аль болохоор багаар хэдэн газар гаргадаг байна.
Энэ бол нөхөн сэргээлтэд хялбар төдийгүй, аюулгүй ажиллагаанд
чухал гэнэ. С.Доржмижид “Хонгилыг дүүргэх чулуу материал их
хэрэгтэй, түүнийг сайн бэлдчихсэн тохиолдолд техникийн нөхөн
сэргээлт тийм ч нүсэр ажил бус” хэмээн хуучиллаа.

Зураг 64. Гүний чулуулгийг ангилж
ялгасан байдал

Зураг 65. Тусгайлан бэлтгэж, овоолсон
хөрс ба шороо

Энэ гэр бүлийнхэн гүнээс гаргасан чулуулгийг жоншны агуулгаар
нарийн ялгаж, стандартад нийцэхгүй хэсгийг говийнхон аргалаа
хураасан шиг аригтай нь аргагүй овоолжээ. Эдгээр бэлтгэсэн
материал бол нөхөн сэргээлт хийх, түүнд хөрс ба чулуун материал
шаардлагатай гэдгийг урьдчилан сайтар ойлгож, төлөвлөсний
гэрч юм. Ойролцоох зам ангийн хуулан хаясан хөрсийг энд мөн
зөөвөрлөн авчиржээ. Мөн олборлолтын талбайн нимгэн хөрсийг ч
бага гэлтгүй нэмж цуглуулсан байна. Тэд хөрс, шорооны үнэ цэнийг
бүрэн ойлгож, атга хөрсийг ч бүрэн ашиглахын төлөө ёстой суусан
газрынхаа шороог хормойлон зүтгэж байна.

50

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН САЙН ТУРШЛАГА 2010-2014 ОН

Бид олорололт хийх явцдаа нөхөн
сэргээлтээ хийж эдийн засгийн хувьд
хэмнэлттэй,
аюулгүй
ажиллагааны
хувьд найдвартай ажиллагаа явуулдаг.
Энэ туршлагыг маань бусад бичил
уурхайчид хэрэгжүүлээсэй гэж боддог.

Зураг 66. Алтад нөхөрлөлийн ахлагч
М.Алтанбагана

Говийн нөхцөлд салхи ихтэй газар хөрс их хийсч нөмөр гадаргад
хурж тогтдог зэрэг нь ашигт малтмал олборлосон газарт нөхөн
сэргээх өвөрмөц нөхцөл болж байна. Эдгээрээс үзэхэд уурхайлсан
газрын нөхөн сэргээлтэд техникийн буюу газрын гадаргын хэлбэрийг
орчны байгалийн төрхөнд нь төсөөтэй болгон хэлбэржүүлэх асуудал
хамгийн төвөгтэй бөгөөд хөрөнгө мөнгө илүүтэй шаардагдана.

3. Тагт дахь нөхөн сэргээлт
Жонш олборлогч иргэдийн уурхайлаад хаясан Тагт гэдэг газарт
2012, 2013 онд “ЭОХХ”, “Хутагтын үр сад” ТТБ-ууд техникийн нөхөн
сэргээлт хийсэн ажлын үр дүнг дараах зургуудаар үзүүлье.

Зураг 67. Жонш олборлож буй газрын
ерөнхий дүр төрх

Зураг 68. Гүн цооног
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Зураг 69. Тагтад техникийн нөхөн
сэргээлт хийсэн талбай

Зураг 70. Тагтад зарим дарагдсан
хонгил орчмын ургамалжил

Жонш олборлолтын онцлог чухамдаа газрын гадарга тэр аяараа
эвдэгддэг ба гүндээ /хэвлийдээ/ цүнхээлж их ухагддагт байдаг. Мөн
ил задгай, гүн ухаш үүсдэг зэргээс зөвхөн тухайн талбайд төдийгүй
тэндээс хүрээлэн буй орчны агаар, ус, хөрс, чулуулагт бичил
хэмжээгээр ч гэсэн агуулагдах хоруу чанартай химийн элемент
болон нэгдэл их орон зайг хамран тархах аюултай. Энэ үүднээс
уурхайн овоолгыг далд булах, гүн хонгилыг дүүргэх асуудал тэргүүн
зэрэгт тавигддаг юм.
Энэ нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбай бол өмнө нь том карьер,
траншей маягаар цооноглон ухагдсан байсан. Тагтад одоо олборлож
буй болон 2013 онд техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайнууд
зэрэгцэж орших бөгөөд эндээс техникийн нөхөн сэргээлтээр
хичнээн их ажил гүйцэтгэсэнийг үзэж болно. Ингэснээр хонгилд мал
амьтан унаж үхэх аюулгүй болохын зэрэгцээ тэнд ургамал ургаж,
энэхүү газар нутгийг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглах боломж
бүрдэж байна. Зөвхөн чулуугаар дүүргэсэн байхад ч хөрс төдөлгүй
салхиар тэнд хүрч, ургамалжиж байх юм.
Техникийн нөхөн сэргээлтээр хонгил шуудууг чулуу ба шороогоор
овоолж дүүргэсэн байна. Ингэж овоолж дүүргэснээр суулт үүсэн
хотойх аюул бараг гарахгүй юм.
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4. Хайрт дахь нөхөн сэргээлт
Жонш олборлолтоос үүссэн овоолгыг намсгаж тараах, харьцангуй
жижиг, хэвтээ хонгилууд тэдгээрийн нарийн босоо амсар цооног
нүхийг булж, цөөрөм бүхий карьерыг засаж тохижуулах асуудал бол
ашигт малтмал олборлосон газрын байгалийн экосистемийг нөхөн
сэргээх /1/, газрын доорх ба гүний усны ашиглалт, хамгаалалтыг үр
өгөөжийг сайжруулах /2/, хүн, мал амьтны амьдрах орчинг аюулгүй,
таатай болгох /3/ зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.
Нэг талаас Айраг сумын засаг дарга, ИХТ-ийн дарга, БО-ын
хяналтын улсын байцаагч, нөгөө талаас “Эх Орон Хамтын Хүч”
ТББ-ын “Арвин Баялаг” нөхөрлөлийн ахлагч Ч.Батбаяр, “Баялаг
Ундарга” нөхөрлөлийн ахлагч М. Алтангэрэл нар хамтарсан гэрээ
байгуулсан байна. Энэ гэрээнд зааснаар цөм овоолгыг тарааж
намсган, хүн ба малын аюулгүй байдлыг хангах ба гүйцэд олборлож
чадаагүй жоншийг тэндээс түүж ашиглах, жижиг нүхнүүдийг захын
овоолгуудаар дүүргэж чигжих мөн түүнчлэн цөөрөм орчмыг
тохижуулах, газрын цаашдын ашиглалтын зориулалтын хэлбэрийг
нэгэнт бий болсон гадарга ба экосистемд нийцүүлэн аюулгүй бөгөөд
үр ашигтайгаар өөрчлөх зэрэг асуудал багтжээ. Гэрээний дагуу
“Баялаг Ундарга” ба “Арвин Баялаг” нөхөрлөлийнхөн 2012, 2013, 2014
онуудад үр дүнтэй ажиллаж байна.
Нөхөрлөлийнхөн өдөр бүр ажилд гарах ба ажлаас буух замдаа
захын овоолгоос авч хонгил цооногт зөөж хийснээр захын жижиг
овоолгын ором талбай цэвэрлэгдэн тэгширч, цооног нүх бүрэн
бөглөгдсөн байна. Одоо мал чөлөөтэй бэлчдэг болсон байна.
Одгоор үндсэн овоолгыг дээрээс нь үелэн тарааж намсгах ажил
хийгдэж байна. Энэ овоолго 50-аас дээш хэмийн налуу бүхий 60
орчим м өндөртэй бөгөөд 1 га орчим талбайг эзэлнэ. Хамгийн багадаа
овоолгоос салхиар сул шороо, тоос агаарт дэгдэх ба гадаргын усаар
чулуулаг, түүнд агуулагдах химийн нэгдэл ба элемент хаа хол хүртэл
тархах аюултай юм. Мөн хүн ба амьтны аюулгүй байдалд ч хор
хөнөөл учруулахуйц байжээ.
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Зураг 73. Овоолгоос чөлөөлөгдөж
цооног нь булагдсан талбай

Зураг 74. Овоолгыг намсгаж байгаа
байдал

Ингэж намсгаснаар гүнээс гарсан овоолгоос хими ба физик
өгөршилтийн үр дүнд суллагдсан хоруу чанартай химийн бодисууд
хүрээлэн буй орчинд ус ба салхиар тархах аюул эрс багасах талтай.
Энэ ажил нь байгаль орчинд онцгой ач холбогдолтой бөгөөд
доройтсон орчин нөхөн сэргээлтийн чухал хэсэг юм.
Өмнө нь сорчилж, гүйцэд олборлож чадаагүй том үйлдвэрийн
жоншны үлдэгдлийг тэндээс түүж бүрэн шавхаж ашиглаад дараа
нь нөхөн сэргээлт хийж байгаа нь эдийн засаг болон байгаль орчны
хувьд хамгийн оновчтой санагдлаа.
Нөхөрлөлийн хамт олон жонш олборлох явцад шинээр үүссэн
ландшафт буюу газрын гадаргыг хэлбэр дүрсэд нь тохируулж
өөрчлөн урьдийнхаас илүү амьдрах таатай орчин бий болгох гэж
төлөвлөн зүтгэж байна. Ойрын ирээдүйд хуучин жижиг овоолго ба
цооног байсан талбайг ойн төгөл, ногооны талбай болгохоор ажиллаж
байна. Энд мод суулгах талбайн хөрсийг сольж сайжруулах, мөн
услах зорилгоор 1,5 м өргөнтэй, 1,2 м гүн, 100 гаруй метр урт суваг
татаж түүний 0,7 метр гаруй гүнийг нунтаг хөрс, бордоогоор дүүргэн
модны үндэс чөлөөтэй тархах боломжтой болгож бэлтгэжээ. Энэ
тухай дараах зургуудаар үзүүлье.
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Зураг 75. Мод суулгахаар бэлтгэсэн
шуудуу, дэргэд нь бууц буулгасан байдал

Зураг 76. Гүн шуудуунд бэлдсэн хөрс ба
тарьсан мод

Эндхийн хөрс нимгэн бас дээрээсээ шимт хөрс салхинд хийсч
алга болсон, мөн үйрмэг ба цул чулуун дэвсгэртэй. Ийм хөрсөнд
мод суулгаж, ургуулах хялбар бус. Иймээс сэвсгэр болон чулуун
дэвсгэрийг хөрсөөр солих, усыг шуудуугаар гүйлгэж услах мөн мал
болон салхи шуурганаас суулгацаа хамгаалах зорилгоор ийнхүү
бэлтгэсэн байна.
Бид чинь жонш олборлохын зэрэгцээ
эвдэрч доройтсон байгаль орчиндоо
нөхөн сэргээлт хийхийг эрмэлздэг.
Ёстой бурхандаа мөргөнгөө бухаа
сургаад авчих нь гэдэгтэй адил.
Зураг 77. “Баялаг ундрага” нөхөрлөлийн ахлагч
Ч.Батбаяр

“Баялаг ундарга” нөхөрлөлийн ахлагч Ч.Батбаяр “Бид энэ
шуудуундаа 2014 оны хавар 100 гаруй ширхэг хайлаасны 2 настай
суулгац тарьсан. Мөн суулгацаа бордох зорилгоор бууц цуглуулж,
суулгацаа бордсон. Хайлаас ургаад ирэхээр шуудууны доторх
талбайд төмс, хүнсний ногоо ургуулна гэж бодож байна. Энэ ажилд
бид наанадаж л 10 гаруй сая төгрөг зарцуулсан” гэлээ.

55

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН САЙН ТУРШЛАГА 2010-2014 ОН

Том уурхайн гүн малталтаар үүссэн цөөрөм нэлээд байдаг
боловч Хайртын жоншных шиг нь ховор юм. Ялангуяа Дорноговь
аймгийн Айраг сум шиг ой мод, гадаргын ус байхгүй шахам хуурай
нутагт энэ тогтоцийг ашиглаж болохоор байгаа юм. Иймд цөөрөм
рүү ядаж л мал явж ус уух боломжтой зам гаргаж засаад байна. Мөн
цөөрөмд замаг ургаж, тэнд нүүдлийн шувууд ирж байна.

Зураг 78. Цөөрөмд ус уусан үхэр

Зураг 79. Цөөрөмд замаг үүссэн байдал

Цаашид цөөрмийн сав болох хана, эрэг, хүрээлсэн замыг засаж
сайжруулаад байгалийн цогцолбор, амралт, зугаалга, спортын
байгууламж болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх мөрөөдөл бидэнд бий.
Бид загас үржүүлэх бололцоог аль хэдийн судлаад эхэлчихсэн, хийх
ажлаа төлөвлөж байгаа гэж тус ТББ-ын тэргүүн Л.Лхагва бидэнд
ярьсан юм.
Үүнийг хийхэд орон нутаг, олон нийтийн бусад байгууллагын
дэмжлэг туслалцаа нэн чухал юм. Дээрх нөхөн сэргээсэн талбайтай
танилцах замдаа 2012 онд Айраг сум улсын төсвийн 18,4 сая
төгрөгийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн ажлын
байдлыг газар дээр нь үзэв. Нарт багийн нутаг Талын гашуун
гэдэг энэ газар ХАМО нарын жонш олборлож байгаад орхисон
2,4 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Энд бичил
уурхайчид гар бие оролцсон байна.
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Зураг 80. Нарт дахь нөхөн сэргээсэн
талбай

Зураг 81. Нөхөн сэргээсэн талбайд
буусан малчин айл

Нартын нөхөн сэргээлтэд нутаг орны малчид хүртэл хандив
өргөж талархалтай хүлээн авсан байна.

Зураг 80. Нарт багийн малчин У.Баттогос

Нарт багийн малчин У.Баттогос ярихдаа “Манай зуслан ухагдаж
эвдэрсэн болохоор энд зусах, малаа бэлчээх ямар ч боломжгүй
байлаа. Харин энэ хавийг сумаас төсвийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээх
нь гэдгийг сонсоод их баярласан. Би нөхөн сэргээлт хийж байгаа
хүмүүст хоёр хонио хоолонд нь зориулж өгсөн. Өмнөх шиг гүнзгий
нүх, ангал цавтай байсан бол нэг л өдөр олон малаа алдаж ч мэднэ.
Одоо харин санаа амар байна даа” гэж хуучлав.
57

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН САЙН ТУРШЛАГА 2010-2014 ОН

Айраг сумын “Хутагтын үр сад” ТББ
Тус ТББ нь анх 2010 онд зургаан нөхөрлөлийн 30 гишүүнтэйгээр
байгуулагджээ. 2013 онд ТБУТ-ийн дэмжлэгтэйгээр Тагтад 1,2 га,
Бороодойд 0,5 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн байна. Харин 2014
онд Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Бороодойд 3,8 га техникийн
нөхөн сэргээлт хийсэн бөгөөд 2015 онд биологийн нөхөн сэргээлт
хийхээр төлөвлөж байна.

Зураг 81. “Хутагтын үр сад” ТББ-ын
тэргүүн М.Байгальсайхан

Зураг 82. Тагтад нөхөн сэргээсэн талбайн
хаягжуулалт

Айраг сумын Байгаль орчны
Т.Бямбацогттой уулзаж ярилцав.

хяналтын

улсын

байцаагч

Нутгийнхан
нуруутай,
нүүдлийн
шувууд шиг ирж очдог хүмүүсээс их өөр
шүү.
Байгаль орчиндоо тэд л хамгийн
ихээр өөриймсөг байж чаддаг.
Зураг 83. Айраг сумын БОХУБ Т.Бямбацогт

Тэрбээр хэлэхдээ “Жонш олборлож байгаа иргэд бүгд
л энэ нутгийнхан. Эд нартайгаа бүрэн ойлголцож хамтарч
ажилладаг. Харин гадны аж ахуйн нэгжийнхэнд л санаа зовоох
юм даа” гэж өгүүлэв.
58

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН САЙН ТУРШЛАГА 2010-2014 ОН

Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутагт өнгөрсөн 50 гаруй
жилийн турш том уурхайн болон сүүлийн 10 жилийн ХАМО нарын
жонш олборлоод нөхөн сэргээлгүй хаясан 70-80 га талбай бүхий
газар байдаг юм байна. Тэдгээр талбайн үлдэгдлийг шавхан
олборлоод дараа нь газраа нөхөн сэргээх ажил зохих хууль, журам,
стандартын дагуу хийгдэж байна. Энэ байдлаараа уурхайн эдэлбэр
газрыг сэргээх ажил өнөөгийн байдлаар үргэлжилбэл ойрын 5-6
жилд жонш олборлосон бүх талбайнхаа хөрс, ургамлан нөмрөгийг
нөхөн сэргээх боломж бүрэн байна. Харин үүнд дээрх дэмжлэг
туслалцаа цаашид ч хэрэгтэй санагдана. Айраг сумын бичил
уурхайчид идэвх, санаачлага сайтай, итгэл даахуйц хамт олон гэдгээ
баталсаар байгаа цагт тэдний зорилго, мөрөөдөл биелэлээ олох нь
дамжиггүй.
Үүгээр бичил уурхайчдын эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж байгаа
санаачлагын талаар өгүүлсэн хэсгээ төгсгөхийн зэрэгцээ бичил
уурхайчид эдгээр туршлагаас суралцаж өөрийн онцлогт нийцүүлэн
авч хэрэглэх нь чухал болохыг дамжуулан хүргэе.
Нөхөн сэргээсэн газрын талаарх мэдээлэл
Бичил уурхайчдын эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт /га/
ба түүнд зарцуулсан зардал /сая ₮/
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Дээрх графикаар үзүүлсэн үзүүлэлт бол зөвхөн ШХА-ийн
Тогтвортой бичил уурхайн төсөл болон АНУ-ын Азийн сангийн
мэдээллээр тэдний оролцоотой гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн
ажлын дүн мэдээ юм. Эдгээрээс гадна улсын ба орон нутгийн
төсвөөр мөн бичил уурхайчдын дан өөрсдийнх нь хүч хөдөлмөрөөр
хийгдсэн нөхөн сэргээлт ба түүнд оруулсан хөрөнгийн эх үүсвэр
нэлээд бий.
Бичил уурхайчдын ашиглалтын зөвшөөрөлтэй талбайн хэмжээ
ба нөхөн сэргээлтийн ажлын цар хүрээ аймгуудаар ихээхэн
ялгаатай. Энэ өгөгдлийг АМГ ба ШХА-ийн ТБУТ-ийн мэдээлсэнээр
дараах хүснэгтээс үзэж болно.
Бичил уурхайн ашиглаж байгаа талбай /га/ түүнээс нөхөн
сэргээсэн талбай / га/
/Аймгуудаар 2013 оны байдлаар/ Хүснэгт
№

Аймаг

1

Төв

2
3
4

Дорноговь

5

Дундговь

6

Ховд

7

Баянхонгор

8

Сэлэнгэ

9

Говь-Алтай

Ашиглаж
байгаа талбай
/га/

Үүнээс нөхөн
сэргээгдсэн /
га/

Нөхөн
сэргээлтийн
хувь

94,0

1,8

1,9

Өвөрхангай

3,0

1,7

56,7

Булган

6,0

2,5

41,7

14,4

1,1

7,6

20,0

6,0

30,0

322,0

1,0

0,3

124,0

26,2

21,1

1,5

0,4

26,6

18,7

6,5

34,8

Энэ хүснэгтээс үзэхэд нэр бүхий 9 аймгийн дотор бичил
уурхайгаар ашиглаж байгаа талбайн хэмжээгээрээ Сэлэнгэ,
Өвөрхангай, Булган 1,5-6,0 га буюу хамгийн бага талбай бичил
уурхайгаар ашиглаж байгаа бол Ховд 322 га, Баянхонгор 124 га,
Төв 94 га буюу хамгийн их талбайд бичил уурхайн ашиглалт явуулж
байна. Харин ашиглаж байгаа талбайг нөхөн сэргээгдсэн талбайтай
харьцуулж үзвэл Ховд 0,3 га, Төвд 1,9 га, Дорноговьд 7,6 га буюу
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ашиглаж буй талбайдаа хамгийн бага нөхөн сэргээлт хийсэн бол
Өвөрхангайд 56,7 га, Булганд 41,7 га, Говь-Алтайд 34,8 га буюу
хамгийн өндөр нөхөн сэргээлтийг байна. Ерөнхийдөө бичил уурхайн
ТББ-ын нөхөн сэргээлтэд оролцож байгаа цар хүрээ, ажлын үр дүн
Баянхонгор, Говь-Алтай аймгуудад нэлээд дээгүүр үзүүлэлттэй
байна.
Нөхөн сэргээлтийн зардал / сая ₮/, /га-д/

Том уурхай 14,8 /их наяд ₮/-өөр 5897 га газар, бичил уурхай 180,9
/сая ₮/-өөр 90,4 га эвдэрсэн газрыг 2009-2013 оны хооронд нөхөн
сэргээсэн байна.
Том уурхай суулийн 5 жилийн дунджаар нэг га эвдэрсэн
газрыг 6,7 сая ₮-өөр нөхөн сэргээсэн бол бичил уурхай сүүлийн 3
жилийнхээр нэг га эвдэрсэн газрыг 2,0 сая ₮-өөр нөхөн сэргээсэн
байна. Ерөнхийдөө бичил уурхайг том уурхайтай харьцуулснаар
нөхөн сэргээлтийг харьцангуй бага зардлаар гүйцэтгэсэн мэдээтэй.
Энд нөхөн сэргээлтийн чанар ба үр дүн, өгөөжийг авч үзэх
хэрэгтэй. Том уурхайнхан нөхөн сэргээлтийг/ том уурхайн хүрээнд/
том талбайд богино хугацаанд техникийн хүчээр гүйцэтгэдэг
бол бичил уурхайн ТББ-ынхан нинжа нарын гараар уурхайлсан
61

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН САЙН ТУРШЛАГА 2010-2014 ОН

жижиг талбайд гараар буюу хүрзээр гүйцэтгэж байна. Энэнээс
үүдэлтэй цаг хугацаа болон чанарын ялгаа ихээхэн бий. Ер нь том
уурхайн газар, уурхайлалтын явцад бараг л бүхэлдээ эвдэрч хөрс,
ургамлан нөмрөггүй бас хөрсний амьтангүй болох нь олонтой.
Мөн нөхөн сэргээлтэд ч гэсэн талбай нэлэнхүйдээ хамрагдах
болно. Том талбайд уурхайлсан газрыг дан гараар гүйцэтгэх бодит
боломжгүй. Харин гараар малтаж ухаад мөн аргаар нөхөн сэргээсэн
газарт наанадаж талбайн 20-30 хувь байгалийнхаа хөрс, ургамлан
нөмрөгийг хадгалж үлдэх жишээтэй. Энэ нь нөхөн ургамалжих
сайхан боломж бүрдүүлдэг бөгөөд биологийн нөхөн сэргээлтийн
ажлыг ихээхэн хөнгөлдөг.
Гэхдээ нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар байгалийн нөхцөлөөс
гадна гүйцэтгэгчийн хариуцлага, дадлага туршлагаас ихээхэн
хамааралтай гэдэг нь ойлгомжтой. Энд том ба бичил уурхайн
эвдэрсэн газрыг техникээр ба гараар нөхөн сэргээсэн ерөнхий
байдлыг зургаар үзүүлье. Шаварын гол ба Алтан Усанд эвдэрсэн
газрын нөхөн сэргээлтийн нэг хэсэг талбайг 2014 онд АНУ-ын Азийн
сангийн дэмжлэг, санхүүжилтээр ТББ-ын гишүүд хийсэн бол, нөгөө
хэсгийг том уурхайнхан өөрсдөө гүйцэтгэсэн.
Техникээр 					

Гараар

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сум, “Шаврын голын салаа”
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Техникээр 					

Гараар

Баянхонгор аймаг Баян-Овоо сум, “Алтан Ус”

Энэ 2 газарт техникээр ба гар аргаар нөхөн сэргээлт хийгдсэн
талбай хос хосоороо зэрэгцээ орших ба байгалийн нөхцөл, нөхөн
сэргээсэн огноо / цаг хугацаа/ яг адилхан юм. Гагцхүү нөхөн
сэргээлтийг Шаварын голын салаанд нинжа нарын эвдсэн талбайн
нэг хэсгийг бичил уурхайчид хүрзээр гар аргаар нөхөн сэргээсэн
бол нөгөө хэсгийг том уурхайчид хүнд техникээр гүйцэтгэсэн байна.
Харин Алтадад нөхөн сэргээлтийг том уурхайн газрыг хүнд техникээр
нөхөн сэргээсэн бол бичил уурхайчдын орхигдсон талбайг ТББ-хан
гар аргаар нөхөн сэргээсэн жишээ юм.
Эдгээрийн хоорондох ялгааг зургаас юуны өмнө талбайн
эвдрэлтийн цар хүрээ, хөрсний нягтрал ба суулт мөн ургамалжилтаар
төвөггүй үзэж болно. Энэ дурьдаснаас тойм ч гэсэн бас санаа авах
зүйл нэлээдгүй байгаа.
Зөвлөмж. Нөхөн сэргээлтийн технологийн сонголтод байгалийн
зарим хүчин зүйлийг харгалзахуй

Нэг. Зохион байгуулалт
Байгалийн бүх бүрэлдэхүүн /комномент/ урт хугацаанд бие
биетэйгээ нийцлээ олж, эвлэлдэн нэгдсэний үндсэн дээр нэгэн
систем болж нэг нь нөгөөгүйгээр үүргээ гүйцэтгэж оршиж тогтох
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боломжтой болдог. Энэхүү санаагаар агаар, ус, хөрс, ургамал, амьтан,
чулуулаг бүгд хоорондоо амьдралын шүтэлцээтэй буюу бодис ба
энергийн мөн мэдээллийн эргэлт ба солилцоотой. Буурлууд “Чулуу
байрнаасаа нэг хөдөлчихвөл тэрбээр тэндээ эвээ олтол уддаг” гэж
ярьдаг нь гүн агуулгатай юм.
Байгалийн биетийн хэсгийг /ашигт малтмалыг/ олборлож
ашиглах нь шаардлагаар бий болж байна. Ашигт малтмал
олборлолтын үйл явц экосистемийг бараг бүхэлд нь өөрийн эрхгүй
өөрчилдөгтхамаг хүндрэл оршино. Энэ утгаараа ашигт малтмалын
олборлолт бол нэгэн үеийнхний, тодорхой хугацааны ашиг хонжоо
бодсон үйлдэл бөгөөд байгаль хамгаалал, эвдэрсэн орчноо нөхөн
сэргээх нь мөнхийн асуудал болно. Хэрэгтэйгээ байгалаас авах
нь сайхан, харин хариу үйлдлийг хэрхэн барих, саармагжуулах
асуудал тийм ч амаргүй. Ер нь байгаль орчноо хамгаалах, нэгэнтээ
доройтуулсан /эвдсэн/ орчинг сайжруулах үйл явц бол тодорхой
хугацаанд, бусдын хүчний дор гэхээсээ үе үеийнхний амьдрал ба
оршин тогтнолын туршид өөрсдийн санаачлага, хүсэл зорилгоор
гүйцэтгэгдэх үзэл баримтлалтай байх юм. Байгалийн нөхцөл, ашигт
малтмалын төрөл ба олборлолт, баяжуулалт олон хувилбартай.
Ялангуяа эдгээрийн хоорондын байж болох хослол тоо тоймшгүй.
Энэ бол байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа маш
олон талтай болохыг гэрчилнэ. Магадгүй байгаль хамгаалал, нөхөн
сэргээлттэй холбоогүй, эдгээрээс салангид үйл ажиллагаа, тэр
дундаа уул уурхайнхны дунд байх ёсгүй болов уу. Өөрөөр хэлбэл,
байгаль хамгаалал, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн асуудал
уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны ба үзэл
баримтлалын мөнхийн цөм яах аргагүй мөн. Уурхайчид байгаль
хамгаалал, доройтсон орчныг нөхөн сэргээх ажлыг уурхайг хаах
үеийн зөвхөн техникийн ба биологийн нөхөн сэргээлтээр хязгаарлан
ойлгож хэрхэвч болохгүй. Энэ бол нэн буруу ойлголт юм. Байгаль
хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа бол уул уурхайн
үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд томоохон байр
эзэлдэг бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан
үнэлгээгээр тодотгон баталгаажуулсан байна. Байгаль орчинг
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хамгаалах төлөвлөгөөнд зардал хөрөнгийн эх үүсвэр, ажлын
норм, норматив, гүйцэтгэх хугацаа, технологийн онцлог зэрэг бүгд
туссан ба батлагдсан байх ёстой. Энэ бүхэн бичил уурхайчдын
хувьд байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр юм. Байгаль
хамгаалал, газрын нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээ юуны өмнө уул
уурхайн дэвсгэр газрыг Монгол Улсын газрын тухай хууль, Газрын
сангийн зориулалтын ангилалаар ашигт малтмал олборлож байгаа
/1/, үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга байгууламжийн /2/,
суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн /3/ гэсэн хэсгүүдээр өөр
хоорондоо ихээхэн онцлогтой юм.
1. Ашигт малтмал олборлож байгаа талбайн байгаль хамгаалал,
түүний нөхөн сэргээлт хамгийн их анхаарал татдаг. Энэ
ажлын цар хүрээ, байгаль хамгаалахад чиглэгдсэн арга
хэмжээ юуны өмнө ашигт малтмалын төрөл ба технологийн
онцлог, мөн түүнчлэн уурхайн оршиж байгаа байгаль, уур
амьсгалын бүсээс хамаарч ихээхэн ялгаатай байна. Энэхүү
онцлог байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд бүрэн
тусгагдсан байх шаардлага тавигддаг. Одоог хүртэл ихэнх уул
уурхайн үйлдвэрлэлийнхэн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээг байгаль орчны байцаагч,мэргэжлийн
хяналтынхан болон төрийн захиргааныхны өмнө л үзүүлэх
эрхийн бичиг мэтээр ойлгож, баримталж ирлээ. Энэ
үнэлгээ бол байгаль орчноо хамгаалах арга хэмжээнд
зориулагдсан аж ахуй эрхлэгчдийн зардлаар хийгдэх
үндсэн заавар, зөвлөмж юм шүү. Уурхайчид үнэлгээг бүрэн
ойлгож, үйлдвэрлэлд хэрэгжүүлэхийн тулд түүнийг хийсэн /
гүйцэтгэгчид/ мэргэжлийнхэнд өндөр шаардлага тавих, заалт
бүр дээр хамтран зөвшилцөж, тохиролцож байхыг чухалчлан
тэмдэглэе.
2. Үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга байгууламжийн талбай,
нийт эдэлбэрийн дотор бага талбай эзэлнэ. Ялангуяа бичил
уурхайчдын хувьд анхаарал татах асуудал бараг гарахгүй.
Гэхдээ барилга байгууламжтай тохиолдолд түүнийг эдэлбэр
газрын аль хэсэгт байрлуулахаас эхлээд хүдэр тээвэрлэлт,
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боловсруулалт
/баяжуулалт/-ын
технологийн
нэлээд
асуудал байгаль орчинтой нэн холбоотой. Аль ч нөхцөлд
хүдэр баяжуулалтыг нэгдсэн зохион байгуулалттай, нэг цэгт
төвлөрүүлж гүйцэтгэх нь технологийг боловсронгуй болгох,
эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ байгаль
орчныг хамгаалахад нэн чухал болно. Хамгийн наанадаж
бохирдлын олон голомт үүсгэхгүй, олон нийтийн хяналт
сайжрах, ил тод байхын зэрэгцээ хөрөнгө хүч төвлөрч чадна.
Барилга байгууламж барих үеийн газар шорооны ажлын
үед гарах янз бүрийн хэлбэр, хэмжээтэй чулуу мөн шороо,
хөрсөн материалыг боломжийн хэрэээр ангилж, ариг гамтай
хадгалахад анхаарах хэрэгтэй. Бичил уурхайд газрын хэвлий
цүнхээлж ухагдах үеэр гүний ба гадаргын хөрс чулуулагт
алдагдал их гардаг. Нөхөн сэргээлтийн үед хонгил ба траншей
/шуудуу/ - г дүүргэх тэр тусмаа хоруу элементгүй, үржил
шимтэй материалыг холоос тээвэрлэх, мөн өөр газарт ухаж,
төнхөх зэрэг бэрхшээл, хүндрэл гардгийг аль болохоор
багасгах.
3. Суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн талбайн
ашиглалтын эмх цэгц, зохион байгуулалт, байгаль хамгаалал
ба нөхөн сэргээлт, хүн амын таатай ажиллаж, амьдрах зэрэгт
олон талын нөлөөтэй. Ялангуяа бүх төрлийн хөдөлгөөнийг
аль болохоор хязгаарлах, хог хаягдалгүй, эмх цэгцтэй, эрүүл
орчныг сахихад илүүтэй анхаарах ба хаягдал материалаар
орчинг бохирдуулахгүй төвлөрүүлэх, техникийн хэрэгслийн
зогсоол зэргийг байгуулах хэрэгтэй. Суурьшлын бүсийн
хөрс ба ургамлан нөмрөгийг байгалийн төрхөөр нь хадгалж
үлдээх бүдүүвч зураг бэлтгэж, түүнийг чанд дагаж мөрдөх
хэрэгтэй юм. Хамгийн наанадаж гэр орон ба ажлын байр, хог
хуримтлуулах цэг, бохирын цэг, эдэлбэр талбайгаас гарах,
орох зэрэг зөрөг ба замыг нэг мөр болгох хэрэгтэй. Энэ бол
гарын дор бөгөөд чухал арга хэмжээ юм.
Нэгдүгээрт хатуу журам, хоёрдугаарт дадал буюу үнэнч сэтгэл,
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гуравдугаарт өөрөө өөртөө болон бусдад тавих шаардлага
хэрэгтэй. Үнэн хэрэгтээ эндээс л бүх юм эхлэнэ. Орчин хэдий
чинээ цэвэрхэн байх тусам хүн төдий чинээ орчноо хайрлаж
хамгаална.
Мөн түүнчлэн суурьшлын бүсийн байгалийн унаган нөхцлийг
хадгалаад зогсохгүй илүү тав тухтай орчинг бүрдүүлж
тохижуулах, ялангуяа мод тарих, цэцэрлэгжүүлэх бүрэн
боломж бий.
4. Уурхайчдын түүний дотор бичил уурхайчдын анхаарах нэг
зүйл бол өөрийн лицензтэй талбайн эргэн тойрон хөрс ба
ургамлан нөмрөгийг хадгалж хамгаалах асуудал юм. Уурхайн
эдэлбэр талбай, түүний дотор хөндлөнгийн үйл ажиллагаанаас
үүдэн эвдэрч сүйтгэгдсэн нь хэмжээгээр бага толбо маягтай
мөн байгалийн нөхцлөөрөө газартай урт хилээр холбогдох
тутам биологийн нөхөн сэргээлт төвөггүй хялбар болно.
Уурхайн эдэлбэрийн эргэн тойрны экосистемийн хадгалалт
хамгаалалт, түүнд ашигт малтмал олборлолтын нөлөөллийн
хэмжээ ба зэрэглэлийг тогтоох асуудал төр засаг, олон
нийтийн зүгээс уурхайчдын байгаль орчны хамгаалалтанд
өгөх үнэлгээний том хэсэг болно.
Дээр хоёр ба гуравдугаарт дурдсан санаа, зөвлөмж бол зөвхөн
бичил уурхайчдад төдийгүй төрийн холбогдох албан тушаалын
хүмүүст, тэдний зүгээс уурхайн эдэлбэр газрын хуваарлалт ба
байгаль хамгааллын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд
харгалзаж үзэх зүйл яах аргагүй мөн юм.
Хоёр. Доройтсон орчны нөхөн сэргээлтийн технологийн зарим
хувилбар
Байгаль хамгааллын тусгай технологиор хийгдэх, доройтсон
орчныг нөхөн сэргээх /техникийн ба биологийн / ажил ихэвчлэн
ашигт малтмал олборлолтын талбайд л гүйцэтгэх юм.
Доройтсон орчны нөхөн сэргээх ажлын технологи олон
хувилбартай бөгөөд тэдгээрийн үр дүнг үнэлж дүгнэх хэмжүүр ч мөн
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харилцан адилгүй гэдгийг хаа хаанаа мөрдлөг болгох хэрэгтэй.
Бичил уурхай эрхэлж байгаа газрын байгаль, уур амьсгалын
нөхцөл манай орны байгалийн бүс бүслүүрээр ихээхэн ялгаатай.
Бидний жишээ болгон авсан нутгуудын хоорондох байгалийн
нөхцлийн голлох ялгааг дараах хүснэгт ба зургаар үзүүлье.
Хүснэгт. Байгалийн ба уур амьсгалын зарим үзүүлэлт

№

1
2
3
4

Газрын нэр

Говь-Алтай
/Есөнбулаг/
Баянхонгор
/Баян-Овоо/
Дархан-Уул
/Шарын гол/
Дорноговь
/Айраг/

Тухайн
талбайн
өндөршил
дунджаар
/Д.Т.Д.м/

Хур
Үүнээс
Агаарын
тунадас
олон
олон
Дулааны
Хүйтний
жилийн
жилийн
улирлынх
улирлынх
дундаж
дунджаар IV-X сар
XI-III сар
температур
/мм/

2282

-0.7

176.5

162.9

13.6

2020

0.4

192.8

178.3

14.5

1010

0.7

280.3

261.6

18.7

1020

2.9

132

124.6

7.4

Энэ хүснэгтээс үзэхэд Алтайн нурууны салбар уулын дунд орших
Есөнбулаг хамгийн өндөр ба Орхон, Сэлэнгийн савд багтах Шарын
гол хамгийн нам дор, Есөнбулаг сумын газар нутаг нь Шарын гол
сумаас 2 гаруй дахин /2282:1010/ өндөрт байрлана. Хэдийгээр
Есөнбулаг, Айраг сумууд хоёулаа хуурай хээр ба говийн бүсэд орших
боловч агаарын жилийн дундаж температур Есөнбулагт хасах
хэмтэй байх ба Айраг суманд нэмэх 2,9 хэмтэй байх жишээтэй. Мөн
2 нутгийн хооронд жилийн дундаж хур тунадасны ялгаа / 176,5132,0/ 45 орчим мм болно. Энэ бол газрын өндөршилтийн үйлчлэл
юм. Харин ууландаа ойтой хавийн хээрт орших Шарын голын олон
жилийн дундаж тунадас хамгийн их ба хуурай хээрийн бүс дэх Айраг
сумаас /280,3-132,0/ 50 шахам мм-ээр илүү байгаа нь бүсийн нөлөө
болно. Эдгээр нутгуудад жилийн тунадасны хувиарлалтын ялгаа тэр
бүр ажиглагдахгүй байгаа нь эх газрын уур амьсгалтай нийт нутгийн
онцлог болно. Жилийн хур тунадасны 80 гаруй хувь нь дулааны
улиралд ноогддог нь ялангуяа доройтсон орчны биологийн нөхөн
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сэргээлтийг төлөвлөж, гүйцэтгэхэд тооцож үзэх хүчин зүйл юм.
Газарзүй ба уур амьсгалын дээр дурдсан онцлог нь газрын хөрс
ба ургамлан нөмрөгийг тодорхойлогч хүчин зүйл болно.
Эдгээр нутгийн ба тэдгээрийн онцлог ялгааг
ургамалжилтын жишээн дээр дараах зургаас үзнэ үү.

хөрс

ба

Хөрсний онцлог

Зураг. Шарын голын хөрс /Уурхайлсан талбайд/

Зураг. Айраг сумын /Тагтын хөрс/
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Зураг. Есөнбулаг /Шаврын гол/

70

•

Шарын голын хөрс үржил шимтэй, давхарга зузаантай,
ургамал хооллолтын шимт тэжээлийн бодис ба байгалийн
ургамлын үрийн нөөц ба үндэс арвинтай. Мөн түүнчлэн ус,
агаар, дулааны горим таатай, ул хөрсний ус ойртой байгалийн
ба таримал ургамал усаар дутагдахааргүй. Хөндлөнгийн
хоруу чанартай бодисыг шингээх, саармагжуулах багтаамж
сайтай зэрэг нөхөн сэргээлтийн технологи нөлөөлөх олон
давуу талтай. Ийм хөрс ихэвчлэн алтны шороон ба нүүрс,
газрын тос, шатдаг занар зэргийн орд газарт тархана. Ийм
хөрстэй ба байгалийн нөхцөлтэй газар доройтолд барагтай
бол өртөхгүй. Доройтсон ч нөхөн сэргэх чадвар сайтай. Нөхөн
сэргээх ба орчин сайжруулалтын технологийн сонголт арвин,
үр дүн богино хугацаанд ч гарах магадлалтай. Ийм талбайг
аль болохоор урьдынхаас илүү эдийн засгийн өгөөжтэй ба
байгалийн нэн таатай орчин үүсгэж ашиглахаар /ойжуулалт,
сайжруулсан хадлан, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо/ нөхөн
сэргээх бүрэн боломжтой байдаг.

•

Есөнбулагийн Шаварын голынхтой төсөөтэй хөрс БаянОвоогийн Алтан Усанд зэрэг алтны шороон орд болох
аллювийн буюу уулаас эхтэй эртний гол горхины салаа, жалга

БИЧИЛ УУРХАЙЧДЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН САЙН ТУРШЛАГА 2010-2014 ОН

дагасан газарт байна. Аллювын тэр тусмаа гравитацийн /
хүнд/ хүчээр хуримтлагдсан тунаж дарагдсан зэргээс жигд
бус үе давхаргатай үржил шимээр Шарын голынхоос доогуур,
байгалийн жижиг чулуутай, хуурайдуу, ул хөрсний ус холтой .
Багахан талбайд нарийн ховил маягтай тогтсон байдаг. Энэ
нарийн ховил маягтай тогтсон ордын хөрс эхэн хэсэгдээ
бүдүүн ширхэгтэй ба доод үзүүр хэсэгтээ тунаж тогтсон
нунтаг шороогоор элбэг. Ийм нөхцөлд ул хөрс давсжих нь
олонтой. Мөн түүнчлэн шороон орд нарийн цувсан хэлбэртэй
талбай үүсгэж тогтдогоос хүрээлж буй орчинтойгоо урт
хилтэй. Ингэснээр ялангуяа байгалийн ургамал богино
хугацаанд доройтсон орчинд орж ирэх магадлалтай. Талбайн
мезо орчин нам дор гадаргатайгаас тэндээс наанга хөрс,
шороо хийсэхгүй харин ч холоос хийссэн нь хурж тогтох
боломжтой. Энд ховил, хуурай сайр ,элс дагаж гүйгүүл
усанд автагдах аюултай. Энэ тухай техникийн ба биологийн
нөхөн сэргээлтийн үед бодолцож үзэх нь чухал. Магадгүй
гүний усанд харьцангуй ойр хүрэх тал бас бий. Иймэрхүү
талбайд өнгөн ба нийт үе давхаргын хөрс ба шороог ялган
хуулж, аригтай овоолго хийх, түүн дэх нутгийн ургамлын
үр ба магадгүй үндэслэг иш зэргийг хадгалах боломжит
нөхцөлтэй. Энэ тохиолдолд овоолгыг зөв байрлуулах, ус ба
салхинаас түүнийг хамгаалахад ихээхэн анхаарч үзүүштэй.
•

Цагаан Цахирын алтны үндсэн ба Айраг сумын жоншны
орд хяр толгодын орой дагасан байрлалтай, хөрс нь сул
хөгжилтэй, нийтдээ нимгэн, тэр аяараа цул чулуулаг дээр
дөнгөж үүссэн төлөв байдалтай.

Хөрс нимгэн, шууд цул чулуулаг дээр залгаж тогтсоноос
байгалийн нөхцөлдөө хүртэл нэн эмзэг, гарын ая даахгүй. Хөрс
хамгаалах, түүнийг хуулж овоолго хийх дараа нь нөхөн сэргээлтэд
ашиглах зэрэг асуудал голдуу хүрз барьсан бичил уурхайчдын
хувьд л боломжтой. Энэ багахан боломжийг зөв ашиглаж гэмээнэ
нөхөн сэргээлтийн үед том ашиг болно. Хөрс үүсч хөгжөөгүй унаган
нөхцөлд талбайн хөрсжүүлэлт, биологижуулалт хийх нь нэн амаргүй.
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Ялангуяа доройтсон талбай, ухагдсан цооногийг шимт хөрсөөр хучих
асуудал амьдралд тэр бүр бүтэхгүй. Зохих үр дүнгээ өгөхгүй хөрс
гүндээ ба гадаргатаа усаар урсах, салхиар хийсэх аюултай. Иймэрхүү
нөхцөлд үүссэн хөрс салхиар зулгарсан байх нь нэн элбэг. Ийм үед
хонгилыг дүүргэх, чигжих ажлыг нямбай суулт үүсэхээргүй дүүрэн
хийх. Магадгүй цооногийн амсрыг чулуугаар суултгүйгээр дүүргэх.
Салхиар шороо их хийсдэг нутагт төдөлгүй аясаараа наанги шороо
чулууны завсар хурах өөрөө / магадгүй түүнд ургамлын үр ч байх
боломжтой/ орж ирэх ба тэнд нь ямар ч ургамал ургадаг талтай.
Үргэлж сэргээгддэггүй /хөндөгддөггүй/, чулуун овоо цагийн аясаар
бүүр нарийн ургамалтай болчихсон байдаг юм. Мөн элгэн, нүцгэн
хадан уулыг бүдүүн тороор /жижиг нүдтэй/ нөмөргөн нүдэнд нь
шороо хуруулж, тэндээс хөрсжүүлж, ургамалжуулах үйл явц эхэлдэг.
Ургамлын үндэс хадыг өгөршүүлж, цуулаад таатай гэгч ургадаг.
Энэ бол чулуулгийн биологийн өгөршилт бөгөөд хөрс үүсэх хөгжих
үе шат юм. Энэ ч үүднээс нөхөн сэргээлтийн ажлын үр дүн гарах
хугацаа тавиу ба үнэлэлт дүгнэлтийг яаран хийх боломжгүй. Манай
өнөөгийн амьдралд унаган хөрсийг устгачихаад тухайн талбайг
зөөврийн хөрсөөр хучиж сайжруулах үйл ажиллагаа нэлээд бий. Энд
олон талын хүндрэл гардаг.Үүнд:
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1.

Хөрс шинэ газартаа тогтож, нийцээ олж чадахгүй байсаар
байгаад ус, салхиар алдагддаг.

2.

Зөөврийн хөрс тухайн орчинд ялангуяа тарих ургамалд
тэр бүр тохирдоггүй. Хөрс ба ургамал, микроорганизмын
хооронд зохицолдоо үүсдэггүй

3.

Үржил шимт хөрсний олборлолт /нийлүүлэлт/ бусад газрыг
эвдэхэд хүргэдэг.Эдийн засгийн хувьд ч хүндрэлтэй

4.

Хөрс зөөж, ургамал ургуулах үйл ажиллагаа өртөг өндөр
зэрэг болно. Ийм хүндрэл бичил уурхайчдад төдийгүй хотын
гудамж талбайн тохижилтонд хүртэл тохиолддог. Хөрс бол
байгалийн толь юм. Хөрс үүсэх нөхцөл өөрийнх нь шинж
чанарыг таньж ойлгохгүйгээр байгальтай эерэг харилцаа
үүсгэх тэр бүр боломжгүй.
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Ургамлан нөмрөгийн онцлог

Зураг. Шарын голын байгалийн ургамалжилт

Зураг. Айраг сумын Цахиуртын байгалийн ургамалжилт
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Зураг. Алтан усны байгалийн ургамалжилт

Зураг. Хавчигийн байгалийн ургамалжилт

Зураг. Шаврын гол байгалийн ургамалшилт
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Эдгээр зургаас үзэхэд байгалийн бүсээр ургамлын өсөлт
хөгжилт (ургац) ба зүйлийн бүрэлдэхүүн асар их ялгаатай байна.
Ургамалжилт, түүний зүйлийн бүрэлдэхүүн мөн амьтны төрөл зүйл,
микро организм газрыг олборолж, эвдсэнээс бүгд хөрстэйгээ хамт
үгүй болоход хүрэх юм. Доройтсон орчныг нөхөн сэргээж тэр бүр
унаган төрхөнд нь оруулахад амаргүй. Гэхдээ түүнийг байгалийн
унаган төрхтэй нь төсөөтэй байдалд хүргэх боломжтой. Иймээс
биологийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа уугуул нутгийн өөрийнх
нь ургамал, амьтны хэв шинж, төрөл зүйлтэй холбоотой.
Шарын голын нөхцөлд техникийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн анхны
жилд хөл газрын ургамал ургаад 2 жилийн дараа гэхэд агь, хялгана,
шириг улалж, элдэв өвстэй болж байна. Эндхийн өвс өндөр ба өтгөн.
Хөрсөндөө үрийн нөөц ихтэй. Харин Айраг сумын Цагаан Цахирын
цооног хооронд үлдсэн эрүүл талбайд дэрс харгана хадгалагдан
үлдсэн байгааг дээрх зургаас үзэж болно. Энэ бол бичил уурхайн
онцлог давуу тал юм. Өлийн Хавчиг, шириг улалжтай шигүү ургасан,
ургамал нь нөхөн сэргэх чадвар сайтай.
Доройтсон буюу эвдэрсэн орчныг нөхөн сэргээх технологи
түүний хувилбар олон хүчин зүйлээс хамааралтай гэдгийг
1.

Нөхөн сэргээх үйл явц

2.

Нөхөн сэргээлтийн ажлыг хүлээж авах, түүнд өгөх үнэлэлт
дүгнэлт хийх.

3.

Нөхөн сэргээлтийн ажлын норм норматив, үнэлгээ зэрэгт
тооцож үзэх шаардлага бий.

Уурхайн газрын нөхөн сэргээлтэд байгаль уур амьсгалын бүс
ба бүслүүрийнхээс гадна тухайн уурхайн эдэлбэр газрын бичил
нөхцлийг нэн чухалчлан үзэх ёстой. Ялангуяа уулын ар ба өвөр, голын
эх ба адаг, гадаргын хотгор ба гүдгэрийн хослол, ул хөрсний ба гүний
усны түвшин, гүйгүүл усанд автагдах, салхины цохилтод өртөх зэрэг
олон зүйлийг нэг бүрчлэн мөн хамтад нь тооцож төлөвлөх нь чухал.
Энэ тухай байгаль хамгаалах ажлын төлөвлөгөө, байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ зэрэгт л тодорхой
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тусгагдах ёстой. Нөхөн сэргээсэн талбайгаа бусад сөрөг нөлөөллөөс
хэдэн жилдээ хамгаалах асуудал чухал.Тарьсан ургамал эхний
жилүүдэд бүр ч эмзэг. Ялангуяа алтны шороон ордын хувьд урсгал
ус ихтэй, түүнээс урьдчилан хамгаалах хэрэгтэй.
Биологийн нөхөн сэргээлтийн хувьд аргацаасан, нүд хуурсан
мөн нэг дайралтаар хийгээд гүйцэтгэх гэсэн үйл ажиллагаа байж
болохгүй ба ийм тохиолдолд үр дүнд хүрэхгүй. Харин дэс дараалалтай,
нарийн нямбай үйл ажиллагааны үр дүнд нөхөн сэргээлт амжилттай
хэрэгжинэ.
Нөхөн сэргээлтийн үед онцгойлон баримтлах зарчим.

76

1.

Бичил уурхайн эзэмшил талбай харьцангуй жижиг, ялангуяа
гонзгой хэлбэртэй бол түүнийг хүрээлж буй талбайн
байгалийн төлөв байдал, нөхцөл нөхөн сэргээлтэд их
нөлөөтэй. Иймээс нөхөн сэргээлтэд уурхайн эдэлбэр газрын
орчныг байгалийн төрхөөр нь хадгалах асуудал нэн чухал.

2.

Уурхайн эдэлбэр газарт буюу хүрээ шугамын дотор
байгалийнхаараа ба сайжруулсан талбай аль болох их
хэмжээтэй мөн хэсэг хэсгээр байх тусам доройтсон орчны
нөхөн сэргээлтэд илүү сайн нөлөөлнө. Өөрөөр хэлбэл,
байгалийн аясаараа нөхөн сэргэх өргөн боломжтой.

3.

Доройтсон орчны зэрэглэл /сул, дунд зэрэг, хүчтэй, нэн
хүчтэй/ аль болох бага байх тусам нөхөн сэргээлт хямд,
хялбар, үр дүнтэй болно.

4.

Техникийн нөхөн сэргээлтийн үед ашигт малтмалын
ихэнхи /алтны үндсэн орд/ хайлуур жонш, нүүрс, шатдаг
занар гэх мэт/ төрөл, технологийн явцад хонгилыг дүүргэх
материал их хомсддог. Иймээс гүнээс гарч байгаа хаягдал
материалыг анхнаас нь зөв, гамнаж хамгаалах асуудал
чухал билээ.Овоолгоор цооногийг булахдаа, нэгдүгээрт
овоолгын өнгөн гадарга дахь том чулуулгаа доор нь хийх,
хоёрдугаарт овоолгын суурийн хөрс ургамлан нөмрөгийг
хөндөхгүй байхад анхаарах хэрэгтэй. Туршлагаас харахад
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овоолгын хонгилын эсрэг талын ар хормойн хэсэгт гүний
давстай чулуулаг байрандаа хавирган сар хэлбэртэй үлдсэн
байдаг. Мөн нүхийг бөглөхийн тулд түүний амсар хавийн
хөрсийг хуулж, нүцгэлэх нь олонтой. Ингэснээр доройтсон
талбайнхаа хүрээг тэлж, улам том болгоно гэдгийг сайтар
ойлгох.
5.

Бичил уурхайчдын хувьд гадаргын ба хэвлийн материалыг
ширхэгийн том жижиг, үржил шимтэй ба хоруу чанартай
эсэхээр ангилж, овоолго хийх бүрэн боломжтой. Овоолгыг
тараах, нүхийг булж тэгшлэхэд материалыг дараах дэс
дараалалтай хийхийг /том ширхэгтэй --- хоруу бодистой---хоруу бодисгүй----жижиг чулуу---үржил шимтэй гэх мэт/
гүйцэтгэгч мөрдлөг болгох.

6.

Олборололт явагдсан газраас гадаад орчны ус, агаар,
хөрсөнд хоруу чанартай химийн элемент тархах аюулыг
юуны өмнө хязгаарлах нь чухал асуудал юм. Үүнд эх оронч,
эзэн хүний сэтгэл, хандлага маш чухал.

7.

Уурхайн эдэлбэр газрын дотор гүний /хоруу элементтэй
хялбар уусах давстай, хүчтэй хүчиллэг, шүлтлэг гэх мэт/
материалын хүрээлэн буй орчинд үйлчлэх тархалтыг
хязгаарлах шаардлагатай.

8.

Доройтсон орчин ялангуяа биологийн нөхөн сэргээлтийн
үед талбайг захаас нь хумиж ажиллах зарчмыг баримтлах
хэрэгтэй.

9.

Ашигт малтмал олборлосон газарт нөхөн сэргээлт хийх
ажлыг хэд хэдэн үе шаттай аль болохоор нямбай гүйцэтгэнэ.
Техникийн ба биологийн нөхөн сэргээлтийн хооронд
тодорхой цаг хугацааны завсарлага байх хэрэгтэй ба энэ
хугацаанд хөрс эвээ олж, нягтарших боломжтой байна.

10. Биологийн нөхөн сэргээлтэд аль болох нутгийн ургамлыг
ашиглах нь зүйтэй. Нэг удаагийн үйл ажиллагаагаар
бүгдийг сайхан болгох боломж тэр бүр байхгүй. Энд бут
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сөөг, сөөгөнцөрт илүүтэй анхаарал тавих нь чухал юм.
Голомтолсон нүцгэн талбай том бол түүний төв хэсгүүдэд
энд тэнд тохмын чинээ газрыг ч гэсэн ургамалжуулвал
цаашид биологиийн сэргэлт явагдах нөхцлийг бий болгоно.
Том талбайг нийтэд нь нэг дайралтаар ургамалжуулах нь
тийм ч амаргүй. Иймээс бага талбайд ч гэсэн чанартай үйл
ажиллагаа илүү өгөөжтэй.

ДҮГНЭЛТ
Нэг. Дүгнэлт
Дээр дурдсан аймаг сумдын нутаг дахь алт ба хайлуур жонш
олборлож байгаа зарим ТББ, түүний нөхөрлөлийн байгаль орчны
хамгаалал, уурхайлсан газрын нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаатай
танилцсанаар дараах дүгнэлтэд хүрч байна.Үүнд:
1.1. Сүүлийн жилүүдэд ХАМО иргэд нэгдсэн зохион байгуулалтад
орсноор ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын
байгаль орчин хамгаалах, ашигт малтмал олборлосон,
эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийх заалтууд хэрэгжих
бодит боломж бүрджээ.
1.2. ЗГ-ын 308 дугаар тогтоолоор батлагдсан журманд Бичил
уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг тусгахаар ажиллаж
байна.
1.3. Бичил уурхайчдын ТББ ба тэдгээрийн нөхөрлөлийн гишүүд
байгаль орчноо хамгаалах, нэгэнт доройтсон газрыг нөхөн
сэргээх ажлын чиглэлээр өөрсдийн хариуцлагыг ашигт
малтмал олборлолтын том аж ахуйн нэгжтэй ижил түвшинд
тавьж ажиллаж байна.
1.4. Бичил уурхайчид байгаль хамгаалах, доройтсон газрыг
нөхөн сэргээх асуудлаар нутгийн захиргааны болон
өөрөө удирдах байгууллагатай нягт хамтран ажиллах
шаардлагатай байна. Энэ бол бичил уурхайчдын байгаль
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хамгаалал, нөхөн сэргээлтээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийн
үндэс болж байна.
1.5. Ашигт малтмалын олборлолт эрхэлж байгаа гишүүдийн
үүсгэн байгуулсан ТББ-уудын үйл ажиллагаанд байгаль
хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн хүрээн дэхь санаачлага,
туршлага олон хувилбартай бөгөөд өөр өөрийн байгаль
уур амьсгал, ашигт малтмал олборлолт, баяжуулалтын
онцлогтой холбогдож байна.
1.6. Өнөөдөр ТББ-ынхан, тэдгээрийн нөхөрлөл бүхэн л байгаль
орчин хамгаалалт, газрын нөхөн сэргээлтээр хэлэх үгтэй,
хийсэн ажилтай болжээ. Ялангуяа тэд уурхайлсан газрын
техникийн нөхөн сэргээлт буюу газрын гадаргыг байгалийн
төрхөнд нь оруулах талаар туршлага ихтэй. Энэ ажлын
үр дүнд овоолго тараагдаж, хонгил нүх булагдаж, тэр
талбайгаас хүрээлэн буй орчинд ус, агаар, хөрс, ургамалд
нөлөөлөх сөрөг үйлчлэл бүрэн зогссон байна. Мөн тухайн
талбайд хүн ба амьтан аюулгүй орших, цаашид нутаг орны
биологийн идэвх сэргэх боломж бүрдэж байна.
1.7. Бичил уурхайчдын дунд байгаль хамгаалал, нөхөн
сэргээлтээр сайн туршлага нэлээд их бөгөөд амьдралд үр
дүнгээ өгч байгаад эргэлзэх юмгүй.
Тэд газартай шууд харьцаж туршлагатай болж хөрс, ус,
агаарынхаа мөн чанар, экосистемд гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг
бүрэн ухаарч, хайрлаж хамгаалах хувиршгүй сэтгэлтэй болж. Энэ
бол байгаль хамгаалах ард түмний ширгэшгүй баялаг гэхээс өөр
аргагүй.
Байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлтийн энэ ажил гэхдээ олон
талтай, амаргүй /хүч, хөрөнгө их шаардагдах/, үр дүн нь удаан
хугацааны дараа гардаг зэрэг онцлогтой.
Энэ ч үүднээс өнөөгийн тухайн чиглэлээр хийгдсэн ажил, гарч
буй сайн туршлагыг эхлэлийнх гэлтэй. Нөхөн сэргээлтийн явцад
хуримтлагдаж байгаа туршлагыг тал бүрээс нь судлан сайжруулах,
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бусдад дэлгэрүүлэх асуудал өвөрмөц бөгөөд хариуцлагатай.Энэ
чиглэлээр цаашид хийх ажил, авах арга хэмжээ их байна.
Хоёр. Газрын нөхөн сэргээлтээр бичил уурхайчдад тохиолдож
байгаа бэрхшээл түүнээс гарах боломж.
Бичил уурхайчдын дунд ялангуяа ашигт малтмал олборлосон
газрын хөрс болон ургамлан нөмрөг, биологийн олон янз /нутгийн
болон нүүдлийн/ байдлыг нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд дараах
бэрхшээлүүд байгаа ба тэдгээрийг дараах байдлаар шийдэх
боломжтой юм. Үүнд:
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a.

БУ-н нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг Бичил уурхайгаар ашигт
малтмал олборлох журмын хавсралтаар батлуулах.

b.

Мэргэжлийн хүний идэвхтэй оролцоогоор, ялангуяа биологи,
геологи, ургамал, хөрс судлал, экологи хангах.

c.

Нөхөн сэргээлтийн технологийн нарийн хувилбаруудын
тухай бичил уурхайчдад мэдлэг боловсрол олгох, семинар,
сургалтыг ашигт малтмалын төрөл, нутгийн байгаль
уур амьсгал, олборлолт газар нутгийн дараа дараагийн
ашиглалтын зориулалт зэргээр ялгавартай зохион байгуулах.

d.

Техникийн нөхөн сэргээлтийн үе шатанд газрын үүсмэл
гадаргыг байгалийн төрхөнд оруулахад ашиглах материалын
ангилал /гүний чулуулгаас гаралтай,тэндээс агаар ба усанд
тархах хоруу бодисын үйлчлэлтэйг хамгийн гүнд, үржил
шимгүй ч сөрөг үйлчлэлгүйг дунд хэсэгт, үржил шимтэй
хумус бүхий хөрсийг өнгөнд/-ыг сайтар харгалзаж ангилан
үздэг арга эзэмших хэрэгтэй. Бичил уурхайчдыг ялангуяа
үржил шимт хөрсний овоолго хийх, түүнийг хамгаалж
хэрэглэх, ажлын нарийн арга барилд сургах.

e.

Овоолгыг тараах, хонгилыг дүүргэхэд газрын буюу хөрсний
нягтралт ба уусмалынх нь РН-ийг тодорхойлж, түүнтэй
уялдуулж биологийн нөхөн сэргээлтийн технологийн
сонголтыг хийх.
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f.

Биологийн нөхөн сэргээлтэд нутгийн унаган ургамал, бут
сөөг, модлог ургамлыг илүүтэй ашиглах ба сонголтод
мэргэжлийн туслалцаа авч байх.

g.

Нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээн дэх бичил уурхайчдын
дунд байгаа сайн туршлагыг олон хувилбараар мэдээллийн
сувгуудаар бусдад хүргэж байх.

h.

Нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх
сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн төлөвлөгөөг улсын хэмжээнд
өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх,.

i.

“Нөхөн сэргээлтийн ажлын төлөвлөгөө”-г боловсруулж
дагаж мөрдөх.

Гурав. Газрын нөхөн сэргээлтийн хэмжээнд бичил уурхайчдын
материаллаг баазыг бэхжүүлэх, эдийн засгийн чадавхийг
дээшлүүлэх.
3.1. Техникийн нөхөн сэргээлтийн хөдөлмөрийг шаардлагатай
тохиолдолд механикжуулах.
3.2. Биологийн нөхөн сэргээлтэд шаардлагатай нутгийн бут
сөөг, олон настын үр, жимс жимсгэнэ, модны суулгацаар
хангах.
3.3. Нөхөн сэргээлтийн гар аргад зориулсан жижиг багаж,
төхөөрөмжийг зохион бүтээх, бөөнөөр үйлдвэрлэх ба бичил
уурхайчдад нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
3.4. Бичил уурхайгаар эвдрэлд орсон, орхисон газарт
нөхөн сэргээлтийг аль болох бичил уурхайчдын ТББаар гүйцэтгүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг орон нутгийн
хөрөнгөөр шийдвэрлэх.
3.5. Бичил уурхайн газрын нөхөн сэргээлтэд тусалж байгаа хувь
хүмүүс, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, ТББ ба гадаад
дотоодын хөрөнгө оруулагчдын санаачлагыг өрнүүлж
нэмэгдүүлэх боломжийг дэмжих.
3.6. Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаас
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бичил уурхайчдын газрын нөхөн сэргээлтээр шинэ
технологи боловсруулах туршилт, шинжилгээ, төслийг
санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч байх.
Дөрөв. Төрөөс бичил уурхайчдыг
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох.

дэмжих

бодлогын

Ашигт малтмал олборлолтоос доройтсон газрыг нөхөн сэргээх
ажлын норм, норматив, үнэлгээг, тэдгээрт нөлөөлөх хүчин
зүйлүүдтэй уялдуулан нарийвчлан боловсруулах.
4.1. Зохион байгуулалтад нэгдсэн бичил уурхайчдыг ашигт
малтмал олборлох талбайгаар ЗГ-ын 2010 оны 308 дугаар
тогтоолоор баталсан журмын дагуу ойрын дунд хугацаанд
баталгаатай хангах. Ашигт малтмал олборлох талбайн
эрхийг бичил уурхайчдад олгохдоо тэдний нөхөн сэргээсэн
талбайн хэмжээ ба чанартай холбож үзэж байх.
4.2. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын /УУЯ, АМГ ба
БОАЖЯ/ хоорондын уялдаа холбоог /ЗГ-ын 2010 оны 308
дугаар тогтоолоор баталсан журамд тусгах замаар/ нарийн
зохицуулж, бичил уурхайчдад хүндрэл багатай болгох.
4.3. Бичил уурхайчдад нөхөн сэргээсэн газраа зөв зохистой,
үр бүтээлтэй бусад зориулалтаар эзэмших эрх олгох. Тэр
хүрээнд томоохон барилга байгууламж, арга хэмжээний
зураг төсөл боловсруулахад туслалцаа үзүүлэх.
4.4. Бичил уурхайчид олборлолт явуулсны дараа нь нөхөн
сэргээсэн газраа хөдөлмөрийнхөө үндсэн хэрэгсэл болгон,
тэнд тогтвортой амьдрах баталгаатай болох эрх зүйн акттай
болох.
4.5. Нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад мониторинг хийж
тогтвортой гадарга ба хөрс, ургамлан нөмрөг үүсэх төлөв
байдалд мөн газрыг цаашдын ашиглалтын зориулалтад
ортол үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлж, эцэслэн хүлээж авдаг
журамтай болох.
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4.6. Бичил уурхайчдад газрын нөхөн сэргээлтийг байгаль
хамгаалахад чиглэгдсэн бусад төрлийн үйл ажиллагаагаар
дүйцүүлэн гүйцэтгэх боломж бүрдүүлэх хэрэгтэй байна.
*****************
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