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байрлуулсан.

Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай

Оюу Толгой төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээг англи хэл дээр боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав. 
Оюу Толгой ХХК энэхүү үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, 
үнэн зөв орчуулахаар хичээнгүйлэн ажилласан болно. Гэвч 
орчуулгын зарим хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол 
хувилбарын хооронд ямар нэгэн зөрүү гарч болзошгүй юм. 
Хэрэв орчуулгын үнэн зөв байдалтай холбоотой ямар нэгэн 
эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны эх болох англи 
хувилбарыг уншина уу.

Оюу Толгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын 
талаар ямар нэгэн баталгаа гаргахгүй бөгөөд Оюу Толгой ХХК 
нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн 
аливаа (Гэрээ, хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль 
тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг хариуцахгүй 
болно. 

Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах 
талаарх өөрийн санал, дүгнэлтээ OTESIA@ot.mn хаягаар 
ирүүлнэ үү.

Translation Accuracy Disclaimer

The Environmental and Social Impact Assessment for the Oyu 
Tolgoi Project has been written in the English language and 
translated into Mongolian. 

OT LLC has attempted to provide an accurate translation in the 
Mongolian language, but due to the difficulties of translation, 
differences may exist. If any questions arise related to the accuracy 
of the information contained in the translation, please refer to the 
English version of the document which is the official version of the 
document.

OT LLC makes no warranty, express or implied, as to the accuracy, 
completeness or reliability of the translation. OT LLC shall not be 
liable for any damages arising from the translation, including but 
not limited to direct or indirect, incidental, special, consequential 
or exemplary damages, whether such damages arise in contract, 
negligence, tort, under statute, in equity, at law or otherwise. 

Should you would like to report a translation error or inaccuracy 
or suggest a more appropriate contextual understanding, please 
contact notify at: OTESIA@ot.mn    
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1 ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН 
ТАНИЛЦУУЛГА 

Монгол Улсын Өмнийн Говийн бүсэд орших Оюу Толгой 
төсөл нь дэлхийн хамгийн том зэс-алтны ордыг ашиглах 
бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.



Оюу Толгойн хүдэр дэх үнэт эрдсийн (металлын) өндөр агуулга нь бүтээгдэхүүний 
өөрийн өртгийг бууруулж, дэлхийн зах зээл дээр Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулахад хувь нэмрээ оруулна.



6 Оюу Толгой төслийн танилцуулга
Оюу Толгой төсөл
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Зураг 1: Төслийн байршил

Оюу Толгой нь Монгол Улсын дэлхийн жишигт нийцэх анхны уул уурхайн компани болно.



7Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Ерөнхий тойм (Техникийн бус)

Монгол Улсын Өмнийн Говийн бүсэд 
орших Оюу Толгой төсөл нь дэлхийн 
хамгийн том зэс-алтны ордыг ашиглах 

төсөл юм. 2001 онд нээн илрүүлсэн тус орд нь 
Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 550 км, Монгол, 
Хятадын хилээс хойш 80 км зайд оршдог. Зураг 1-д 
төслийн байршлыг харуулав. 

Төслийн үйл ажиллагааг Оюу Толгой ХХК (Оюу 
Толгой) хэрэгжүүлж буй бөгөөд алт болон 
зэс олборлон, боловсруулж өндөр агууламж 
бүхий баяжмал үйлдвэрлэн экспортлох замаар 
дэлхий нийтийн аж үйлдвэрийн хөгжлийг 
дэмжих зорилготой юм. 2013 он гэхэд Оюу 
Толгой үйл ажиллагааны шатанд шилжихэд 
хүдэр олборлолтын хэмжээ 100 000 тонн/өдөр 
байх юм. Тус төсөл нь Монгол Улсын түүхэн дэх 
хамгийн том хөрөнгө оруулалтыг хийж буй бөгөөд 
хайгуул, судалгааны ажилд зарцуулсан 1.3 их 
наяд төгрөгөөс (1 тэрбум ам доллар) гадна 7.8 
их наяд төгрөгийн (6 тэрбум ам доллар) хөрөнгө 
оруулалтыг хийгээд буй юм. Оюу Толгой ХХК-ийн 
34%-ийг Монгол Улсын Засгийн газар эзэмшдэг 
бөгөөд 66%-ийг “Айвенхоу Майнз”компани 
(Айвенхоу) эзэмшдэг. 2012 оны 1 дүгээр сарын 24-
ний байдлаар “Айвенхоу” компанийн 51%-ийг Рио 
Тинто компани эзэмшиж буй бөгөөд “Рио Тинто” 
нь аюулгүй, тогтвортой дэлхийн зэрэглэлийн 
зэсийн бизнесийг хөгжүүлэх зорилгоор Оюу 
Толгой төслийг удирдан ажиллаж байна. 

“Рио Тинто” нь Англи улсад байрладаг дэлхийн 
тэргүүлэх уул уурхайн групп бөгөөд 2012 оны 5 
дугаар сарын 30-ны байдлаар зах зээлийн нийт 
үнэлгээ нь ойролцоогоор 54 тэрбум паунд буюу 
83 тэрбум ам доллартай тэнцдэг. “Айвенхоу” нь 
Канадын уул уурхайн компани бөгөөд Монгол 

Улсад “Саус Гоби Ресурс” нүүрсний уурхайн 57%-ийг 
эзэмшихийн зэрэгцээ Австрали болон Казахстан 
улсуудад уул уурхайн төслүүдийг хэрэгжүүлдэг. 

Оюу Толгой төсөл нь аюулгүй ажиллагаа болон 
байгаль орчин, орон нутгийн ард иргэдэд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулахад голлон чиглэсэн төслийг 
хэрэгжүүлж байна. Тус төсөл нь Монгол Улсад 
эерэг нөлөөлөл үзүүлж буйг баталгаажуулах 
замаар өөрийн нэр хүндийг бий болгохыг зорьж 
буй бөгөөд Монгол Улсад үзүүлж буй үр шимийн 
хувьд эдийн засгийн томоохон үр дүн, ажиллах 
хүчний мэдлэг болон ур чадвар, бүх нөхцөлд 
бизнесийг шударгаар эрхлэх зэрэг үр шим багтах 
юм. Компани нь мөн “тэг” хэмжээний осол гэмтэл, 
хариуцлагатай үйл ажиллагаа болон ажилтнуудыг 
хөгжүүлэх, дэмжих зэрэг үнэт зүйлс дээр өөрийн 
үйл ажиллагааг төвлөрүүлж байна. Эдгээр үнэт 
зүйлс нь Оюу Толгойн “Бидний ажлын арга барил” 
хэмээх цогц стандарт, дүрэм журмыг тусгасан 
баримт бичигт дурьдагдсан бөгөөд энэ нь төслийн 
зүгээс тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах 
зорилгыг бодитойгоор хэрэгжүүлэхэд ихээхэн ач 
холбогдолтой юм.

Оюу Толгой нь ойролцоогоор 1000 орчим 
Монголын үндэсний ханган нийлүүлэгчтэй гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна.



2 Оюу Толгой нь эдийн засгийн хөгжил, үндэсний орлого, 
ажил эрхлэлт болон ажиллах хүчний ур чадварын 
хөгжил зэрэг чиглэлээр Монгол Улсын хувьд маш өндөр 
ач холбогдолтой байх юм

МОНГОЛ ОРНЫ 
ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ



Сүхбаатарын талбай, Монгол улсын Төрийн ордон байрлах газар. Татвар, лицензийн 
төлбөр, шимтгэл болон ноогдол ашгаар дамжуулан Монгол улс нь Оюу Толгойн уурхайн 

ашиглалтын үйл ажиллагааны хугацаанд олох орлогын 55 -70%-ийг хүртэх юм.



10 Монгол орны гэрэлт ирээдүй
Оюу Толгой төсөл

Оюу Толгой нь Монгол Улсад хэрэгжиж 
буй уул уурхайн хамгийн том төсөл 
болохын хувьд Монгол Улсын хөдөлмөр 

эрхлэлт, ажиллах хүчний ур чадварын хөгжил, 
эдийн засгийн хөгжил, орлого бүрдүүлэлтэд 
ихээхэн эерэг нөлөөг үзүүлнэ.

Тус төсөл нь дор дурьдсан үр ашгийг авчирна 
хэмээн хэмээн урьдчилан тооцолж байна:
 Эдийн засаг: Төслийн бүтээн байгуулалтын ажил 

нь Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(ДНБ)-ийг 15%-иар нэмэгдүүлэх юм. Уурхай 
үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний дараа Монгол 
Улсын ДНБ нь 2020 он гэхэд 35%-иар нэмэгдэнэ. 
(Эх сурвалж: “Оюу Толгойн зэсийн уурхайн 
олборлолт: Монгол Улсад үзүүлэх макро-эдийн 
засгийн нөлөөллийн үнэлгээ,” 2011 оны 2 дугаар 
сар. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль болон 
BAEconomics компани).

 Ханган нийлүүлэгчдийн хөгжил: Төсөл нь 
шаардлагатай бараа, үйлчилгээг дотоодоос 
худалдан авахад түлхүү анхаарч, “Оюу Толгойн 
худалдан авах ажиллагаанд баримтлах зарчим 
ба бодлого 2012”-ийг боловсруулан, уг бодлогын 
хүрээнд дотоодын болон орон нутгийн ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг ашиглан, төслийн зүгээс 
Монгол Улсын эдийн засгийн итгэлцүүрийн 
нөлөөг нэмэгдүүлэхээр чармайн ажиллаж 
байна.

 Хөдөлмөр эрхлэлт: Төслийн барилга, бүтээн 
байгуулалтын үе шатанд 2011 оны 12 сарын 
байдлаар ойролцоогоор 14 800 ажлын байрыг 
бий болгоод байгаа нь тус компанийг Монгол 
Улс дахь хамгийн том ажил олгогч болгож буй 

юм. Эдгээрээс бараг 10 000 нь Монгол Улсын 
иргэд байна. Оюу Толгой нь үйл ажиллагааны үе 
шатандаа ихэвчлэн Монголчуудыг ажиллуулах 
зорилгоор ажиллах хүчийг сургахад анхааран, 
хүчин чармайлт гарган ажилладаг. Одоогоор 
Оюу Толгой 110 тэрбум (85 сая ам. доллар) 
зарцуулан 3,300 Монгол иргэдийг сургах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй бөгөөд эдгээр 
төгсөгчдөөс өөрийн компанид ажилтнуудыг 
сонгон авахын зэрэгцээ бусад үндэсний 
байгууллагуудыг ч ажиллах хүчнээр хангах 
юм. Төслийн үйл ажиллагааны үе шатанд 
ойролцоогоор 3,500 орчим ажлын байрыг бий 
болгох бөгөөд арван жилийн дотор 10 ажилтан 
бүрийн 9 нь Монгол ажилтан болох юм. 

 Бүс нутгийн хөгжил: Төслийн хүрээнд бүс 
нутгийн, ялангуяа төсөл хэрэгжих Өмнөговь 
аймаг болон Ханбогд сумын хөгжлийг дэмжин 
ажиллах болно. Уг төслийг Монгол Улсын 
Засгийн газраас саяхан байгуулсан Өмнийн 
Говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл (ӨГБХЗ) нь 
баялгийг ашиглахтай холбоотой томоохон дэд 
бүтцийн бусад төслүүдтэй харилцан уялдуулан 
зохицуулах юм.

ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН 
ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД
Оюу Толгой ХХК нь тогтвортой хөгжлийг дэмжих 
зорилгоор байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 
тэнцвэртэй байдлыг хангаж ажиллах болно. 
Дэлхийн бизнесийн хамтын нийгэмлэгийн 
хариуцлагатай гишүүн болохын хувьд Оюу Толгой 
ХХК нь өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй орон 
нутгийн байгаль орчин, ард иргэдийн өмнө 

Усны нөөцийн нарийн нягт хяналт нь хуурай уур амьсгалтай Өмнийн Говийн 
хувьд тэргүүлэх ач холбогдолтой болохыг Оюу Толгой бүрэн ухамсарладаг.
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хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа бүрэн ухамсарлан 
ажиллах болно. 

Оюу Толгой нь үйл ажиллагааныхаа туршид 
олон улсын аж үйлдвэрийн тэргүүлэх туршлагыг 
хэрэгжүүлэх замаар төслийн үр дүнг нэмэгдүүлж, 
болзошгүй сөрөг нөлөөллийг дор дурьдсанчлан 
багасгах, бууруулах арга хэмжээг авах болно. Үүнд:
Олон нийт
 Бид 2002 оноос хойш оролцогч талуудтай өргөн 

хүрээнд зөвлөлдөх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан бөгөөд хайгуулын үйл ажиллагаа 
эхэлсэн үеэс хойш төслийн нийт хугацаанд 
бидний үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх 
Оролцогч ба сонирхогч талуудыг татан 
оролцуулах төлөвлөгөөг боловсруулан гаргаад 
байна.

 Бид ур чадвар бүхий Монголын ажиллах хүчийг 
сурган бэлтгэх хүсэл эрмэлзэлтэй бөгөөд 
үүнийхээ хүрээнд Монголын ажиллах хүчний ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий сургалтын 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

 Төслийн үйл ажиллагааны талаар бид олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэн, орон нутгийн 
иргэдийн оролцоонд түшиглэсэн хяналт 
шинжилгээний хүрээнд нягт хамтран ажиллана.

Эдийн засаг
 Төсөл нь Монгол Улсын эдийн засагт томоохон, 

эерэг нөлөө үзүүлнэ хэмээн итгэж байгаа бөгөөд 
төслийн үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагт 
тогтвортой эдийн засгийн үр ашгийг хүртээхэд 
Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран 
ажиллаж туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх болно.

	“Оюу Толгойн худалдан авах ажиллагаанд 

баримтлах зарчим ба бодлого 2012” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд бид 
Монголын ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх болно. Түүнчлэн Орон нутгийн 
бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн (ОНБЭЗХ) 
хөтөлбөрөөр дамжуулан орон нутгийн ханган 
нийлүүлэгчдийг дэмжин ажиллах болно.

Бүс нутгийн хөгжил 
 Бид бүсийн хөгжлийн үйл ажиллагааг 

зохицуулах, ӨГБХЗ зэрэг Засгийн газраас 
санаачилсан удирдах чиглэлийн санаачилгуудыг 
дэмжин ажиллах болно.

 Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэйгээр тухайн 
бүс нутаг руу хүмүүс ихээр шилжин суурьших 
магадлалтай бөгөөд энэ асуудлыг орон нутгийн 
ард иргэдэд ашигтайгаар шийдвэрлэх тал дээр 
санаачилга гарган ажиллах болно.

 Бид олон нийтийн төлөвлөлт, дэд бүтцийн 
хөгжил дэх орон нутгийн иргэд, төрийн 
байгууллагуудад өөрийн Орон нутгийн болон 
бүсийн төлөвлөлт, дэд бүтцийн хөтөлбөр 
(ОНБХДБХ)-өөр дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх 
болно.

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал
 Бид “Рио Тинто” корпорацийн боловсруулсан 

‘Цэвэр эерэг нөлөөлөл (ЦЭН)-ийг хэрэгжүүлэх 
зорилготой.

 Бид байгууламжууддаа биологийн төрөл 
зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөг 
бууруулсан, эмзэг биологийн төрөл зүйлсээс 
зайлсхийсэн нөхцлөөр барьж байгуулах бөгөөд 
хэрэв тухайн нөлөөлөл нь зайлшгүй үүсэх 
тохиолдолд түүнийг бууруулах болон нөхөн 
тэнцвэржүүлэх арга хэмжээг авна.
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 Бид зэрлэг амьтдыг хамгаалах уламжлалт аргыг 
сонгон хэрэгжүүлж буй бөгөөд төслийн үйл 
ажиллагааны улмаас үүсэх нөлөөллийн бодит 
ул мөр болон шууд нөлөөллийн бүсээс гадна 
өргөн хүрээний экосистемийн менежментийн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

 Бид бусад төсөл хэрэгжүүлэгч, Засгийн газрын 
болон төрийн бус байгууллагууд (ТББ), орон 
нутгийн ард иргэдтэй хамтран ажиллаж бүс 
нутгийн хэмжээнд зэрлэг ан амьтдад аюул 
учруулахгүй байх арга замыг эрэлхийлэх болно.

Ус
 Хуурай уур амьсгал бүхий Өмнийн Говийн 

бүс нутагт усны нөөцийг хариуцлагатай зөв 
зохистой ашиглах нь бидний хамгийн гол зорилт 
гэдгийг бүрэн ухамсарлаж байгаа.

  Үйл ажиллагааныхаа бүх шатанд технологийн 
сонголт, үр ашигтай боловсруулах үйл явц болон 
усыг дахин боловсруулан ашиглах зэргээр усны 
нөөцийг үр дүнтэйгээр зарцуулах болно.

 Бид бусад хэрэглэгчдийн ашигладаггүй усны 
нөөцийг ашигладаг. Өөрсдийн усан хангамжийн 
боломжуудыг байнга үнэлэн, бидний үйл 
ажиллагаа бусад хэрэглэгчдэд сөргөөр 
нөлөөлөхгүй байхад анхаарлаа хандуулах 
болно.

Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон байгаль 
орчин
 Өөрийн үйл ажиллагаанд осол гэмтлийг 

“тэг” хэмжээнд байлган, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа болон байгаль орчны (ЭМААБО)-ны 
гүйцэтгэлийг чандлан мөрдөж, үйл ажиллагаагаа 
байнга сайжруулах зорилготой.

 Бид хүлээн зөвшөөрөгдсөн ЭМААБО-ны 
менежментийн системийг бий болгосон 
бөгөөд ийм төрлийн системийг манай ханган 

нийлүүлэгчид мөн даган мөрдөхийг хөхиүлэн 
дэмждэг.

 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээс 
өмнө Олон улсын стандартын байгууллагын 
(ISO) 14001 стандартын гэрчилгээг өөрийн 
Байгаль орчны менежментийн системд 
авснаар байгаль орчныг хамгаалах нь бидний 
тэргүүлэх ач холбогдол өгч буй асуудал болохыг 
монголчуудад таниулан баталгаажуулж байна.

БҮС НУТГИЙН ХӨГЖИЛ
2009 оны 10 дугаар сард Оюу Толгой ХХК болон 
хувь нийлүүлэгчид Монгол Улсын Засгийн газартай 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ)-нд гарын үсэг 
зурсан. ХөОГ нь төслийн үйл ажиллагаанд хамаарах 
татвар болон зохицуулалтын орчныг тодорхойлж, 
Монгол Улсын Засгийн газарт Оюу Толгой ХХК-ийн 
34%-ийг эзэмшүүлэх болсон билээ. 

ХөОГ нь Оюу Толгой төсөлд Монгол Улсын болон 
олон улсын стандартуудад нийцсэн орчин үеийн 
олборлолт, боловсруулалтын технологийг ашиглах, 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг боломжит 

Оюу Толгой төслийн хөрөнгө оруулагчид болон 
Монгол Улсын Засгийн газрын хооронд зургаан 
жил үргэлжилсэн хэлэлцээрийн үр дүнд 2009 онд 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурсан.

Боловсрол нь эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг гэдэгт Оюу Толгой итгэдэг.
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доод түвшинд хүртэл бууруулахуйц хэмжээнд үр 
дүнтэй үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах үүргийг 
хүлээлгэсэн. Мөн тус гэрээнд дор дурьдсан 
бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа 
багтсан юм. 

Өмнийн Говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл 
ХөОГ-нд зааснаар Монгол Улсын Засгийн газар 
Өмнийн говийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулах 
зорилготой ӨГБХЗ-ийг Засгийн газар, орон нутгийн 
төрийн байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, туслалцаа үзүүлэх 
боломжтой хандивлагчид болон олон улсын 
санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөлтэйгөөр 
байгуулсан. ӨГБХЗ нь бүсийн болон орон нутгийн 
хөгжлийн асуудлууд ба Оюу Толгой болон тус 
бүсэд хэрэгжих бусад томоохон төслүүдийн 
үйл ажиллагаанаас үүсэх нөлөөллийг удирдан 
зохицуулах зорилготойгоор ажиллах болно. 
Оюу Толгой нь ӨГБХЗ-ийн удирдах зөвлөлийн 
гишүүний хувьд нийгэм, эдийн засагтай холбоотой 
үйл ажиллагааг бүрэн дэмжиж ажиллана. 

Хөдөлмөр эрхлэлт ба сургалт 
Оюу Толгой ХХК нь ХөОГ-ний хүрээнд төслийн үйл 
ажиллагаанд шаардагдах ур чадвар бүхий ажиллах 
хүчнээр хангах, тэднийг сургах арга хэмжээг авч 
байна. Үүний хүрээнд бүтээн байгуулалтын шатанд 
нийт ажиллах хүчний 60%-иас илүү монголчуудаас 
бүрдүүлэх, уул уурхайн үйл ажиллагааны шатанд 
энэхүү хэмжээг 75%-иас дээш хүргэх болно. 
Цаашдын хугацаанд буюу үйл ажиллагааны шатанд 
нийт ажиллах хүчний 90% нь монголчууд байх 
болно. 

Оюу Толгой нь Монгол Улсын түүхэн дэх хамгийн 
том мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 
хийж байна. Тухайлбал: 
 39 тэрбум төгрөгийг (30 сая ам доллар) Оюу 

Толгойн уурхайд сургалтын байгууламж барих, 
Ханбогд суманд Техникийн сургалтын төв барих 
зэрэг 5 жилийн сургалтын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд зарцуулаад байна.

 15 тэрбум хүртэлх төгрөгийг (11.5 сая ам доллар) 
Даланзадгад болон Налайх хотуудад уул уурхайн 
мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг 
байгуулахад зарцуулна. 

 13 тэрбум төгрөгийг (10 сая ам доллар) 200 
оюутныг Монголын их, дээд сургуулиудад, 30 
оюутныг гадаадын их дээд сургуулиудад уул 
уурхайн чиглэлээр сургах тэтгэлэг олгоход 
зарцуулж байна.

 3,300 монголчууд 42 МСҮТ-д 18 салбар 
мэргэжлийн сургалтад Оюу Толгойн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр хамрагдаж байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 5: Байгаль орчин, 
нийгмийн менежмент: Хөдөлмөр эрхлэлт, Ажиллах 
болон ажлын байрны нөхцөл хэсгээс үзнэ үү.

Оюу Толгойн хүлээх үүрэг
ХөОГ-ний дагуу Оюу Толгой ХХК нь мөн дор 
дурьдсан үүргүүдийг хүлээнэ. Үүнд:
 Төслөөс үүсэх тогтвортой үр өгөөжийг 

Монголын иргэдэд тэр дундаа Өмнөговь 
аймгийн иргэд болон Оюу Толгой төслийн 
нөлөөлөлд шууд болон шууд бусаар өртөж буй 
бүлэгт хүргэх түншлэлийг хөгжүүлэх;

 Ажиллах хүчнийг ажилд авах, сургах болон 
ажиллуулах чиглэлээр хөдөө орон нутгийн 
иргэд тэр дундаа Өмнөговь аймгийн ард 
иргэдэд давуу эрх олгох;

 Орон нутгийн бизнес эрхлэгчид нь Оюу 
Толгой болон Монголын эдийн засгийн ханган 
нийлүүлэгчид болоход нь туслалцаа үзүүлэх 
Бизнесийн хөгжлийн хөтөлбөрийг дэмжих.

Дэд бүтэц
Оюу Толгой нь Монгол улсад үр өгөөжөө өгөхүйц 
өргөн хүрээний дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийж 
байна. Үүнд:
Эрчим хүч
ХөОГ-нд төсөлд шаардлагатай эрчим хүчийг Монгол 
Улсаас бус өөр эх сурвалжаас авахыг зөвшөөрсөн 
хэдий ч үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 4 жилийн 
дараа шаардлагатай бүх эрчим хүчийг Монгол 
Улс дахь эх үүсвэрээс хангах ёстой. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Бүлэг 4: Дэлхийн түвшний уул уурхайн 
үйл ажиллагаа: Эрчим хүч, Бүлэг 5: Байгаль орчин, 
нийгмийн менежмент: Хуримтлагдах нөлөөлөл 
хэсгүүдээс үзнэ үү.
Тээвэр 
ХөОГ-гээр Оюу Толгойд Монгол-Хятадын хил дээрх 
Гашуун Сухайт боомт хүртэл зам барих зөвшөөрөл 
олгосон. Мөн тус гэрээгээр төслийн хэрэгцээнд 
зориулан нисэх буудал барихаар тусгасан. 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 4: Дэлхийн түвшний 
уул уурхайн үйл ажиллагаа: Эрчим хүч, Бүлэг 5: 
Байгаль орчин, нийгмийн менежмент: Замын 
хөдөлгөөн ба тээвэр хэсгүүдээс үзнэ үү.

2013 оноос уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа 
эхлэхэд ойролцоогоор 3500 ажилчин Оюу Толгойд 
ажиллах болно.



3 2002 оноос хойш Оюу Толгой ХХК-ийг төлөөлөн Монгол Улсын 
болон гадаадын байгууллага, мэргэжилтнүүд байгаль орчин 
болон нийгмийн судалгааг хийж, тайланг бэлтгэсээр ирсэн

БИДНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНД 
СУУРИЛСАН, ЗӨВШИЛЦӨХ АРГА 
БАРИЛ 



Оюу Толгойн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ нь төслөөс байгаль орчин, 
нийгэмд үзүүлэх боломжит нөлөөллүүдийг биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, усны нөөц, 

соёлын өв болон нүүлгэн шилжүүлэлт зэрэг гол салбарын хүрээнд тогтоон үнэлсэн.
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Оюу Толгойн цогц БОННҮ нь бараг 
10 гаруй жилийн туршид олон улсын 
болон Монголын судлаачдын бие даан 

хийж гүйцэтгэсэн судалгаа, үйл ажиллагаа юм. 
Энэхүү үйл явцын туршид оролцогч талуудаас 
гарах саналыг тухай бүрт нь тусгаж байсан бөгөөд 
БОННҮ нь Оюу Толгой төслөөс байгаль орчин, 
нийгэмд үзүүлж болох боломжит нөлөөллийг 
үнэлж буй юм. Үүнд, мөн хуримтлагдах 
нөлөөллийг биологийн төрөл зүйлийн олон янз 
байдал, усны нөөц, соёлын өв болон нүүлгэн 
шилжүүлэх зэрэг дээр анхаарлаа хандуулан 
үнэлсэн юм. 

Түүнчлэн уг тайланд Монгол Улсын хууль эрх 
зүйн хүрээнд болон Олон улсын санхүүгийн 
корпораци (ОУСК)-ийн Байгаль орчин, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж, Европын 
сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ)-ны 
Байгаль орчин, нийгмийн бодлого, 2008 зэрэг 
шаардлагын дагуу ОУАҮТТ-ыг ашиглан болзошгүй 
сөрөг нөлөөллөөс хэрхэн зайлсхийх, бууруулах 
ба хянан зөвшөөрөгдөх түвшинд байлгах арга 
хэмжээнүүдийн талаар тусгасан.

Энэхүү БОННҮ-ний Техникийн Бус Тойм (ТБТ) 
нь төслийн танилцуулга болон барилгын 
ажлын үе шатны нөлөөллийн үнэлгээний 
дүнд тодорхойлогдсон асуудлуудыг хэрхэн 
шийдвэрлэх менежментийн системийн талаар 
өгүүлэх болно. Мөн төслийн үйлдвэрлэлийн 
шатны үйл ажиллагаанд зориулан 
боловсруулагдаж буй менежментийн системийг 
тоймлон тусгасан. Оюу Толгойн уурхайн 
барилгын ажил нь ихээхэн урагшлаад буй тул 
цаашид хийхээр төлөвлөсөн ажлуудыг энэхүү 
ТБТ-ын зарим хэсэгт оруулсан.

ТБТ ба БОННҮ-ний бүрэн хэмжээний тайланг 
төслийн цахим хуудсанд тавихаас гадна Монгол 
Улсын хэд хэдэн газар (Хуудас 3: Төсөлтэй холбоо 
барих мэдээлэл хэсгийг харна уу) хэвлэмэл 
байдлаар олон нийтэд ил тод мэдээлэх болно.

Төслийн бүхий л үе шатанд Оюу Толгой нь боломжит сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, хүлээн 
зөвшөөрөхүйц хамгийн доод түвшин хүртэл бууруулах, багасгах, удирдахын тулд үйл ажиллагаа 
явуулах бөгөөд боломжтой тохиолдолд цэвэр эерэг нөлөөллийг бий болгохын тулд ажиллах болно.

Ажлын байран дээрх мэдлэг дамжуулалт- 
өрмийн дээжийг судалж буй нь.
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БОАЖЯ-аар батлагдсан нөлөөллийн үнэлгээнүүд (2004 – 2008 он)
  Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын БОННҮ, 2004
  Петровис ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Оюу Толгойн орд газар дахь шатахуун түгээх станцын 

БОННҮ, 2004
  Галбын Говь, Гүний хоолой дахь газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгойд ашиглах төслийн 

БОННҮ, 2005
  Оюу Толгойд бетон зуурмагийн чулуулаг олборлох үйлдвэр, карьерын БОННҮ, 2005
  Оюу Толгойн 1 дүгээр босоо амны БОННҮ, 2005
  Оюу Толгойн 2 дугаар босоо амны БОННҮ, 2006
  Оюу Толгойн олборлолт, боловсруулах байгууламжийн БОННҮ, 2006 оны 5 дугаар сар
  Орон нутгийн нисэх буудлыг шилжүүлэн байршуулах төслийн БОННҮ, 2007
  Оюу Толгойн уурхайн талбайд баригдах дизель цахилгаан станцын БОННҮ, 2007
  Оюу Толгойн Барилгын кемпийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн БОННҮ, 2007
  Оюу Толгойн карьерийн ба зуурмагийн үйлдвэрийн барилгын БОННҮ, 2007
  Оюу Толгойн ордын олборлох, боловсруулах байгууламжийн БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол 

(Оюу Толгойн уурхайн талбайн барилгын ажлын үед ашиглагдах химийн бодисын эрсдлийн 
үнэлгээ), 2008

  Гүний Хоолойн газрын доорхи усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглах БОННҮ-ний 
тайлангийн нэмэлт тодотгол, 2009

  Жавхлант – Онтри ордоос олборлолт хийх төслийн БОННҮ, 2009
  Шивээ Толгой – Онтри ордоос олборлолт хийх төслийн БОННҮ, 2009
  Оюу Толгой дахь газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын өргөтгөлийн 

БОННҮ, 2010
  Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын дэд бүтцийн зурвасын БОННҮ-ний нэмэлт тодотгол, 2011
  Гүний Хоолойн газрын доорх усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглах БОННҮ-ний 2005 оны 

тайлангийн нэмэлт тодотгол, 2011
  Оюу Толгойн орон нутгийн байнгын нисэх буудлын БОННҮ, 2011
  Оюу Толгойн барилга байгуулалтын үед ашиглагдах химийн бодисын БОННҮ-ний нэмэлт 

тодотгол, 2011
  Оюу Толгойн нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцын БОННҮ, 2011
  Оюу Толгойн түлш шатахууны агуулахын БОННҮ, 2011
  Оюу Толгой төслийн олборлолт ба боловсруулалт хийх төслийн БОННҮ, 2012
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ
Энэхүү БОННҮ нь Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний тухай хуульд заасан 
шаардлагын дагуу төсөл эхлэхээс өмнө 
хийгддэг Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлийн 
үнэлгээ (БОННҮ)-ний тайлангуудад үндэслэн 
боловсруулагдаж, Монгол Улсын Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-аар батлагдаж, 
бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаа эхлүүлсэн 
тэрхүү баримт бичигт үндэслэн хийгдсэн. 
БОННҮ-ний тайланг Засгийн газрын шаардлагын 
дагуу буюу төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх 
нөлөөлөл тус бүрт, техникийн хяналтыг гүйцэтгэх 
боломжийг хангахын тулд тусгайлан Монгол 
Улсын олон талын мэргэжилтэн, байгууллагууд 
хийж гүйцэтгэсэн. Төсөлтэй холбоотой үйл 
ажиллагаа үргэлжлэх тутамд шинэ БОННҮ 
хийгдэх болно (өмнөх хуудсыг үзнэ үү). БОННҮ-
ний бүх үр дүн болон зөвшөөрөл авах шаардлага 
нь төслийн хууль эрхзүйн ерөнхий хүрээ, 
бүтцийг тодорхойлох бөгөөд үйл ажиллагааны 
турш хүчинтэй хэвээр үргэлжлэх болно.
	Төслийн санхүүжилтыг хийх Олон улсын 

санхүүгийн байгууллага (ОУСБ)-аас тавьсан 
шаардлагад нийцүүлэн БОННҮ нь төслийн 
үйл ажиллагааг хэд хэдэн олон улсын нэмэлт 
стандартын дагуу үнэлсэн. Эдгээр стандартад 
дараахь зүйлүүд орно. Үүнд:

	ОУСК-ийн Нийгэм ба байгаль орчны тогтвортой 
байдлын гүйцэтгэлийн стандарт, 2006

	ОУСК-ийн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, болон 
аюулгүй ажиллагааны ерөнхий зөвлөмж

	ОУСК-ийн Уул уурхайн төслийн байгаль орчин, 
эрүүл мэнд, болон аюулгүй ажиллагааны 
ерөнхий зөвлөмж

	ЕСБХБ-ны Байгаль орчин ба нийгмийн бодлого, 
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага, 2008, 

	Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийнбайгууллага (ЭДХААБ)-ын Байгаль 
орчин ба албан ёсоор дэмжигдсэн экспортын 
зээлийн ерөнхий аргачлалын шинэчлэгдсэн 
зөвлөмж (Ерөнхий зөвлөмж), 2007 тус тус орно.

Энэхүү БОННҮ-ний тайланг Оюу Толгой ХХК-д 
зориулан олон улсын болон Монгол Улсын 
мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэсэн (Доорхи 
хайрцагийг харна уу). БОННҮ-г боловсруулах 
явцад Оюу Толгой ХХК нь хамгийн сүүлийн үеийн 
хяналт шинжилгээ, судалгааны үр дүнгээр хуучин 
батлагдсан БОННҮ-г өргөжүүлэн баяжуулсан 
юм. Уг БОННҮ нь БОННҮ-ний хүрээнд төдийлөн 
дурьдагдаагүй нийгмийн асуудлуудыг мөн 
тусгасан. Зураг 2 дээр БОННҮ-г боловсруулах үйл 
явцыг харууллаа.

БОННҮ-нд Монголын мэргэжилтнүүдийн оруулсан хувь нэмэр 

2002 оноос хойш Оюу Толгойг төлөөлөн Монгол Улсын нэлээд хэдэн байгууллага, мэргэжилтнүүд 
байгаль орчин болон нийгмийн судалгааг хийж иржээ. Эдгээрт дараахь байгууллагууд багтана:

Нийгэм-эдийн засаг:
	Бодлого Судлалын Төв
	Хүн Амын Сургалт, Судалгааны Төв

Соёлын Өв:
	Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академи, Археологийн Хүрээлэн (MУШУA-АХ)

Бэлчээр:
	Монголын Бэлчээрийн Нийгэмлэг

Зэрлэг ан амьтад:
	Олон тооны бие даасан мэргэжилтнүүд 

Байгаль Орчин
	Эко Трейд ХХК
	Нэйчэр Френдли 
	С.Е.К

Олон нийтийн Эрүүл Мэнд ба Аюулгүй Ажиллагаа
	Хөх Тэнгэр Хөгжлийн Консорциум
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Зураг 2: БОНБНҮ хөгжлийн дараалал

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)
БОНБНҮ-ний ажлын хүрээнд байгаль орчин ба нийгмийн суурь мэдээг цуглуулж тайлан боловсруулна.

БОНБНҮ-ний тайланг өргөн барив
Монгол улсын Засгийн газрын Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд батлуулахаар

БОНБНҮ-ний тайлангийн харьцуулсан дүн шинжилгээ
БОНБНҮ-ний тайлан болон холбогдох суурь судалгаанд шаардлагатай нэмэлт судалгааг 

тодорхойлохоор харьцуулсан дүн шинжилгээ хийсэн.

Нэмэлт суурь судалгааны мэдээ
Оюу Толгой нэмэлт мэдээ баримт цуглуулах ажлыг эхлүүлсэн

Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ боловсруулах
Байгал орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг урьд хийгдсэн БОНБНҮ-нүүдийн холбогдох 

хэсгүүд болон нэмэлт судалгаануудын нэгтгэл хэлбэрээр боловсруулсан.

Тоос шорооны 
тархалтын 

загварчлалын үр дүнд 
дахин үнэлгээ өгөх

Үйл ажиллагаанаас 
ялгарах хий болон тоос 
шороо агаараар тархах 

загварчлалыг боловсруулах 
ажлыг үргэлжлүүлэх

Цаг уурын 
өөрчлөлтийн 

боломжит хувилбарыг 
загварчлах

Хүлэмжийн 
хийн үнэлгээг 
боловсруулах

Дуу чимээний 
суурь судалгаа

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөг боловсруулах 

болон айл өрхийн 
судалгааг явуулах

Өмнөговь аймгийн 
нийгэм, эдийн засгийн 

суурь судалгаа

БОТЬ I
Оюу Толгой Гашуун 

Сухайт чиглэлийн зам 
болон дэд бүтцийн шугам 

(БОНБНҮ-ний нэмэлт 
тодотголын хамт)

БОТЬ II
Гүний хоолой болон 
Галбын говийн гүний 

усны нөөцийг ашиглах 
тухай (БОНБНҮ-ний 

нэмэлт тодотголын хамт)

БОТЬ III
Оюу Толгойн олборлолт 
болон боловсруулалтын 

байгууламжууд 
(БОНБНҮ-ний нэмэлт 

тодотголын хамт)

БОТЬ IV
Орон нутгийн нисэх 
буудлын байршлыг 

өөрчлөх тухай 
(БОНБНҮ-ний нэмэлт 

тодотголын хамт)

Усны хяналт шинжилгээг байнга хийж гүйцэтгэх нь Оюу Толгойд орон нутгийн ард иргэд, тэдний мал 
сүргийн ундаалж буй усны эх үүсвэрт үзүүлж болох нөлөөллийг бууруулах боломжийг олгодог.
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СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ

2002 оноос хойш Оюу Толгой нь доор дурдсан 
эх үүсвэрүүдээс суурь мэдээлэл цуглуулж ирсэн 
бөгөөд эдгээр нь төлөвлөлт болон нөлөөллийн 
үнэлгээний баталгаатай. Мөн бүрэн төлөөлөхүйц эх 
сурвалж болсоор иржээ.
	Хээрийн дээжлэлт болон судалгаа; жишээ нь 

гадаргуун болон гүний усны чанар, малчдын 
ашигладаг худгууд болон булаг шандыг 
тодорхойлох, тоосжилтын хэмжилт, зэрлэг 
амьтдын судалгаа, ургамлын бүрхэвчийн 
судалгаа гэх мэт

	Байнгын оршин суугчид, малчид болон түр 
оршин суугчидтай хийсэн ярилцлагын хүрээнд 
цуглуулсан баримтууд

	Оюу Толгойн зүгээс Монгол Улсын хууль, 
тогтоомж болон агаарын чанар, агаарт ялгарах 
хаягдал болон зам тээвэр зэрэгтэй холбоотой 
олон улсын стандартуудын дагуу хийсэн тусгай 
хяналт шинжилгээний хөтөлбөрүүд 

 Хүрээлэн буй орчноос авсан дээжийн 
лабораторын шинжилгээ 

 Олон нийтийн мэдээллийн эх сурвалжаас авсан 
хоёрдогч мэдээллийн нарийвчласан шалгалт

2008-2009 онуудад Оюу Толгой нь Өмнөговь 
аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь 
судалгааг хийсэн бөгөөд энэ нь Монгол Улсад 
хийсэн ийм төрлийн судалгааны анхных нь байсан 
юм. Уг судалгааны үр дүн нь мэдээллийн маш сайн 
сан болсон бөгөөд ирээдүйд Оюу Толгой ХХК, 
аймгийн засаг захиргаа болон нийгмийн зүгээс 
ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх шаардлагатайг 
тодорхойлж өгсөн юм.

Сүүлийн үед, 2010-2012 оны хооронд энэхүү 
БОННҮ-ний тайланг бэлтгэх явцад нэмэлт судалгаа 
явуулсан бөгөөд эдгээрт доорхи үйл ажиллагаа 
багтана:
	Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-ийн 

тоосжилтын загварчлалын үр дүнгийн үнэлгээг 
дахин хийсэн

	Барихаар төлөвлөж буй үйлдвэрийн техникийн 
шийдэл, зураг төслийг харгалзан боловсруулсан 
агаарын тархалтын загварыг дахин 
боловсруулсан. 

	Уур амьсгалын өөрчлөлтийн боломжит хувилбар 
болон Оюу Толгой төслийн үзүүлэх нөлөөллийн 
загварчлал

	Хүлэмжийн хийн агууламжийн бүртгэлийн 
урьдчилсан боловсруулалт

	ХХБ болон Хаягдал чулуулгийн овоолго (ХЧО)-
ын зураг төсөл, менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах тал дээр Оюу Толгойн инженерийн 
багтай хамтран ажилласаар байна

	Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал ЦЭН-
тэй байхаар эрмэлзэх “Рио Тинто”-гийн үүрэг 
амлалтад хүрэх зорилготой биологийн төрөл 
зүйлсийн олон янз байдлын нөөц болон төслөөс 
үзүүлэх боломжит нөлөөллийн өргөтгөсөн 
үнэлгээг Монголын болон олон улсын 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран хийсэн судалгаа 

	Оюу Толгой уурхайн лицензит талбай (УЛТ)-гаас 
10 км-ын зайд өвөлжөөтэй байсан малчдын 
эдийн засгийн хувьд нөлөөлөлд өртсөн байдлыг 
зохицуулах болон шилжүүлэн суурьшуулах, нөхөн 
төлбөр олгох үйл явцын үр ашгийг тодорхойлох 
зорилготой Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө 
(НШАҮТ)-г боловсруулж 2005 онд хэрэгжүүлсэн.

Агаарын чанарын судалгаа шинжилгээ нь Оюу Толгойд хэрэгжиж байгаа байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний нэгээхэн хэсэг юм.
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НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН НӨЛӨӨЛӨЛ 
БУУРУУЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОННҮ нь төслийн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчин, нийгэмд үзүүлж болох боломжит нөлөөллийн 
мөн чанар болон тэдгээрийн ач холбогдлын Оюу 
Толгойн үнэлгээг тодорхойлсон юм. 

Үүсэх нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга хэмжээг 
төслийн бүх үе шатанд буюу барилгаас -ашиглалт, 
уурхайг татан буулгалт ба хаалтын үе шат 
болон үйлдлээр тайлбарласан. Боломжтой бүх 
тохиолдолд, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
дор дурьдсан эрэмбийн дагуу явагдах болно:
 Үүсэх нөлөөллөөс зайлсхийх арга замаар 

нөлөөллийг загварчлах 
 Боломжит сонголтуудыг үнэлэх 
 Нөлөөллийг бууруулах буюу багасгах зорилгоор 

зураг төслийг өөрчлөх 
 Нөлөөллийг зохицуулах зорилгоор бууруулах 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
 Үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулах шударга нөхөн 

олговрын эсвэл хохирлыг барагдуулах арга 
хэмжээг бий болгох

Оюу Толгой ХХК нь ОУАҮТТ-ыг хэрэгжүүлэхээс 
гадна орон нутгийн болон улсын байгаль орчны 
шаардлагуудыг хамруулан хэрэгжүүлсэн. 

Төсөлтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн 
гол асуудлуудад Оюу Толгой нь хэрхэн хандан 
ажиллаж байгаа тухай илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Бүлэг 5, Байгаль орчин, нийгмийн 
менежмент хэсгээс үзнэ үү. 

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНҮҮД 

Менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь БОННҮ-гээр 
тогтоогдсон боломжит нөлөөллийг Оюу Толгой 
хэрхэн зохицуулахыг тогтоодог. 

Менежментийн төлөвлөгөөний боловсруулалт нь 
дор дурьдсан хоёр үе шаттай үйл явц:

 Үе шат 1: Барилгын ажлын үе шат: Барилгын 
ажлын үе шатны Менежментийн төлөвлөгөөнүүд 
нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, хүдэр 
олборлолт эхлэхээс өмнөх төслийн барилгын 
өдөр тутмын үйл ажиллагааны байгаль орчин, 
нийгэм, эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааны 
менежментийг хянах төлөвлөгөө юм. 

 Үе шат 2: Ашиглалтын үе шат: Ашиглалтын үе 
шатны Менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь 2013 
онд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхлэх мөчөөс 
эхлэн төслийн бүх үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчин, нийгэмд үзүүлж буй нөлөөллийг хянах 
нарийвчилсан төлөвлөгөө байх юм.

Барилгын ажлын үе шатыг хамарсан менежментийн 
төлөвлөгөөнүүд нь БОННҮ-нд багтсан. Ашиглалтын 
үе шатанд баримтлан ажиллах төлөвлөгөөг үйл 
ажиллагааны бэлэн байдлын бэлтгэл ажлын 
хүрээнд боловсруулж байгаа бөгөөд, БОННҮ-нд 
дурьдагдсан стратеги болон үүрэг амлалтуудыг 
даган мөрдөх юм.

Хяналт шинжилгээ нь Оюу Толгой байгаль орчныг сайтар хамгаалагч болох зорилгын нэгэн чухал 
хэсэг юм.



4 Оюу Толгой төсөл нь алт болон зэсийг олборлон, баяжуулж 
өндөр чанартай баяжмал үйлдвэрлэн экспортлох замаар 
дэлхий нийтийн аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих зорилгод 
суурилж байна

ДЭЛХИЙН ЖИШИГТ НИЙЦСЭН 
УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



23

Оюу Толгойн уурхайн барилгын ажил дуусах шатандаа орж, 2013 онд зэсийн 
баяжмалын анхны үйлдвэрлэлийг эхлэхээр төлөвлөж байна.



24 Дэлхийн жишигт нийцсэн уул уурхайн үйл ажиллагаа
Оюу Толгой төсөл

Оюу Толгойн УЛТ нь дэлхийд хүн ам 
хамгийн тархмал суурьшилтай орнуудын 
нэг болох Монгол Улсын Өмнийн Говийн 

бүсэд оршдог. Монгол Улс нь 21 аймагтай бөгөөд 
аймаг бүр нь засаг захиргааны нэгж болох сумдад 
хуваагддаг. Төслийн УЛТ нь Өмнөговь аймгийн зүүн 
хэсэгт орших Ханбогд сумын нутагт байрлах ба энэ 
нь аймгийн төв Даланзадгад хотоос ойролцоогоор 
220 км, Ханбогд сумаас баруун урагш 45 км-д 
оршдог (Хуудас Х дээр харна уу). Ханбогд сум нь 
Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн бага хүн амтай 
дүүрэг (сум) юм. Энэхүү БОННҮ нь 84.96 км2 бүхий 
6709А дугаарт Уурхайн лицензит талбайг хамрах 
бөгөөд энд Оюу Толгойн үндсэн орд газар оршдог. 
УЛТ-н хил хязгаар болон ашигт малтмалын орд 
газрыг харуулав.

Оюу Толгой нь алт, зэс, молибден болон мөнгө 
агуулсан бүлэг орд газруудад боловсруулах үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Одоогийн өгөгдөөд буй 
төслийн зөвшөөрлийн дагуу алт-зэсийг ил уурхайн 
аргаар олборлон ажиллах ба дөрвөн жилийн дотор 
далд уурхай нэмж ашиглалтад орох юм. Уурхайгаас 
олборлосон хүдрийг 100 000 тонн/өдөр хүдэр 
боловсруулах хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэрт 
боловсруулна. 

Далд уурхайн хүдэр олборлолтын өсөлт нь 
баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг цаашид 
нэмэгдүүлнэ. Оюу Толгой нь үйл ажиллагааны 27 
жилийн хугацаанд баяжуулах үйлдвэрийн 160 000 
тонн/өдөр хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай 
өргөтгөл хийх боломжийг эрэлхийлж байгаа юм. 
Уг өргөтгөл нь баяжуулах хүчин чадлын өргөтгөлд 
шаардлагатай нэмэлт усны нөөцийг тодруулж, 
холбогдох хууль эрх зүйн зөвшөөрөл болон лиценз 
авсны дараа хийгдэх болно. Энэ өргөтгөлийн 
төсөл нь БОННҮ-ний Бүлэг 5, Байгаль орчин, 
нийгмийн менежмент-Хуримтлагдах нөлөөллийн 
хэсэгт тодруулсан хуримтлагдсан нөлөөллийн 
үнэлгээний нэг хэсэг юм.

ТАЛБАЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Уурхай нь ил уурхай, далд уурхайд нэвтрэх босоо 
ам, баяжуулах үйлдвэр, УЛТ-н зүүн хэсэгт орших 
уурхайн ХХБ, ил уурхайн өмнөд хэсэгт орших 
ХЧО зэргээс бүрдэнэ. Зураг 4-д уурхайн талбайн 
төлөвлөлтийг, Зураг 5-д төслийн дэд бүтцийг 
харууллаа.

ОЛБОРЛОЛТЫН АРГА 
Одоогоор Оюу Толгойн УЛТ-д 6 бүлэг орд 
тогтоогдоод байгаа бөгөөд эдгээр нь:

Оюу Толгойн уурхайн их ажил өдөр, шөнө тасралтгүй өрнөдөг.

N

Îþó Òîëãîéí
ëèöåíçèò 
òàëáàéí õèë

Õåðóãà îðä ãàçàð

Өмнөд Оюу
(Өмнөд орд газар)

Өмнөд Оюу
(Төв орд газар)

Õþãî Äàììåò
(Өмнөд Хюго орд газар)

Õþãî Äàììåò
(Õîéä Õþãî îðä ãàçàð)

Гүний уурхайн
босоо амууд

(Баруун өмнөд орд газар)
Өмнөд Оюу

Èë óóðõàé

ì

Зураг 3: Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбай 
дахь ашигт малтмалын орд газар
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 Баруун Өмнөд
 Төв
 Өмнөд
 Хойд Хюго
 Өмнөд Хюго
 Херуга.
Баруун Өмнөд, Өмнөд, Төв ордуудыг бүлэглэн 
Өмнөд Оюу орд газар, харин Хойд болон Өмнөд 
Хюго-г хамарсан ордуудыг Хюго Дамметын орд 
газар хэмээн нэрлэж байгаа. Оюу Толгойн БОННҮ 
нь Өмнөд Оюу дээрх ил уурхайн олборлолт, 
Хюго Даммет дээрх блоклон олборлох үйл 
ажиллагааг хамруулсан. Өмнөд Хюгогийн орд 
газар нь баяжуулах үйлдвэрт эхний дөрвөн жилд 
шаардлагатай хүдрийг нийлүүлэх ба түүнээс 
хойш өндөр агуулгатай Хюго Дамметын орд 
газрын хүдрээр орлуулж эхлэх юм. 

Оюу Толгой нь“Рио Тинто”-гийн олон улсын 
туршлага, технологийг ашиглан энэхүү дэлхийн 
жишигт нийцсэн уул уурхайн олборлолтын үйл 
ажиллагааг явуулах юм. 

Ил уурхайн олборлолт
Ил уурхайн төлөвлөсөн гүн нь 770 метр байх 
бөгөөд суулт - тэсэлгээгээр үүсгэх хэд хэдэн 
мөргөцгөөс бүрдэх юм. Уурхайн мөргөцгүүд нь 
ил уурхайн налууг тогтворжуулахын зэрэгцээ 
хүдэр болон хаягдал чулууг тээвэрлэх гол зам 
болно. Уламжлалт ил уурхайн энэхүү аргачлал 
нь төлөвлөсөн ёсоор чулуулаг (өрөмдлөг ба 
тэсэлгээний дараах) ухах зориулалттай хоёр 
шууд хутгуурт гидравлик эксковатор, хоёр шууд 
хутгуурт цахилгаан эксковатор болон 290 тонны 

даацтай дизель машинуудыг ашиглана. Тус 
уурхай нь одоогоор төлөвлөсөн ашиглалтын 27 
жилийн хугацааны турш 12 цагийн 2 ээлжтэйгээр 
24 цагаар үйл ажиллагаа явуулж баяжуулах 
үйлдвэрийг хүдрээр хангана.

Далд уурхайн олборлолт
Уламжлалт блоклон олборлох аргачлалаар 
энэхүү Хюго Дамметын орд газрын хүдрийг 
олборлох болно. Блоклон олборлолт нь хүдрийн 
биетэд доод хэсгээс нь нэвтрэн, улмаар үүнийг 
хүндийн хүчний үйлчлэлээр доош нурааж унаган 
олборлох аргачлал юм. Дээрээс нурж ирсэн 
хүдрийг доод хэсэгт байрлах “татах зурвас” 
аргачлалаар татан гаргаснаар хонгил, дээр нь 
байрлах материал унаж ирэх боломжтой хоосон 
хөндий үүснэ. Блокчлон олборлох аргын давуу 
тал нь эхний хоосон хөндий бий болмогц цаашид 
өрөмдлөг, тэсэлгээ шаардахгүйгээр хүдрийн 
биетийн багана нь хоосортол хүдрийг олборлох 
боломжтой. Энэхүү үйл ажиллагаа нь далд 
уурхайн олборлолтын эдийн засгийн хамгийн 
үр дүнтэй арга болохоос гадна хүдрийн биетийг 
хоосон чулуулагтай харьцуулахад хамгийн их 
хэмжээгээр олборлох боломжтой. 

Хүдрийн ачилт тээвэрлэлтийн систем нь бутлагч, 
конвейр болон босоо амын тэргэнцэртэй 
өргүүрээр дамжуулан гадаргуу руу хүдрийг 
тээвэрлэнэ.

БАЯЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Баяжуулалтын үйл явцын танилцуулга 
Хүдрийг уурхайн борлуулагдах бүтээгдэхүүн 
болох баяжмал руу шилжүүлэх баяжуулах үйл 
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Зураг 4: Оюу Толгойн уурхайн талбай дээрх байгууламжуудын байршил
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ажиллагаа нь нь уламжлалт технологи болон 
батлагдсан тоног төхөөрөмж дээр түшиглэнэ. 
Дан тоног төхөөрөмжтэй шугамыг ашигласнаар 
шаардлагатай үед, тоног төхөрөөмжийн 
тоо, үлдээх ул мөрийг бууруулна. Зураг 6-д 
технологийн хялбаршуулсан схемыг харууллаа. 
Үйл ажиллагааны шат дамжлагуудыг доорхи 
байдлаар тодорхойлж болно:
 Бутлалт: Хүдрийг ил уурхайгаас анхдагч 

бутлуурт зөөвөрлөн оруулна. Бутлуурын 
ойролцоох хүдрийн овоолго нь уурхайн 
үйлдвэрлэлийн хэлбэлзлийг шингээдэг ба 
өөр өөр төрлийн хүдрийг дундажлах боломж 
олгодог юм. Анхдагч бутлуураас гарсан 
бутлагдсан хүдрийг баяжуулах үйлдвэрийн 
ойролцоох овоолгод нийлүүлнэ. Энэхүү 
овоолго нь тээрэмдүүлэх хүдрийн гурван 
өдрийн хэрэглээг хангахуйц хэмжээнд байх 
ёстой. 

 Нунтаглалт: (13 м хүртэлх) Том диаметр бүхий 
багц тээрмүүдийг нунтаглалтын хэлхээнд 
ашиглана. Нунтаглалтын тээрмээс гарах 
нарийн ширхэгт хүдрийг гидроциклоноор 
дамжуулан хэмжээгээр нь ялгана. 150 микрон 
болон түүнээс доош хэмжээтэй нунтагласан 
хүдрийг флотацын хэлхээгээр дамжуулан 
баяжуулалтад оруулах бол томоохон 

хэсгүүдийг нунтаглалтын хэлхээнд дахин 
оруулан баяжуулах үйл ажиллагаанд тохирох 
хэмжээнд хүртэл нь нунтаглана.

 Флотаци (хөвүүлэн байжуулалт): Баяжуулах 
үйлдвэрт энгийн порфирын зэсийн флотацын 
төхөөрөмж ажиллах бөгөөд ямар нэгэн 
онцлог үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж үл 
хэрэглэгдэнэ. Баяжуулалтаас гарч буй хаягдал 
материалыг гадаргуу дээрээс нь хажуу тийш 
нь хаман авч зайлуулан усыг нь шүүрүүлэх ба 
(усыг боловсруулан дахин ашиглана) үүнээс 
гарсан хаягдлыг ХХБ-руу шахан зайлуулна. 
Баяжмалыг флотацын төхөөрөмжийн 
ёроолоос ялган авч дараагийн шатны 
боловсруулалтад шилжүүлнэ.

 Баяжмал усгүйжүүлэлт болон хадгалалт: 
Эцсийн баяжмалыг 65%-ийн хатуулагтай 
болтол нь хоёр өтгөрүүлэгчээр өтгөрүүлнэ. 
Автомат даралтат шүүлтүүр нь баяжмалын 
чийгшлийг бууруулан 9%-иас багагүй 
болгоно. Баяжмалыг Монгол, Хятадын хил 
дээр хэрэглэгчдэд тээвэрлэн хүргэх хүртэл 
битүүмжлэлтэй саванд хадгална.

 Хаягдал зайлуулалт: Флотацын хаягдлыг 
хоёр хаягдал өтгөрүүлэгчид 60-65%-ийн 
хатуулагтай болтол өтгөрүүлнэ. Өтгөрсөн 
хаягдлыг ХХБ руу хоёр хоолойгоор шахах 
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Өмнөговь 
аймгийн хил

Гашуун Сухайт

юм. ХХБ-аас гарах усыг баяжуулах үйлдвэрт 
эргүүлэн ашиглана. 

 Баяжуулалтын шатанд ашиглагдах химийн 
бодис: Хүдэр баяжуулах үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай химийн бодисыг олон улсын 
ханган нийлүүлэгчээс худалдан авах юм. 
Нөөцөнд холигдоогүй химийн бодисын 
6 долоо хоногийн хангалт, шингэрүүлж 
хольж бэлдсэн химийн бодисын нэг өдрийн 
хангалтыг байнга бэлэн байлгана. Түүхий 
шохойг Хятадаас их хэмжээгээр худалдан авч, 
хоёр долоо хоногийн нөөцтэйгөөр хадгалан 
хэрэглэнэ. Түүхий шохойг шаардлагатай 
хэмжээгээр устай холин уусмал хэлбэрээр 
нэг өдрийн нөөцийг байнга бэлэн байдалд 
байлгах зорилгоор хадгалах саванд байлгана. 

Зураг 5: Оюу Толгойн УЛТ болон цооног, дэд 
бүтцийн зурвас зэрэг төслийн байгууламжууд
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ЗАМ
УЛТ-гаас зүүн урагшаа үргэлжлэх Монгол Улсын 
хилийн боомт Гашуун Сухайт хүртэл нийт 105 
км урт шороон замаар (улсын чанартай замаар 
батлагдсан) баяжмалаа тээвэрлэнэ. Энэхүү 
замыг 2007 онд Монгол Улсын Засгийн газартай 
байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж 
бичгийн шаардлагын дагуу Оюу Толгой ХХК 
нь зассан. Уг зам нь орон нутгийн тээвэрлэлт, 
худалдаа болон Гашуун Сухайтын хилийн дамжин 
өнгөрүүлэх боомтоор гарах зориулалтаар 
ашиглагдаж байсан. Төсөл нь Хятад улсаас 
барилгын ажлын бараа материал импортолж 
оруулах зорилгоор тухайн шороон замыг 
ашигласан. Энэ хугацаанд уг шороон замыг 
сайжруулан зассан бөгөөд одоогийн байдлаар 
улсын чанартай хатуу хучилт бүхий асфальтан зам 
болгон засварлаж байна. Улмаар уг зам нь Оюу 
Толгой төслийн болон олон нийтийн хэрэглээнд 
(харин нүүрс тээвэрлэх машин зорчихгүй) 
ашиглагдах болно. Замын барилгын ажил нь 2012 
оны сүүл, 2013 оны эхээр дуусах төлөвлөгөөтэй 
юм. Тухайн үеэс эхлэн Монголын Засгийн газар 
шинэ замыг хүлээн авч, үйл ажиллагаа болон 
засвар үйлчилгээг хариуцах болно.

Оюу Толгойн уурхайгаас Хятадын хил хүртэлх 105 км сайжруулсан хатуу хучилттай зам зэрэг 
баталгаатай дэд бүтэц нь төсөл болон орон нутгийн ард иргэдийн хоорондын хамтын ашиг тусыг 
баталгаажуулах чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм

УСАН ХАНГАМЖ
Хуурай уур амьсгалтай Өмнийн Говийн бүсэд ус 
нь асар үнэт нөөц юм. Оюу Толгой нь гадаргуун 
усны нөөц хязгаарлагдмал, хур тунадас багатай, 
хөрсний усны нөөц бага бүсэд үйл ажиллагаа 
явуулж буй тул усны нөөцийг үр дүнтэй, 
хариуцлагатай ашиглах нь төслийн болон орон 
нутгийн иргэдийн тэргүүлэх зорилтуудын нэг 
болохыг бүрэн ухамсарлаж байгаа юм.

Барилгын үе шатны усан хангамж
Барилгын ажлын үе шатанд төсөлд шаардлагатай 
усыг УЛТ-д орших өгөршсөн үндсэн чулуулгийн 
уст давхаргаас татах болно. Түр зуурын 
зориулалттай барилгын ажлын усан хангамжийн 
бүх цооногийг ашиглахаас нь өмнө Засгийн 
газрын холбогдох агентлагуудаас зөвшөөрөл 
авах ба тэдгээрийн нөлөөллийн бүсэд гуравдагч 
этгээд болон зэрлэг ан амьтдын (УЛТ-аас гадна) 
ашиглаж буй булаг болон усны цооног байхгүй 
гэдгийг судалгаагаар батлах шаардлагатай. 

Барилгын ажлын ус хангамжийн цооногийг 
хэрэглэх нийт хугацаанд буюу үйлдвэрлэл эхэлтэл 
усны чанар ба түвшний хяналт шинжилгээг УЛТ-н 

Зураг 6: Оюу Толгойн үндсэн үйл явцыг харуулсан бүдүүвч зураг
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эргэн тойронд орших малчдын худаг ус, булаг 
шандад явуулах болно. Малчдын худагт ямар нэг 
нөлөөлөл үзүүлсэн тохиолдолд Оюу Толгой ХХК 
нь малчдад зориулан нөлөөлөлд өртсөн худгийн 
устай адил эсвэл илүү шинж чанар, хэмжээтэй 
өөр шинэ худгийг барьж өгөх болно.

Ашиглалтын үе шатны усан хангамж
Оюу Толгой ХХК нь төслийн ашиглалтын үе 
шатны хэрэгцээнд ашиглах гүний усны нөөцийг 
тогтоох судалгааг өргөн хүрээнд явуулсан билээ. 
Энэхүү судалгааны үр дүнд орон нутгийн гүний 
усны нөөц нь төслийн усны хэрэгцээний хамгийн 
шилдэг эх үүсвэр хэмээн дүгнэлт гарсан. Энэхүү ус 
нь харавтар өнгөтэй, давсархаг бөгөөд одоогоор 
тус бүсэд ямар ч хэрэглэгч байхгүй байна.

Томоохон хэмжээний уст давхаргын тогтолцоог 
Галбын Говь болон Гүний Хоолойн сав газруудад 
илрүүлсэн. Тухайн нөөц дээр өргөтгөсөн үнэлгээ 
хийсний дараагаар Гүний Хоолойн уст давхаргын 
усны нөөц нь төслийн усны хэрэгцээг хангахуйц 
нөөцтэй болохыг тогтоосон. Энэхүү нөөцийг 
ашигласнаар хөрсний усны хэрэглэгчид, гүний 
усаар тэжээгддэг ургамал, амьтад зэрэгт төслийн 
үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан тооцоогүй 
бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 
эхэлсний дараа л тодорхой болох юм. Оюу 
Толгой нь гадаргуун урсац, гүехэн уст давхарга 
болон гүний усны харилцан хамааралд орон 
нутгийн малчидтай хамтран хяналт шинжилгээг 
үргэлжлүүлэн хийж байгаа бөгөөд ямар нэгэн 
сөрөг нөлөөлөл тогтоогдсон тохиолдолд түүнийг 
бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

Гүний Хоолой усны цооногийн талбай нь 
Оюу Толгойн УЛТ-гаас зүүн хойш 40-70 км-т 
орших болохыг Зураг 7-гоос үзэж болно. Усны 
өрөмдлөгийн хоолойг өөр хоорондоо ялгаатай 
газарт суурилуулна. “Урсац багатай” баруун 

өмнөд хэсэг болон “урсац өндөртэй“ зүүн хойд 
хэсгүүд юм. Оюу Толгой ХХК нь одоогоор Гүний 
Хоолойн усны цооногийн талбайгаас секундэд 
810 литр ус авч ашиглах зөвшөөрлийг аваад 
байна. Ашиглалтын үйл ажиллагааны эхний 
жилүүдийн 100 000 тонн/өдөр хүдэр баяжуулах 
хүчин чадлын үед усны дундаж хэрэгцээ нь 
секундэд 696 литр байх тооцоо гарсан. Усны 
цооногийн талбай болон усан хангамжийн 
шугам хоолой зэргийг улирлын чанартай өндөр 
хэрэгцээ, шаардлагатай тохиолдолд, онцгой 
байдлын нуурыг дүүргэх хэрэгцээг харгалзан 
батлагдсан секундэд 900 литрийн хүчин чадалтай 
байхаар төлөвлөөд байгаа юм. 

Усыг усны цооногийн талбайгаас Оюу Толгойн 
талбайгаас ойролцоогоор 5 км зайд өндөрлөг 
газар орших 200 000 м3 багтаамжтай онцгой 
байдлын хадгалах нуур руу шахна. Эдгээр 
нуурууд нь усны шугам хоолой/цооног эвдэрсэн 
эсвэл засварлаж буй онцгой тохиолдолд 
дунджаар нэг долоо хоногийн усыг хангах хүчин 
чадалтай. Ууршилтаас урьдчилан сэргийлж 
нууруудыг хөвөгч хучаасаар бүрхэх болно. 

Усыг нуураас хүндийн хүчний үйлчлэлээр 
уурхайн талбай руу 2 шугам хоолойгоор татан 
оруулна (нэг нь онцгой байдлын нөөц хоолой 
юм). Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайн бүх 
тоног төхөөрөмж ба шугам хоолойнуудыг алсын 
удирдлагаар хянах бөгөөд шахуургын станц 
болон худаг тус бүр рүү шугам хоолойн дагуу зам 
гаргана. Бүх барилга байгууламж нь хашаатай 
байна.

Урт хугацааны усан хангамж 
Оюу Толгой ХХК нь одоогоор ирээдүйн 
усан хангамжийн сонголтуудыг тогтоохоор 
гүний усны үнэлгээ, судалгааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж байна. Усны нэмэлт эх үүсвэр 
шаардлагатай уурхайн үйл ажиллагаа цаашдын 
аливаа өргөтгөлд хамаарах бүх зөвшөөрлийг авч 
баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлын өсөлтийг 
хангахуйц усны нэмэлт эх үүсвэрийг олж тогтоон 
батлуулах юм. 

ЭРЧИМ ХҮЧ
Төслийн үйл ажиллагаанд эрчим хүч ихээр 
шаардагдах буюу ашиглалтад ороход 200 
МегаВатт (МВт)-аас илүүтэй цахилгаан бүхий 
эрчим хүч шаардлагатай бөгөөд цаашид урт 
хугацааны турш 310 МВт хүртэл өргөтгөх 
шаардлагатай. Үйлдвэрлэл ба аюулгүй 
ажиллагааг хангахын тулд эрчим хүчний 
найдвартай, тогтмол эх үүсвэр шаардлагатай.

Зураг 7: Оюу Толгойн УЛТ-тай холбогдох Гүний 
хоолойн цооногийн байршил
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Барилгын ажлын эрчим хүчний хангамж
Төслийн барилгын ажлын үеийн эрчим хүчний 
хэрэглээг УЛТ-д байрлуулсан Оюу Толгой ХХК-
ийн эзэмшлийн дизель цахилгаан станцууд 
(ДЦС)-аар хангана. Төслийн урт хугацааны эрчим 
хүчний хангамжийн эх үүсвэр ашиглалтад орсны 
дараа эдгээр ДЦС-ыг уурхайн үйл ажиллагааны 
нөөц эрчим хүчний эх үүсвэр болгох юм.

Төслийн эхэн үеийн эрчим хүчний хангамж 
Төслийн ашиглалтад орох үе ба ашиглалтын 
эхэн үеийн эрчим хүчний хангамжийг (удаан 
хугацааны эрчим хүчний эх үүсвэр баригдаж 
ашиглалтад орох хүртэл) уурхайн талбай хүртэл 
одоо баригдаж буй тусгай зориулалтын 220 
килоВольт (кВ)-ын эрчим хүч дамжуулах өндөр 
хүчдэлийн шугамаар Хятадын хойд хэсэгт 
байрлах Өвөр Монголын Эрчим Хүчний шугам 
сүлжээнээс татна. 

Урт хугацааны эрчим хүчний хангамж 
ХөОГ-ний шаардлагын дагуу төслийн 
үйдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 4 
жилийн хугацаанд төсөлд шаардлагатай эрчим 
хүчийг Монгол Улсын нутаг дахь эх үүсвэрээс 
хангана. Оюу Толгой ХХК нь төсөлд шаардлагатай 

Төслийн анхан шатны эрчим хүчний хэрэглээг шинээр баригдах эрчим хүчний шугамаар дамжуулан 
Хятадаас импортлон хангана. Эрчим хүчний шугам нь гүний ордуудад нэвтрэх босоо амнуудын нэгний 
дээд хэсгээр дайран өнгөрч байна

урт хугацааны эрчим хүчийг хангах зорилгоор 
УЛТ-д цахилгаан станц барихаар төлөвлөсөн 
бөгөөд 2014 оны 4-р улиралд ашиглалтад 
оруулахаар төлөвлөсөн. Энэ үед уг цахилгаан 
станц нь дээр дурьдсан төслийн эхэн үеийн 
цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг орлох 
болно. 

Нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 5, Байгаль 
орчин, нийгмийн менежмент: Хуримтлагдах 
нөлөөлөл хэсгээс харна уу.

ОРОН СУУЦ

Барилгын ажлын үе шатны орон сууц
Барилгын ажлын үе шатны орон сууц дараахь 
зүйлсээс бүрдэх юм:
 Уурхайн үйл ажиллагааны хоёр кэмп; нэг нь 

үйл ажиллагааны шатанд ашиглагдах, нөгөө нь 
барилгын ажлын үеийн түр кэмп юм. 

 Хэд хэдэн алслагдсан түр кемпүүд, эдгээрийн 
гурван том нь зам болон эрчим хүчний шугамын 
барилгын ажилтнуудын Өмнөд кемп, эрчим 
хүчний шугам болон усны цооногийн талбайн 
ажилтнуудын Хойд кемп, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, 
хоол хүнсний хангамжийн ажилтнуудын 
Ханбогд сумын төв дэх кемп багтана.
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Барилгын ажлын үе шатны ажилчдын байр сууц

Оюу Толгойн уурхайн барилгын ажилчдын кемп

Уурхайн кэмпүүд нь Монгол болон гадаадын 
мэргэжилтнүүд, ахлах ба менежментийн бие 
бүрэлдэхүүн нийт 12 000 ажилчин багтаахаар 
төлөвлөсөн юм. Кэмпүүд нь нийтийн хоолны 
өрөө (Монгол болон уурхайн олон орны 
хүмүүсийн сонирхолд нийцсэн олон төрлийн 
хоол санал болгодог), амралтын байгууламж 
болон эмнэлгийн төв зэрэгтэй байна. Алслагдсан 
барилгын кэмп нь 3 000 ажилтныг байрлуулах 
ба хангамжийг Оюу Толгойн уурхайн төв 
байгууламжаас нийлүүлэх юм. 

Үйлдвэрлэлийн үе шатны орон сууц
Ашиглалтын үе шатанд Оюу Толгой нь ажилчдаа 
гэр бүлтэйгээ амьдрах боломжоор хангах 
зорилгоор Ханбогд суманд орон сууцны 
хороолол барих төлөвлөгөө боловсруулж 
байна. Уг орон сууцны хорооллын нарийвчилсан 

төлөвлөгөөг 2012 онд багтаан боловсруулах 
болно. Оюу Толгой нь ажилчдын орон сууцны 
төлөвлөгөөг аймаг, сумын удирдлагуудтай 
хамтран боловсруулж байгаа бөгөөд Ханбогд 
сумын оршин суугчид уг орон сууцны үйлчилгээг 
авах боломжийг бүрдүүлнэ. Үүний гол зорилго 
нь Оюу Толгойн ажилчид, тэдний гэр бүл, орон 
нутгийн иргэд бие даасан байдалтай нийтээрээ 
амьдрах боломжтой орчинг бүрдүүлэх юм. 

Оюу Толгойн УЛТ-д ганц бие болон онгоцоор 
ирж-онгоцоор буцдаг (ОИОБ) ажилчид мөн адил 
орон сууц авах боломжтой юм.

Ашиглалтын үе шатны орон сууцны талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хэсэг 5: Байгаль орчин, 
нийгмийн менежмент – Хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөн хэсгээс үзнэ үү. 



5 Төсөл нь Монгол Улсын болон олон улсын стандартуудад 
дурьдсанчлан байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллөөс 
зайлсхийх, бууруулах, багасгах эерэг арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 
НИЙГМИЙН МЕНЕЖМЕНТ
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Төслийн анхны өдрөөс эхлэн Оюу Толгой нь өөрийн үйл 
ажиллагаанд орон нутгийн ард иргэдийг оролцуулсаар ирсэн.
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Энэ хэсэгт 2002 оноос хойш хийгдсэн 
суурь судалгаануудын гол үр дүнгийн 
талаар тоймлон дурьданa. Мөн гол 

байгаль орчин, нийгмийн асуудлууд, холбогдох 
менежментийн арга хэмжээ болон холбогдох 
менежментийн төлөвлөгөөг хүснэгт хэлбэрээр 
оруулсан.

Менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь хэд хэдэн адил 
зорилтуудыг агуулна. Үүнд: 
 Төслийн байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудтай 

холбогдох Монгол Улсын хуулиуд болон олон 
улсын стандартуудыг тодорхойлох

 Боломжит нөлөөллийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
 Үйл ажиллагааны менежментийн явцыг 

тодорхойлох
 Үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох 
 Хяналт шинжилгээний болон тайлагнах явцыг 

тодорхойлох
 Сургалтын хөтөлбөрийн шаардлагыг тодорхойлох
Зарим төлөвлөгөө нь тусгайлсан онцлог зорилтуудыг 
агуулах бөгөөд тэдгээрийг тодорхой хэсэг бүрт 
оруулсан. 

УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ
Оюу Толгой нь хуурай уур амьсгалтай Өмнийн 
говийн бүс нутагт байгаль орчин болон нийгэмд 
үзүүлэх нөлөөлөл, менежментийн хамгийн хурц 
асуудлуудын нэг нь ус болохыг бүрэн ухамсарлаж буй 
билээ. Оюу Толгой нь төслийн үйл ажиллагааны турш 
орон нутгийнхантай хамтран ажиллах эрмэлзэлтэй 
бөгөөд төсөлд ашиглагдах ус нь орон нутгийнханд 
ямар нэг сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх нөхцлийг 
хангаж, усны бүх хэрэглэгчид усны сайжруулсан 

менежментийн туршлагыг хэрэгжүүлэхэд хандан 
ажиллах болно. 

Усны нөөц
Төслийн бүсийн газрын гүний усны тархцыг дараахь 
байдлаар дүгнэж болно:
 Гүний усны нөөц (400 метр хүртэл гүнтэй)- Энэхүү 

нөөц нь их хэмжээний давсархаг гүний ус агуулсан 
хэлтэрхий тунамал чулуулгаар дүүрсэн гүнзгий 
сав газар юм. Усны эдгээр эх үүсвэр нь одоогоор 
ашиглагдаагүй ба гол төлөв хүн, малын ундны 
усны гол эх үүсвэр болох дээд уст давхаргын 
системүүдтэй холбогдоогүй байдаг. Оюу Толгой 
нь төслийн эргэн тойронд байрлах гүнзгий сав 
газруудын усны нөөц, тогтвортой байдал, бусад 
гүний усны хэрэглэгч, ургамал, амьтан зэрэгт 
нөлөөлөх боломжит нөлөөлөл зэргийн үнэлгээг 
хийсэн. Гүний Хоолойн сав газрын гүний усны 
энэхүү үнэлгээнд тулгуурлан ус татах ба түүнийг 
уурхайн хэрэгцээнд ашиглах нь батлагдаж 
зөвшөөрөгдсөн. Энэ усны нөөцийг ашиглах өөр 
хэрэглэгч байхгүй, малчдын хэрэглэдэг гүехэн 
уст давхарга руу нэвчих гидравлик холбоо 
маш хязгаарлагдмал болон энэхүү гүний уст 
давхаргаар тэжээгддэг ургамал байхгүй зэрэг 
нөхцөл байдлуудаас шалтгаалж уг эх үүсвэрийг 
ашиглахаар сонгосон. Энэхүү уст давхаргын 
дахин дүүргэлт нь төслийн ашиглалтын хугацаанд 
тохиолдохгүй учир одоо боломжтой байгаа усны 
нөөцийн 20-иос бага хувийг ашиглан, үлдсэнийг 
нь ирээдүйн хэрэглэгчдэд үлдээнэ. 

 Бага гүний ус (Гадаргаас 2-5 метрт)-Энэхүү нөөц 
нь төслийн талбайд орших голын цутгалангуудын 
зөөгдмөл хурдаст гүехэн гүний ус агуулагдана. 
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Энэ нь ихэвчлэн жил болгон дахин дүүргэгдэж 
байдаг цэвэр ус юм. Мөн малчид болон зэрлэг ан 
амьтдын усны гол эх үүсвэр болохоос гадна гүний 
усаар тэжээгддэг ургамлын ургалтыг дэмждэг. 
Уг гүехэн уст давхарга нь Гүний Хоолойн уст 
давхаргын дээгүүр багахан газар (энэ хэсэг газарт 
ус маш хомс байдаг тул "тэмээний бэлчээр” хэмээн 
нэрлэдэг) давхцан оршдог болохыг тэмдэглэх 
нь зүйтэй бөгөөд Гүний Хоолойн цооног (нэгээс 
бусад) нь гүехэн уст давхаргыг дайрахгүй юм.

 Завсрын сав газар (ойролцоогоор 100 метр 
гүнтэй)-Энэ сав газар нь төслийн талбай дахь 
боржин цул чулуулгийн ирмэг дэх том мөхлөгтэй 
тунамал чулуулагаар дүүрсэн ба цул чулуулгаас 
урсах усаар дахин дүүрдэг завсрын сав газар 
юм. Эдгээр сав газруудын нэг нь Ханбогд сумын 
ойролцоо байрлах ба суурин газрын усны 
хэрэгцээнд ашиглахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд 
холбогдох судалгааг хийж, зөвшөөрлийг авах 
шаардлагатай.

 Өгөршсөн ба хагарсан суурь чулуулгийн 
дээд огтлолд байрлах чулуулаг давхаргын 
тусгаарлагдсан хэсэгт бага хэмжээний ус 
(өөр өөр гүнтэй боловч, УЛТ-н ойролцоо 10-50 
м гүнтэй) агуулагддаг. Энэ гүний усыг уурхайн 
барилгын ажлын хэрэгцээнд ашиглаж байсан 
бөгөөд барилгын ажил дуусахад, Oюу Толгой нь 
хэрэгцээт усаа Гүний Хоолойгоос нийлүүлнэ.

Оюу Толгой нь үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
нөлөөллөө оновчтой, нарийн нягт төлөвлөлтийн 
замаар бууруулахаар эрмэлзэж байна. УЛТ-аас зүүн 
хойш 40-75 км-т сунаж орших Гүний Хоолойн сав 
газрын уст давхаргуудад усны худгуудын сүлжээг 
усны түвшний бууралтыг багасгах зорилгоор 

байрлуулсан. Худгуудын байрлалыг Гүний Хоолойн 
сав газрын гүний усны загвараас гаргаж авсан. Энэ 
загварыг усны эх үүсвэр ба ойролцоох тогтолцоотой 
тэдгээрийн харилцан үйлчилгээг зохицуулах 
зорилгоор боловсруулсан бөгөөд үүнийг 
үргэлжлүүлэн сайжруулж үнэлнэ.

Ханбогд сумын төв нь одоогоор цөөн тооны 
хязгаарлагдмал нөөц бүхий гүний худгуудаас 
хамааралтай бөгөөд цаашид усны хайгуул судалгаа 
хийх нь тухайн бүс нутгийн гүний усны нөөцийн 
тухай мэдээлэл, ойлголт хомс байдгаас хамааран 
хязгаарлагдаад байна. Энэхүү усан хангамжийн 
асуудлыг шийдэхээр Оюу Толгой нь орон нутгийн 
гүний усны геофизикийн судалгааг гүйцэтгэсэн 
бөгөөд эдгээр усны нөөцийн нарийвчилсан 
судалгааг хийж байна. Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) 
нутгийн усны нөөцийг ашиглан, ус хангамжийн 
хоолойг Ханбогд сумын төв рүү татахаар төлөвлөж 
байна.

Төслийн нөлөөллийн бүсэд гадаргын ус 
хязгаарлагдмал байдаг (хур тунадасны хэмжээ бага 
байдагтай холбоотой) бөгөөд зуны улиралд урсдаг 
тасархай голдрилуудаас гадна Ханбогд Хайрханы 
ойролцоо цөөн тооны горхи, булаг урсдаг. Ундай 
гол нь төслийн нөлөөллийн бүсийн хамгийн 
чухал түр урсацтай усны эх үүсвэр юм. Өмнөд Оюу 
ордын олборлолт нь Ундай голын голдрил хүртэл 
үргэлжлэх ба ХЧО нь Бор Овоо булгийг даран Ундай 
голын дагуу байрлахаар төлөвлөгдсөн. УЛТ-н зүг 
урсгах Ундай голын гадаргуугийн болон гүний 
усны урсгалаас усы эх үүсвэрээ хангадаг малчид, 
ан амьтан болон ургамалд аливаа нэг ноцтой 

Зүүнээс: Ундай гол өвлийн улиралд хөлдсөн болон зуны цагт үерлэсэн үе.
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Оюу Толгой нь бүс нутгийн усны нөөцийн талаархи 
ойлголтыг сайжруулахаар ажиллаж байна.

нөлөөлөл учруулахаас зайлсхийх зорилгоор, Ундай 
голын урсгалыг уурхайн үйл ажиллагааг тойруулан 
өөрчилж төслийн хашааны шугамын гадна Ундай 
голын урсгалын дор малчид болон ан амьтан 
саадгүй хүрэх боломжтой шинэ орлуулагч булгийг 
үүсгэх болно.

Ундай голын голдрилыг өөрчлөх, шинээр орлуулагч 
булаг гаргахдаа Монгол Улсын Засгийн газрын 
баталсан инженерийн загвар, шаардлагуудын дагуу 
хийх болно. Загвар болон тухайн үйл ажиллагааны 
байрлалын талаар орон нутгийн ард иргэдтэй 
хэлэлцэн, цаашид ямар нэгэн арчилгаа, засвар үл 
шаардах, урсгалын дор буй ашиглагчдад ямар нэгэн 
сөрөг нөлөөгүйгээр тогтвортой, байнгын шийдлийг 
хангахаар хэлэлцэж байна. Ундай голын голдрилыг 
өөрчлөх талаар Зураг 8 болон баруун хэсэгт буй 
хайрцаг дээрээс дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.

Ус ашиглалт болон хамгаалалт
Оюу Толгой нь Өмнийн Говь дахь ус нь хамгийн үнэ 
цэнэтэй нөөц эх үүсвэр болохыг бүрэн ухамсарлаж 
буй тул өөрийн үйл ажиллагаанд усны хэрэглээг 
бууруулах чиглэлээр ажиллаж байна. Тиймээс Оюу 
Толгой нь дэлхий дээрх ижил төрлийн уурхайнуудаас 
усанд хамгийн их хэмнэлттэй уурхай болох юм. Усыг 
боловруулан дахин ашиглах алхмууд нь Оюу Толгойн 
төлөвлөгөөний гол хэсгийг бүрдүүлэх юм. Үүнд:
 Үйлдвэрлэлтэд ашигласан усны 83%-ийг 

боловсруулан дахин ашиглах ба төслийн үйл 
ажиллагаанд шаардагдах усны зөвхөн 17% -ийг 
нэмэгдэл болгон Гүний Хоолойн уст давхаргаас 
татна.

 Олон нийтийн ашигласан ундны усны 80%-
ийг боловсруулан цэвэрлэж үйлдвэрт дахин 
ашиглана.

 Машин тоног төхөөрөмжийн цэвэрлэгээнд 
хэрэглэсэн усны 50%-ийг дахин хэрэглэх болно.

Эдгээр зорилтуудад хүрэх, сайжруулахын тулд Оюу 
Толгой нь цаашдаа усыг эргүүлэн ашиглах шинэлэг 
цуврал аргуудыг судлах, цаашид Гүний Хоолойгоос 

татах усны шаардлагыг багасгахад чиглэгдсэн ус 
гаргалтын шинэ сайжруулсан арга барилуудыг 
ашиглахаар судалж байгаа. 

Мониторинг 

Оюу Толгой нь төслийн талбайд малчдын худгууд 
болон булгуудын ойролцоо усны гүехэн худгуудын 
сүлжээгээр дамжуулан гүний усны түвшингийн 
хяналт шалгалтыг Монгол Улсын стандартуудад 
нийцүүлэн болон давуулан хийж байна. Үр 
дүнгүүдийг Оюу Толгой болон малчдад зориулсан 
худгууд, голын суурь уст давхаргуудын усны түвшний 
улирлын өөрчлөлтийг үнэлэх боломж олгодог 
усны суурь түвшний найдвартай мэдээллийн сан 
боловсруулахад ашигладаг. Оюу Толгойн хийж буй 
хяналт шалгалт нь тусгайлан сургагдаж, багажаар 
хангагдсан малчдын хийсэн бие даасан гүний усны 
хяналт шалгалтаар нөхөгдөж, баталгаажиж байдаг. 
Оюу Толгойн өнөөдрийг хүртэл цуглуулсан хяналт 

Зураг 8: Санал болгож буй Ундай голын голдрилын өөрчлөлт
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Ерөнхий тойм (Техникийн бус)

УНДАЙ ГОЛЫН ГОЛДРИЛ ӨӨРЧЛӨХ

Танилцуулга
120 км-ийн урттай Ундай гол нь уурхайн ойролцоох хамгийн ач холбогдолтой гидрологийн бүрдэл юм. Ундай гол нь 
түр урсац ба тогтвортой булгуудын аль алийг нь бүрдүүлдэг байнгын гүний урсац ба гадаргуугийн түр урсацтай гол юм. 

Ундай гол нь Оюу Толгойн УЛТ-н баруун хэсгийн зүүн өмнөд хэсгээр дайрч гардаг. Ундай голын гадаргуугийн урсац нь 
тур зуурын улирлын шинж чанартай тул урьдаас тааварлашгүй. Борооны улирлын үед үүсэх үер нь малчид болон тэдний 
малд амин чухал хэрэгтэй түр зуурын тогтуун устай газрыг үүсгэдэг. Ундны ус нь жил тутмын үерийн усаар хангагддаг 
аллювийн гүехэн уст давхаргаар тэтгэгддэг. 

Гол ба булгууд энэ бүсийн ландшафтын гол бүрдэл бөгөөд орон нутгийн иргэдийн амин зуулгыг дэмжих гол үүрэг 
гүйцэтгэдэг амьдралын үнэт өв юм. Ундай гол Ханбогд сумын малчид болон тэдгээрийн мал сүргийн ундны усны гол эх 
үүсвэр юм. 

Өмнийн Говийн бүсийн хуурай орчны экосистемын гол бүрдэл хэсэг болох цэвэр усны нөөцийг хангадаг хэд хэдэн 
булгууд байдаг ба тэдний нэг нь Бор Овооны булаг юм. 

Ундай голын голдрил өөрчлөх бүдүүвч
Өмнөд Оюу ордын олборлолтын талбайг Ундай голын үерлэдэг хуурай сав руу өргөтгөн үргэлжлүүлэх ба ХЧО нь Ундай 
голын урсгал дагуу байрлана. Ил уурхай руу ус орохоос хамгаалах зорилгоор Oюу Толгой нь Ундай голын голдрилыг 
өөрчлөхөөр төлөвлөсөн ба голдрил дагуу урсах ус нь тасралтгүй байх нөхцлийг хангах болно.

УЛТ дахь Ундай голын 6.8 км хэсгийг өөрчлөх тул энэ хэсэг нь хуурай болох юм. Уг төслийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд 
Ундай голын хуучин сувгаар ус урсахаас урьдчилан сэргийлсэн хаалтын далан ба ХЧО-ын өмнө зүг руу гүний усны 
урсгалыг хазайлгах газар доорхи хоолой багтана. Өөрчилсөн голдрилын усыг шинэ улирлын шинж чанартай булаг 
үүсгэхэд ашиглана (Бор Овоог орлох). 

Энэ хиймэл булаг нь Ундай голын газрын доорхи усны өөрчилсөн урсгалаар тэтгэгдэх ба төрөл бүрийн амьтдад хүрэх 
боломжтой байхаар төлөвлөгдсөн. Бор Овоо булаг нь төслийн талбайд орон нутгийн иргэдэд чухал ач холбогдолтой 
биет өвийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг тул газрын лус савдгийг аргадаж, газар хөндөх, шинэ булгийн байршлыг ивээлгэж 
адислах зан үйлүүдийг хийж гүйцэтгэнэ. Шинэ булгийн хажууд oвоо шинээр барих магадлалтай.

Хэлэлцүүлэг, зөвлөлгөөн 
БОННҮ боловсруулах явцад хийсэн хэлэлцүүлгээс гадна, анх 2007 онд Оюу Толгой Ундай голын талаар орон нутгийнханд 
мэдээлсэн ба 2009-2010 онуудын улирал тутмын орон нутгийнхантай уулзах уулзалтуудын үеэр мөн тухайн асуудлыг 
хэлэлцсэн.

Хэлэлцүүлгийн хөтөлбөрийн явцад дараахь асуудлын талаар орон нутгийн иргэд санаа зовниж буйгаа илэрхийлсэн:
 Санал болгож буй энэхүү үйл ажиллагааны инженерийн шийдлүүд нь олон нийтэд ойлгоход хүндрэлтэй бөгөөд 

эргэлзээ төрүүлж байна
 Ирээдүйн найдвартай усан хангамжийн талаар орон нутгийнхан санаа зовж байсан
 Усны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай
 Хэрэв өөрчлөлт нь амжилтгүй болох тохиолдолд хэн хариуцлага хүлээж усыг хэрхэн нөхөх вэ?
 Нөхөн олговруудын нөхцлүүд (Усыг зөвхөн усаар орлуулна. Мөнгө нь усыг орлож чадахгүй) 
	Оюу Толгой нь Ханбогд сумын хамгаалах шаардлагатай биет өвийн нөөцөд хувь нэмэр оруулах хэрэгтэй
Ундай голын талаархи олон нийтийн санаа зовнисон асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор мөн Оюу Толгойн оролцогч 
ба сонирхлын бүлгүүдийн оролцооны стандартуудын дагуу Олон нийт ба нийгмийн асуудал хариуцсан баг (ОНАХБ)-
ийг бүрдүүлж Ундай голын асуудалтай холбоотой тусгай төлөвлөгөөг боловсруулсан. Энэхүү Олон нийтийг хамруулах 
төлөвлөгөө нь Ундай голын голдрил өөрчлөх ажил эхлэхээс өмнө, ажлын явцад болон дууссаны дараах бүх үе шатанд 
орон нутгийн иргэд, засаг захиргаа, холбогдох оролцогч болон сонирхогч талуудыг байнга оролцуулахаар төлөвлөгдсөн.

Дүгнэлт 
	Батлагдсан БОННҮ-ийн Боть III нь төслийн зөвшөөрлийн гол баримт ба одоогийн барилгын ажлын зөвшөөрлийн 

суурь нөхцөл нь болж байна
	Хянан боловсруулагдаж буй БОННҮ-нд Ундай голын голдрил өөрчлөх загварын талаар тусгагдсан
	Oюу Толгой нь 2006 оноос хойш Ундай голын голдрил өөрчлөхтэй холбоотой цуврал хэлэлцүүлгүүдийг хийсэн ба 

Олон нийтийг Оролцуулах Төлөвлөгөөний дагуу хэлэлцүүлгүүдийг үргэлжлүүлж байна.
	Хянан сайжруулсан төслийг олон нийтийн хэлэлцүүлгээр оруулсан
	Хянан боловсруулагдаж буй БОННҮ батлагдахаас нааш барилгын ажил эхлэхгүй (удахгүй гэсэн хүлээлттэй байгаа).
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шалгалтын мэдээлэл дээр үндэслэхэд төслийн 
нөлөөллийн бүсийн усны түвшин бага зэргийн 
хэлбэлзэлтэй боловч тогтвортой байна. Эдгээр бага 
зэргийн хэлбэлзлүүд нь малчдын уст давхаргаас 
авах усны хязгаардмал хэрэглээ болон эдгээр уст 
давхаргуудын жил тутам борооны улиралд эргэн 
дүүрэлтээс шалгаалж буй гэж үзэж байна.

Байнгын сайжруулалт 
Оюу Толгой нь Өмнийн Говийн бүс нутгийн хөгжилд 
усны үзүүлэх чухал ач холбогдлыг бүрэн ойлгож, 
хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Эдгээр зорилтуудад 
хүрэхийн тулд тус компани нь цаашдаа өөрийн 
үйл ажиллагаа гүйцэтгэлийг сайжруулах, тухайн 
бүс нутагт үр дүнтэй, хэмнэлттэй усны хэрэглээг 
бий болгохын тулд бусад төрийн болон хувийн 
хэвшилтэй хамтран манлайлах үүргийг гүйцэтгэх 
эрмэлзэлтэй юм. 

Өөрийн усны хэрэглээг сайжруулахын зэрэгцээ Оюу 
Толгой нь Монгол Улсын Засгийн газар, усны бусад 
хэрэглэгчид (хувийн болон олон нийтийн), ТББ-ууд 
болон боломжит тусламжийн байгууллагуудтай 
дараахь зүйлс дээр хамтран ажиллана:
 Тухайн бүс нутгийн гүний усны нөөцийн бүсийн 

суурь мэдлэг ба ойлголтоо сайжруулах
 Бүсийн усны үр ашигтай хэрэглээг сайжруулах 

зорилгоор усны хэрэглээ, цэвэрлэгээ ба үр ашгийн 
загварыг боловсруулах

 Өмнийн Говийн бүс болон Монголын эдийн засгийн 
хөгжлийг дэмжих үүднээс нөөцийн хэрэглээний үр 
ашгийг сайжруулах зорилгоор бусад аж үйлдвэрийн 
ус хэрэглэгчтэй хамтран ажиллах

 Усны альтернатив хангамжийг боловсруулахаар 
эрмэлзэх

 Хэрэглэгчдийг усны үр ашигт хэрэглээнд сургах
 Бололцоотой усны нөөц болон энэхүү усны 

хэрэглээний чухалчлах асуудлуудын талаарх 
нийтлэг ойлголтыг дэлгэрүүлэх.

Хамгийн гол зорилго нь Монголын Өмнийн Говийн 
бүсийн усны хэрэглээний тогтвортой загварыг 
боловсруулах явдал юм. ӨГБХЗ нь энэхүү үйл 
ажиллагааны цөм нь болох төлөвтэй байна.

Менежментийн төлөвлөгөөнүүд 
Ерөнхий менежментийн төлөвлөгөөнөөс (34-р 
хуудсанд буй) гадна Усны нөөцийн менежментийн 
төлөвлөгөө нь дараахь зорилтуудыг тавьсан:
 Аж үйлдвэрийн стандарт болон төслийн бусад 

шаардлагуудтай нийцэх
 Гадаргын болон гүний усанд үзүүлэх нөлөөллийг 

бууруулах
 Төслийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай усыг 

үргэлжлүүлэн хангахын зэрэгцээ усны бусад 
хэрэглэгчдэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх

 Цэвэршүүлсэн бүх ус нь аюулгүй байхыг 
баталгаажуулах ба түүнийг дахин ашиглах

 Усыг үр дүнтэй хадгалах, үүнд усыг дахин 
боловсруулан цэвэршүүлэх санаачилгууд мөн 
орно.

Баруун талд буй хүснэгтэд Усны нөөцийн 
менежментийн төлөвлөгөөний гол асуудлууд ба 
холбогдох менежментийн арга хэмжээг нарийвчлан 
үзүүлэв.

Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр
Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (ХОБОМХ)-ийн үндсэн зорилго нь байгаль орчны 
мониторингид олон нийтийг оролцуулах, орон нутгийн иргэдийн уламжлалт байгаль орчны мэдлэгээс Оюу 
Толгой хүртэх болон орон нутгийн ирдэдэд Оюу Толгой төслийн байгаль орчны арга хэмжээнүүдийг тодорхой 
танилцуулах юм. Хөтөлбөрийн нийтлэг зорилго нь талуудын байгаль орчны мэдлэгийг сайжруулахад оршино.

ХОБОМХ-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь 2011 оны дундаас албан ёсоор (анх 9 малчдаас эхлэн цаашдаа 26 болж 
өссөн) хэрэгжиж эхэлсэн Хамтын оролцоотой усны мониторингийн хөтөлбөр (ХОУМХ) юм. Эдгээр малчид нь 
өөрсдийн худгуудын усны түвшинг Оюу Толгойгоос өгсөн багажаар хэмждэг. Малчид нь УЛТ, Гүний Хоолойн 
ойролцоо болон Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх дэд бүтцийн зурвасын дагуу амьдардаг.

Улиралд нэг удаа болдог малчидтай хийдэг уулзалтууд нь дараахь гол зорилготой:
 Байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрүүдэд орон нутгийн цаашдын оролцоог дэмжих
 Малчдын худгууд дахь гүний усны онцлог чанарын ойлголтыг дээшлүүлэх 
 Оюу Толгойн усны мониторингийн ажил болон үүнтэй холбоотойгоор цуглуулсан мэдээллийг орон 

нутгийнхан зөв, найдвартай гэх итгэл үнэмшлийг дээшлүүлэх
 Оюу Толгойн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн менежментэд орон нутгийнхан хувь нэмэр оруулах болон 

дэмжлэг үзүүлэх боломж олгох 
 Байгаль орчны асуудлуудын олон нийтийн мэдлэг ба ойлголтыг дээшлүүлэх
 Малчдын өөрсдийн худагт хийдэг өдөр тутмын (өдөрт 2 удаа) гүний усны түвшний хэмжилтүүдийг ашиглан 

Оюу Толгойн сар тутмын материалуудад нэмэлт байдлаар оруулах
 Малчдын цуглуулсан мэдээллийн найдвартай байдал болон чанарыг баталгаажуулан хянах
 Малчдын санал хүсэлтэд Оюу Толгойн зүгээс хариу авах арга хэмжээний чадварыг сайжруулах
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Гол асуудал Төслийн зүгээс авах гол менежментийн арга хэмжээ

Усны хэрэглээ ба 
хамгаалал

Барилгын ажлын үе шатанд усны балансын тооллого бүртгэлийг боловсруулж, 
хөтөлнө. Энэхүү усны тэнцвэрт байдлын тооллогыг дараахь зорилгоор ашиглана:
 Ус хамгаалах арга хэмжээнүүдийн үр дүнг тогтмол хянах, үнэлэх
 Барилгын ажлын үед усны хэрэглээг тогтмол хянах. Усны хэрэглээ төлөвлөсөн 

хэмжээнээс ихээр хэтэрсэн тохиолдолд үүсч болох нөлөөллийг үнэлж, 
нөлөөллийг бууруулах шаардлагатай нэмэлт арга хэмжээг тодорхойлж 
хэрэгжүүлнэ

Боломжтой үед барилгын ажлын үе шатны бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжаас 
гарах хаягдал усыг дахин ашиглах (тухайлбал бетон үйлдвэрлэх, замын тоосжилт 
дарах зэрэгт), боломжгүй бол саарал ус хадгалах батлагдсан зориулалтын цөөрөмд 
хадгалж, дахин ашиглана. 

Ус түгээх шугам хоолойнуудыг газрын гүний хөлдөх давхаргаас доор булж 
байрлуулах ба ус алдах, шүүрэх эрсдлийг бууруулах зорилгоор агаар нэвтрүүлэх 
тусгаарлагч хавхлаг болон зарим үед усыг хаах хавхлагийг суурилуулна

Одоогийн нөхцөл байдлын ууршилт зэрэг цаг уурын мэдээллийг цуглуулах

Усны менежмент Ил уурхайн нүхний ойролцоо ирээдүйд үүсэх гүний усны конус хэлбэрийн бууралтыг 
зөв таамаглахын тулд гүний усны хяналт шинжилгээний шинэчилсэн үр дүн, сүлжээ, 
геофизикийн үр дүнг ашиглан гүний усны сайжруулсан загварчлалыг боловсруулна. 
Хэрэв аль нэг худаг, булаг шандад нөлөөлөл үзүүлэхээр бол нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээг боловсруулж орон нутгийн малчид болон бусад оролцогч болон 
сонирхогч талуудтай зөвлөлдөнө. 

Бохир ус УЛТ, нисэх буудал болон барилгын ажлын үе шатны кэмпүүдээс ялгарч буй бүх 
бохир ус болон цэвэршүүлсэн усыг уурхайн барилгажилтын кэмп дээрх бохир ус 
цэвэршүүлэх гол байгууламж эсвэл тухайн газар байршуулсан зөөврийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламж руу дамжуулна. 

Цэвэрлэх бүх байгууламжуудыг Монгол улсын бохир усны стандарт болон 
бусад холбогдох олон улсын/төслийн стандартын дагуу ажиллуулахыг хянан 
баталгаажуулах 

Цэвэршүүлсэн бохир усыг байгаль орчинд шууд хаяхгүй байх, гүний давхаргад 
оруулан шүүхгүй байх

Ундны ус Монгол Улс, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) болон Кодексийн ундны 
усны стандартад нийцсэн цэвэр усаар ажилчдыг хангана.

Санамж: Кодекс Алиментариус Коммис нь Хүнс ба Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага/
ДЭМБ-ын Хүнсний Стандартын Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Засгийн газар хоорондын 
байгууллага юм. Уг байгууллагын гол зорилго нь олон улсын стандарт (жишээ нь 
Кодекс стандарт) боловсруулан түүнийгээ хэрэгжүүлэх замаар хүнс хэрэглэгчдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалж, найдвартай хүнс (савласан ус мөн орно) худалдаалах 
нөхцлийг бүрдүүлдэг.

Усны ашиглалтаас 
үүдэн усны түвшин 
буурах нөлөөлөл

Тухайн нөлөөллийн талбай дахь гуравдагч этгээд, ан амьтдын хэрэглээний булаг 
шандуудад нөлөөлөхгүй байхын тулд Барилгын ажлын үе шатны бүх түр зуурын усан 
хангамжийн цооногуудыг ашиглахын өмнө нэг бүрчлэн үнэлгээ хийнэ 

Гашуун Сухайтын зам, Гүний хоолойн шугам хоолойг барьж суурилуулах явцад 
шаардагдах усыг малчдын хэрэглээний усан хангамжаас илүү гүнд байрлах 
гидравлик холбоогүй уст давхаргаас татан авна. 

Усны түвшин, ус татах хурд хэмжээ зэрэг нь тооцоолсны дагуу байгааг 
баталгаажуулахын тулд цооног бүрийн усны түвшин болон ус татах хурд хэмжээнд 
тогтмол мониторинг хийнэ. Хэрвээ усны түвшин болон ус татах хурд хэмжээ нь 
тооцоолсон хэмжээнээс ихээр хэтэрсэн нөхцөлд цооногт дахин үнэлгээ хийж, 
нөлөөллийг бууруулах өөр ямар нэмэлт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг 
тогтооно. 

Хэрвээ санал гомдол, маргаан мэдүүлэх болон шийдвэрлэх журмын дагуу ямар 
нэгэн нөлөөлөл бүртгэгдсэн бол нөлөөллийн бүсэд мэргэжлийн гидрогеологичдоос 
бүрдсэн баг явуулж нарийвчилсан судалгаа хийлгэн нөлөөллийн шалтгааныг тогтоох 
ба засах арга хэмжээг авах болно.

Усны бүх мониторингийн ажлын үр дүнг тогтмол хийгддэг дотоодын тайлан мэдээ 
болон БОАЖЯ-нд гарган өгдөг Байгаль орчны жилийн тайланд хэвлэн гаргах 
ба батлагдсаны дараа Оюу Толгой вэб сайтад байршуулж олон нийтийн хүртээл 
болгодог
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Худаг өрөмдөлтийн 
бохирдол болон 
усны түвшин 
буурахаас сэргийлэх 

Ус татах цооног өрөмдөхдөө:
 Өрөмдлөгийн үйл ажиллагаанд усархаг полимер өрөмдлөгийн шаврыг ашиглана. 
 Илүү гарсан шавар шороог тухайн газрын шавар, шорооны нүх ухмалд цуглуулна. 
 Ажил дуусмагц шавар цуглуулсан нүхнүүдийг ууршуулж, таглаж, тухайн газрыг 

дахин сэргээнэ. 
Аллювын гүехэн уст давхарга зэрэг гүехэн уст давхаргын таг лацыг ашигласнаар 
бага гүехэн уст давхарга нь гүний уст давхаргуудаас тусгаарлагдах бөгөөд гүний 
уст давхаргын бүсэд цооногуудыг далдлах маягаар бүх үйлдвэрлэлийн усны 
цооногуудыг суурилуулна. 

Аллювын уст 
давхаргын холболт 
ба дамжуулалт

Гүний Хоолойн шугам, хоолой нь дайран өнгөрөх уст давхаргад хаалт болохгүй буюу 
гүний усны урсгалд саад учруулахгүй байх нөхцлийг хангах. Үүний тулд Оюу Толгой 
нь дараахь арга хэмжээг авна:
 Шугам хоолойг суурилуулахад ухсан нүхийг буцааж булахдаа хуучин байсан 

тунамалтай ижил буюу түүнээс илүү нэвчих чанар бүхий материалаар гүйцэтгэнэ. 
 Боломжтой бол шугам хоолойг аль болох гадаргын аллювийн уст давхаргаас 

доош бага нэвчилт бүхий тунадас газарт суурилуулах.
 Гүний уст давхарга дахь ус нь усны хоолой даган урсах болон аллювын усан 

сан үүсэхээс сэргийлж голдрилын ойролцоо орших хоолойг ус бага нэвтрэх 
материалаар хийнэ.

Гүний усны анхны хайгуулын худгууд нь суурь хяналт шинжилгээний сүлжээний 
хэсэгт хамрагдана. Хэрэв эдгээр хяналтын худгийн шинжилгээний үр дүнд гүехэн 
болон гүний уст давхаргууд хоорондоо холбоотой нь тогтоогдвол Усны газрын 
судалгаа дуусмагц Усны газар болон Ханбогд сумын Засаг даргаас зөвшөөрөл авсны 
дараа Оюу Толгой нь гүний усны өрмийг цемент зуурмагаар дүүргэж пьезометр 
суурилуулах болно. 

Бохирдлоос 
сэргийлэх

Барилгын ажлын үе шатны түр зуурын ус татаж ашиглах худгуудын насосыг 
барилгын кэмпийн эрчим хүчний хангамжийн эрчим хүчээр ажиллуулна

Ус татах худгийн насосуудад шаардлагатай эрчим хүчийг өөрийн дизель 
хөдөлгүүрүүд хангах тохиолдолд генератор болон танкуудыг цооног байрлах 
байгууламжийн гадна байрлуулж, хоёрдогч саваар хангана. Ус татах худаг болон 
булаг шандаас 50 метрийн дотор ямар нэг түлш болон химийн бодис хадгалахгүй.

ХЧО-н зүгт урсах Ундай урсгал дагуу гүний усны хаалтын ханыг барьж аллювын 
седиментациар ус нэвчин ил уурхай руу эргэн урсахаас сэргийлнэ. Мөн нэмэлт 
хяналтын худгуудыг, ХЧО-н зүүн өмнөд хэсгийн бууралтын налуу ба нэвчилтийг 
хуримтлуулах нуурын зүг урсах өөрчилсөн Ундайн урсгалын дагуу барих бөгөөд 
улмаар хаалтын ханаар гүний ус нэвчих эсэхийг хянах боломжтой ба ус нэвчсэн 
тохиолдлыг эрт илрүүлж холбогдох арга хэмжээг авах болно. 

Гүний усыг бохирдуулахаас сэргийлж ландфил барих хог хаягдлын булах болон 
нэвчсэн бохир шүүрлийг ууршуулах цөөрөм зэргийг АНУ-гийн Байгаль хамгаалах 
агентлаг (БОХА)-ын стандартын дагуу шаварлаг эсвэл геомембран бүхий 
доторлогооны системтэй барина. Гүний усыг хянаж шинжлэх зориулалт бүхий 
худгуудыг цэрдийн уст давхаргад хаягдлын байнгын байгууламжийн ойролцоо 
суурилуулж, мониторинг хийнэ. 

ХХБ-ийг байгалийн шаварлаг доторлогоотойгоор барьж байгуулах ба 
үйлдвэрлэлийн үе шатанд гүний ус нэвчих тохиолдолд үүсэх болзошгүй нөлөөллөөс 
сэргийлэх төхөөрөмжөөр тоноглоно. 

Гуравдагч этгээд 
болон ан амьтдын 
хэрэглээний усны 
нөөц – Ундай голын 
голдрилыг өөрчлөх

Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төсөлд ашиглагдах инженер загварчлал нь 
Монголын холбогдох мэргэжлийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын 
шаардлагыг хангасан байх болно.

Ундай голын голдрилыг өөрчилснөөр гарах үр нөлөө болон газрын доод хэсгийн 
усны нөөцөд барилгын ажлын үед болон дууссаны дараа үзүүлэх нөлөөлөлд 
мониторинг хийнэ. Үүнд доод хэсгийн худгуудын усны түвшин болон чанарт 
мониторинг хийх, гүний усны голдрилыг өөрчлөх хоолойгоор урсах усны цутгалтыг 
хэмжих зэрэг ажил орно.

Хамгийн эхний борооны улирал эхлэхэд өөрчилсөн голдрилын шинж чанарт 
мониторинг хийнэ. Улмаар Оюу Толгой нь Ундай голын баруун суваг болон 
өөрчлөгдсөн голдрилын урсгал дагуу үүсч болох аливаа элэгдлийн цар хэмжээг 
үнэлж, тогтоох боломжтой. Аюул ихтэй үер болох тутамд нөхцөл байдлын зурган 
баримтыг мөн цуглуулах ба ингэснээр элэгдэл үүсч буй эсэхийг хянах бөгөөд үүссэн 
тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авах болно.
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Гол асуудал Төслийн зүгээс авах гол менежментийн арга хэмжээ

Усны нөөцийн 
гуравдагч 
хэрэглэгчид болон 
зэрлэг ан амьтад 
– улирлын шинж 
чанартай голын 
голдрилыг өөрчлөх 

УЛТ дахь голын голдрилыг өөрчлөх шийдэл нь тогтвортой бөгөөд байнгын байх 
үндсийг хангах ба мөн Оюу Толгойн үйл ажиллагаанаас ирээдүйд үүсэх бууралтын 
бүс болон ХХБ-ын талбайгаар саадгүй урсах эсэхийг хангасан инженерийн шийдлийг 
боловсруулсан.

Гуравдагч этгээд 
болон ан амьтдын 
хэрэглээний усны 
нөөц - Бор Овоо 
булаг

Бор Овоогийн булгийг орлуулахын тулд гадаргын усны тогтмол эх үүсвэрийг УЛТ-н 
өмнөд захаас 500 м зайд бий болгоно. Гадаргын усны байнгын эх үүсвэрийг Ундай 
голын голдрилыг өөрчлөх хэсэгтэй холбосон газар доогуурхи урсгал өөрчлөх шугам 
хоолойгоор дамжуулан өвлийн саруудаас бусад улиралд усаар хангана. Ингэж 
орлуулан ашиглах усны нөөц нь Бор Овоо булгийн усны хэмжээ, шинж чанартай 
ижил байна.

Бор-Овоогийн булгийг өөр цооногоор амжилттай орлуулан ашиглах тал дээр 
тавих хяналт шинжилгээний ажил нь Хамтын оролцоотой усны мониторингийн 
хөтөлбөрийн нэг хэсэг байх бөгөөд ямарваа нэг асуудал үүссэн тохиолдолд 
малчидтай хамтран хяналт үнэлгээний үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, асуудлыг 
шийдвэрлэхийг зорино.

Үерийн усны 
менежмент

Төслийн байгууламж/дэд бүтэц (зам гэх мэт) нь түр зуурын гадаргын усны суваг 
эсвэл шал хөрс бүхий газар, ба хуурай нуурыг хөндлөн огтлох байрлалд сайтар 
үнэлж зохион бүтээсэн усны хоолойг суурилуулах болно. Үерийн хоолой барьсан 
байршил бүрийг тус тусад нь үнэлэх ба үерийн ус чөлөөтэй урсах байдлыг хангаж, 
усны хоолойн дээд доод урсгалд ноцтой эвдрэл элэгдэл гарахаас урьдчилан 
сэргийлж буй эсэхэд хяналт тавина.

Олон нийтийн эрүүл 
ахуйг сайжруулах 
дэд бүтэц

Бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө ба Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсноор Ханбогд сумын усан хангамжийн 
тогтвортой системийг боловсруулахад Оюу Толгой төслийн зүгээс дэмжлэг үзүүлнэ. 
Оюу Толгой төсөл нь Азийн Хөгжлийн Банк зэрэг бусад байгууллагуудтай хамтран 
Ханбогд сумын өсөн нэмэгдэж буй хүн амыг найдвартай усаар хангах боломжийг 
олж илрүүлэх судалгааг Ханбогдын бүсийн хөгжлийн 2012 оны төлөвлөгөөний 
хүрээнд эхлүүлээд байна.

Оюу Толгойн ашиглалтын үйл ажиллагаа нь бусад хэрэглэгчдийн ашиглаагүй усны нөөцөд 
тулгуурлан явагдана
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ЭДИЙН ЗАСАГ БОЛОН НИЙГМИЙН АСУУДЛЫН 
МЕНЕЖМЕНТ

Хүн ам болон Эдийн засаг
Монгол Улс нь үндсэндээ нэг үндэстнээс бүрдсэн 
улс бөгөөд хүн амын дийлэнх нь монгол хэлээр 
ярьдаг Халх үндэстэн эзэлдэг. НҮБ-ын Хүн амын сан 
нь Монгол Улсын хүн амыг 2010 онд 2.9 саяд хүрнэ 
хэмээн таамаглаж байв. Монголын хүн амын 60 
хүртэлх хувь нь хот суурин газар амьдардаг бөгөөд 
Улаанбаатар хот руу иргэд их хэмжээгээр шилжин 
ирэх болсон. 

Монгол Улсад нүүдэлчин малчид өөрсдийгөө тусдаа, 
нутгийн уугуул иргэд гэж авч үздэггүй. Дэлхийн 
цөөнх болон уугуул иргэдийн нөхцөл байдал–
Монгол Улс (Minority Rights Group International - 
2010) хэмээх баримт бичигт дурьдсанаар нүүдэлчин 
малчдыг нутгийн уугуул иргэдийн жагсаалтад 
оруулаагүй байна. 2010 онд Өмнөговь аймгийн хүн 
ам 48,500 гэж тоологдсон бол үүнээс гуравны нэг нь 
суурин газруудад амьдарч байна. 

Тус аймаг нь хүн ам хамгийн сийрэг тархай 
суурьшсан аймаг бөгөөд 0.3 хүн/км2 байна. Ханбогд 
сумын хүн ам тархан суурьшсан байдаг. 2010 онд 
тус сумын хүн ам 3,522 байснаас 2,067 нь хөдөөгийн 
малчид, 1,455 нь сумын төвийн оршин суугчид 
байна. Монгол Улсын эдийн засгийн уламжлалт үйл 
ажиллагаа нь мал аж ахуй болон газар тариаланд 
тулгуурласан байдаг.

2009 оны эцсийн байдлаар мал аж ахуйн салбар 
нь хөдөө аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүний 86%-ийг 
үйлдвэрлэжээ. Монгол Улсын газар тариалангийн 
салбарт байгалийн борооны усалгаа бүхий тариалан 

гол байрыг эзлэх ч байгаль орчин болон тухайн 
жилийн хур тунадаснаас ихээхэн хамааралтай юм. 
Тариалангийн ургацын гарц ялангуяа, улаан буудайн 
ургац ихээхэн доогуур хэвээрээ байна. Хүнсний гол 
нэрийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломж нь жил 
болгон өөр өөр хэмжээтэй байх тул Монгол дахь 
хүнсний аюулгүй байдлын асуудал нь тулгарч буй 
бодит асуудал болоод байна. 

Монгол Улс нь ашигт малтмалаар баялаг бөгөөд зэс, 
алт, цайр, болон нүүрсний ордууд томоохон байрыг 
эзэлж байна. 2009 онд уул уурхай, ашигт малтмалын 
салбар нь ДНБ-ний 28%-тай, экспортын орлогын 
86.1%-тай тэнцэж байжээ. Геологи хайгуулын ажлын 
үр дүнд Оюу Толгой (зэс, алт)% Тавантолгой (нүүрс), 
Цагаан суварга (зэс, молибден) болон Төмөртэй 
(төмрийн хүдэр) зэрэг ордууд нээгдээд байна.

Монгол Улсын эдийн засаг нь хөрш орнуудаасаа 
ихээхэн хамааралтай. Монгол Улс нь өөрийн 
нефтийн бүтээгдэхүүний 95%, мөн ихээхэн 
хэмжээний эрчим хүчийг ОХУ-аас авдаг нь үнийн 
өсөлтөд нөлөөлж байна. Хятадтай хийх худалдаа нь 
нийт гадаад худалдааных нь талаас илүүг эзлэх ба 
Монгол Улсын экспортын 75% нь Хятад руу гардаг. 
Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллагад 
1997 онд элсэн орсон бөгөөд бүс нутгийн эдийн 
засаг, худалдааны хамтын ажиллагаанд оролцох 
боломжийг эрэлхийлж байна. 2009 оны эхээр ОУВС 
Монгол Улсад “Станд-бай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
224 сая ам долларын гэрээнд гарын үсэг зурсан нь 
тус улсыг эдийн засгийн хямралаас гарах, нөхөн 
сэргэх боломжийг олгосон юм.

2010 оны Дэлхийн хүний хөгжлийн тайланд 
дурьдсанаар НҮБХХ-ийн Хүний хөгжлийн индексээр 

Оюу Толгойн уурхайгаас 45 км зайд орших Ханбогд сумын төв
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Монгол Улс нь дэлхийн хэмжээнд 169 орноос 
100-д жагсаж байна. Монгол Улс Хүний хөгжлийн 
индексээр доогуур байрт орж буй гол шалтгаан нь 
нэг хүнд ноогдох ДНБ-ий хэмжээ юм. Зах зээлээс 
алслагдсан, дэд бүтэц муу, боловсрол, эрүүл мэнд, 
мэдээллийн хүртээмж хязгаарлагдмал, ажлын байр 
байхгүй зэрэг нь амьжиргааны стандартыг, ялангуяа 
Улаанбаатар хотоос гадагш хөдөө орон нутгуудад, 
ихээр бууруулж байна. Хэдийгээр сүүлийн 10 жилд 
зам, эрчим хүч, гар утасны хүртээмж нэмэгдэж, 
хурдтай өргөжсөн ч дэд бүтэц тааруу буй нь 
хөгжлийн гол асуудал болоод байна. Хүн амын ихэнх 
нь уламжлалт гэрт амьдардаг бөгөөд 2002-2003 оны 
мэдээллээс үзвэл хүн амын 45 хувь нь гэрт, 30 хувь 

нь байшинд, 20 хувь нь орон сууцанд амьдарч байв. 
Оюу Толгой төслийн барилгын үе шаттай холбоотой 
эдийн засгийн үр нөлөө мэдэгдэж эхэлсэн бөгөөд 
энэ нь ихэвчлэн, улсын төсөвт татвар болон бусад 
албан хураамж, төлбөр зэргээр орж буй орлогын 
эерэг нөлөөгөөр илэрч байна. Мөн хэрэглээний 
үнийн инфляцийн сөрөг нөлөө бас мэдрэгдэж байна 
(Засгийн газрын статистик баримтаас Оюу Толгой 
төслийн үнийн инфляцид үзүүлж байгаа нөлөөллийг 
тодорхойлох боломжгүй).

Төслийн урт удаан хугацаанд Оюу Толгой нь 
Өмнөговь аймаг болон орон нутгийн сумдын 
эдийн засгийг өргөжүүлж, бэхжүүлэхэд хувь нэмэр 

Монгол Улсын эдийн засаг нь уламжлалт ёсоор мал аж ахуй болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд 
тулгуурладаг
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оруулаад зогсохгүй Монгол Улсын эдийн засагт 
томоохон хувь нэмэр оруулах төлөвтэй байна. 
Оюу Толгой төслийн бүс нутаг болон орон нутагт 
хийхээр төлөвлөж буй шууд хөрөнгө оруулалтаас 
гадна төслийн хүрээнд бий болсон орлогыг төр 
засаг үр дүнтэй хуваарилж, ашиглах нь эдийн 
засгийн амжилттай үр дүнг тодорхойлох чухал хүчин 
зүйлүүдийн нэг юм.

2020 он гэхэд Оюу Толгой төсөл Монгол Улсын 
эдийн засгийг ойролцоогоор 35%-иар нэмэгдүүлэх 
төлөвтэй байна. Нэг хүнд ноогдох ДНБ 2020 он 
гэхэд 1.7 сая төгрөгөөр (1,000 гаруй ам.доллар) өсөх 
төлөвтэй байгаа бөгөөд энэ нь өнөөдрийн байдлаар 
нэг хүнд ноогдох ДНБ-ий 60 гаруй хувьтай тэнцэх 
өсөлт юм. 2043 он гэхэд нэг хүнд ноогдох ДНБ-ий 
бодит хэмжээ 4.67 сая төгрөгөөр (3510 ам.доллар) 
өсөх тооцоотой байна. Оюу Толгой төсөлтэй 
холбоотой Монгол Улсын эдийн засгийн нөлөөлөл 
улс даяар мэдрэгдэх хандлагатай байна. Төслийн 
мөнгөн урсгалын ихэнх хэсэг төлбөр хураамж, 
татварын хэлбэрээр Монгол улсын Засгийн газарт 
төлөгдөнө. 2020 он гэхэд Оюу Толгой төсөл Монгол 
Улсын Засгийн газрын орлогын 30 гаруй хувийг 
татвар хураамж, хувьцааны ноогдол ашиг хэлбэрээр 
бүрдүүлэх төлөвтэй байна. (Эх үүсвэр: Оюу Толгой 
зэсийн уурхай, Монгол Улсад үзүүлэх Макро-
эдийн засгийн үр дагаврын үнэлгээ, 2011 оны 2-р 
сар, Монгол улсын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн 
Сургууль, БАЭконимикс Лтд компани)

Түүнчлэн 2020 он гэхэд Оюу Толгойгоос үүссэн 
валютын бодит ханшийн өсөлт 2020 оны байдлаар 
ойролцоогоор 15 хувь байх төлөвтэй байгаа бөгөөд 
ханшийн бодит өсөлт зэсийн үнэ болон төр засгийн 
холбогдох бодлогоос ихээхэн хамаарна. Импортоор 
орж ирэх бараа нэмэгдсэн, валютын ханшийн 
өсөлтөөс хамааран Монгол Улсын экспортын эрэлт 
хэрэгцээ буурах эрсдэлтэй уялдан экспортоос 
хамааралтай дотоодын аж үйлдвэрийн өрсөлдөх 

чадварт сөрөг нөлөөлөл үүсэх магадлалтай. 
Валютын ханшийн өсөлт дотоодын эдийн засгийн 
салбарын бүтцэд нөлөөлж болзошгүй бөгөөд уул 
уурхайн бус салбарууд, ялангуяа хөдөө аж ахуй, 
үйлдвэрлэлийн салбарын хэмжээ багасах, ажиллах 
хүчний зардал өсөх явдал уул уурхайн салбарын 
өсөлттэй зэрэгцэнэ.

Төслийн нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүлэг
Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны улмаас 
нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс нь Ханбогд сумын төвийн 
оршин суугчид болон хөдөө нутгийн малчид юм.
Оюу Толгой ХХК 2003 оноос анх удаа орон 
нутгийнхантай зөвшилцөх хэлэлцүүлгүүдийг хийж 
эхэлсэн бөгөөд түүнээс хойш тогтмол оролцогч 
талуудыг татан оролцуулах чиглэлээр уулзалтуудыг 
зохион байгуулсаар ирсэн. Орон нутгийн нийгмийн 
бүлгүүд Оюу Толгой ХХК-ийн үйл ажиллагааны 
талаар ялангуяа ус, хөрс, бэлчээрийн асуудал болон 
ажил олгох, сургалт зохион байгуулах, орон нутгийн 
иргэдэд туслалцаа үзүүлэх зэрэгтэй холбоотой 
мэдээллийг тогтмол авахыг хүссэн.

Төслийн Нийгэм- эдийн засгийн суурь судалгаа 
болон нөлөөллийн үнэлгээг 2008-2009 оны хооронд 
хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд судалгааны үеэр төрөл 
бүрийн зорилтот бүлгийн ярилцлага зохион 
байгуулж, зөвлөлдөхөөс гадна Засгийн газрын болон 
бусад байгууллагуудтай ярилцлага хийж, боломжит 
нөлөөлөл, авах арга хэмжээ, бусад асуудлын талаар 
орон нутгийнхны санаа бодлыг сонсож, хамтран 
ажилласан.

Газар эзэмших эрхийг шилжүүлснээр шууд 
нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд
Төслийн газар эзэмшилтэй холбоотойгоор төслийн 
талбайн дотор ба ойролцоо газар нүүдэллэж, 
бэлчээрлэж амьдардаг малчин өрхүүд шууд 
нөлөөлөлд өртсөн. Төсөлтэй холбоотой үйл 
ажиллагааны ихэнх талбай нь Ханбогд сумын 

Төслийн бүсийн малчдын өсгөн үржүүлдэг голлох малын нэг нь тэмээ.
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Жавхлант багийн нутагт орших ба газар эзэмшилтэй 
холбоотой асуудал болон ард иргэдийн тайван 
байдлыг алдагдуулах зэрэг нөлөөллүүдэд өртсөн. 
Төслийн талбайн газар эзэмшилтэй холбоотойгоор 
шууд нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс гэдэгт нүүлгэн 
шилжүүлэх шаардлагатай болон эдийн засгийн 
хохирол амссан айл өрхүүд (бэлчээрийн нутаг, худаг 
усны элэгдэл хомсдол) хамрагдана.

Нөлөөлөлд шууд бусаар өртсөн Ханбогд сумын 
төвийн иргэд
Ханбогд суманд төслийн үйл ажиллагааны үед 
ажилчдыг орон байраар хангах зориулалттай орон 
сууцны бүтээн байгуулалт хийхээр тэмдэглэгдсэн. 
Түүнчлэн Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд суманд 
Техникийн сургалтын төв/боловсролын барилга 
байгууламж, болон Даланзадгад суманд ханган 
нийлүүлэгчийн хөгжлийн төв зэргийг барьж эхэлсэн.

Нөлөөлөлд өртсөн эмзэг бүлгийн болон 
нийгмийн халамж үйлчилгээнээс гадуур 
орхигдсон хүмүүс

Эмзэг бүлгийн болон нийгмийн халамж 
үйлчилгээнээс гадуур орхигдсон хүмүүс гэдэгт 
нүүлгэн шилжүүлэлт ба эдийн засгийн шилжилт 
хөдөлгөөнөөс үүсэх нөлөөлөлд өртсөн бие 
махбодийн болон сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
эдийн засаг ба нийгэмд эзлэх байр суурь муутай, 
нас, хүйс, угсаа гарлын улмаас нүүлгэн шилжүүлэлт 
ба эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнөөс үүсэх 
нөлөөлөлд илүү их өртсөн, төслийн үр өгөөжөөс 
хүртэх зорилгоор нэхэмжлэл гаргах, шаардлага 
тавих чадвар нь хязгаарлагдмал хүмүүсийг 
хамруулна. Эмзэг хүмүүст доорхи бүлгийн хүмүүс 
багтана (зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй):

 Бие махбодийн эсвэл сэтгэцийн хувьд хүнд 
өвчтэй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс

 Өндөр настай ахмадууд , ялангуяа ганц бие асрах 
хүнгүй хөгшид

 Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд болон нөөц боломж 
хязгаарлагдмал өрхүүд

Оюу Толгой нь эдгээр эмзэг бүлгийн хүмүүст 
туслах, төслийн үр өгөөжийг тэдэнд эрх тэгш олгох 
зорилгоор тусгайлан хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр 
Ханбогд сумын захиргаатай хамтран ажиллаж 
төлөвлөгөө боловсруулсан.

Газар ашиглалт 

Монгол Улсад бэлчээрийн газрыг хувийн эзэмшилд 
байхыг зөвшөөрдөггүй, (Монгол Улсын Газрын 
Тухай Хууль 2002-ын дагуу) орон нутгийн иргэн бүр 
бэлчээрийг ашиглах тэгш эрхтэй боловч уламжлалт 
заншлын дагуу эзэмшин ашигладаг. Харин газрыг 
хувьдаа өмчлөх нь сумын төвд (мөн Улаанбаатар) 
боломжтой бөгөөд айл өрхүүд багахан хэмжээний 
газрыг хашаагаар хүрээлэн авсан байдаг. 

Төслийн талбайд нүүдэлчин малчид бэлчээрийн 
газрыг удирдах болон хянах өөрийн гэсэн 
механизмыг бүрдүүлсэн байдаг. Монгол Улсын 
бусад аймгаас ялгаатай нь Өмнөговь аймагт баг, 
сум, аймгийн түвшинд албан ёсоор хийсэн бэлчээр 
ашиглалтын төлөвлөгөө байхгүй. Төслийн үйл 
ажиллагаа явуулж буй газар нутагт өмнө нь олон 
жилийн туршид Ханбогд сумын нутгийн иргэд 
малаа бэлчээж иржээ. Эдгээр бэлчээрийн газар нь 
нүүдэлчин малчдын хувьд өвөл, хаврын улиралд 
хамгийн чухлаас гадна зуны бэлчээрт ч өргөн 
ашигладаг байна. Малчдын үзэж байгаагаар тус 
аймаг нь бэлчээрийн хангамж нөөц харьцангуй 

Оюу Толгой нь орон нутгийн малчидтай хэлэлцэх үйл явцыг 2003 оноос эхлүүлсэн
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сайн гэж үзэж буй бол 10 хүрэхгүй хувь нь л бэлчээр 
хүрэлцээгүй хэмээжээ. 

Бэлчээр ашиглалт болон малчдын улирлын 
нүүдлийг зохицуулахад усан хангамж чухал 
үүрэгтэй. Бэлчээрийн нөхцөл байдал үндсэндээ 
хур тунадаснаас хамааралтай. Ерөнхийдөө хүйтэн 
болон ганд тэсвэртэй өвс ургамал бэлчээрийн 
ургамлын зонхилох хэсгийг бүрдүүлдэг. Малчдын 
үзэж буйгаар зам болон замын хөдөлгөөний өндөр 
эрчимжилт зэрэг хүний хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр 
бэлчээр доройтож буй гэж үзэж буй бөгөөд зарим 
газруудад бэлчээрийн даац хэтэрснээс мөн үүдэлтэй 
байна. Бэлчээрийн ургац тааруу, даац бага учраас 
малчид өргөн уудам газар нутагт тархан амьдардаг 
юм. Гэхдээ усан хангамжаас голдуу шалтгаалах тул 
малын тоо толгой нь Ханбогд сумын төв болон хойд 
хэсэгт шигүү, харин өмнөд хэсэгт цөөн байдаг. 

Ханбогд сумын нийт газрын хэмжээ нь 14960 км2 

бөгөөд дор дурьдсан газрын сангаас бүрдэнэ. Үүнд:
 Бэлчээрийн газар нь нийт 11762 км2 буюу Ханбогд 

сумын нийт газар нутгийн 78%
 Хот суурингийн газар 365 км2 талбайг хамрах 

ба нийт газрын 2.4%. Одоогоор сумын төв нь 
цорын ганц барилгажсан газар бөгөөд дэд бүтэц, 
үйлчилгээ, бизнесийн байгууллагуудын дийлэнх 
нь сумын төвд байдаг. Түүнчлэн баг бүр жижиг 
хэмжээний багийн төвтэй бөгөөд иргэдийн 
нийтийн хурал хийхэд ашигладаг цөөн тооны 
байшин байдаг. 

 Тариалангийн газар нь Ханбогд суманд 0.01 км2 
хүрэхгүй багахан газарт байх ба сумын хэмжээнд 
жилд 4.6 тонн төмс болон бусад ногоо хураан 
авдаг. Газар тариалан бага, цөөн тооны өрхүүд 
гүний худаг ашиглан, өөрсдийн хэрэгцээний 
ногоог тариалж байна

 Улсын тусгай хэрэгцээний газар (Засгийн газрын 
хамгаалалт, нөөцөд байдаг) болон бусад жижиг 
хэмжээний газрын нөөцөд 2,953 км2 буюу 19.6% 
хамаарах ба үүнд зам, харилцаа холбооны дэд 
бүтэц, ой болон усан сан (булаг, шанд) болон Оюу 
Толгой ХК-д олгосон уул уурхайн ашиглалтын 
газар багтаж байна.

Оюу Толгой нь уул уурхайн төслийн үйл 
ажиллагаандаа нийт 14,000 га газрыг байнгын 
ашиглах шаардлагатай бөгөөд энэ нь Ханбогд сумын 
бэлчээрийн 2% хүрэхгүй хэсэг юм. Үүнд, 2009 онд 
олгогдсон ашиглалтын УЛТ ба түүний гаднах орших 
нисэх буудлын талбай, Гүний Хоолойн цооногийн 
шугам болон Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт 
хүрэх дэд бүтцийн талбай орно. Барилгын шатанд 
ажилчдын кэмпийг байгуулах, усны шугам хоолойг 
татах зорилгоор нүх ухах, хөрс хуулах, болон 
цахилгааны шугам татах зэрэг үйл ажиллагааны дүнд 
газрыг түр хугацаагаар хөндөх болно. 

Оюу Толгой ХХК нь газар ашиглалт, бэлчээрийн 
чанар даац, ба усны хүртээмжийн талаар Ханбогд 
суманд нарийн дэлгэрэнгүй үнэлгээг хийсэн бөгөөд 
газрын шууд ашиглалт (биет нүүлгэн шилжүүлэлт) 
болон шууд бус нөлөөлөл (эдийн засгийн шилжилт 
хөдөлгөөн) зэргийг тодорхойлсон. Энэ төрлийн 
үнэлгээ нь анх удаа Монгол Улсад хийгдсэн бөгөөд 
Монгол Улсын холбогдох стандартын дагуу болон 
түүнээс дээгүүр хэмжээнд мөрдөн хийсэн юм .

Биет нүүлгэн шилжүүлэлт
Орон нутгийн удирдлага буюу сумын засаг захиргаа 
ба хөрш зэргэлдээ орших айл өрхүүдтэй хийсэн 
өргөн хүрээний зөвлөлгөөн болон байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний үр дүнд Оюу Толгой 
УЛТ-аас 10 км зайд Тусгаарлах бүсийг бий болгох 

Малчдын амьдралд чухал ач холбогдолтой малын бэлчээр нутаг Ханбогд сумын нийт газар нутгийн 
75%-ийг эзэлдэг.
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шийдвэрт хүрсэн. Энэхүү тусгаарлах бүс нь малчдын 
өвөлжөөг төслийн бүсээс хол байлгах хамгийн зөв 
шийдвэр гэж үзэж байгаа юм (гэхдээ зуны улиралд 
түр хугацаагаар оршин суудаг газар нутгаас 
тусгаарлан малчдыг нүүж ирэхээс урьдчилан 
сэргийлэх боломжгүй юм). Тусгаарлах бүсийн гол 
зорилго нь байгаль орчин ба эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдалтай холбоотой болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс 
(гүний усны хомсдол, дуу шуугин, тоос шороо гм) 
малчдыг болон газар нутгийг хамгаалах юм. Улмаар 
уг төслийн хүрээнд 10 өрхийг (16 гэр бүл, 61 хүн) 
тодорхойлж төслийн 10 км-ийн тусгаарлах бүсээс 
айл өрх бүртэй зөвшилцсөний үндсэн дээр 2005 онд 
нүүлгэн шилжүүлсэн. 

Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд сумын захиргаа болон 
нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдтэй зөвлөлдсөний 
дүнд Малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөр 
боловсруулсан. 2004 онд айл өрх бүртэй нарийвчлан 
зөвшилцөж, тохиролцсон бөгөөд нүүлгэн 
шилжүүлснээр холбогдох нөхөн төлбөрийг хэрхэн 
олгох талаар шийдвэрт хүрсэн. 2004 оны 9 дүгээр 
сард Оюу Толгой ХХК, нөлөөлөлд өртсөн айл өрх бүр 
болон Ханбогд сумын захиргааны хооронд гурван 
талт гэрээнд гарын үсэг зурж дууссан. 2005 оны эцэс 
гэхэд айл өрх бүрийг боловсруулсан хөтөлбөрийн 
дагуу нүүлгэн шилжүүлж дууссан бөгөөд малчдад 
олгох нөхөн төлбөр, шинэ байршлын үндсэн 
хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, шинэ амьдрах 
орчинд дасан зохицоход нь тусалсан. Тус хөтөлбөр 
эдгээр айл өрхийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, 
боловсрол, бизнесийн хөгжил, сургалт зэрэгт 
санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх болон бусад үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 

Оюу Толгой ХХК нь нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдээр 
жил бүр хамгийн багадаа нэг удаа очиж, тусламж 
авах шаардлагатай үед нь байнга тусламж, дэмжлэг 
үзүүлдэг. Түүнчлэн 2006, 2010 онуудад албан ёсны 
үнэлгээг нүүлгэн шилжүүлсэн айл өрхүүдэд хийсэн. 
Судалгаанд хамрагдсан айл өрхүүдийн амьдралын 
түвшин, өрхийн орлого, мал аж ахуйн чанар болон 
бэлчээрийн үнэлгээг хийсэн ба үнэлгээгээр бүгд 
маш сайн эсвэл нүүлгэн шилжүүлснээс өмнөх 
байдалтай харьцуулахад сайжирсан байгаа гэсэн дүн 
гарсан байна. 2012 онд Оюу Толгой ХХК нь нүүлгэн 
шилжүүлсэн өрхүүдээс адил төстэй нэг судалгаа авч, 
аудит хийх юм. Цаашдаа нүүлгэн шилжүүлсэн айл 
өрхүүдийг Оюу Толгой ХХК-ийн үргэлжлүүлэн хийж 
буй нийгмийн хяналт шинжилгээний судалгаанд 
хамруулах юм. 

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн
Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд сумын малчидтай 
бэлчээрийн нутагт саад учруулснаар үүсэх эдийн 

засгийн шилжилт хөдөлгөөний талаар ил тод 
нээлттэй, өргөн хүрээнд ярилцдаг. Уг хэлэлцүүлэг 
ярилцлагад төслийн талбайд оршин суух эрхтэй 
албан ёсны өвөлжөө эзэмшдэг малчид болон тус 
талбайд хааяа ирж малаа бэлчээдэг малчдын аль аль 
нь хамрагдсан. Хуулиар бэлчээрийн газар нутгийг 
нийтийн өмч гэж заасан байдаг тул малчин өрх бүр 
тус бэлчээрийг эзэмших эрхтэй.

Ханбогд суманд малчид өвөлжөөнийхөө ойролцоо 
малаа бэлчээдэг уламжлалтай бөгөөд энэ нь 
бэлчээрийн менежментийн албан ёсны бус 
тогтолцоо юм. Зуны улиралд малаа бэлчээдэг газар 
нутгийг мөн албан ёсны бус буюу уламжлалт аргаар 
тогтоодог ба сумын хэмжээнд тодорхой заасан 
зуны бэлчээр гэж байдаггүй (энэ нь бэлчээрийн 
шим тэжээл, малын тоо толгой, цаг агаарын нөхцөл 
байдал болон айл өрх бүрийн шаардлагад нийцүүлэн 
жил бүр өөрчлөгддөг).
Өргөн хүрээнд явуулсан хэлэлцүүлгийн үр дүнд 
Оюу Толгой ХХК нь нийт 84 өрхийг (80 айл буюу 
нийт 365 хүн) эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд 
өртсөн хэмээн тодорхойлсон ба тэдгээр айл өрхөд 
харилцан зөвшилцөж, хэлэлцэх замаар нөхөн 
олговор олгож байгаа бөгөөд эдгээр айл өрхүүдийг 
биетээр нүүлгэн шилжүүлэхгүй юм.

Менежментийн төлөвлөгөөнүүд
Монгол Улсад анх удаа хэрэгжиж буй НШҮАТ 
нь нүүлгэн шилжүүлэлт болон эдийн засгий 
шилжилт хөдөлгөөний нөлөөлөлийг авч үзэн 
шийдвэрлэх зорилготой. Ерөнхий менежментийн 
төлөвлөгөөнөөс гадна НШҮАТ нь дараахь 
зорилтуудыг тавьсан. Үүнд:
 Газар ашиглалт болон албадан нүүлгэн 

шилжүүлэлтэй холбоотой төслийн стандарт ба 
хуулийн дагуух хариуцлагыг тодорхойлох 

 Биет нүүлгэн шилжүүлэлт ба эдийн засгийн 
шилжилт хөдөлгөөнөөс үүсэх нөлөөлөл болон 
түүнд өртсөн ард иргэдийг тодорхойлж, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг авах

 Нөлөөлөлд өртсөн ард иргэдийг нүүлгэн 
шилжүүлснээр тэдний амьдралын хэв маяг 
дээшилсэн эсвэл урьдын байдал хадгалагдан 
үлдсэн эсэхийг хянахын тулд үр дүнтэй нүүлгэн 
шилжүүлэлтийг хийх, нөхөн олговор болон 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн амьдралын хэв 
маягийг хадгалах төлөвлөгөөг боловсруулах

 Нөхөн олговрыг олгох төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагааны 
журам, хэлэлцүүлгийн арга зүй, оролцогчдын 
үүрэг болон хариуцлага зэргийг тодорхойлох 

Доорхи хүснэгтэд НШҮАТ-ний гол асуудлууд болон 
түүнтэй холбогдуулан авах менежментийн арга 
хэмжээг нарийвчлан үзүүлэв.
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Oюу Толгой ХХК-ийн Орон нутагтай хамтарч ажиллах урт хугацааны төлөвлөгөө

Оюу Толгой ХХК нь одоо хэрэгжиж буй Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөгөө шинэчлэн 
сайжруулах зорилгоор Орон нутагтай ажиллах урт хугацааны төлөвлөгөөг (Рио Тинтогийн Олон 
нийттэй харилцах стандартын дагуу) боловсруулж байна. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь Оюу Толгой ХХК 
тодорхойлсон нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх төдийгөөр хязгаарлагдах биш өргөн хүрээтэй 
үйл ажиллагаа явуулж Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн хэмжээнд эдийн засаг, орон нутгийн 
хөгжлийн цогц болон бүс нутгийн хандлагыг нэвтрүүлэхийг зорьж байгааг харуулж байна. Эдгээр 
нь Монгол Улсад хийгдэж буй энэ төрлийн анхны хөтөлбөр юм. Энэхүү шинэ төлөвлөгөөнд дараахь 
тэргүүн зорилтуудыг тодорхойлсон. Үүнд:
 Оюу Толгойн үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай нийгмийн лицензийг авах ба хадгалах; 
 Оюу Толгой төслийн хүрээнд Өмнийн Говийн бүсийн нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд таатай 

нөлөөллийг ихэсгэх;
 Орон нутгийн иргэд, засгийн газар, иргэний ТББ-ын хоорондын итгэлцэл, нээлтэй байдал, 

харилцан ашигтай байдалд суурилсан хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх; 
 Оюу Толгой ХХК-ийн боловсруулсан төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлснээр түүний 

гүйцэтгэлд үндэслэсэн хэмжигдэхүйц үр дүнд хүрэх болон нийгмийн гүйцэтгэлийн зорилтыг 
биелүүлэхийн тулд компанийн зорилт төлөвлөгөөг боловсруулж арга хэмжээг авах;

 Оюу Толгой ХХК нь уул уурхай болон бүс нутгийн иргэдийн хооронд харилцан бие биенээ 
хүндэтгэсэн, ойлголцсон харилцааг бий болгох, дэмжих талаар өөрийн хувь нэмрээ оруулахад 
анхаарлаа хандуулах зэрэг юм.

Орон нутагтай хамтран ажиллах урт хугацааны төлөвлөгөө нь одоогоор боловсруулалтын шатандаа 
явж байгаа бөгөөд 2012 оны төлөвлөгөөнд доорхи хэд хэдэн сэдэв, хөтөлбөрүүдийг хамарч байгаа 
юм. Үүнд: 

Орон нутагтай хамтарч ажиллах болон талуудыг татан оролцуулах

 Хамтын ажиллагааны гэрээ

 Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 Мэдээллийг түргэн шуурхай тараах

 Олон нийтийн санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх.

 Оюу Толгой компаний болон гэрээт компаниудын бүх ажилчдад орон нутаг болон нутгийн 
соёл, уламжлалын талаар танилцуулах сургалтыг хийх.

Олон нийтийн эрүүл мэнд, боловсрол болон соёлын өв

 Соёлын өвийг хамгаалах

 Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдал

 Боловсролын чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.

Орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэх болон эдийн засгийн хөгжил

 Жижиг, дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ)-ийг хөгжүүлэх

 Мал аж ахуйн бизнесийн хөгжил

 Аялал жуулчлалын хөгжил

 Ногоон бизнест үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа (мод тарих гэх мэт).

Бэлчээрийн болон усны нөөцийн менежмент

 Оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны менежмент

 Усны хэрэглээний талаарх мэдээллийг сайжруулах

 Усны нөөцийг сайжруулах

 Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах.

Хот суурин газрын төлөвлөлт, менежмент болон орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт

 Хот суурин газрын төлөвлөлт болон менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх

 Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт болон сургалт

 Орон нутгийн ажиллах хүчин солилцох.
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Ерөнхий тойм (Техникийн бус)

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ
Биелэлт болон үүрэг 
амлалт

Газартай холбоотой Монгол Улсын хууль, тогтоомж болон ОУСК-ийн “Газар чөлөөлөлт 
ба нүүлгэн суурьшуулах” тухай Гүйцэтгэлийн стандарт 5, мөн ЕСБХБ-ны “Газар 
чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн суурьшуулах болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн”-
ийн талаарх журмыг баримтлах.

Рио Тинтогийн Орон нутгийн стандартыг баримтлах. 

Биет болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний асуудлын аль алиныг нь авч үзнэ: 
Биет нүүлгэн шилжүүлэлт болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний явцад түр 
зуурын газар чөлөөлөлтөөс эд хөрөнгө, амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээг авах. 

Төслийн нөлөөллийн талбай (нөлөөллийн бүс)-д оршин сууж буй, эсвэл газар ашиглаж 
байгаа бүх хүмүүс өөрсдийн амьжиргааг дээшлүүлэх, төслийн өмнө байсан хэмжээнд 
авчрах хэмжээний нөхөн олговрыг авах, амьжиргаагаа нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 
хамрагдах эрхтэй. 

Нөхөн олговрыг нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүд болон хувь хүмүүст шууд олгох.

Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд (ба олон нийт)-д газарт суурилсан амьжиргааг нөхөн сэргээх 
туслалцааг санал болгох (Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөр г.м.)

Нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдэд амьжиргаагаа нөхөн сэргээхэд нь туслалцаа үзүүлэх, 
амьжиргааг нөхөн сэргээх арга хэмжээг хянах, шаардлагатай тохиолдолд шилжилтийн 
хугацаанд үргэлжлүүлэн туслалцаа олгох. 

Барилгын ажлын явцад тоосжилт, дуу шуугиан гарах, тохь тухтай байдал алдагдах 
зэргээр мал маллагааны үйл ажиллагаанд байнгын болон түр зуурын хүндрэл, саад 
бэрхшээл учруулсан тохиолдолд нөхөн олговор олгох. 

Газар чөлөөлөх, нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнг нээлттэй 
ил тод байлгах ба нөлөөлөлд өртсөн гэр бүлүүд, сумын захиргаа болон бие даасан 
талуудыг оролцуулан хянаж, үнэлэх. 

Олон нийтийн гомдол барагдуулах механизмыг бий болгон хэрэгжүүлэх ба энэ нь 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд, бусад орон нутгийн оршин суугчдыг хамарсан байх. 

Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүс, олон нийт нь нүүлгэн суурьшуулах, амьжиргааг нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагааны бүх шатны хэлэлцүүлэгт оролцож, мэдээлэл, зөвлөмжөөр 
хангагдсан байх.

Нөхөн олговор Нөхөн олговрын эрхийн бичиг авах эрхийн хүснэгтийн дагуу нөхөн олговрыг 
олгох. Үүнд биет нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн, байнгын 
ашиглалтад байгаа бэлчээрийн хуваагдал, мал маллагааны үйл ажиллагаанд саад 
учруулах, усны нөөц ашиглах боломжийг хязгаарлах, орон нутгийн бэлчээрийн газар 
багасах асуудлууд гарсан зэрэг хамрагдана.

Нүүлгэн суурьшуулсан 
малчин өрхийн үнэлгээ

2010 оны үнэлгээгээр усны хүртээмж нь муудсан гэж бүртгэгдсэн нүүлгэн 
суурьшуулсан малчин айлуудын асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг авах. 

2010 оны үнэлгээгээр амьдралын түвшин нь нүүлгэн суурьшуулахаас өмнөх байдлаас 
өөрчлөгдөөгүй гэж бүртгэгдсэн малчин айлуудын асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг 
авах. 

Нөлөөлөлд өртсөн өрхтэй хэлэлцсэний үр дүнд залруулах арга хэмжээ буюу нэмэлт 
туслалцааг үзүүлэх.

Эдийн засгийн 
нөлөөлөлд өртсөн 
малчдыг тодорхойлох

Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн улмаас эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн 
малчин өрхүүдийн тооллогыг эцэслэх. 

Нүүлгэн шилжүүлэлтээс гарах нөлөөллийг хүлээн зөвшөөрч, Нөхөн олговрын эрхийн 
бичиг авах хүснэгтийг эцэслэх.

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн
Оюу Толгойн хувьд орон нутгийн болон бүс нутгийн 
эдийн засгийн тогтвортой хөгжил эн тэргүүний 
асуудал бөгөөд Оюу Толгой төслөөс шалтгаалан 
орон нутгийн болон бүс нутгийн хүн ам Өмнийн 
Говийн бүсэд шилжин суурьшихтай холбоотой 
бодит нөлөөллийг багасгахад анхаарал хандуулан 
ажиллаж байна. 

Оюу Толгой ХХК гараанас эхлэн төслийн улмаас 
хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэх бөгөөд 
олон тооны ажилчид болон ажил хайгчид, бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэгчийн тоо 
ихэснэ гэдгийг тооцоолсон. 2007 онд Оюу Толгой 
ХХК нь төсөлтэй холбоотойгоор барилгын үе 

шатанд хүн амын шилжилт суурьшилтын байдлыг 
үнэлэх зорилгоор хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
эрсдлийн үнэлгээг хийсэн. Энэ үнэлгээгээр 
барилгын ажлын шатанд Ханбогд суманд 500-1700 
хүн түр хугацаагаар шилжин суурьшина хэмээн 
тооцсон бөгөөд 2011 оны сүүлээр тус барилгын 
ажлын шатны хөдөлмөр эрхлэлт нь 2011 оны эцэст 
оргил үедээ хүрсэн. 2010 оны хүн амын тооллогоор 
Ханбогд сумын хүн ам 3522 байсан. 2010 онд нийт 
305 шинэ оршин суугч, 2011 онд 323 шинэ оршин 
суугчид тус тус бүртгэгдсэн (1-р сараас 10 –р 
сар хүртэл). Ханбогд сумаас шилжин явж байгаа 
хүмүүсийн тоог хасахад шилжин суурьшсан хүний 
тоо 2010 онд 256, 2011 (10-р сар хүртэл) онд 237 хүн 
тус тус байсан. Гэсэн хэдий ч сумын удирдлагуудын 
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ
Нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүдтэй хийх 
хэлэлцүүлэг ба гэрээ 
хэлцэл

Нүүлгэн суурьшуулах болон амьжиргааг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны талаархи гол 
мэдээллийг нөлөөлөлд өртсөн малчдад мэдэгдэх. 

Нүүлгэн суурьшуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нөлөөлөлд өртсөн өрхүүд, сумын 
захиргаа, орон нутгийн иргэд, олон нийтэд танилцуулах. 

Нөхөн олговрын ажлын хэсгийн уулзалтыг шаардлагатай тохиолдолд зохион байгуулах. 

Бэлчээр ашиглагчдын бүлгүүд болон бэлчээрийн ТББ-аас бэлчээрийн менежмент, 
амьжиргааг нөхөн сэргээх асуудлаар зохион байгуулсан уулзалт, үйл ажиллагаанд 
оролцох.

Тогтвортой бэлчээрийн 
менежментийн хөтөлбөр

Бэлчээр ашиглагчдын бүлэг болон Бэлчээрийн Менежментийн ТББ-ыг байгуулах. 

Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах болон 2012 онд сонгогдох 
Бэлчээрийн менежментийн байгуулгыг сонгох ажлуудыг Бэлчээрийн менежментийн 
хөтөлбөрийн эхний шатны хүрээнд хэрэгжүүлэх. 

Бэлчээр ашиглагчдын бүлэгт зориулан бэлчээрийн менежерийн санаачилгыг 
хэрэгжүүлэх, эргэлтийн сан байгуулах. 

Ханбогд сумын малчдад нийт бэлчээрийн газрын алдагдлыг бууруулах зорилгоор олон 
нийтэд зориулсан тодорхой төсөл, туслалцааг үзүүлэх 

Бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ, болон хяналт шинжилгэээг хийх.
Эмзэг бүлгийн хүмүүст 
үзүүлэх туслалцаа

Малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг нөлөөлөлд өртсөн хэмээн 
тодорхойлогдсон өрхүүдэд зориулан хэрэгжүүлэх. 

Нөлөөлөлд өртсөн малчдын бүлэг дэх эмзэг бүлгийн хүмүүс болон аливаа өрхийн 
амьдралд өөрчлөлт гарснаар тэднийг эмзэг бүлэг рүү оруулж болзошгүй нөхцлийг 
тодорхойлох . 

Эмзэг бүлгийн хүмүүс болон бүлэгт зориулан хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулах. 

Нөхөн олговрын ажлын хэсгийн дэмжлэгээр эмзэг бүлгийнх хэмээн тодорхойлогдсон 
хүмүүст тулалцаа үзүүлэх арга хэмжээ, хөтөлбөрийг боловсруулах.

Эмзэг бүлгийн хүмүүст зориулан тусгай арга хэмжээ, туслалцааг хэрэгжүүлэх.
Боловсрол болон 
сургалтууд

Боловсролыг дэмжих, сургалтын тэтгэлэг олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. 

Ханбогдын техникийн сургалтын төвийг 2012 онд барьж байгуулах. (2012 оны 4-р сард 
барьж дууссан)

Шаардлага хангасан малчин өрхүүдэд сургалтын тэтгэлэг, боловсролыг дэмжих 
туслалцаа үзүүлэх. 

НШҮАТ-нд тодорхойлсны дагуу шаардлага хангасан малчин өрхүүдийн хүссэн 
сургалтын төрлийг тодорхойлон зөвшилцөж, хэрэгжүүлэх 

Ажлын байр бий болгох НШҮАТ-ийн нөхцлийн дагуу, шаардлага хангасан болон сонирхож буй малчин өрхүүдэд 
ажлын байр бий болгох. 

Ажлын байрны бэлэн байдлын хөтөлбөр болон ажлын байран дээрх сургалтуудыг 
явуулах нөхцлийг хангах. 

Малчдын бизнесийн 
хөгжлийг дэмжих

Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдад зориулан жижиг, дунд үйлдвэрлэл (ЖДҮ) болон бичил 
зээлийн тогтолцоог хөгжүүлэх гэх мэт урт хугацааны эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн 
төслүүдийг хэрэгжүүлэх. 

Нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд зориулан орлогыг нэмэгдүүлэх тодорхой төслийн 
саналуудыг боловсруулах.

Мал сүрэг гарах замын 
гарц болон бэлчээрийн 
хуваагдал

Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын зам дээр үрэгдэж болзошгүй мал сүрэгт олгох нөхөн 
олговрын журмыг боловсруулах. 

Төслийн бүх талбайд малчид ба мал сүрэг замаар аюулгүй гарах гарц, цэгийг байгуулж 
холбогдох арга хэмжээг авах. 

Төслийн зориулалтаар ашиглах зам дагуух тэмдэг байгуулах болон замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг хангах болон бусад арга хэмжээг малчидтай зөвшилцөн хэрэгжүүлэх.

Малчдын худаг Ус ашиглах боломжоо алдсан болон хязгаарлуулсан малчин өрхүүдэд шинээр худаг 
гаргаж өгөх, эсвэл хуучин худгийг нь сэргээн засварлах. 

Ханбогд сумын бүх нутаг дэвсгэр дээр сонгосон малчдын худгуудад хяналт шинжилгээ 
хийх, нөлөөлөлд өртсөн малчдыг оролцоонд түшиглэсэн байгаль орчны хяналт 
шинжилгээний хөтөлбөрт хамруулах нөхцлийг бүрдүүлэх.

үзэж байгаагаар дээрх хугацаанд шинээр шилжин 
ирэгсдийн тал хувь нь шилжин ирэгсдийн бүртгэлд 
бүртгүүлсэн байна. 

Оюу Толгой төсөл барилгын ажлын үе шатнаас 
үйлдвэрлэл рүү шилжих үед ажиллах хүчний тоо 

ихээхэн багасах хэдий ч, сумын бизнесийн орчин 
болон дэд бүтэц сайжирснаар хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөн нэмэгдсэн хэвээрээ байх төлөвтэй. АХБ-
ны төслүүдийн судалгаагаар 2020 он гэхэд Ханбогд 
сумын хүн ам ихээхэн өсөх төлөвтэй бөгөөд 2015 он 
гэхэд 3,522 хүнээс (2010 оны хүн амын тооллогын 
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дүнгээр) 14,000 болж, 2020 он гэхэд 20 мянган хүнтэй 
болох тооцоотой байна. 

Оюу Толгой төслөөс гадна, Монголын өмнөд нутаг 
дараахь олон хүчин зүйлээс шалтгаалан эдийн 
засгийн үсрэнгүй хөгжлийн өмнө ирээд байна. 
(Зураг 9) Үүнд:
 Тавантолгой (нүүрс) болон Цагаан Суврага 

(зэс) зэрэг шинэ уурхайнуудыг ашиглалтанд 
оруулахаар төлөвлөж байна. Тавантолгой нь 
дэлхийн хамгийн том нүүрсний уурхай бөгөөд 
Оюу Толгойн УЛТ-гаас 150 км-ийн зайд байрладаг.

 Нарийн Сухайт болон Овоо Толгой болон бусад 
газруудад одоо нүүрсний олборлолт явагдаж 
байгаа уурхайнуудын үйл ажиллагаа өргөжин 
тэлнэ.

 БНХАУ-тай Дорноговь аймгийн Замын-Үүд, 
Өмнөговийн Гашуун Сухайт болон Шивээ 
Хүрэн, Дорноговь аймгийн Ханги дахь хилийн 
боомтуудаар дамжуулан хийх худалдааг 
өргөжүүлэх 

 Холбогдох цахилгаан станц, тээврийн (зам, төмөр 
зам, агаарын) дэд бүтцийг хөгжүүлэх. 

Эдийн засгийн эдгээр үйл ажиллагаатай холбоотой 
хүн амын шилжилт хөдөлгөөний улмаас ирэх арван 
жилийн хугацаанд тус бүс нутгийн суурин газрын 
хүн ам хоёр дахин өсөх төлөвтэй байна. 2020 он 
гэхэд зарим сумын төвийн хувьд (ялангуяа Ханбогд 
болон Цогтцэций сумууд) хүн ам ихээхэн өсөх 
төлөвтэй байна. Эдгээр орон нутгуудад одоогоор 
ийм хэмжээний томоохон өөрчлөлтийг Монгол 
Улсын Засгийн газар болон бүс нутагт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа томоохон төсөл хэрэгжүүлэгчдийн 
бодитой тусламж, дэмжлэггүйгээр хийх дэд бүтцийн 
болон захиргааны чадавхи байхгүй байна.

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулахын тулд 
Оюу Толгой ХХК Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан. 
Түүнчлэн Оюу Толгой ХХК хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөнтэй холбоотой нөлөөллийг хязгаарлах, 

багасгах зорилготой бусад стратеги, хөтөлбөрийг 
боловсруулахаар ажиллаж байна. Мөн ӨГБХЗ-ийн 
үйл ажиллагааг дэмжиж, бүс нутгийг хөгжүүлэх 
зорилгоор Засгийн газар болон бусад төсөл 
хэрэгжүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж байна.

Нийгмийн дэд бүтэц ба үйлчилгээ
Аймгийн төв Даланзадгад болон сумын төвүүдэд 
нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжууд байдаг. 
Нийгмийн дэд бүтэц (холбогдох төлөвлөлтийн 
төсөөлөлтэй) нь маш эмзэг бөгөөд хүн амын 
төвлөрөлтийн хувьд (жишээ нь хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор) урьдчилан 
тооцоолоход бэрхшээлтэй байдаг ба дэд 
бүтцийн хангамж нь Засгийн газрын түвшин бүрт 
өөрчлөгддөг.
Төслийн бүсийн хүн амын түвшин бага, суурин 
газрууд нь тархай бутархай шинж чанартай 
учир нийгмийн дэд бүтэц хязгаарлагдмал юм. Ус, 
цахилгааны хангамж, хатуу хог хаягдлын менежмент, 
нийгмийн үйлчилгээ зэрэгтэй холбоотойгоор одоо 
байгаа дэд бүтцийн чадавхи сул. Нийтийн дэд 
бүтцийн ихэнх хэсгүүд нь Монгол Улсын Засгийн 
газрын хариуцлага дор байдаг боловч ХөОГ-ний 
нөхцлүүдийн хүрээнд Оюу Толгой ХХК нь ӨГБХЗ-
ийн “эрчим хүч, зам, усан хангамж, халаалт ба ус 
зайлуулах хоолойн систем зэрэг хот төлөвлөлт 
болон хөгжлийн асуудлуудыг шийдэхэд” Засгийн 
газрыг дэмжин ажиллана.

Оюу Толгой ХХК нь бүс нутгийн дэд бүтцийн хөгжлийг 
дэмжин ажиллаж байгаа бөгөөд энэ зорилгоор 2011 
онд дараахь санаачилгуудыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:
 Хотын эрчим хүчний хангамжийн 2 шинэ 

цахилгаан үүсгүүр буюу генераторыг суурилуулж, 
барилга байгууламжийг барьсан.

 УЛТ-гаас Ханбогд сум хүртэлх 35кВ эрчим хүчний 
шугамын төсөл

 Ханбогд сумын төвийн ахуйн хэрэглээний усны 
нөөцийн судалгаа

 Ханбогд сумын төвд мэргэжил сургалтын төвийг 

N

Нарийн Сухайт

Шивээ хүрэн

Овоот ТолгойНарийн Сухайт

ì

Оюу Толгой

Таван Толгой
Цагаан Суварга

Өмнөговь

Дорноговь

Шивээ хүрэн

Цагаан Суварга

Гашуун Сухайт
Ханги

Замын-Үүд
Таван Толгой

Замын-Үүд

Гашуун Сухайт
Ханги

Оюу ТолгойОвоот Толгой

Зураг 9: Монгол Улсын өмнийн бүсийн уул уурхайн хэрэгжиж, хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн төслүүд болон 
худалдааны салбарыг өргөжүүлэх  таамагтай Монгол, Хятадын хилийн дамжин өнгөрүүлэх боомтууд
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барьж дууссан. (2012 оны 4-р сард барьж дууссан)
 Ханбогд сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зураг 

төслийн ажил дуусч тендер зарлагдан барилгын 
ажил эхэлсэн

 Ханбогд сумын дунд сургуулийн өргөтгөлийн 
барилгын ажил үргэлжилж байна.

Үйлдвэрлэлийн үеийн орон сууцны асуудал
Oюу Tолгой ХХК нь үйлдвэрлэлийн үе шатанд 
ажилчдаа байраар хэрхэн хангах төлөвлөгөөг 
тодорхойлж үйл ажиллагааны загвар боловсруулж 
байгаа.  Уг загвар нь өдөр бүр гэрээсээ уурхай руу явах 
боломжийг олгох зорилгоор ОИОБ–д тулгуурласан 
загварыг халж цөөхөн тооны ОИОБ ба орон нутагт 
(Ханбогдод суурьшсан) гэр бүлтэйгээ хамт амьдрах 
нөхцлийг хосолсон хувилбараар сольсон. Орон сууц 
барих талбайг зөвшилцөн барих хүртэл (2015 онд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн) кэмпүүд ба Ханбогд 
сумаас өдөр тутам хүн тээвэрлэх автобус ба ОИОБ-
ын хосолмол загвараар ажиллах болно.

Үйлдвэрлэлийн ажилчиддаа орон сууц барьж 
өгөх шийдвэр нь Оюу Толгой төслөөс үүсэх үр 
дүн, боломжуудаас ашиг хайж Ханбогд сум руу 
шилжин суурьшихаар ирэх хүмүүсийн урсгалыг 
өөрчлөх төлөвтэй байгааг Оюу Толгой ухамсарлаж 
байгаа юм. Үүний үр дүнд Оюу Толгой ХХК өөрийн 
үйл ажиллагааг зохицуулах хэд хэдэн зарчмыг 
тодорхойлсон бөгөөд улмаар ХөОГ, Рио Тинтогийн 
стандартууд болон ОУАҮТТ-д тусгасан үүргийнхээ 
дагуу ажилчдыг орон сууцаар хангах, хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөний менежментийн үйл 
ажиллагааг явуулж буйгаа оролцогч талуудад батлах 
болно. Эдгээр зарчмууд ба үүрэг хариуцлагууд 
нь дараах байдлаар тодорхойлогдож байна. Oюу 
Tолгой ХХК нь дараах үүрэг хүлээнэ:
 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах 

чиглэлээр Ханбогд сумын удирдлагыг дэмжиж 
ажиллах (Ханбогд сум руу буюу өөр суурин 
газар руу)

Өмнийн Говийн бүс нутгийн хөгжлийн зөвлөл (ӨГБНХЗ)

Өмнийн говийн бүс нутгийн хөгжлийн зөвлөл (ӨГБНХЗ) нь Оюу Толгойн ХөОГ-нд Засгийн газрын 
хариуцлагад багтана хэмээн тусгагдсан ба 2010 оны 5 дугаар сард Засгийн газрын №124 дүгээр 
тогтоолоор байгуулагдсан. Энэхүү зөвлөл нь дарга, дэд дарга, нарийн бичгийн дарга болон үндэсний 
ба орон нутгийн засаг захиргаа ба ТББ (Oюу Tолгой ХХК-г оруулан)-ын 42 гишүүнтэй бөгөөд Монгол 
Улсын Засгийн газар, уул уурхайн компаниуд (Oюу Толгой ХХК-г оруулан), Өмнөговь аймгийн засаг 
захиргаа, ОУСИ болон уул уурхайн ассоциацуудын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн 15 зөвлөлийн гишүүдийн 
удирдлага дор ажиллана. Зөвлөлийн анхны хурал 2010 оны 12-р сард ба Удирдах зөвлөлийн 
гишүүдийн хурал 2011 оны 3-р сард тус тус хуралдсан.

Алсын хараа: Өмнөговь аймгийг говийн бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн загвар, үндэсний 
хэмжээний эдийн засгийн чиглүүлэгч болгох. 
Зорилгууд: Өмнийн Говийн бүс нутгийн иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн зөвлөлийн гишүүдийн 
оролцооны үр ашигтай зохицуулалтаар Өмнийн Говийн бүс нутгийн томоохон хөрөнгө оруулагчийн 
үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ. Олон нийттэй хийх гол хэлэлцүүлгүүдийг “хашааны гаднах” хөрөнгө 
оруулалтын асуудлаар буюу зам, нисэх буудал гэх мэт сэдвээр хийгдсэн байна. 
Эрхэм зорилт: Тодруулбал, ӨГБНХЗ дараахь зорилгуудыг хэрэгжүүлнэ: 
 Орон нутаг, бүсийн үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөг хооронд нь уялдуулж сайжруулах
 Бүс нутаг руу хөрөнгө оруулагчдыг татах, хамтын ажиллагааг зохицуулах
 Суурин газар, хүн ам ба тэдгээртэй холбоотой дэд бүтцийн төлөвлөлт болон хөгжлийг зохицуулах
 Хөрөнгө оруулагчдад хувьцаа эзэмшигчийн нэр хүндийг өсгөх болон оршин суугчдын амьдрах 

орчны чанарыг дээшлүүлэх
 Бүсийн тогтвортой хөгжлийн бодит үр дүнг тодорхойлон, Өмнөговь аймгийг бүс нутгийн эдийн 

засгийн хөгжлийн загвар болгох.
2012 оны эхээр зөвлөл 3 удаа хуралдаж дараахь 5 салбарыг хамарсан ажлын хэсгүүдийг байгуулсан 
юм. Үүнд:
 Шилжилт хөдөлгөөн ба суурин газрууд
 Хүний нөөц
 Бүс нутгийн, нийгмийн болон бизнесийн хөгжил
 Байгаль хамгаалал
 Дэд бүтцийн хөгжил
Ажлын хэсэг бүр бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд болон төслүүдийн талаар гол оролцогч талуудтай 
уулзаж мэдээлэл солилцсон. Талуудтай уулзаж нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдийн нэгдмэл 
мэдээллийн сан болон засгийн газар ба оролцогч талууд бүс нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаануудыг 
зохицуулж болохуйц бүс нутгийн хөгжлийн тогтолцоо зэрэг бий болсон байна.
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Даланзадгад, 
Манлай, Баян-Овоо 
ба Цогтцэций сумдад 
үүсэх бүс нутгийн хүн 
амын урсгал

Оюу Толгойн ОНБХДБХ-ийн нэгжийг байгуулж ажиллуулах

Шилжин ирж буй шилжилт хөдөлгөөний зохицуулалт ба бүс нутгийн төлөвлөлт, хөгжил 
зэрэг ӨГБХЗ-ийн үйл ажиллагаануудад оролцох

Улс, аймгийн болон орон нутгийн засаг захиргаатай бүс нутгийн дэд бүтцийг 
сайжруулах ажлыг дэмжин бүтээн байгуулалтын эн тэргүүний хэрэгцээ, шаардлагад 
анхаарлаа хандуулан хамтран ажиллана.

Бүс нутгийн дэд бүтэц болон бүтээн байгуулалтад шууд хөрөнгө оруулах ба хамтын 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих

Бүс нутгийн хөгжил болон орон сууцжуулалтыг дэмжих Оюу Толгой ХХК-ийн Замын 
зураглал ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах

Ханбогд сум болон 
сумын төв рүү шилжих 
хүн амын урсгал

ОНБХДБХ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Оюу Толгой ХХК-ийн Ажилтан авах бодлого болон дүрэм журмын заалтуудыг мөрдөх 

АХБ болон Монгол Улсын Засгийн газартай зөвшилцөж, Ханбогд сумын Мастер 
төлөвлөгөөг шинэчлэх

Сумын захиргаатай хамтран Төслийн шинэ ажилчид ба тэдний гэр бүл, бусад 
шилжин ирэгсдэд зориулсан хөтөлбөрийг боловсруулж, түүнийг дэмжих тусгай нөөц 
бололцоогоор хангах

Хөдөлмөр эрхлэлт Өмнийн Говийн болон Өмнөговь аймгийн иргэдийг сургах, ажилд авах тал дээр давуу 
эрх олгох 

Томилогдсон ажилтан элсүүлэх төвүүдийг ашиглах ба албан бусаар ажилд авах явдлыг 
хориглох

Барилгын ажиллах хүчийг кэмпээр хангаж орон нутгийн орон сууцны ачааллыг багасгах

Орон сууцаар хангах 
бодлогын хэрэгжилт 
ба орон сууцны 
стандартууд

Барилгын ажлын шатанд барилгын ажиллах хүчийг төслийн талбайд орон сууцаар 
(кэмпүүд) хангах

Орон нутгийн иргэдийг илүү их ажилд авах замаар кэмпийн хэмжээг бага байлгах

Ханбогд сумаас уурхайн талбай болон бусад ажлын хэсгүүдэд өдөр тутмын 
тээврээр хангах

 Ханбогд сумын дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжинэ
 Ханбогд сумын Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн 

хэлтсээс тодорхойлсон эмзэг бүлгүүдэд чиглэсэн 
зорилтот туслалцаа үзүүлнэ.

Oюу Толгой ХХК нь ямар орон сууцны шийдэл болон 
байршил сонгосноос үл хамааран, дараах үүрэг 
хүлээнэ:
 Монгол Улсын холбогдох байгууллагуудаас авах 

зөвшөөрөлд шаардлагатай бүх үнэлгээ болон 
судалгаануудыг хийнэ

 Нэмэлт БОННҮ хийнэ
 Хотыг усаар хангах боломжтой малчид болон 

зэрлэг ан амьтдын одоо буй усны эх үүсвэрүүдтэй 
харшлахгүй усны тогтвортой нөөцүүдээр хангана

 Шинэ хот биологийн төрөл зүйлийн олон янз 
байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх нөхцлийг 
бүрдүүлнэ

 Шинэ хот бэлчээрийн газрыг ашиглахад гарах 
сөрөг нөлөөллүүдийг багасгах 

Oюу Tолгой ХХК нь ХөОГ-д тусгасны дагуу бүсийн 
хөгжлийг дэмжих үүрэг хариуцлага хүлээнэ.
Oюу Tолгой ХХК нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтаас 
(дэд бүтэц одоо болтол шаардлагатай байгаа тул) 
чадавхийг дээшлүүлэх хөрөнгө оруулалт (тогтвортой 
хөтөлбөрүүд) руу шилжихийг эрмэлзэнэ.

Барилга болон үйлдвэрлэлийн үе шатанд үүсэх хүн 
амын урсгал болон бусад нийгэм эдийн засгийн 

нөлөөллүүдийг зохицуулах үйл ажиллагааныхаа 
хүрээнд Oюу Tолгой ХХК нь Ханбогд сумын 
тогтвортой хөгжлийг дэмжих үүргийг хүлээнэ. 

Менежментийн төлөвлөгөө
Оюу Толгой ХХК хүн амын шилжилт суурьшлын 
нөлөөллийг хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох 
стратеги, хөтөлбөрийг боловсруулсан. 
Менежментын төлөвлөгөөний нийтлэг зорилтуудаас 
гадна, уг төлөвлөгөө нь дараахь зорилгуудтай. Үүнд:
 Төслийн нөлөөллийн бүсэд ажил болон бусад 

боломжуудыг хайж ирэх хүн амын урсгалаас 
үүдэн гарах шууд болон шууд бус нөлөөллүүдийг 
бууруулах тохиромжтой арга хэмжээг 
тодорхойлох

 Төслийн менежментийн баг, гүйцэтгэгч болон 
туслан гүйцэтгэгч нарыг чиглүүлэх төслийн 
шаардлагууд болон журмуудыг барилгын ажлын 
дизайнтай уялдуулан тодорхойлох

 Үүргийн менежментийг тодорхойлох (Засгийн 
газрын болон төслийн бус оролцогч талуудыг 
оруулан).

Доорхи хүснэгтэд Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөөний гол асуудлууд ба 
холбогдох менежментийн арга хэмжээнүүдийг 
дэлгэрэнгүй тусгав.
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Эрчим хүч ба Нийтийн 
аж ахуйн үйлчилгээ

Орон нутгийн эрчим хүчний үүсгүүр болон түгээлтийн системүүдийн шинэчлэн 
сайжруулалтыг дэмжих 

Ханбогдыг хангах 35кВ эрчим хүч дамжуулах шугамын барилгын ажлыг 
санхүүжүүлэх

АХБ-ны санхүүжилттэй хөгжлийн төслийн хүрээнд Ханбогд сумын халаалтын 
системийг шинэчлэх

Ханбогд сумын усны хангамжийг дараахь байдлаар зохицуулна (АХБ-ны 
санхүүжилтээр сумын төв рүү орох болон гарах шугам хоолойг тавина): 

Ханбогд сумын төвийн ус хангамжийн судалгааны ажлыг дуусгах

Ус хангамжийн альтернатив нөөц олохын тулд гүний усыг судлах ба уст давхаргыг 
өрөмдөх, шалгаж шинжилнэ

Гүний усны боломжит нөөцийн чадавхийг үнэлэх

Ханбогд сумын төвийн усны хангамжийн нарийвчилсан төсөл зургийг гаргах

Оюу Толгой ХХК-иас Ханбогд сумын захиргаанд төлдөг усны төлбөрөөс гадна ус 
хангамжийн системийн байгууллагыг бий болгосон ажлын нийт үнийг нөхөн олгох 

Сонгосон малчдын худгуудын усны түвшин ба чанарыг хянаж аливаа хүндрэл 
гарсан тохиолдолд тохиромжтой шуурхай арга хэмжээг авах 

 Үйлдвэрлэл эхэлж, барилгын кэмпүүд хаагдах үед бохир усны цэвэрлэгээний 
дараалсан багц байгууламжуудыг Ханбогд сум руу нүүлгэн шилжүүлнэ

 Ханбогд сумын төвд бохир ус цэвэрлэх систем байгуулахыг дэмжих

 Монгол Улсын Засгийн газар ба АХБ-тай хамтран хог хаягдлыг цуглуулах 
системийг дэмжин Ханбогд суманд зориулсан ландфилийн байгууламж барих

Боловсрол Мэргэжлийн сургалтууд, дадлагажих сургалтууд болон магистр, докторын зэргийн 
тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран Ханбогд сумын сургуулийн өргөтгөлийн 
барилгын ажлыг санхүүжүүлэх

Ханбогд сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлийг барих

Нөхөн олговрын гэрээ болон Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 5 жилийн 
турш 150 - 230 оюутанд их, дээд сургуулийн тэтгэлэг олгоно

Даланзадгад ба Налайхад одоо ажиллаж буй таван Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийг шинэчлэх. Шинээр хоёр Техник технологийн сургуулийг 
Даланзадгад (Ханбогд суманд салбартай) болон Улаанбаатар хотод байгуулах

3300 монгол ажилчин сургах сургалтыг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх

Эмнэлгийн тоног 
төхөөрөмж

Эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний (ЭМНБҮ) дүгнэлтэд үндэслэн төслийн 
үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллүүдийг багасгах, 
бууруулах, төслийн бүсийн эмнэлгийн үйлчилгээний хүргэлт ба боломжийг 
сайжруулах удаан хугацааны Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба 
аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг боловсруулах

Өмнөговь аймагт эрүүл мэндийн зөвлөх төвүүдийг байгуулах

Орон нутгийн 
бизнесийн хөгжил

Орон нутгийн бизнес эдийн засгийн хөгжлийн (ОНБЭЗХ) хөтөлбөрийн хүрээнд 
орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх 

Орон нутгийн эдийн 
засаг

Биет болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдсан малчдын амьжиргааг 
дээшлүүлэх- НШҮАТ-г хэрэгжүүлэх

Орон нутгийн бизнесийг Өмнийн Говийн ханган нийлүүлэлтийн хөгжлийн бодлого 
болон ОНБЭЗХ Хөтөлбөрийн хүрээнд дэмжих

Нэвтрэхэд хяналт тавих Ажлын талбайд суурьших явдалд хориг тавин албан бусаар суурьшсан тохиолдолд 
сумын засаг захиргаанд мэдэгдэх
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Хөдөлмөр эрхлэлт, ажил ба ажиллах нөхцөл 
Өмнөговь аймгийн хэмжээнд дээд боловсролын 
түвшин доогуур. Ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд нь 
эрэгтэйчүүдээсээ илүү өндөр боловсрол эзэмшсэн 
ба дунд боловсролтой эмэгтэйчүүдийн тоо 
харьцангуй олон байна. Бичиг үсэгт тайлагдсан 
байдал ерөнхийдөө өндөр, гэвч сургуулиуд нь 
сургалтын материал, интернэт болон багшлах 
боловсон хүчний хувьд дутагдалтай. Үүний 
зэрэгцээ малчин айр өрхүүдийн хүүхдүүд 
ихэнхдээ уламжлал ёсоор гэрийн ажил хийж, 
хөдөлмөрлөдөг байна. Өмнөговь аймгийн хувьд 
мал аж ахуй нь эдийн засгийн гол салбар хэвээрээ 
бөгөөд нийт ажил хөдөлмөр эрхлэгчдийн 63% нь 
энэхүү салбарт ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд 
өрнөж буй үйл явцыг даган, уул уурхай, эрчим хүч, 
санхүү болон жижиг бизнесийн салбар энэ бүс 
нутагт ихээхэн хөгжиж байна.

Өмнийн Говийн бүс нутгийн цөөн тооны, 
тархан суурьшсан хүн амтай харьцуулбал уул 
уурхайн төслөөс хийгдэх хөрөнгө оруулалт 
нь орон нутгийн болон бүсийн эдийн засгийн 
хөгжилд хэдийнэ томоохон хувь нэмрийг 
оруулах болжээ. 2007 онд нүүрсний олборлолт, 
ихэвчлэн Тавантолгойн нүүрсний уурхай нь 
Өмнөговь аймгийн аж үйлдвэрийн салбарын 
нийт бүтээгдэхүүний 95%-ийг бүрдүүлсэн. Орон 
нутгийн иргэд ерөнхийдөө уул уурхайн салбар нь 
орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангана 
хэмээн ихээхэн өндөр хүлээлттэй байдаг. Орон 
нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах нь Оюу 
Толгой төслийн эн тэргүүний зорилт юм. 

Энэхүү дүр зураг нь сумын түвшинд ч ижил байна. 
Ханбогд суманд мал аж ахуй, дэлгүүр болон жижиг 
дунд бизнесүүд нь хөдөлмөр эрхлэлтийн ихэнх 
хувийг бүрдүүлдэг. Хөдөөгийн хүн амын 40 орчим 
хувь нь малчид бөгөөд тэд бэлчээрийн гарцыг 

даган өвөл зун нүүдэллэн амьдардаг. Гэвч сүүлийн 
үед олон тооны малчид суурьшмал амьдралын 
хэв маягт шилжиж, заавал гэрээрээ нүүхээ больж, 
мал сүргээ ойролцоо бэлчээрлүүлдэг. Ханбогд 
сумын ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь хэмжээ 
(ажлын насны хүн амын хувь хэмжээтэй эдийн 
засгийн хувьд идэвхтэй хүн амыг харьцуулах ) нь 
83.4% байгаа нь аймгийн дундаж болох 68.8%-иас 
дээгүүр байна.

Оюу Толгой ХХК нь төсөл хэрэгжих бүсэд хамгийн 
том ажил олгогчдын нэг болох төлөвтэй байгаа 
хэдий ч ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ болон 
нийлүүлэлтийн тогтворгүй байдал, нийлүүлэлтийн 
талын асуудлаас шалтгаалан хөдөлмөр эрхлэлт 
болон ажиллах нөхцлийн нарийн тодорхой 
үнэлгээ хийхэд бэрхшээлтэй юм. 

Дотоодын худалдан авалт болон сургалтын 
хөтөлбөрийн санаачлагын үр дүнд төсөл хэрэгжих 
газар нутагт бараа нийлүүлдэг дотоодын компани 
ба чадварлаг ажилчдыг авах сонирхолтой бусад 
төсөл хэрэгжүүлэгчдээс өрсөн Оюу Толгой ХХК нь 
хөдөлмөр эрхлэлт болон ажиллах орчны нөхцөлд 
маш том эерэг нөлөө үзүүлж байгаа болно. Төслийн 
хүрээнд мэргэжлийн сургалт, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа болон техникийн ур чадварын өндөр 
чанарын стандартыг нэвтрүүлснээр төслийн 
орон нутаг болон улсын хэмжээнд ажлын байр, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ арга барил, нөхцлийг 
хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэж байгаа 
юм. Улсын хэмжээнд уул уурхайн салбарт ажиллах 
хүч нь хязгаарлагдмал буюу ойролцоогоор 
16,000 хүн байгаа юм. Тиймээс бусад адил төстэй 
салбарын ажилчдыг чадавхижуулан ажиллуулах, 
эсвэл нэмэлт гадаадын ажиллах хүчийг авах нь 
ганц Оюу Толгой ХХК-ийн бус өөр хэрэгжиж буй 
бүх уул уурхайн төсөлд тулгарч буй асуудал юм. 
Ерөнхийдөө дотоодын мэргэжлийн ажилчид нь 

Оюу Толгойн ажилчдын 30 орчим хувь нь эмэгтэйчүүд бөгөөд энэ тоог цаашид нэмэгдүүлэх 
төлөвлөгөөтэй.
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маш сайн боловсролтой хэдий ч практик туршлага 
багатай байдаг. Үүнтэй адил тусгай мэргэжлийн, 
техникийн болон уурхайн мэргэжлээр ажиллагсад 
боловсролын түвшин доогуур байдаг. 

Оюу Толгой ХХК нь Монгол Улсын бүх иргэдэд 
тус нэмэр болох зорилготой Монгол Улсын 
түүхэнд хамгийн том, мэргэжлийн боловсролын 
цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Монгол 
Улсад мэргэжлийн ажиллах хүчний чадавхийг 
сайжруулахад туслах чиглэлээр Оюу Толгой ХХК нь 
5 жилийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан 
ба уг сургалтын хөтөлбөрийн гол зорилго нь зохих 
түвшинд бэлтгэгдсэн чадварлаг ажиллах хүчийг 
бүрдүүлэх бөгөөд тэднээс төсөлд шаардлагатай 
нарийн мэргэжлийн ажилчдыг сонгон шалгаруулж 
улмаар үйл ажиллагааны үе шатандаа ажил олгох 
юм. Сургалтын стратегийнхээ хүрээнд Оюу Толгой 
ХХК нь 2010 онд Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны 
яамтай хамтран дараахь арга хэмжээг авахаар 
Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг 
зурсан. Уг ХОСБ-т дараахь зүйлс тусгагдсан. 
 Ирэх 5 жилийн хугацаанд 150-230 оюутанд их, 

дээд сургуульд суралцах сургалтын тэтгэлгийг 
олгох

 Оюу Толгой нь Даланзадгад, Улаанбаатарт 
одоо ажиллаж буй таван Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ)-ийг сэргээн 
шинэчлэх бөгөөд 2 шинэ МСҮТ-ийг байгуулна.

 3,300 монгол ажилчныг шинээр сургах 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Оюу Толгой ХХК нь хөдөлмөр эрхлэх хүйсийн тэгш 
боломжийг хангах зорилгоор эмэгтэйчүүдийг 
үндсэн ажилтан болон гэрээт байгууллагад ажилд 
авах, сургахыг дэмжин ажиллаж байна. Засгийн 

газрын журмаар 2.5 тонноос дээш машин техник 
жолоодох, газар дор ажиллах, уурхайн аврах 
ажиллагаа гэх мэт уул уурхайн зарим чиглэлд 
эмэгтэйчүүдийг ажиллахыг хориглодог. Оюу 
Толгой ХХК нь энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр 
Монгол Улсын Засгийн газартай нягт хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд эмэгтэйчүүдийн уул 
уурхайн салбар дахь гүйцэтгэх үүргийг шинэ 
түвшинд хөгжүүлж, өөрчилж чадсан Австрали, 
Канад болон АНУ зэрэг улсуудын шилдэг 
туршлагаас хуваалцаж байна. Төслийн зүгээс 
эдгээр журмыг өөрчлөх, түүнээс чөлөөлөгдөх 
зорилтыг тавин ажиллаж байна.

Менежментийн төлөвлөгөө
Оюу Толгой ХХК нь Монгол Улсын удирдагч, 
манлайлагчдын дараагийн үеийн ажлын байр 
болон сургалтын авах орчинг бүрдүүлэхийн 
хажуугаар “тэг хэмжээний” осол гэмтэл бүхий 
орчныг бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байна. 
Менежментийн төлөвлөгөөний нийтлэг 
зорилтуудаас гадна, Хөдөлмөрийн менежментийн 
төлөвлөгөө нь дараахь зорилтуудтай:
 Төслийн ажилд авах, хөдөлмөр эрхлэлт, 

сургалт болон хөдөлмөрийн менежментийн 
стандартуудыг тодорхойлох

 Оюу Толгой ХХК-ийн улсын ба орон 
нутгийн ажил олголт, ажилд авах, хөдөлмөр 
эрхлэлт, ажлын нөхцлүүд болон сургалтын 
төлөвлөгөөнүүд ба журмуудыг тодорхойлох.

Доорхи хүснэгтэд Хөдөлмөрийн менежментийн 
төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгагдсан гол 
асуудлууд ба менежментийн арга хэмжээнүүдийг 
тайлбарласан.

Оюу Толгой нь Монгол Улс дахь хамгийн том мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 3300 
гаруй хүнийг ивээн тэтгэн сургалтад хамруулж байна.
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Төслийн талбай дахь 
Оюу Толгой ХХК, 
Инженер, Хангамж ба 
Барилгын (ИХБ) гэрээт 
гүйцэтгэгч ба туслан 
гүйцэтгэгч нарын ажил 
эрхлэлт

Оюу Толгой ХХК нь ХөОГ-ний нөхцлийн дагуу хөдөлмөрийн харилцаа, ажил эрхлэлт, 
сургалтын үүрэг хариуцлагаа бүрэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнд, барилгын 
ажлын гэрээт гүйцэтгэгчийн ажиллах хүчний 60%-аас дээш нь Монгол ажилчид 
болон уурхайн олборлолтын үеийн шууд ажиллах хүчний 75%-аас дээш нь Монгол 
ажилчид бүхий гэрээт гүйцэтгэгчидтэй ажиллахыг зорино. Оюу Толгойн ажиллах 
хүчний 90 хувь нь Монгол ажилчид байна.
Ялгаварлан Гадуурхах ба Дарамт Шахалтын Эсрэг Бодлогыг хэрэгжүүлэх 
Ажилчдын санал гомдол, мэдүүлэх, барагдуулах ба маргаан таслах механизмыг 
хэрэгжүүлэх

Ажилд авах 
(Улаанбаатар, 
Даланзадгад болон 
Ханбогд суман дахь 
төвүүд) 

Төслийн ажилд авах ба ажиллах хүчний шаардлагуудыг тодорхойлж Төслийн Ажил 
Олголтын бодлого болон Журмуудыг мөрдлөг болгох
Өмнөговь аймгийн хүн амын ажиллах хүчин болон мэргэжлийн чадварын судалгааг 
явуулж боломжит ажиллах хүч ба тэдний ур чадварын түвшин мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх 
Боломжит ажлын байруудаа дотоод ба гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр 
зарлах
Сонгон шалгаруулалтын сүүлийн шатны боломжит нэр дэвшигчдийн нэрсийн 
жагсаалт гаргах зорилгоор Хүний нөөцийн хэлтэс урьдчилсан шалгаруулалт 
явуулах
Албан бусаар болон танил талаа ашиглан ажилд авахыг хориглох (мөн хүн амын 
урсгалын хяналтын арга хэмжээ)
Оюу Толгой ХХК-ийн Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Бодлогын хүрээнд Оюу Толгой болон 
гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагаанд байнгын 
аудит явуулах
Ажилчдын тодруулга ба визийн шаардлагуудыг Монгол Улсын Цагаачлалын албаны 
шаардлагуудтай нийцүүлэх
Орон нутаг, бүс нутаг, улсын хэмжээнд тусгайлсан боловсон хүчний ажилтнууд 
бүхий ажилд авах, мэдээллийн төвүүдийг байгуулах 
Уурхайн бус ажлын байр болон бизнесийг хөгжүүлэх боломжуудыг бичил 
санхүүжилт болон бусад төслүүдээр тодорхойлох

Цомхтгол Компанийн цомхтголын журмын дагуу ажилчдыг ажилд авсан газар буюу оршин 
сууж буй газар руу хүргэх үүрэг хүлээнэ 
Цомхтгол болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн урьдчилсан төлөвлөлт ба менежментийг 
хийнэ
Уурхайн үйл ажиллагаан явцад ажил олголтын боломжууд буурах учир:
 Орон нутгийн бизнесийн хөгжлийг дэмжиж туслах 
 ЖДҮ-ийг дэмжихээр бичил санхүүжилтыг банкуудтай хамтран хийх 
 Ханган нийлүүлэгчийн хөгжлийн төвийг Даланзадгадад байгуулах 
 Төслийн нөлөөллийн бүсэд ажиллаж буй бизнес операторуудад сургалт болон 

техникийн дэмжлэгийн хөтөлбөрүүд, зах зээлд нэвтрэх үйл ажиллагаануудыг 
санал болгох 

 ОНБЭЗХ хөтөлбөрийн хүрээнд малчид болон эмзэг бүлгийн хүмүүст давуу эрх, 
нэмэлт тусламж олгох 

 Бусад байгалийн нөөцийн компаниудын ажиллах хүчний боломжуудыг дэмжих 
сургалт явуулах

 (Рио Тинто болон Айвенхоу Майнз) Дотоодын бусад үйл ажиллагаанд ажиллах 
хүчийг тараан байрлуулах

Сургалт Сургалтын жилийн төлөвлөгөөний дагуу ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх ба 
цаашдын ажлын дадлага олгох зорилгоор үндсэн үйл ажиллагааны сургалтыг 
зохион байгуулах 
Оюу Толгойн Сургалтын стратеги болон Тэтгэлгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. Оюу 
Толгойн Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 2012 оны байдлаар 74 оюутан дотоодын их 
дээд сургуульд, 8 оюутан олон улсын их дээд сургуульд суралцаж байна.
Сургалтын Стратеги, Төлөвлөгөөг дараахь байдлаар хэрэгжүүлэх.
 Ойрын үед буюу нэгээс хоёр жил (1-р үе шат): Австралийн Чанарын Сургалтын 

Загвар дээр үндэслэн чадавхид тулгуурласан аргачлалыг ашиглан 1-р үе шатыг 
боловсруулсан.

 Гурваас таван жил (2-р үе шат): Хоёрдугаар үе шатанд Оюу Толгойн үйлдвэрлэл 
эхлэх үед Монгол ажилчдыг үйл ажиллагааны ажлын байранд ажиллуулахад 
чиглүүлсэн тогтолцоо болон дэд бүтцийг хэрэгжүүлэхэд чиглэнэ. Энэ үе шатны 
ажил одоо хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүнд Монголын мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн тогтолцоог ашиглаж байна.
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Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдал
Төслийн бүс нь алслагдмал бөгөөд хөдөө орон 
нутгийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн болон 
цагдаагийн үйлчилгээ нь хязгаарлагдмал байдаг. 
Тиймээс олон тооны оршин суугчид нь ихээхэн бие 
даасан тул зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд л 
төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг авдаг байна. 

Ханбогд суманд хөдөө орон нутгийн хүн ам эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний, тэр дундаа төрөлжсөн 
үйлчилгээ болох шүдний, эх барихын үйлчилгээний 
хүртээмж муутай байсан. Хэдийгээр дундаж наслалт 
нэмэгдсэн ч ( Монгол Улсын хүн амын статистик 
баримтаар 1992 онд 62.8 жилээс, 2008 онд 67.2 
жил болж нэмэгдсэн) халдварт өвчний гаралт 
нэмэгдэн, гэмтэл болон хүчирхийллээс үүдэлтэй 

өвчлөл, гэмтлийн тоо зэрэг мөн нэмэгдсэн байна. 
Хүн амын тоо хурдтай нэмэгдэж буйтай зэрэгцэн 
энэхүү өндөр эрэлт хэрэгцээг хангахад сумын эрүүл 
мэндийн байгууллагын ачаалал ихэссэн.

Ханбогд сумын иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг Ханбогд сумын эмнэлэг үзүүлдэг. Тус 
эмнэлэг нь сумын төвд байрлах төрийн, эмнэлгийн 
анхан шатны тусламжийн, хоёдугаар шатлалын 
эмнэлэг бөгөөд нийт 9 ортойгоор сумын 3 500 
орчим хүнд үйлчилж байна. Эмнэлэг нь 1978 
онд баригдсан, эмнэлгийн хэвтэж эмчлүүлэх 
хэсгийг 2004 онд, амбулаторыг 2010 онд Оюу 
Толгойн дэмжлэгтэйгээр засварлан шинэчилсэн. 
Үүний зэрэгцээ, Ханбогд сумын төвд эх барих, 
эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг, шүдний эмнэлэг (Оюу 
Толгой ХХК-ийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан) 

 Удаан хугацааны буюу зургаагаас арван жил (3-р Үе шат): Хамгийн сүүлийн энэ 
шатанд сургалтын стратегийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусгавар болгон, уурхайн 
ашиглалтын хугацаанд уул уурхайн өрнөж буй үйл ажиллагааг дэмжих үйл 
явц, арга хэрэгсэл, дэд бүтэц, боловсон хүчин бүхий бүрэн үйл ажиллагаатай 
сургалтын орчинг бүрдүүлсэн байна. Энэ үе шатыг өргөн хүрээнд боловсруулж 
байгаа бөгөөд үүнд Монгол Улсын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 
тогтолцоотой хамтран ажиллаж байна.

 Орон нутгийн ажилчдад ажлын бэлэн байдлын сургалт болон бусад холбогдох 
сургалтуудыг явуулах. Энэ сургалтыг Оюу Толгой ХХК-ийн Орон нутагтай 
харилцах хэлтэс боловсруулсан бөгөөд одоо хэрэгжүүлж байна.

 МСҮ-ийн 2 коллеж болон нэг сургалтын төвийг шинээр барьж, одоо ашиглагдаж 
буй дөрвөн МСҮ-ийн коллежүүдийг сэргээн засварлах. Шинэ коллежуудыг барих 
ажил эхэлсэн бөгөөд 2012 оны 4-р сард Налайхад барих коллежийн барилгын 
ажил эхэлсэн.

 Орон нутгийн бизнесүүд, аж ахуйн нэгжүүд болон нөлөөлөлд өртсөн малчдад 
төрөл бүрийн сургалтуудыг явуулах. Энэ сургалтын хэлбэр нь Оюу Толгой ХХК-
ийн ОНБЭЗХ Хөтөлбөрийн нэг хэсэг юм.

Эрүүл мэнд ба аюулгүй 
ажиллагаа - Аюулгүй 
эрүүл ажлын орчин бий 
болгох

Дараахь үүрэг хүлээнэ: 
 Ялгаварлан гадуурхах ба дарамт шахалтын эсрэг бодлого
 Эрх тэгш байдлаар хандах бодлого
 Кэмпийн дотоод журам ба Харилцааны ёс зүйн журмууд 
 Хөдөлмөрийн байгууллагын бодлого
 Уурхайн байр орон сууцны Монгол Улсын хууль болон ОУАҮТТ-д нийцсэн орон 

сууц/кэмпийн ханган нийлүүлэлт.
 Оюу Толгой ХХК болон гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын ажлын байрны нөхцлүүд 

ба орон байрны хангалтад байнгын аудит хийх.
 Ажилчдын гомдол барагдуулах, маргаан таслах журам
 Ажилчдын эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны стандартууд ба журмууд
 Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө
 Ажлын байрны эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны байнгын аудит шалгалтууд
 Гэрээт гүйцэтгэгчийн тухай мэдээлэл багтаасан эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны 

тайлан
 Гэрээт гүйцэтгэгч болон ханган нийлүүлэгч нар Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа 

болон Байгаль орчны (ЭМААБО) болон бусад холбогдох стандартуудыг мөрдсөн 
байх ёстой.

Ханган нийлүүлэлтийн 
сүлжээ

Өмнийн Говийн ханган нийлүүлэлтийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх

Бүс болон орон нутагт ханган нийлүүлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх Монгол 
компаниудыг тодруулах, мэдээллийн баазыг бий болгох.

Улсын, бүсийн ба орон нутгийн төсөлд ханган нийлүүлэгчдийг эрэмбэ тогтоох

ЖДҮ-д бичил зээл олгох зорилгоор банкуудтай хамтран ажиллах

ОНБЭДХ хөтөлбөрийн хүрээнд малчид болон эмзэг хэсгийн хүмүүст давуу эрх 
болон нэмэлт дэмжлэг үзүүлэх

Зорилтот ханган нийлүүлэлтээр дамжуулан орон нутгийн хөдөө аж ахуйн 
бизнесийн хөгжлийг дэмжих
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Ерөнхий тойм (Техникийн бус)

ажиллаж буйгээс гадна Оюу Толгойн УЛТ-д орших 
СОС эмнэлгийн яаралтай тусламжийн төв мөн 
үйл ажиллагаа явуулж байна. Сумын төвөөс бусад 
хөдөөгүүр эмнэлгийн мэргэжилтэн, эмнэлэг 
байхгүй.

Ханбогд сумын эмнэлэг нь (2010 он) 4 их эмч, 6 эх 
баригч, 4 сувилагч, 1 эм зүйч, 1 лаборанттайгаар 
үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь Монгол Улсын 
Засгийн газраас тогтоосон эмч мэргэжилтний 
стандартуудад нийцэж буй ч эмнэлгийн бусад 
боловсон хүчний хувьд стандартаас доогуур 
хэмжээнд байна. Одоогоор тус суманд олон нийтэд 
түшиглэсэн нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан 
байхгүй. Оюу Толгой ХХК нь Өмнөговь аймгийн 
алслагдсан сумдын хүн амыг эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авах боломжоор хангах, үйлчилгээний 
нөхцөл байдлыг сайжруулах зорилгоор эмч нарын 
сургалтын хөтөлбөрийн туслалцаа дэмжлэг үзүүлж 
байна. Өнөөгийн байдлаар хөтөлбөрийн хүрээнд 
25 их эмчийг өөрийн зардлаар сумдад ажиллуулсан 
ба 2010 оны 3 сарын байдлаар 15 нь ажиллаж байна.

2010 онд хийгдсэн орон нутгийн эрүүл мэндийн 
нөөцийн судалгаагаар Ханбогд сумын эмнэлэг 
нь хангалттай тоног төхөөрөмжтэй, Засгийн 
газрын стандартуудад нийцэн ажиллаж буйг 
тогтоожээ. Эмнэлгийн үйлчилгээнд Оюу Толгой 
ХХК-иас хандивласан “Тоёота Ландкруйзер” түргэн 

тусламжийн машин, гэрэл, тэмдэг тэмдэглээ болон 
мотоцикль ашиглаж байна. Боломжит нөлөөллүүд 
нь ихэвчлэн замын аюулгүй ажиллагаа, орон нутгийн 
эрүүл мэнд болон тоосжилтын нөлөөллүүдэд 
хамааралтай байдаг. Замын аюулгүй ажиллагаа 
нь жолооч нарын сургалт болон олон нийтийн 
мэдээллийн компанит ажлуудаар зохицуулагдана. 
Баяжмал тээвэрлэлтэд засмал зам ашиглах болон 
төслийн үйл ажиллагаа ба орон нутгийн оршин 
суугчдыг хоорондын зохимжтой зайг барих зэргээр 
тоосжилтын нөлөөллийг багасгана. 

Менежментийн төлөвлөгөө
Оюу Толгой нь орон нутгийн иргэд болон 
ажилчдад ашиг тусаа үзүүлэх эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр 
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй бусад 
уул уурхайн компаниудаас хол давж гарах 
алхмаа хийсэн. Менежментийн төлөвлөгөөний 
нийтлэг зорилгуудаас гадна, Орон нутгийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын 
Менежментийн төлөвлөгөө дараахь зорилгуудтай:

 Төслийн нөлөөллийн бүсийн орон нутгийн 
иргэдийг төсөлтэй холбогдолтой шууд ба шууд 
бус аюулууд, эрсдлүүд болон нөлөөллүүдээс 
хамгаалах үр дүнтэй механизм ба журмуудыг бий 
болгох

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Орон нутгийн аюулгүй 
ажиллагаа – замын 
хөдөлгөөн

 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, замын 
нөхцөл байдал ба ашиглалттай холбоотой заалтуудыг хэрэгжүүлэх

 Орон нутгийн хүн ам болон тээвэрлэлтийн маршрутын дагуу замын хөдөлгөөний 
талаар ойлголт өгөх цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

 Орон нутгийн түргэн тусламж болон эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг чадавхижуулах 
болон хөрөнгө оруулалт хийх. Үүнд орон нутгийг түргэн тусламжийн машинаар хангах 
орно.

 Замын чанарыг сайжруулах, төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд ихээр хэрэглэгддэг 
замууд дээр замын тэмдэг, тэмдэглэгээг суурилуулах

 Боломжтой бол, Оюу Толгой ХХК-ийн тээврийн хэрэгслүүдэд сансрын байрлал тогтоогч 
болон хурдны зохицуулалтын төхөөрөмжүүдийг суурилуулах

Орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Оюу Толгой нь Ханбогд сумын эмнэлэгт 
түргэн тусламжийн автомашин хандивласан.
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Оюу Толгой төсөл

Улаанбаатар хотод шинээр нээсэн төслийн 
Мэдээллийн төвд Оюу Толгойн нээлттэй өдрийг 
зохион байгууллаа.

 Төслийн дотоод шаардлагуудыг тодорхойлох.
Доорхи хүснэгтэд Орон нутгийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын 
Менежментийн төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан 
гол асуудлууд болон холбогдох менежментийн арга 
хэмжээг өгүүлсэн.

Оролцогч талуудыг татан оролцуулах
Сайн хөрш байх үүрэг амлалтын хүрээнд Оюу 
Толгой ХХК төслийн үйл ажиллагааны хугацааны 
турш оролцогч болон сонирхогч талуудтай хамтран 
ажиллаж байна. 2002 онд анхны хайгуулын ажил 
эхэлснээс хойш Оюу Толгой ХХК нь улсын болон 
орон нутгийн түвшний янз бүрийн оролцогч болон 
сонирхогч талуудтай хамтран ажиллаж, хэлэлцэж, 
санал бодлыг нь сонсож ирсэн билээ. Тэр үеэс хойш 
Оюу Толгой ХХК (нөлөөлөлд өртсөн бүлэг) орон 
нутгийн иргэд болон бусад сонирхлын бүлгүүд 
болох ТТБ, орон нутгийн болон бүсийн зохицуулагч 
байгууллагууд, олон нийтэд түшиглэсэн 
байгууллагууд, иргэдийн сонирхлын бүлгүүдтэй 
байнга хэлэлцэж саналыг нь авч ирсэн юм. Эдгээр 
үйл ажиллагаа нь Төсөлд үнэ цэнэтэй мэдээлэл 
цуглуулж, үндэслэлтэй шийдвэр гаргахад тус нэмэр 
болж ирсэн. Энэ уламжлалт хамтын ажиллагаан 
дээр үндэслэн, төслийн барилга, ашиглалт, хаалтын 

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Барилгын ажлын аюул Уурхайн барилгын кэмпүүдийг хөдөөгийн малчдын өвөлжөөнөөс хол барьж, кэмпийн 
орох гарах гарцуудыг хянах

Үйлдвэрлэлийн бүсийн эргэн тойронд гарц/орцыг хянахуйц хашаа барих

Уурхайн хаалтын үеэр тоног төхөөрөмж ба аюултай материалуудыг зайлуулан ард иргэд 
ил уурхай/бусад аюулуудад хүрэхгүй байхаар хамгаална

Төслийн боломжит аюулууд ба үйл ажиллагааны өөрчлөлтүүдийн талаар малчид болон 
бусад оршин суугчдад олон нийттэй харилцах ажилтнаар дамжуулан байнга шинэчилсэн 
мэдээлэл өгөх

Орон нутгийн аюулгүй 
байдал ба аюулгүй 
ажиллагаа 

Үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгчийн ажилчдад Хүний эрхийн сургалт зааварчилгаа 
явуулах

Харуул хамгаалалтын ажилтан/үйлчилгээний компаниудын үйл ажиллагаанд бүрэн 
үнэлгээ болон байнгын аудитыг хийх

Харуул хамгаалалт болон цагдаагийн ажилтнуудад хүний эрхийн гүнзгийрүүлсэн 
сургалт хийх.

Харуул хамгаалалтын зөрчлийн үед гадны оролцогч талуудыг татан оролцуулах 
(жишээлбэл, цагдаа). Оюу Толгой ХХК нь Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран орон 
нутгийн цагдаагийн үйл ажиллагааг сайжруулах тал дээр хамтран ажиллаж байна.

Барилга болон ашиглалтын үе шатанд үүсч болзошгүй харуул хамгаалалтын аливаа 
асуудлыг олон нийтийн санал хүсэлт хүлээн авах барагдуулах, маргаан таслах 
механизмаар зохицуулах

Оюу Толгой ХХК-ийн болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдад зориулсан нийгмийн хэв 
журмын эсрэг ба хууль бус зан үйлдлийн дүрэм журмуудыг тусгасан Кэмпийн дотоод 
журам болон Харилцааны ёс зүйг хэрэгжүүлэх

Оюу Толгой ХХК-ийн болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдад зориулсан ажлын байрнаас 
гадна нийгэмд биеэ зохисгүй авч явах зан байдалд хүргэх согтууруулах ундааны зөв 
зохистой хэрэглээ ба хувийн бусад ёс суртахууны эрүүл хандлагыг дэмжсэн Эрүүл 
Ажлын байрны хөтөлбөрийг боловсруулах

Ажилчдын эрүүл мэнд Ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг болон мэдээллийн хөтөлбөрт зориулж уурхай дээр 
эмнэлгийн төхөөрөмжөөр хангах 

Кэмпийн дотоод журам ба харилцааны ёс зүйн журмыг даган мөрдөх

Согтууруулах ундааны зохистой хэрэглээ, сэтгэцийн эрүүл мэнд ба амиа хорлолтоос 
урьдчилан сэргийлэх, хоол тэжээл, бие бялдрын хөдөлгөөн ба хүний наймаа зэргийг 
багтаасан эрүүл мэндийн компанит ажлыг явуулах зорилгоор орон нутгийн эрүүл 
мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

Төслийн нөлөөллийн бүсэд эрүүл мэндийг сурталчлах хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх

Эмч нарыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Эрүүл сум хөтөлбөр, Малчдын ухуулга сурталчилгааны хөтөлбөр зэргийг хэрэгжүүлэх

Халдварт өвчний Менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
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Ард иргэдтэй хийх уулзалт нь Оюу Толгойн оролцогч талуудыг татан оролцуулах 
хөтөлбөрийн нэг хэсэг юм.

үе шатанд орон нутгийн иргэд болон бусад чухал 
оролцогч талуудтай үр ашигтай хамтын ажиллагааг 
хөнгөвчлөх зорилгоор Оролцогч ба Сонирхогч 
Талуудыг Оролцуулах Төлөвлөгөөг боловсруулсан.

Оюу Толгой ХХК нь хэлэлцүүлгүүдийг төслийн 
барилгын ажил сүүлийн шатанд хүрэх болон төслийн 
дараагийн үе шатуудад цаашид үргэлжлүүлэн 
явуулна. Дараагийн чухал үе шатанд, Оюу Толгой 
ХХК нь орон нутгийн иргэдтэй зөвшилцсөний үр 
дүнд бүс нутгийн урт удаан хугацааны хөгжилд 
Оюу Толгой ХХК-ийн оруулах хувь нэмэр болон 
орон нутагтай удаан хугацааны харилцан холбоо 
тогтоохын тулд Хамтын Ажиллагааны Гэрээг орон 
нутагтай байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Менежментийн төлөвлөгөө
Менежментийн төлөвлөгөөний зорилтуудаас гадна 

Оролцогч Талуудыг Татан Оролцуулах Төлөвлөгөө 
нь дараахь тодорхой зорилтуудыг тавьсан:
 Талуудын идэвхитэй оролцоог хангах төслийн 

стандартыг гаргах
 Оролцогч талууд болон тэдгээрийн сонирхол, 

санаа зовж буй асуудлуудлыг тодорхойлох
 Талуудыг татан оролцуулахад чиглэгдсэн 

хэлэлцүүлгийн арга болон шаардлагуудыг 
тодруулах

 Талуудын оролцоог цаашид нэмэгдүүлэх 
үйлдлийн тусгай төлөвлөгөөг танилцуулах

 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол мэдүүлэх, 
маргаан таслах механизмыг бий болгож 
хэрэгжүүлэх.

Доорхи хүснэгтэд Оролцогч ба сонирхогч талуудыг 
татан оролцуулах төлөвлөгөөний гол асуудлууд 
болон холбогдох менежментийн арга хэмжээг 
нарийвчлан оруулав.

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Хэлэлцүүлэг болон 
оролцоо

 Барилгын болон ашиглалтын явцад орон нутагтай харилцах үйл ажиллагаатай 
холбогдуулан сум болон багуудын төвд нээлттэй өдрүүдийг зохион байгуулах, 
өрхүүдээр орж уулзалт хийх, уурхайтай танилцах аялал, зорилтот бүлгүүдтэй 
ярицлага зохион байгуулах зэрэг байнгын хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулах. 
Оюу Толгой ХХК нь орон нутагтай хийх албан ёсны олон гэрээг боловсруулж 
байна.

 Нөхөн олговрын ажлын хэсэг, орон нутгийн зөвлөх бүлгүүд, Бэлчээр 
ашиглагчдын бүлэг болон бусадтай хамтран орон нутгийн бүлгүүдийн уулзалтыг 
үргэлжлүүлэн зохион байгуулах 

 Төслийн барилгын болон ашиглалтын явцад төслийн талаархи мэдээллийн аянг 
явуулж, сум орон нутагт анхаарал татаж буй гол асуудлуудын талаар тараах 
танилцуулах хуудас, төслийн сонин, орон нутгийн, бүсийн, болон үндэсний 
хэвлэл мэдээлэлд өгүүлэл гаргах 

 Төслийн барилгын болон ашиглалтын явцад баг сумын олон нийтийн газруудад 
төслийн талаархи мэдээллийг тавих, тухайлбал, соёлын төв, цэцэрлэг гэх мэт

 Оюу Толгойн цахим хуудсыг цаашид боловсронгуй болгох

 Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээ болон бэлэн байдлын талаар олон 
нийттэй хэлэлцэж орон нутгийн иргэдэд аюулгүй ажиллагааны талаар байнгын 
мэдээлэл хийх

Гол талуудыг доорхи зүйлсээр татан оролцуулна. Үүнд:

 Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн өрхүүд: нөлөөлөлд өртсөн 
өрхүүдийн нөхөн олговор болон амьжиргааг сэргээх арга хэмжээ дээр 
тохиролцож, энэхүү арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих

 Биет болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн өрхүүд: Нүүлгэн 
шилжүүлэлтэнд өртсөн малчдын нөхөн олговор болон бусад хангамж туслалцаа 
авах ажил зохистой хэрэгжих буйг баталгаажуулж, үр дүнд хяналт тавих
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

 Ханбогд сумын малчин өрхүүд: Ханбогд сумын малчид бэлчээрийн газраа 
алдсаны нөхөн олговрын талаар авах арга хэмжээг тодорхойлох

 Орон нутгийн зөвлөх бүлгүүд: Оюу Толгой ХХК болон орон нутгийн зөвлөх 
бүлгүүдийн хоорондын уулзалтыг байнга хийх

 Ханбогд сумын оршин суугчид: Төслийн олон нийтийн санал гомдлыг хүлээн 
авах, барагдуулах, маргаан таслах журамтай танилцах боломжийг төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд олгох. Орон нутгийн нийгэм, соёлын арга хэмжээнд 
оролцох, ивээн тэтгэх. Оюу Толгой ХХК болон Ханбогд сумын төвийн оршин 
суугчдын хооронд гарч болзошгүй зөрчлийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. 
Төслийн үйл ажиллагааны явцын талаар байнга мэдээлэх

 Нөлөөлөлд өртсөн малчдын бүлэг болон Ханбогд сумын эмзэг хүмүүс: Төслийн 
үр шимийг хүртэх боломжийг эмзэг бүлгийн хүмүүст олгох дэмжлэг туслалцааг 
тодорхойлох

 Шууд болон шууд бусаар нөлөөлөлд автсан орон нутгийн иргэд: Оролцогч 
талуудыг татан оролцуулах хөтөлбөрийн мэдээллээр хангах. Төслийн үйл 
ажиллагааны сүүлийн үеийн мэдээллээр хангах. Оюу Толгой ХХК болон орон 
нутгийн иргэдийн хооронд мэдээлэл солилцох болон санал гомдол мэдүүлэх, 
барагдуулах, маргаан таслах журам дээр албан ёсны гэрээ байгуулах. Төсөлтэй 
холбоотой байгаль орчин, соёлын, болон аюулгүй ажиллагааны чухал асуудлаар 
орон нутгийн иргэдэд сургалт явуулж, мэдээлэл өгөх 

 Тээврийн чиглэлийн дагуух орон нутгийн иргэд (тухайлбал, Ханбогд сумын 
төв, Манлай, Чойр гэх мэт): Эдгээр орон нутгийн иргэдэд замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын нөлөөллийн талаар мэдлэг олгох 

 Үндэсний/бүсийн засаг захиргаа: төслийн үйл ажиллагааны талаар байнга 
мэдээллээр хангах

 Орон нутгийн/бүсийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл: нийгэмд ил тод харилцааг 
бий болгон төслийн гол мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гаргах 

 Үндэсний олон нийтийн байгууллага/ ТТБ-ууд: Төслийн талаар мэдээлэл олж 
авах боломжоор хангах

 Олон улсын оролцогч талууд: Төслийн гол мэдээлэл олж авах боломжоор хангах

Олон нийтэд 
мэдээллийг түгээх

 БОННҮ-ний баримт бичгүүд (БОННҮ, Техникийн бус хураангуй)-ийг цахим 
хуудсаар санал асуулгын журмаар тавина.

 Энэхүү бичиг баримтыг Оюу Толгойн Улаанбаатар дахь оффис, Өмнөговь аймаг 
дахь салбар оффисууд, Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад сумын олон 
нийтийн газруудад байршуулна.

 БОННҮ-ний гол сэдвүүд болон асуудлаар мэдээллийн хуудас бэлтгэх, тараах 
 Орон нутгийн орд иргэд, орон нутаг, бүсийн, үндэсний удирдлагуудтай БОННҮ /

Менежментийн төлөвлөгөөний агуулга, нийгэм ба байгаль орчны гол асуудлууд, 
үүсэх нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээ болон төслийн ашиглалтын үе шатанд 
бий болох аливаа чухал өөрчлөлт шинэчлэлтийг ярилцах

Гол оролцогч талуудыг доорхи мэдээллээр хангана:
 Ханбогд, Даланзадгад, Баян-Овоо, Манлай сумуудын орон нутгийн засаг 

захиргаа: БОННҮ /Менежментийн төлөвлөгөө болон техникийн бус хураангуйн 
хувийг Монгол хэл дээр өгөх 

 Аймаг, Ханбогд сумын, багийн Засаг дарга: техникийн бус хураангуйн хувийг 
монгол хэл дээр өгөх 

 Ханбогд сумын малчин өрхүүд: БОННҮ /Менежментийн төлөвлөгөөний 
танилцуулгыг Нөхөн олговрын ажлын хэсэгт өгөх. Холбогдох мэдээллийн 
хуудсыг нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд монгол хэл дээр өгөх

 Ханбогд, Даланзадгад, Баян-Овоо, Манлай сумдын оршин суугчид: БОННҮ /
Менежментийн төлөвлөгөө болон техникийн бус хураангуй хувийг монгол хэл 
дээр Ханбогд сумын Оюу Толгойн салбар оффисууд, Даланзадгад, Баян-Овоо, 
Манлай сумдын салбар оффисуудаас авч болно.

Менежментийн систем  Өмнөговь аймагт Оюу Толгойн салбар оффис болон орон нутагтай харилцах 
ажилтнуудыг ажиллуулах 

 Оролцогч талуудын мэдээллийн сан болон гол оролцогч талуудтай хийсэн 
хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааны мэдээллийг хөтлөх. 

 Орон нутгийн оролцогч талуудын оролцооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
жилд дор хаяж нэг удаа шинэчлэх

Санал гомдлын 
механизм

 Орон нутгийн санал гомдол, маргааны механизмын заалтуудыг хэрэгжүүлж, 
тэдгээрийг ашиглах талаар оршин суугчдад мэдээлэл өгч сургах

 Орон нутгийн санал гомдол, маргааны талаар болон хэрхэн шийдвэрлэсэн 
талаар орон нутгийн иргэд болон бусад холбогдох оролцогч талуудад тогтмол 
тайлагнах
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БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ОЛОН ЯНЗ 
БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
Оюу Толгой нь Өмнийн Говийн бүс нутгийн 
биологийн төрөл зүйл, олон янз байдал нь Оюу 
Толгой төслөөс ашиг тусыг хүртэхэд анхааран 
ажиллаж байна. “Рио Тинто” компанийн биологийн 
төрөл зүйлийн олон янз байдлын стратегитэй 
нийцүүлэн, Оюу Толгой нь ЦЭН-ийн зорилтоор 
дамжуулан биологийн төрөл зүйлийн олон 
янз байдлын менежментийг хийж, хадгалж, 
хамгаалахыг зорин ажиллаж байна. ЦЭН аргачлалд 
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалсны ашиг тус төслийн нөлөөлөлд 
орж, аажмаар алга болж, устсанаас давж гардаг. 
Энэ нь Монгол Улсад анх удаа улсын стандартаас 
давж гарсан зорилтыг даван ажиллаж буй хэрэг 
юм. Оюу Толгой энэ зорилтод уурхайн хаалтыг хийх 
үед хүрсэн байхаар зорин ажиллаж байгаа бөгөөд 
гэхдээ аль болох эрт хугацаанд ЦЭН-д хүрэхийг 
зорьж байна. 

Оюу Толгой нь биологийн төрөл зүйлийн олон 
янз байдалд учирч болзошгүй нөлөөллөөс 
зайлсхийх, багасгах, нөхөн сэргээх гэсэн 
дарааллаар урьдчилан сэргийлэх боломжийг 
хайх юм. Урьдчилан сэргийлэх энэ боломжийг 
ашиглаад дууссан болон хамгийн өргөн байдлаар 
ашигласны дараа үлдэгдэл нөлөөллийг үнэлж, 
биологийн дүйцүүлэн хамгаалах болон хадгалж, 
хамгаалах нэмэлт үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэн, 

ЦЭН-д хүрэх зорилтыг тавин ажиллана. Зарим 
тохиолдолд, зам болон цахилгаан дамжуулах 
шугамын дагуу, биологийн төрөл зүйлийн олон янз 
байдлыг хамгаалах үйл ажиллагааг Засгийн газрын 
төлөвлөлтийн хязгаарлалтаас шалтгаалан хийхэд 
хүндрэлтэй байна.

Биологийн төрөл зүйлсийн олон янз байдлын 
үнэлгээ
Оюу Толгой төслийн талбай нь Төв Азийн Говь 
цөлийн зүүн эко-бүсийн дэд бүсэд орших бөгөөд тус 
бүс нь Монгол Улсын өмнөд хэсэгт хагас сая буюу 
500,000 kм2 хавтгай дөрвөлжин километр талбайг 
эзэлдэг. Хүн амын суурьшил бага, бүс нутгаас 
ихээхэн алслагдсан байдал нь олон тооны устах 
аюул тулгараад буй, хөрш улсуудад хэдийнэ устсан 
төрөл зүйлс энэхүү нутагт хадгалагдан үлдэхэд 
эерэгээр нөлөөлсөн байна. Энэ нь өмнийн Говийн 
нутгийг ховордсон зэрлэг амьтдыг хамгаалан 
үлдээхэд ихээхэн сонирхол бүхий бүс болгож 
байгаа юм.
Оюу Толгойн нөлөөллийн бүсэд Монголын 
Өмнийн Говийн бүс болон хөрш зэргэлдээх Хятад 
улсад байдаг нам дор байрлах говь цөл, талын 
ургамалжилт байдаг. Онцгой ач холбогдолтой 
ургамалд говийн заган ой болон хайлаас мод 
ордог. Энэ хоёр ургамал нь хоёулаа хөрсний чийг 
ихтэй болон гадаргын ус бүхий газар ургадаг. 
Бүс нутгийн боржин чулууны илэрц нь эргэн 
тойрны үржил шим багатай газар нутагт өвөрмөц 
ургамлын бүлгэмдлийг үүсгэдэг бөгөөд эдгээрийг 
тодорхойлоогүй бөгөөд төслийн дэвсгэр зурагт 
ороогүй болно. Бүс нутагт байгаа бүхий л ургамал 
нь орон нутгийн экологийн хувьд ач холбогдолтой 
(хүмүүсийн экосистемээс авдаг ач тусын хувьд) 
бөгөөд ялангуяа мал амьтны тэжээл болж, гал түлэх, 
хоол хийх биомасс түлш болж өгдөг. 

Эх газрын эрс тэс орчинд, тачир ургамалжилттай, 
гадаргын ус ховор байршилтай хэдий ч, Оюу 
Толгойн нөлөөллийн бүс нь олон улсын хэмжээнд 
болон Монгол улсын хэмжээнд ховордож, мөхөх 
аюулд тулгараад байгаа зэрлэг ан амьтны олон 
төрөл зүйлийг агуулдаг билээ. Зэрлэг илжиг буюу 

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Төслийн стандартыг 
дагаж мөрдөх

Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол, маргааны талаар мэдээллийн бүртгэлийг 
хянаж, шалгах
Орон нутагтай харилцах ажилтан Оюу Толгойн оффист ирж буй зочдыг бүртгэн авч, 
хэлтсийн сар бүрийн ажлын гүйцэтгэлийн тайланд оруулах
Орон нутагтай харилцах ажилтан олон нийттэй харилцах тэмдэглэлд орон нутгийн 
иргэдийн албан болон албан бус оролцооны талаар тэмдэглэл хөтөлнө. 
Төсөлтэй холбоотой олон нийтийн хандлага, санал хүсэлтийг хянан шинжлэхийн 
тулд хандлага, ойлголтын судалгааг хийх

Орон нутагтай хийх 
гэрээ зөвшилцөл

Ханбогд, Манлай, Баян Овоо, Даланзадгад зэрэг 4 суманд орон нутагтай хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулж эцэслэн шийдвэрлэх. Эдгээр нь дээрх бүх менежментийн 
арга хэмжээний зохион байгуулалтыг бүрдүүлнэ.

Монгол хулан бол Оюу Толгойн нөлөөллийн бүс 
дэх хамгаалах шаардлагатай амьтны чухал 
төрөл зүйл юм.
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Хулан, Хар сүүлт Зээр, Жороо тоодог, Шонхор шувуу 
зэрэг нь энэ ангилалд багтдаг. Ихэнх амьтад идэш, 
тэжээлийн нөөцийн хүртээмжийг тодорхойлдог 
улирлын болон газарзүйн бүс нутгийн цаг агаарын 
хувирамтгай байдалд зохицох стратеги болох 
нүүдлийн шинжтэй байдаг. Гадаргын ус бараг 
байхгүйгээс, Оюу Толгойн нөлөөллийн бүс нутагт 
загас байдаггүй, харин газар уснаа амьдрагч 2 
нутагтан амьтад байдаг. Хэвлээр явагч, ялангуяа, 
тойрмын хонин гүрвэл дулааны улиралд ихээхэн 
байдаг бөгөөд махчин шувуу, хөхтөн амьтдын хоол, 
тэжээл болдог. 

Хамгийн багадаа 137 төрөл зүйлийн шувуу Оюу 
Толгой төслийн бүс нутагт ажиглагдсан ба төслийн 
биологчид байнга ажиглалт хийн үзэгдэх төрөл 
зүйлсийн тоог нэмсээр байна. Дэлхийн хэмжээнд 
устах аюулд тулгараад буй олон тооны төрөл 
зүйлс энэ бүс нутагт бий. Ялангуяа Галбын Говийн 

шувуудын чухал бүс нутаг нь төслийн УЛТ-аас өмнө 
зүгт оршдог. Тус бүс нутаг ерөнхийдөө хуурай 
хэдий ч, Оюу Толгой төслийн барьсан хиймэл 
цөөрөм усны шувууд болон нүүдлийн амьтдыг 
татдаг болоод байна. 

Зэрлэг болон гэршүүлсэн том өвсөн тэжээлтэн 
амьтад энэ бүс нутгийн экологийн системийн үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсэг болдог бөгөөд эдгээр амьтад өвс 
ногооны гарцаас хамааран чөлөөтэй нүүдэллэх ур 
чадвараас ихээхэн хамаардаг. Өмнийн Говь болон 
Оюу Толгойн нөлөөллийн бүсэд байгаа дэлхийн 
хэмжээнд ховордсон амьтдын цаашдын хувь заяа 
байгалийн баялгийн олборлолтын салбарын эрүүл 
саруул хөгжил, тээвэрлэлт, цахилгаан дамжуулах 
дэд бүтэц болон хууль бус ан агнуурыг хянах, 
гэршсэн амьтадтай өвс ногоо, усны эх үүсвэрийн 
төлөө өрсөлдөх зэргээс хамаарна.

Таксономын бүлэг
Биологийн төрөл 
зүйлийн онцлог

Тусгай нэр томьёо
ОУ Улаан 
номанд орсон 
байдал

Монголын 
Улаан номонд 
орсон байдал

Статус 

Хөхтөн (туурайтан) Хулан Equus hemionus EN EN Нүүдлийн төлөөлөгч

Хөхтөн (туурайтан) Аргаль Ovis ammon NT EN Орон нутгийн төлөөлөгч

Хөхтөн (туурайтан) Хар сүүлт зээр
Gazella 
subgutturosa

VU VU Нүүдлийн төлөөлөгч

Хөхтөн (туурайтан) Бөхөн гөрөөс Procapra gutturosa LC EN Өрнийн нүүдлийн амьтан

Шувуу Хошуут галуу Anser cygnoides VU NT
Бүсийн байнгын аяны 
шувуу

Шувуу Ундар шумбуур Aythya nyroca NT VU
Бүсийн байнгын аяны 
шувуу

Шувуу Могойч загалай Circaetus gallicus LC EN Үүрлэдэг 

Шувуу Идлэг шонхор Falco cherrug VU VU Үүрлэдэг 

Шувуу Дэлт ёлон
Neophron 
percnopterus

EN LC Үүрлэх магадлалтай

Шувуу Хонин тоодог Otis tarda VU VU
Байнгын аяны шувуу 
(бүсэд түр буудалладаг)

Шувуу Жороо тоодог
Chlamydotis 
undulata

VU VU Үүрлэдэг 

Шувуу
Монгол хулан 
жороо

Podoces hendersoni LC VU Үүрлэдэг 

Шувуу Реликт цахлай Larus relictus VU
Likely a rare migrant over 
the area

Шувуу Ногтруу 
Syrrhaptes 
paradoxus

LC LC Үүрлэдэг 

Шувуу Шар элэгт хөмрөг Emberiza aureola VU NT Байнгын аяны шувуу

Амьдрах орчин
Боржигоны 
илрэцийн 
ургамалын аймаг

хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй Ханбогд сумын ойролцоо

Амьдрах орчин Голын хайлаас мод хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй
Ихэвчлэн Ундай голын 
ай сав

Амьдрах орчин Заган ой хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй
Ихэвчлэн усны 
цооногийн талбай болон 
нам доор газар 

Амьдрах орчин
Зүүн Говийн цөлийн 
тал

хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй
Бүс нутагт өргөн тархсан 
амьдрах орчны гол төрөл

Амьдрах орчин
Алашан хагас 
цөлийн өндөрлөг

хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй хэрэглэддэггүй
Бүс нутагт өргөн тархсан 
амьдрах орчны гол төрөл

Ургамал 
Chesneya/
Chesniella

n/a  EN
Patchily distributed 
throughout

EN = Нэн ховордсон; VU = Эмзэг; NT = Устаж болохуйц; LC = Элбэг

Зураг 10: Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсийн биологийн голлох төрөл зүйлnomic 
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Оюу Толгой төслийн эн тэргүүний ач холбогдолтой 
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд 
2006 оны ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн стандартууд 
болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага болон 
Рио Тинтогийн Биологийн төрөл зүйлийн олон 
янз байдлын Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
зааварт онцгой ач холбогдолтой хэмээн дурьдсан 
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг агуулж 
байгаа болно.

Оюу Толгойн Нэн ховор амьтдын үнэлгээгээр 
(НХАҮ) төслийн нөлөөллийн бүс дараахь олон 
төрлийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз 
байдлын амьдрах орчинтой холбоотой гэж үзсэн. 
Үүнд:
 Нэн ховордсон ба ховордож буй төрөл 

зүйлүүд: Энэхүү нэн ховордсон ан амьтдын 
бүлэгт Монгол хулан, Монгол буурцгана, аргаль, 
могойч загалай орно.

 Нүүдлийн буюу өвөрмөц бүлгэмдэл үүсгэдэг 
төрөл зүйл: Хар сүүлт зээр.

 Өвөрмөц бүлэглэл бүхий төрөл зүйл: Төслийн 
талбай дахь боржин чулуулаг нь ургамлын 
өвөрмөц бүлгэмдлийг үүсгэх нөхцлийг 
бүрдүүлдэг. Битүү туурайтан амьтдын бүлэг, 
улирлын чанартай голын дагуу ургадаг хайлаас 
мод, өндөр чанартай загийн ой гэх мэт.

 Экосистемийн үндсэн үйлчилгээ: Усны 
зохицуулалт. 

 Орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн болон 
соёлын хувьд чухал биологийн төрөл 
зүйлийн олон янз байдал: Энэхүү гурван 
төрлийн экосистемд мал сүрэг, биомасс түлш, ба 
цэвэр ус орно.

10-р зураг дээр Оюу Толгойн нөлөөллийн бүсэд 
байгаа эн тэргүүнд хамгаалах шаардлагатай 
биологийн төрөл зүйлүүдийг харуулав.

10-р зураг дээр харуулсанчлан, Оюу Толгой төслийн 
нөлөөллийн бүсэд орших хулан (Equus hemionus), 
нь Олон улсын байгаль хамгаалах холбоо (ОУБХХ) 
болон Монголын хөхтөн амьтдын Улаан номд аюулд 
өртсөн, устах магадлалтай төрөл зүйлд орох тул 
түүнийг хамгаалан хадгалах нь гол анхаарал татаж 
буй асуудлын нэг юм. Одоо Монгол орны өмнөд 
хэсэгт хулангийн хамгийн том популяци амьдарч 
буй бөгөөд дэлхий дээр үлдсэн нийт хулангийн 80 
гаруй хувийг эзэлдэг байна. Монгол орны газар 
нутагт хадгалан хамгаалагдсан хулангийн популяци 
нь 2003 оны байдлаар нийт 4 нутагт 18,411 +/- 898 
хэмээн тоологдсон байна. Авто болон төмөр зам 
зэрэг дэд бүтэц (жишээ нь Тавантолгой-Гашуун 
Сухайтын нүүрсний зам, Улаанбаатар-Бээжингийн 
төмөр зам) баригдаж буйгаас мөн Монгол-Хятадын 
хилийн дагуу барьсан хашаа хаалтын улмаас 
хулангийн олон жижиг популяц болон хуваагдсан 
байна.

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг
Өмнөговь аймагт Монгол Улсын Засгийн газраас 
тогтоож, хамгаалалтад авсан олон тооны 
хамгаалалттай газар нутаг байгаа юм. Эдгээрийн 
тоонд ГБДЦГ-ийн А болон Б хэсэг, Говь Гурван 
сайхны байгалийн цогцолборт газар, Загийн 
усны байгалийн нөөц газрууд багтана. Энэхүү 
хамгаалалттай газар нутгууд нь экологийн ач 
холбогдол бүхий газрууд бөгөөд үндэсний болон 
олон улсын хэмжээнд хамгаалах шаардлагатай олон 
тооны амьтан, ургамлын төрөл зүйлийг агуулдаг. 
Зураг 11-г харна уу. 

Оюу Толгойн нөлөөллийн бүсэд эн тэргүүнд 
хамгаалах шаардлагатай биологийн төрөл 
зүйл бүхий ГБДЦГ-ийн Б хэсэг болон Галбын 
Говийн шувуудын чухал бүс нутаг гэсэн тусгай 

Жороо тоодог (дээд); Ногтруу (доод)Заг



66 Байгаль орчин, нийгмийн менежмент
Оюу Толгой төсөл

хамгаалалттай болон тодорхойлон заасан хоёр 
газрын хэсгүүд багтан ордог. Галбын Говийн 
шувуудын чухал бүс нутгийг олон улсын Birdlife 
International байгууллага тусгайлан заасан хэдий ч, 
Монгол Улсын хуулийн дагуу тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн статус байхгүй билээ. Оюу Толгойн 
шинэчлэн засварлаж байгаа авто замын урд хэсэг 
ГБДЦГ-ын Б хэсгээр дамжин гардаг.

Биологийн төрөл зүйлсийн олон янз байдалд 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ
Оюу Толгой нь “Флора & Фауна Интернашнл” болон 
“Био-Диверсити Консалтанси” байгууллагуудтай 
хамтран төслийн нөлөөллийн бүсийн биологийн 
төрөл зүйлийн олон янз байдалд үнэлгээ хийх 
болон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, 
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 
менежмент, дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулах чиглэлээр гэрээ хийсэн байна. 
Эдгээрийг боловсруулахад Байгаль хамгаалах 
нийгэмлэг, Биологийн институт (Монголын 
Шинжлэх Ухааны Академи)-ийн Орнитологийн 
Лабораторийн Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах Төв, 
Дэлхийн байгаль хамгаалах Сангийн Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газар, МУИС зэрэг байгууллагын 
олон улсын ба дотоодын эрдэмтдээс бүрдсэн 
багийн мэдлэг туршлагад үндэслэсэн. 

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 
мониторинг болон үнэлгээний хөтөлбөр нь Оюу 
Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз 

байдлын стратегийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг 
бүрдүүлж байгаа болно. Оюу Толгой нь чухал 
ан амьтны төрөл зүйл болон бусад эн тэргүүнд 
хамгаалах шаардлагатай биологийн төрөл зүйлийн 
олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөрийг 
боловсруулж байгаа бөгөөд үүнд төслийн 
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 
Стратегийн урт удаан хугацааны хэрэгжилтэд 
мониторинг хийх холбогдох хэмжүүр болон босго 
үнэлгээ зэргийг багтаасан болно.

Менежментийн төлөвлөгөө
Доорхи хүснэгтэд Оюу Толгой төслийн Биологийн 
төрөл зүйлийн олон янз байдлын менежментийн 
төлөвлөгөөнүүдэд нэг бүрчлэн танилцуулсан 
биологийн төрөл зүйлийн гол асуудлууд болон 
холбогдох менежментийн арга хэмжээг харуулна. 

Биологийн олон янз байдлын төрөл зүйлийн 
мониторинг ба Үнэлгээний хөтөлбөр нь төслийн 
биологийн төрөл зүйлсийн стратегийн үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Оюу Толгой нь 
биологийн тэргүүлэх ач холбогдолтой бусад төрөл 
зүйлс, амьдрах орчин нь аюулд өртсөн төрөл 
зүйлсийг хамарсан мониторингийн хөтөлбөрийг 
боловсруулж байгаа бөгөөд үүнд урт хугацаанд 
төслийн Биологийн төрөл зүйлсийн стратегитай 
нийцэх эсэхийг тодорхойлоход хангалттай 
холбогдох метрик, босго үзүүлэлтүүд багтана.
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Зураг 11: Өмнийн говийн бүсийн хамгаалалттай газрууд (Эх сурвалж: Дэлхийн хамгаалалттай бүс 
нутгийн бүртгэлээс)
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Ажилчдын зан байдал/ 
хүний оролцоо 

 Оюу Толгой-Гашуун Сухайт, Оюу Толгой-Ханбогд сумын төв, Оюу Толгой-нисэх 
буудал чиглэлийн замаас тээврийн хэрэгсэл гарч явахыг хориглож, харин зэрлэг 
ан амьтад замаар хөндлөн гарахад нь тусалж дэмжих 

 Ажил дээр байхдаа Оюу Толгой компанийн ажилчид хууль бусаар ан агнахад 
хяналт тавих (ан агнахыг хориглосон дүрэм журмын талаар ойлголт мэдлэг 
олгох, сурталчлах, мөрдүүлэх, шаардлагатай бол авто тээврийн хэрэгсэлд үзлэг 
шалгалт хийх, тохирох торгууль шийтгэл ногдуулах). 

 Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсэд болон Ханбогд сумын хэмжээнд ан 
агнуурыг хянах зорилгоор бүсийн болон орон нутгийн оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах. Энэ хүрээнд хууль бусаар ан амьтан агнах, барих эсвэл 
ургамал түүхтэй тэмцэх хамгийн оновчтой арга хэмжээг судалж, хууль бусаар ан 
амьтан барих, агнах, ургамал түүх үйл ажиллагааны түвшин, нөлөөллийг суурь 
судалгааны үеийн түвшин хүртэл бууруулахад тус дөхөм болохуйц тохирох, 
хэрэгжихүйц арга хэмжээг авах (өөрөөр хэлбэл Оюу Толгой төсөл эхлэхийн 
өмнөх) 

 УЛТ-н дотор ба гадна шороон болон хатуу хучилттай зам дээр зорчих Оюу 
Толгой төслийн тээврийн хэрэгсэлд хурдны хязгаар тогтоох 

 Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн автозамын хурдны тохиромжтой 
дээд хязгаарыг тогтоож, (Оюу Толгой төслийн тээврийн хэрэгслийн хурдны 
хязгаарын дагуу) нийтийн тээврийн бүх хэрэгслээр мөрдүүлэхийн тулд гол 
оролцогч талуудтай хамтран ажиллах. 

 Орон нутгийн түлээ мод ашиглах (жишээлбэл заг) хэрэгцээ шаардлагыг халах 
зорилгоор төслийн бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийг түлшээр хангах 

 Төслийн талбай болон кэмпүүдэд гэрийн тэжээмэл амьтан тэжээх эсвэл зэрлэг 
ан амьтан хооллохыг хориглох 

 Оюу Толгой төслийн тээврийн хэрэгслээс болон ажлын байрны эргэн тойронд 
зөвшөөрөлгүй хог хаягдал зайлуулах, хог хаяхыг хориглосон дүрэм журмыг 
мөрдүүлж хэрэгжүүлэх 

 Оюу Толгой төслийн талбайд нэвтэрч байгаа бүх тээврийн хэрэгсэлд зэрлэг 
ан амьтны гаралтай хууль бус бүтээгдэхүүн тээвэрлэж байгаа эсэхэд тогтмол 
шалгалт хийх 

 Төслийн үйлчилгээнд ашигладаг бүх нисэх онгоцын тохиромжтой хэсэг, ачаа 
бараа, зэрлэг ан амьтны гаралтай хууль бус бүтээгдэхүүн тээвэрлэж байгаа 
эсэхэд шалгалт хийх 

 Биологийн онцгой төрөл зүйлийн олон янз байдлын талаархи тодорхой 
мэдээллээр Оюу Толгой компанийн ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид сургалт 
явуулж, жолоодлогын мэдлэг ойлголт өгөх (битүү туурайтан хөхтнүүд 
болон шувууд). Зэрлэг ан амьтадтай мөргөлдөх аюулаас жолооч нарыг 
сэрэмжлүүлэхээр зам дээр тэмдэг тавих.

 Оюу Толгой компанийн хяналт ажиглалтаар хууль бусаар зэрлэг ан амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүн тээвэрлэсэн нь тогтоогдсон этгээдийг нийтэд мэдэгдэж 
зохих торгууль шийтгэл ногдуулах.

Усны нөөц  УЛТ-аас доош урсах Ундай голын гадаргын болон газрын гүний усны урсгалыг 
дэмжих үүднээс голдрилыг өөрчлөх. 

 Бор Овоогийн булгийг шилжүүлэн сэргээж, шинээр бий болгох булаг нь 
гадаргын болон газрын гүний усны урсгалын ижил төстэй хэв маягийг хадгалах, 
жилийн турш улирлын чанартай өөрчлөгдөх зэрэг экологийн үүргийг дуурайн 
гүйцэтгэх 

Газар чөлөөлөх, газар 
шорооны болон 
барилгын ажил – нөхөн 
сэргээлт

 Уул уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө тухайн газрыг ашиглаж байсан 
зориулалтын дагуу ашиглахуйц түвшин хүртэл унаган ургамлан бүрхэвч, усны 
сав газар, зэрлэг амьтдын амьдрах орчин, малын бэлчээрийг нөхөн сэргээх 
зорилгоор Нөхөн сэргээлтийн Менежментийн Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

 Нөлөөлөлд өртсөн газар, онцлог шинж байдлыг нөхөн сэргээж, сэргээн 
бий болгох (“Рио Тинто”-гийн нөхөн сэргээх, сэргээн босгох стандарт болон 
туршлагын дагуу) 

 Нөхөн сэргээхэд ашиглах, Ханбогд сумын төвийн мод үржүүлгийн газарт 
үржүүлэх зорилгоор нутгийн орон нутгийн ургамлын үрийг цуглуулах 

 Уурхайн хаалтын шатанд том хэмжээний нөхөн сэргээлт хийхээс илүүтэйгээр 
хайгуул хийх, барилга байгууламж барих, бүтээн байгуулах, олборлох ажлын 
явцад эвдэгдсэн газрыг явцын дунд идэвхтэй нөхөн сэргээх

Ханбогд сумын төвийн 
мод үржүүлгийн газар 

 Нөхөн сэргээлт, төслийн талбайг зүлэгжүүлэх төсөл, цэцэрлэгжүүлэх, мөн 
Ханбогд сумыг зүлэгжүүлэх, цэцэрлэгжүүлэн тохижуулахад ашиглах зорилгоор 
сумын төвд нутгийн унаган ургамал үржүүлгийн газрыг байгуулах (байгуулсан 
байгаа) 
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Үйлдвэрлэлийн үе шатанд хэрэгжүүлэх 
Биологийн Олон Янз Байдлын Менежментийн 
Төлөвлөгөөнд уурхайн талбайн менежментийн 
үйл ажиллагаа, төслийн ажилчид, гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн үүрэг хариуцлага, хэрэгжүүлэх 
хуваарь зэргийг багтана. 

Биологийн олон янз байдлын чиглэлээр үүрэг 
амлалтыг хэрэгцээ шаардлагын дагуу холбогдох 
бусад менежментийн төлөвлөгөөнд тусгах болно. 

Биологийн Төрөл Зүйлийн Олон Янз Байдлын 
Дүйцүүлэн Хамгаалал
Оюу Толгой төсөл нь зайлсхийх боломжгүй 
үлдэгдэл нөлөөллийг биологийн төрөл зүйлд 
үзүүлэх болно. Дүйцүүлэн хамгаалах болон 
байгаль хамгаалах нэмэлт үйл ажиллагааны цогц 
багцыг боловсруулах нь Оюу Толгой компанид 
нь төслөөс үүдэлтэй үлдэгдэл нөлөөллийг 
сааруулж, биологийн төрөл зүйлд ЦЭН үзүүлэх 
зорилгодоо хүрэх боломжийг олгоно. Энэ 
дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөр нь Монгол Улсад 
хамгийн анхных бөгөөд Оюу Толгой компани 

Монгол Улсын стандартуудыг хэрхэн давуулан 
хангаж байгаагийн бас нэг жишээ юм. 

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах нь аливаа төслийн үйл 
ажиллагаанаас учирсан биологийн төрөл 
зүйлд үзүүлэх, зайлсхийх боломжгүй үлдэгдэл 
нөлөөллийг сааруулахад чиглэсэн хамгаалах 
үйл ажиллагаа юм. Энэ нь ихэвчлэн амьдрах 
орчинд "халдахаас сэргийлэх" (дүйцүүлэн 
хамгаалах нь хөндлөнгөөс оролцохгүй бол 
зайлшгүй халдах болно гэдгийг харуулах ёстой) 
эсвэл доройтсон амьдрах орчныг экологийн 
хувьд сэргээх хэлбэртэй байдаг. Дүйцүүлэн 
хамгаалах үйл ажиллагааг салангид "дүйцүүлэн 
хамгаалах нутаг" эсвэл хэрэв тохиромжтой бол 
хөтөлбөр, бодлогоор (ан агнуурыг хязгаарлахтай 
холбоотой гэх мэт) дамжуулан бүс нутгийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлж болно. Байгаль хамгаалах 
нэмэлт үйл ажиллагаа нь чадавхижуулах, байгаль 
орчны мэдлэг боловсрол олгох хөтөлбөр гэх 
зэрэг биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд 
ашиг тусаа өгөх зорилготой үйл ажиллагаа 

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

 Ургамал үржүүлгийн газрын хашаанд газарзүй, биологийн төрөл зүйлийн олон 
янз байдал, түүх соёл, бохирдол/хог хаягдлын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, 
Өмнийн говийн бүсэд байгаль хамгаалах уламжлалт зан үйлийн талаар зочдод 
боловсрол олгох зорилгоор мэдээллийн төвийг байгуулах 

 Тэргүүлэх ач холбогдолтой биологийн төрөл зүйлүүд зэрэг нутгийн ховор, нэн 
ховор ургамлын зүйлүүдийн тарьж ургуулахыг хөхиүлэн дэмжих

Ургамал, амьтны 
аймгийг хамгаалах арга 
хэмжээ

 Хэдийгээр төслийн үйл ажиллагаа аль хэдийнэ газар нутгийг тусгаарласан боловч 
Оюу Толгой нь нүхэн гарц болон менежментийн бусад үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
туурайтан амьтдын тоо толгойд үзүүлэх нөлөөллийн хувьд алсын хараатай ажиллаж 
байгаа. 

 Оюу Толгой-Гашуун Сухайт чиглэлийн зам дагуу ойролцоогоор 6 км бүрт тохиромжтой, 
хангалттай тооны нүхэн гарц (голын сав газар зэрэг экологийн хувьд зохистой 
байршилд) барих. Замыг Монгол Улсын Засгийн газарт хүлээлгэж өгөхийн өмнө нүхэн 
гарцуудыг барьж дуусгана. Энэ нь ирээдүйд туурайтан ан амьтдын тоо толгойн бүс 
нутгийн өсөлтийг хадгалах нэг алхам юм. 

 Оюу Толгой- Гашуун Сухайт, Оюу Толгой- Ханбогд сумын төв хүртэлх зам, Оюу Толгойн 
цооног хүрэх зам дагуух хог, хүний үйл ажиллагаанаас үүдэн гарсан хог хаягдлыг 
барилгын ажлын оргил үеэр долоо хоногт гурван удаа шалгаж зайлуулах (шалгалтын 
давтамжийг тогтмол хянан тооцож, төслийн үйлдвэрлэлийн үе шат эхэлж, замын 
хөдөлгөөн багасахад буурна гэж тооцоолж байгаа)

Цахилгаан дамжуулах 
шугамын байгууламж 

 Шувуу үргээгчийг төслийн хүрээнд барьж буй цахилгаан дамжуулах бүх шугамд 
байрлуулах (хавхлага болон том спираль үргээгчийг зөрсөн эрс тэс өнгөөр 
сөөлжүүлж, 10-20 м тутамд доод тал нь нэгийг буюу 5-10 м тутамд нэгийг 
байрлуулна)

 Дунд хүчдэлийн цахилгаан шугамын шонгууд, төгсгөл, дэд станц, өндөр 
хүчдэлийн шонгуудын шаардлагатай хэсгийг тусгаарлах 

 Хэрэв аюулгүй хийх боломжтой бол идлэг шонхорын төслийн дэд бүтцийн 
байгууламжид үүрээ зассанаас бусад тоодог шувуугаар хооллодог махчин 
шувуудын үүрийг шилжүүлэн байрлуулах 

 Тогтмол шалгалтын үеэр дунд ба өндөр хүчдэлийн шугамаас тогонд цохиулсан 
шувуудын сэг, үүрийг зайлуулж тэмдэглэл хийх. Шалгалтын давтамжийг 6 сарын 
дараа, үүнээс хойш жил бүр хянах 

Бүс нутгийн тогтвортой 
хөгжил 

 Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд нөлөөлөх байдлыг бууруулах арга 
хэмжээг дэд бүтцийн хөгжил, бүс нутгийн төлөвлөлтөд тусгахын тулд оролцогч 
талуудын харилцааг сайжруулах. 

 Оюу Толгой төслийн ОНБХДБХ нь Монгол Улсын Засгийн газрын байгуулсан 
ӨГБХЗ-тэй хамтран ажилладаг.
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боловч дүйцүүлэн хамгаалах буюу үр дүнг нь 
тоогоор илэрхийлэхэд ихэвчлэн хэцүү байдаг тул 
дүйцүүлэн хамгаалал гэж үздэггүй. 

Төслөөс үүдэн гарахаар таамаглаж буй үлдэгдэл 
нөлөөлөл нь онцгой ач холбогдолтой биологийн 
хэд хэдэн төрөл зүйл тус бүрийн хувьд гол 
төлөв хууль бусаар ан агнаж, ургамал түүх нь 
ихсэх, амьдрах орчин алдагдах, цахилгаан 
дамжуулах шугамын тогонд цохиулах зэрэг 
болно. Дүйцүүлэн хамгаалах дараахь зорилтыг 
хэрэгжүүлснээр эдгээр асуудлыг шийдвэрлэнэ. 
	Хууль бусаар ан агнахыг бууруулах
	Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах
 Төсөлтэй холбоогүй цахилгаан дамжуулах 

шугамын нөлөөллийг бууруулах (Өмнийн 
Говийн бүсийн өөр бусад хэсэгт)

 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
менежментийг сайжруулах 

 Бүс нутгийн хөгжлийн шилдэг арга туршлагыг 
харуулж, үүнд хувь нэмэр оруулах

 Зохицох чанарын боловсронгуй механизм 
бүрдүүлэх

 Хянаж үнэлэх
 Оюу Толгой төслийн чадавхийг бий болгох
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах эдгээр зорилтууд, 
холбогдох үйл ажиллагаа нь хамгийн оновчтой 
хувилбар эсэхийг тодорхойлохын тулд 
мэргэжилтнүүдтэй зөвлөлдөж шийдэлд хүрсэн. 
Экологийн суурь төлөв байдлын талаархи 
мэдээлэл дутмаг, үүнтэй ижил төстэй хамгааллын 
арга хэмжээ ховортой холбоотойгоор эдгээр 
үйл ажиллагаа нь дүйцүүлэн хамгаалах зорилтот 
үр дүндээ хүрч чадах эсэхэд төслийн удирдлага 
итгэл төгс биш байна. Гэвч Оюу Толгой төслийн 
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 
мэргэжилтнүүд нь дээрх үйл ажиллагаа нь 
үнэхээр хамгийн оновчтой бөгөөд төлөвлөсний 

дагуу эерэг нөлөөлөл үүсгэнэ хэмээн зөвлөж 
байна. Одоогоор хөндлөнгийн этгээдийн гаргаж 
буй төлөвлөх хүчин чармайлт зэрэг нэмэлт 
төслүүдээс олж авсан мэдлэг нь Биологийн 
төрөл зүйлсийн олон янз байдлын стратегид 
тусгасан мэдээлэлд тулгуурлаж Оюу Толгой 
төслийн Биологийн төрөл зүйлийн олон янз 
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн 
нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулахад тус 
дөхөм болж, боловсронгуй болгоно.

Экосистемийн Үйлчилгээ
Экосистемийн үйлчилгээ нь аливаа асуудалд 
субьектив байдлаас ханддаг уламжлалт арга 
барилаас татгалзаж, биофизик болон хүний 
орчин хоорондын харилцаа холбоотой байх 
боломж олгодог концепц бөгөөд үүнийг тус 
төсөл баримтлан ажиллаж байна. Экосистемийн 
үйлчилгээг тодорхойлж төсөлд зориулан доорхи 
байдлаар ангилсан. 
Хангамжийн үйлчилгээ:
 Бэлчээрт үзүүлэх нөлөө 
 Зэрлэг ургамал, амьтанд үзүүлэх нөлөө 
 Цэвэр агаарт үзүүлэх нөлөө
 Ундны усанд үзүүлэх нөлөө
 Түлшний модонд үзүүлэх нөлөө
Зохицуулах үйлчилгээ:
 Усны чанарын зохицуулалтад үзүүлэх нөлөө
 Усны хэмжээний зохицуулалтад үзүүлэх нөлөө
 Хөрс, элэгдлийн зохицуулалтад үзүүлэх нөлөө
Дэмжих үйлчилгээ:
 Анхдагч бүтээмжид үзүүлэх нөлөө
 Зэрлэг амьтдын амьдрах орчинд үзүүлэх 

нөлөө
Соёлын үйлчилгээ:
 Соёлын болон шашны ач холбогдолтой газар 

нутагт үзүүлэх нөлөө
 Малчдын бууцанд үзүүлэх нөлөө
Эдгээр асуудал, нөлөөллийг бууруулах холбогдох 
арга хэмжээ зэргийг биологийн төрөл зүйлийн 
олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ эсвэл холбогдох Менежментийн 
Төлөвлөгөөнүүдэд тусгасан. 

Амин чухал, тэргүүлэх ач холбогдолтой хэмээн 
гэж үзэж буй мал сүрэг, биомассын түлш, цэвэр 
ус ба усны зохицуулалт, Оюу Толгой төслийн 
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын 
стратегийг мөрдөх зэрэг экосистемийн 
үйлчилгээг төслийн удирдлагад нөлөөллийг 
үнэлж, бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээг 
боловсруулах боломжийг олгох боловсронгуй 
мониторингийн хөтөлбөрөөр дамжуулан 
тодорхойлох болно. Төслийн Биологийн төрөл 
зүйлийн олон янз байдлын стратеги нь төрөл 
зүйлийн тогтсон тоо толгойг тэтгэх амин чухал 

Төслийн барилгын ажлын явцад эвдэрсэн аливаа 
газрыг нөхөн сэргээж шинэчлэх зорилгоор 
нутгийн уугуул ургамлыг тарьж ургуулах, мод 
үржүүлгийн газар байгуулаад байна.
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амьдрах орчны чадвар, амин чухал амьдрах 
орчны гүйцэтгэх үүрэгт онц сөрөг нөлөөлөл 
үзүүлэхгүй байхыг зорино. Түүнээс гадна 
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах, үлдэгдэл нөлөөллийг 
унаган амьдрах орчинд мөн бууруулах арга 
хэмжээг авах юм.

МЕНЕЖМЕНТИЙН НЭМЭЛТ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНҮҮД

Уур амьсгал, агаарын чанар

Төслийн үйл ажиллагаа явуулж буй газар нутаг 
нь хуурай, эх газрын уур амьсгалтай бөгөөд 
температурын хэлбэлзэл эрс тэс буюу зун нь 
их халуун, өвөл нь маш хүйтэн байдаг. Хаврын 
саруудад байнгын шороон шуургатай байдаг нь 
уул уурхайн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж, 
агаарын тээврийг зогсоож болзошгүй. 

Хур тунадас бага, ихэнх хэсэг нь ууршдаг тул 
тус бүс нутаг нь их хуурай гандуу байх төлөвтэй 
бөгөөд маш бага хэмжээний байнгын гадаргын 
устай байдаг юм. 

Суурь судалгаанаас үзвэл Оюу Толгой 
төслийн талбай орчмын агаарын чанар нь аж 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас ялгарах хорт 
бодисын нөлөөлөлд автаагүй байна. Гэхдээ 
Өмнийн Говийн бүсийн агаарт улирлын чанартай 
шороон шуурганаас үүссэн тоосны агууламж 
их хэмжээтэй байдаг. Мал ихээр бэлчдэг, 
автомашины хөдөлгөөн ихтэй, ашигт малтмалын 
хайгуулын өрөмдлөг хийж буй газар болон зам, 
хайгуулын кэмп, өрөмдлөгийн талбай зэрэг газар 
агаар дахь тоосны агууламж ерөнхийдөө өндөр 
байдаг. Уул уурхайн зориулалтаар ашиглаж 
буй авто тээврийн маршрутын дагуу тоосжилт 
тод харагдах бөгөөд мөн Хятадын хил хүртэлх 
одоогоор ашиглаж буй нүүрс тээврийн замын 
дагуу мөн илэрхий ажиглагдана. 

Урт хугацааны уур амьсгалын өөрчлөлт нь бага 
хэмжээний боловч тогтвортой температурын 

нэмэгдэл үүсгэх бөгөөд төслийн үйл ажиллагаанд 
ямар нэгэн томоохон нөлөөлөл учруулахгүй. Энэ 
чиг хандлагын дагуу хур тунадасны хэмжээ бага 
зэрэг буурна гэж таамаглаж байгаа ч усны эх 
үүсвэр нь Гүний Хоолойн уст давхарга байх тул 
төслийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөл үзүүлэхгүй 
гэж үзэж байгаа юм. Хур тунадасны төлөв 
байдалд гарах өөрчлөлт нь малчдын худгийн 
ундаргад (гүехэн уст давхарга ашигладаг) 
нөлөөлж болзошгүй бөгөөд Оюу Толгой компани 
усны түвшний өөрчлөлтийг хянахаар худгийн 
усны мониторингийн хөтөлбөр боловсруулаад 
байгаа.

Барилгын ажил гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөн, ухах, булах, тусгай зам барьж 
ашиглах, кэмп, бусад дэд бүтцийн байгууламж 
барихад бэлтгэх зэрэг барилгын ажлын үеэр 
тоосонцор үүснэ. Барилгын ажлын шатанд үүсэх 
нөлөөлөл нь түр зуурын бөгөөд бага байх болно 
гэж таамаглаж байгаа боловч Оюу Толгойгоос 
Гашуун Сухайт хүрэх замыг хучихаас өмнө үүсэх 
тоосонцор нь малчид, ургамлын нөмрөгт сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай байгаа юм. 
Гэсэн хэдий ч үүсэх энэ нөлөөлөл нь богино 
хугацааных тул Оюу Толгой компани хамгийн 
ойр байрлаж буй малчин өрхүүдэд нүүхийг санал 
болгосон. Үүсэх тохиолдолд тоосжилтоос үүдсэн 
аливаа сөрөг нөлөөллийг багасгахад ОУАҮТТ-ыг 
ашиглах болно. Уул уурхайн хөдөлгөөнт тоног 
төхөөрөмж, халаалтын зуух, цахилгаан станц, 
хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа 
нь агаарт хий ялгаруулна. 

Төслийн үйл ажиллагаатай холбогдон агаарын 
чанарт үзүүлэх боломжит нөлөөллийг урьдчилан 
тодорхойлохдоо тархалтын загварчлах үнэлгээг 
ашигласан. Загварчлалын үр дүнгээр зарим 
бохирдуулагчийн хэмжээ нь зарим тохиолдолд 
орчны агаарын чанарын стандартаас давж 
болзошгүй ч төсөл хэрэгжих нутаг нь зэлүүд, 
ойр хавьд нь хүн ам оршин суудаггүй тул УЛТ-н 
төвөөс доод тал нь 10 км-т орших малчдын 
өвөлжөөнд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй юм. Хамгийн 

Хаврын улиралд байнгын шороон шуургатай байдаг (баруун) Говийн бүс дэх төслийн талбайн 
тоосжилтын хяналт шинжилгээний станц (зүүн).
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сүүлийн судалгааны үр дүнгээс харахад ДЦС-
аас үүсэх хийн ялгаруулалт нь олон улсын 
стандартыг (жишээ нь ОУСК-ын Байгаль Орчин, 
Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны (БОЭМАА) 
ерөнхий хязгаар) хангах бөгөөд хорт хийн 
орчны агууламж нь төслийн норм жишгээс 
хэтрэхгүй байх юм. Харин нүүрсээр галладаг 
төвийн халаалтын зуухнаас (ТХЗ) үүсэх азотын 
ислийн ялгаралтын хэмжээ нь олон улсын 
стандартаас (жишээ нь ОУСК-ын Байгаль Орчин, 
Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны (БОЭМАА) 
ерөнхий хязгаар) хэтрэх болно. Гэсэн хэдий ч 
Оюу Толгойн цахилгаан станцыг ашиглалтад 
оруулснаар ТХЗ-ыг ашиглахаа больж, хорт хийн 
ялгаруулалтын эх үүсвэрийг халах тул аливаа 
нөлөөлөл богино хугацаанд үйлчлэх болно. Хорт 
хийн ялгаралтыг катализийн аргаар бууруулах 
нь оновчтой шийдвэр гэж үзээгүй билээ. 

Хуурай цаг агаар, ууршилтын өндөр түвшин 
нь зам, ХХБ, магадгүй төслийн бусад үйл 
ажиллагаанд зориулан тоосжилт бууруулах арга 
хэмжээ авах шаардлагатай болно. Нөгөө талаар 
богино хугацаанд их хэмжээний аадар бороо 
орж улирлын шинж чанартай гол горхи үерлэх 
магадлалтай. Оюу Толгойн уурхай, кэмпийг 
үерийн ус зайлуулах хоолой, шугамтай байхаар 
төлөвлөсөн бөгөөд Ундай голын голдрилыг 
өөрчлөхдөө хүчтэй үерийг тэсч гарах зураг төсөл 
зохиох болно. 

Менежментийн төлөвлөгөө
Доорхи хүснэгт гол асуудал, Агаарын чанарын 
менежментийн төлөвлөгөөнд нэг бүрчлэн 
танилцуулсан холбогдох арга хэмжээг харуулна.

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ
Тоосжилтын Хяналт  Тоос ялгаралтыг бууруулахын тулд барилгын талбай, кэмпийн эргэн тойронд 

зорчих боломжтой газрыг тус төслийн замын стандартын дагуу барьж байгуулах. 
Тоосжилт нь бэрхшээл саад учруулах магадлалтай үндсэн цэгүүдэд ус эсвэл 
боловсруулж цэвэрлэсэн бохир усаар ачааны замын гадаргууг шүрших. 

 Бүх шороон замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн хурдыг дээд тал нь 80 км/цаг, 
кэмп зэрэг мэдрэмтгий нөлөөлөлд өртөгчид рецептортой цэгүүдэд нь 10 км/цаг 
болгож хязгаарлах.

 Орон нутгийн иргэд, гэр зэрэг эмзэг рецептороос хол байхаар ил уурхай, 
карьерын байршлыг сонгож барих

Тээврийн хэрэгслийн 
утааны ялгаралт 

Дараахь бууруулах арга хэмжээг авч дизель үүсгүүрүүдээс агаарын чанарт үзүүлэх 
нөлөөллийг багасгана.
Богино хугацааны:
 Таамагласнаар агаарын чанарын үзүүлэлт хэтэрсэн эсэхийг үнэлэх зорилгоор 

орчны агаарын чанарын хяналт шинжилгээ хийх
 Дизель үүсгүүрүүд төслийн стандартыг хангаж ажиллаж байгаа эсэхийг 

баталгаажуулахын тулд хаягдал хорт утааны хяналт шинжилгээ хийх 
Дунд хугацааны
 Агаарын чанарын стандарт хэтэрсэн тохиолдолд утааны тархалтыг 

сайжруулахын тулд яндангийн хийц загварт тавих ОУСК-ын шаардлагад 
нийцүүлэн одоогийн яндангийн загварыг өөрчлөх зэргээр бууруулах нэмэлт 
арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх

Урт хугацааны
 Цахилгаан дамжуулах шугам барьснаар дизель үүсгүүрүүдийг халах. Эдгээрийг 

зөвхөн гэнэтийн тохиолдолд эрчим хүчний нөөц болгон ашиглана. 

Орон нутгийн түлш шатахуун нийлүүлэгчдээс худалдаж авах боломжтой хүхрийн 
хамгийн бага агууламжтай дизелийг дизель үүсгүүрүүдэд ашиглах

Дараахь бууруулах арга хэмжээг авч нүүрсээр галладаг уурын зуухны агаарын 
чанарт үзүүлэх нөлөөллийг багасгах

 Ирээдүйд халах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн өмнө сайжруулах арга хэмжээ 
шаардлагатай эсэхийг тодорхойлохын тулд уурын зуухны ашиглалтын одоогийн 
үзүүлэлт, үзүүлэх нөлөөллийн зэргийг тооцох

 Одоогийн ашиглаж буй уурын зуухыг нүүрсэн галлагаат шинэ зуухаар солих. 

Одоогийн хаягдал шатаах зуухыг хорт хий ялгаруулалтын төслийн стандартад 
нийцсэн шинэ зуухаар 2012 онд солих. 

Бүх зөөврийн үйлдвэр, тээврийн хэрэгслийг Монгол Улсын хорт хийн стандартад 
нийцүүлэх зорилгоор сонгож, засвар үйлчилгээ хийх. Үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 
тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглаж, засвар үйлчилгээ хийх.

Хүлэмжийн хий Байгаль орчны сайн менежменттэй буюу түлшийг хэмнэлттэй ашиглах, хөдөлгүүрийн 
засвар үйлчилгээ хийхэд анхаардаг эрчим хүч хэмнэх хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг 
нийлүүлэгчдэд чиглэсэн худалдан авалтын төлөвлөгөө боловсруулахын тулд үндсэн 
гэрээт гүйцэтгэгч компаниудтэй хамтран ажиллах
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Дуу шуугиан, доргио чичиргээ
Төслийн үйл ажиллагаанаас дуу шуугиан, доргио 
чичиргээ үүснэ. Гэсэн хэдий ч загварчлалын 
үр дүн УЛТ-н хил хязгаарын гадна орших 
малчид, зэрлэг ан амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл 
маш бага буюу бараг нөлөөлөл үзүүлэхгүй 
болохыг харуулсан юм. Дунд эсвэл түүнээс дээш 
хэмжээний нөлөөлөл илрээгүй. 

Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх зам, нисэх 
онгоцны буудлаас өөр төсөлтэй хэрэгжих талбайн 
хэмжээнд төслийн янз бүрийн байгууламжаас 
500 м дотор ямар ч хүн оршин суудаггүй. Талбай 
дахь ажилчдын байр нь уурхайн үйл ажиллагааны 
талбайгаас хангалттай хол зайд байрладаг тул 
дуу шуугиан, чичиргээ доргионы нөлөөлөл дээд 
зэргээр бага байж, ажилчдын амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулахгүй. Ажиллах талбайд 
хөдөлмөр хамгааллын зохистой түвшинг 
мөрдөнө. 

Менежментийн төлөвлөгөө 
Доорхи хүснэгт гол асуудал, Дуу шуугиан, доргио 
чичиргээний менежментийн төлөвлөгөөнд нэг 
бүрчлэн танилцуулсан холбогдох арга хэмжээг 
харуулна. 

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Дуу чимээ, чичиргээ  Онцгой дуу чимээ ихтэй үйл ажиллагааг эхлэхийн өмнө ажлын процесс, дэс 
дараалал, дуу чимээний таамаглаж буй түвшин, тоног төхөөрөмж, машин 
механизмын үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлтийг нарийвчлан тодорхойлсон 
байгаль орчны журмыг гүйцэтгэгч компаниуд Оюу Толгой компанид ирүүлнэ.

 Энгийн ажлын цагийн үеэр хийх барилгын дуу чимээтэй ажлыг хуваарилан 
төлөвлөж, ялангуяа хүн ам оршин суугаа газар ажилладаг хөдөлгөөнт тодорхой 
нэг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах цагийг хязгаарлах 

 Үүсгүүр, бутлагч, нунтаглагч, компрессор, насос, арааны хайрцаг гэх мэт онцгой 
дуу чимээтэй тоног төхөөрөмжийн хувьд дуу чимээний хамгаалалт, дууны 
тусгаарлагч эсвэл хаалт хийх.

 Боломжтой бол дуу чимээтэй тоног төхөөрөмжийг халхалж тусгаарласан газар 
(жишээ нь шороон хашлагын ард) байрлуулах 

 Дуу чимээний хяналт шинжилгээг барилгын ажлын бүхий л шатанд 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх. Мэдрэмтгий ресиптор (нөлөөлөлд өртөгч) ойролцоо 
дуу чимээ үүсч болох төлөвлөсөн уул уурхайн аливаа онцгой үйл ажиллагааны 
талаар ойролцоох оршин суугчдад мэдэгдэх.

 Оролцогч, сонирхогч талуудыг татан оролцуулах Төлөвлөгөөний дагуу дуу 
шуугиан, доргио чичирхийлэлтэй холбоотой Гомдол, маргаан барагдуулах 
журам хэрэгжүүлэх.

 Тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, ашиглаагүй үед унтраах

 Ажилчдын орон сууцыг дуу шуугианы гол эх үүсвэрээс хол байрлуулах 

 Зөвхөн онцгой тохиолдлоос бусад үед Монгол Улсын аж үйлдвэрийн дүрэм 
журамд нийцүүлэн тэсэлгээний ажлыг (барилгын ажлын үеэр явуулах бол) 
09:00-17:00 цагийн хооронд гүйцэтгэхээр хязгаарлах.

 Австрали, Шинэ Зеланд улсын газрын чичиргээний зөвлөмжийг ашиглах. 

Уурхайн талбай дахь дуу чимээний хяналт 
шинжилгээ
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Төслийн уурхайн талбай нь газрын гадаргуун ямар нэгэн онцлоггүй нам дор хөндийд байрладаг

Топограф, геологи, хөрс
Төслийн бүсэд орших байр зүйн (топограф) гол 
элементүүд нь дараахь болно.
 Төслийн үйлдвэрлэлийн үед усаар хангах эх 

үүсвэр болох зүүн хойд зүгт чиглэсэн Гүний 
Хоолойн өргөн хөндийд байрлах тунадаст сав 
газар 

 УЛТ-н зүүн талд байрлах Ханбогд уулын 
гадаргаас өргөгдсөн дов толгод 

 Дэд бүтцийн зурвас дамжин өнгөрөх Галбын 
Говийн тэгш тал руу өмнөд зүг уруудсан 
ерөнхий нам дор газар 

 Зэргэлдээ байгаа Галбын Говийн тэгш талтай 
харьцуулбал яльгүй өндөр өргөгдсөн, Галбын 
Говийн тэгш газрын өмнөд хилийг бүрдүүлж 
өмнө зүгт байрлах ГБДЦГ-ын дов толгод

Төслийн талбайн ихэнх хэсэг нь гадаргын 
геологийн нөхцөл байдал УЛТ-н ихэнх хэсэгт 
Цэрдийн галваас Дөрөвдөгчийн үе рүү зөөлөн 
уналттай шавар, элс, хайрган нимгэн давхарга 
бүхий тогтцоос бүрдэнэ. Эдгээр тунамал чулуулаг 
нь Палеозойн үеийн бүтцийн хувьд адармаатай 
дараалсан чулуулгийн дээгүүр суусан байдалтай 
оршдог. 

Төслийн талбайн хөрс нь (Гүний хоолойн 
өрөмдлөгийн талбай, дэд бүтцийн зурвасыг 
оруулаад) үндсэндээ тарчиг, Говийн бүсийн 
сийрэг ургамлаар бүрхэгдсэн (хэвийн бүрхүүл 
нь 8-25%) байна. Хөрсний органик агууламж 
нь ерөнхийдөө 1%-иас бага, бага зэрэг шүлтлэг 
байдаг бөгөөд шүлтлэг чанар нь хөрсний янз 
бүрийн давхарга дахь кальц, магнийн агуулгаас 
шалтгаалдаг. 

Төслийн талбайн хязгаарлагдмал өнгөн хөрсийг 
хадгалж үлдэх нь Оюу Толгой компанийн 
гол зорилт юм. Оюу Толгой төслийн хүрээнд 
зохиосон хөрсний зураглалын дагуу барилгын 
ажлын үед өнгөн хөрс хөрсний доод давхаргатай 
холилдох магадлалыг бууруулахын тулд маш 
анхаарал болгоомжтойгоор хуулна. 

Оюу Толгойн УЛТ нь нам дор, өргөн уудам 
тал газар байрлах бөгөөд топографийн ямар 
нэгэн онцлог шинж чанар байхгүй тул босоо 
ам, хаягдал чулуулгийн овоолго зэрэг төслийн 
байгууламж нь уурхайн талбайгаас тодорхой 
зайд харагдах болно. Топограф, газрын гадаргууд 
үүсэх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ нь 
хязгаарлагдмал бөгөөд Гүний Хоолойн насосны 
станц гэх мэт барилга байгууламжийн үзэгдэх 
орчны нөлөөллийг бууруулахад чиглэнэ. 
Цахилгааны шугам, кабелийн утасны өндрийг 
хязгаарлах зэргээр үзэгдэх орчны үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах хэд хэдэн арга хэмжээг 
авсан буюу бууруулсан. 

Газар дор нуралтын дараа үүсэх хоосон зай нь 
дээрх чулуулгийн давхарга цөмрөхөд хүргэх тул 
блокчлон цөмлөх аргаар хүдрийг олборлох нь 
яваандаа ашиглалтын хугацаанд нуралтын бүс 
үүсгэх магадлалтай. Эхний шатны тооцооллоор 
энэхүү нуралтын бүс нь 8 км2 газрыг хамрах ба 
20 м гаруй өндөртэй дугуй хэлбэрийн нэг том 
эсвэл хэд хэдэн жижиг хэмжээний хясаа үүсгэх 
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магадлалтай. Зураг 12 нь “Айвенхоу” болон 
“Энтри Гоулд” компанийн хооронд байгуулсан 
гэрээнд тусгасан бөгөөд тус төслийн хүрээнд 
БОННҮ хийсэн залгаа УЛТ руу түрж, хойд зүгт 
сунасан нуралтын бүсийг харуулна. 

Менежментийн төлөвлөгөө
Ерөнхий менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилгуудаас гадна Шимт Хөрсний 

Зураг 12: Оюу Толгойн УЛТ болон суултын бүс Хөрсний дээжлэлт

Оюу Толгой нь нутгийн уугуул ургамлыг ашиглан эвдэрсэн газрыг нэн даруй хэвийн байдалд нь оруулдаг. 
Оюу Толгойн ажилтнууд нөхөн сэргээлт амжилттай болсныг баталгаажуулахаар эвдэрсэн газарт 
хяналт шинжилгээ хийж байна

Менежментийн Төлөвлөгөө нь хууль журмын 
дагуу орон нутгийнхан/малчдын зүгээс шимт 
хөрс хөндөгдөх, менежменттэй холбоотой санаа 
зовоох асуудлыг бууруулах зорилготой.

Баруун гарт талд байгаа хүснэгт гол асуудал, 
Шимт хөрсний менежментийн төлөвлөгөөнд нэг 
бүрчлэн танилцуулсан холбогдох арга хэмжээг 
харуулна.
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Төлөвлөлт Оюу Толгой компанийн зүгээс шаардлагагүй гэж үзэхээс бусад бүх тохиолдолд 
гэрээт гүйцэтгэгчид газар шорооны ажлыг гүйцэтгэхдээ Шимт Хөрсний 
Менежментийн Төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх бөгөөд үүнийг Газар хөндөх 
зөвшөөрлийн журмын дагуу хянах болно. 

Гэрээт гүйцэтгэгчид газар шорооны ажил эхлэхээсээ өмнө дараахь асуудлыг 
харгалзах шаардлагатай. 
 Төлөвлөлт
 Шимт хөрс хуулах
 Хадгалах
 Элэгдэл, тоосжилтын хяналт 
Шимт хөрсийг дахин ашиглах (нөхөн сэргээлтийн үед)

Шимт хөрс хуулах Шимт хөрс хуулалтын үйл ажиллагааг шимт хөрс хуулсны дараа ил, хамгаалалтгүй 
байх хугацаа, талбайг аль болох багасгах зорилгоор хэрэгцээ шаардлагын дагуу 
гүйцэтгэнэ.

Цаг агаарын зөвхөн тааламжтай нөхцөлд шимт хөрсийг хуулж овоолох ба аадар 
бороо эсвэл хүчтэй салхитай үед хийхгүй.

Хөрсний овоолгыг аливаа бохирдуулах эх үүсвэрээс хол байрлуулж, шимт хөрсийг 
бохирдуулж болзошгүй аюултай материал хадгалах газрын уруу талд байлгаж 
болохгүй. 

Шимт хөрсийг шимэрхэг хөрстэй холилдож бохирдох магадлалыг дээд зэргээр 
бууруулахын тулд шимт хөрс хуулах ажлыг удирдан явуулж тусгайлан бэлдсэн 
овоолгын талбай руу зөөх.

Шимт хөрс хуулах үеэр соёлын өв байгааг батлах илрэл, нотлох баримт олдвол нэн 
даруй Соёлын Өвийн Ахлах даамалд мэдэгдэх

Шимт хөрс хадгалах Салхины элэгдэл эвдрэлд өртөх магадлалыг бууруулахын тулд өнгөн хөрсний 
овоолгыг дээд давхаргад нь дутуу нягтруулах боловч ерөнхийдөө агааржуулах, 
шимт хөрсний босоо бүтцийг хадгалах, урсацыг багасгаж нэвчүүлэхийн тулд 
нягтруулалтыг дээд зэргээр багасгах

Зургаан сарын дотор шимт хөрсний овоолгыг нөхөн сэргээлтэд ашиглахгүй 
тохиолдолд, шимт хөрсний барьцалдах чадварыг дэмжиж, түүний нар салхинд 
элэгдэх магадлалыг бууруулах зорилгоор шимт хөрсний овоолгын гадаргууг 
сийрэгжүүлж, ургамлын унаган төрөл зүйлийг үрээр тарих 

Хөрс хадгалах газрыг тодорхой тэмдэглэж, энэ хэсэгт автомашины хөдөлгөөнийг 
зохих хэмжээгээр хязгаарлах 

Түр зуурын барилга угсралтын талбайг болж өгвөл шороон шуурганаас өмнө 
хавар эрт нөхөн сэргээх

Түр зуурын барилга 
байгууламжийн 
бүсийн нөхөн сэргээлт 

Түр зуурын барилга угсралтын талбайг болж өгвөл шороон шуурганаас өмнө 
хавар эрт нөхөн сэргээх

Уурхайг хаасны 
дараа шимт хөрсийг 
байршуулах 

Уурхайг хаасны дараа Уурхайн хаалт, Нөхөн Сэргээлтийн Төлөвлөгөөнд ХХБ, ХЧО 
зэрэг талбайг нөхөн сэргээхэд шимт хөрсийг ашиглах тухай дэлгэрэнгүй тусгах. 

Газрын төрх байдлыг 
өөрчилж тохижуулах - 
Үзэгдэх нөлөөлөл 

Боломжтой бол дараахь арга хэмжээг авснаар төслийн нам дор барилга 
байгууламжийн үзэгдэх нөлөөллийг багасгах 
 Бага оврын байгууламжийн үзэгдэх нөлөөллийг бууруулахын тулд газрын төрх 

байдлыг өөрчилж тохижуулах 
 Бусад байгууламжийн ерөнхий үнэлгээг хийхдээ ХЧО ашиглах 
 УЛТ-н оршин суугчдын талбайн 10%-ийг мод тарихад ашиглах

Газрын төрх байдлыг 
өөрчилж тохижуулах 
- Газрыг ухах, дүүргэх, 
тэгшлэх, уурхайг доош 
суулгаснаар топографт 
гарах өөрчлөлт

Боломжтой газрын байгууламжийн ерөнхий үнэлгээг хийхийн тулд уурхайн дэд 
бүтцийн ойролцоох налууг тэгшлэх 

Тухайн үйл ажиллагааны ерөнхий үнэлгээг хийхийн тулд судалгаа хийж байгалийн 
топографийг ашиглах

Замын хөдөлгөөн, тээвэр
Өмнөговь аймгийн хувьд Тавантолгой- Гашуун 
Сухайтыг холбосон замаар өдөрт 800 гаруй 
хүнд даацын автомашин бараг бүгд нүүрс 
тээвэрлэдгийг эс тооцвол одоогоор замын 
хөдөлгөөн маш бага байгаа юм. Одоо байгаа 
зам тээврийн дэд бүтцийн чанар муу гол төлөв 

шороон замыг өвс ургамал, агаарын чанарт 
нөлөөлж буй хөрсний доройтолд хүргэх гол 
хүчин зүйл гэж үзэж байна 

Аймагт нийтийн тээврийн үйлчилгээг 
микроавтобус, такси, албан бус тээвэр үзүүлдэг 
байна. Хүн ам суурьшсан газрууд хоорондоо 
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Төслийн талбайн ойролцоо шинэ нисэх буудал баригдаж дуусах хүртэл Оюутын нисэх буудлыг түр 
хугацаанд ашиглана.

хол зайтай байдаг тул агаарын тээвэр мөн чухал 
юм. Хамгийн ойр орших нисэх онгоцны буудал 
нь Даланзадгадад байдаг. 

Оюу Толгой компани зэсийн баяжмалыг УЛТ-
гаас Монгол/Хятадын хил хүртэл тээвэрлэхдээ 
ачааны машин ашиглана. Үүний тулд Оюу Толгой 
компани төслийн хүрээнд хил хүртэл 105 км 
хатуу хучилттай замыг сайжруулан засч байгаа. Уг 
замыг Хятад улсаас овор ихтэй ачаа тээвэрлэхэд 
мөн ашиглана. Энэхүү зам нь Гашуун Сухайт 
хилийн боомт хүртэлх Монгол Улсын хэмжээний 
маршрутыг сайжруулж байгаа бөгөөд зорчих 
зөвшөөрөлтэй хэсэг болох ГБДЦГ-ыг дайран 
өнгөрсөн замыг ашигладаг юм. Уг маршрут нь 
Хятад улсын хил хүрэх Монгол Улсын Засгийн 
газрын шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа юм. 

Оюу Толгойн зэсийн баяжмалыг Монгол/
Хятадын хил хүртэл 2 тонны уутанд савлан 
ачааны машинаар зөөвөрлөж, тэндээсээ шууд 
худалдан авагчдын ачааны машинд ачиж, галт 
тэргээр шууд хайлуулах үйлдвэр рүү тээвэрлэнэ. 
Хилийн боомт нээгдэх хуваариас хамааран 
өдөрт 24 цагийн турш 60 ачааны машинаар 
баяжмалыг зөөх бөгөөд ашигт үйл ажиллагааны 
3 дахь жилд өдөрт 60, 5 дахь жилд 80 хүртэл 
чиргүүлтэй машин болгон нэмэгдүүлэх болно. 
Төслийн хүрээнд Оюу Толгой компанийн УЛТ-
гаас хойд зүгт ойролцоогоор 7 км-т нисэх 

онгоцны буудал барьж байгаа нь бусад аймаг, 
гадаад улсаас уурхайн талбай руу хүн, ачаа 
тээвэрлэхэд тус дөхөм болно. Төслийн талбай 
нь харьцангуй хавтгай тэгш бөгөөд дотоодын 
ба олон улсын агаарын тээврийн аюулгүй 
ажиллагааны шаардлагад нийцэхээс гадна 
ямар ч иргэдийн орон сууц, дэд бүтцэд саад 
учруулахгүй. Уурхайн талбайгаас хол зайд 
байрлаж байгаа тул бууж буй нисэх онгоц, 
төлөвлөсөн уурхайн дэд бүтцэд аливаа саад 
бэрхшээл учруулахгүй. 

Төсөлтэй холбоотой зам тээврийн асуудлыг УЛТ-
аас Монгол, Хятад улсын хил хүртэлх одоогийн 
замыг засч, хатуу хучилттай болгосноор 
шийдвэрлэх болно. Замын барилгын ажлыг 
дуусмагц Монгол Улсын Засгийн газар замыг 
эзэмшиж, засвар үйлчилгээ хийх эрх шилжиж, 
дотоодын тээвэр, бусад тээврийн хэрэгсэл 
ашиглах боломжтой болно. Энэ замыг хатуу 
хучилттай болгож, олон шороон замаар явахыг 
зогсоох нь нийт тоосжилтыг багасгаж, замын 
аюулгүй ажиллагааг хангах болно. 

Менежментийн төлөвлөгөө
Баруун гар талын хүснэгт гол асуудал, Зам 
тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд нэг 
бүрчлэн танилцуулсан холбогдох арга хэмжээг 
харуулна.
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Чиглэлийг сонгох  Оюу Tолгой компани эсвэл гэрээт гүйцэтгэгч урьдчилан судалж, тусгайлан 
тогтоосон маршрутын дагуу бүх тээвэрлэлтийг хийх 

Онцгой байдал, аваар ослын талаар тээвэрлэлт хийх маршрутын дагуу байрлах 
орон нутгийн иргэд, цагдаа, цэргийн болон онцгой байдлын албадтай зөвлөлдсөн 
байх. 

Тээвэрлэх үндсэн чиглэлийн дагуу тээвэрлэлтийн чичирхийллийн эрсдэлд өртөж 
болзошгүй гэж үзсэн байшин барилгын нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх.

Барилгын ажлын үе шатанд шинэ зам гаргах шаардлагатай тохиолдолд замын 
чиглэлийн сонголтыг хийхдээ гол төрөл зүйлүүд (экосистемийн өвөрмөц, 
ихэвчлэн мэдрэмтгий), малчдын өвөлжөө хаваржаа, голын сав газрыг дайрч 
өнгөрөхөөс аль болохоор зайлсхийх чиглэлийг сонгох.

Ургамал, амьтны 
аймгийн хамгаалалт 

Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын замыг малчид болон зэрлэг амьтад хөндлөн гардаг 
хэсгийг тодорхойлж, мал, амьтан зам хөндлөн гарч болзошгүй гэдгийг жолооч 
нарт анхааруулсан замын тэмдэг тавих. 

Барилгын ажлын үе шатанд замын хөдөлгөөнийг хянаж, жолооч нарт тогтоосон 
маршрутыг баримтлах заавар өгөх Төслийн тээврийн хэрэгслийг дэлхийг 
хамарсан байршил тодорхойлох системээр тоноглож, үүнийг удирдах өрөөнөөс 
хянах.

Жолоочийн сургалтад ан амьтан (мал эсвэл зэрлэг амьтад) замд ойрхон буюу зам 
дээр ажиглагдах үед хэрхэн жолоодох талаар заасан тодорхой журмыг тусгах 

Xурдны хязгаарыг тохируулах замаар Оюу Толгой компанийн тээврийн хэрэгсэл 
зам дээр амьтны амь хөнөөх эрсдлийг бууруулах. 

Бүх жолооч нараас зам дээр амьтны амь эрсэдсэн бүх эндэгдлийг Оюу Tолгой 
компанид мэдэгдэхийг шаардах.

Нисэх онгоцны буудлын менежментийн дагуу онгоц хөөрөх-буух зурвас, нисэх 
онгоц зогсох бүс, хөөрөх-буух бэлтгэлийн жолоодлогын зам талбай, бусад 
объектын ойр орчимд том шувууд үүрээ засч, оромж барихгүй байх нөхцлийг 
бүрдүүлэх.

Тоосжилтын Хяналт УЛТ дотор шороон замын гадаргууг сайжруулан засах байнгын үйлчилгээг хангах 

Гэрээт гүйцэтгэгчид Оюу Tолгойгоос тогтоосон хурдны хязгаарыг баримталж, 
аливаа суурин газраар явахдаа хурдаа сааруулахыг шаардах.

Тээврийн хэрэгслийн 
стандарт

Бүх тээврийн хэрэгсэлд үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу засвар үйлчилгээ хийх. 

Машинаас хорт утаа ялгарахыг бууруулахын тулд үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу 
хөдөлгүүр, яндангийн системийг ажиллуулах.

Оролцогч ба сонирхогч 
талуудын оролцоо 
- Бэлчээр, нүүдлийн 
замыг хуваарилах 

Зам хөндлөн гарах цэгүүдийг зохистой байрлуулж малчдад таниулах.

Зам тээврийн ослоор малын тоо толгойд хохирол учрах эрсдлийг багасгах 
зорилгоор тээврийн замын дагуух бэлчээрийг ашиглаж буй орон нутгийн айл 
өрхүүдтэй байнга зөвшилцөн харилцан уялдаатай ажиллах.

Замын аюулгүй байдал Уурхайн болон нийтийн замд хүн, амьтан өртөх зам тээврийн ослыг багасгах 
зорилгоор замыг тэмдэгжүүлэх, хурдны хязгаарлалт тавих зэрэг замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын арга хэмжээг Засгийн газрын холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлэх 

Маршрутын судалгаа, маршрутын дагуу амьдардаг орон нутгийн ард иргэдийг 
бүртгэх судалгаа явуулж, осол гарч болох онцгой цэгүүдийг тодорхойлох.

Оюу Толгой компанийн тээврийн хэрэгслийг жолоодох жолооч нарт өдөр, шөнийн 
жолоодлогын зохих стандартыг тогтоох.

Нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн ард иргэдэд замын хөдөлгөөний нэмэгдсэн буюу 
өөрчлөгдсөн хэв байдал, ачааллаас үүдэн учирч болох аюулын талаар мэдээлэх.
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Соёлын өв
Өмнөговь аймаг нь биет бус (соёлын өв) болон 
биет (дурсгалт газрууд) археологийн өвөөр 
баялаг нутаг юм. 2001 оноос хойш Оюу Толгой 
төслийн нөлөөлөлд орж болох газар нутгаар 
археологийн судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байна. 
УЛТ-д динозаврын өндөг, эрт үед зэс олборлож 
байсан уурхай, хадны зургууд олдсон. 

Оюу Толгой компанийн хийсэн судалгаагаар Оюу 
Толгой төслийн бүс нутгийн оршин суугчдад их 
ач холбогдол бүхий олон тооны биет бус өвийг 
тогтоожээ. Эдгээрийн тоонд уран дархан, гэр, 
уламжлалт хоол хүнсний үйлдвэрлэл, ардын 
дуу, өвлөгдөн ирсэн зүйлс (жишээ нь малын им 
тамга гэх мэт), уламжлалт тоглоом (шагай), орон 
нутгийн уламжлал, цээрлэх зүйлс, Буддын болон 
бөөгийн шашны зан үйл зэрэг өв уламжлал 
багтаж байна. 

УЛТ дотор соёлын өвийн зүйлсэд зарим 
нөлөөлөл үзүүлсэн бөгөөд үүнийг бууруулах арга 
хэмжээг аваад байна. Эдгээр олдворын талаар 
нарийвчилсан судалгааг хийлгэсэн бөгөөд Оюу 
Толгой компанийн УЛТ дотор нэмэлт судалгаа 
шинжилгээ хийх шаардлагагүй болохыг баталсан 
археологийн зөвшөөрөл олгосон захиаг Оюу 
Толгой компани хүлээн авсан. 

Оюу Толгой компани нь төслийн талбайн гадна 
орших Жавхлант Хайрхан, уламжлалт зан 
заншлын хувьд биет бус соёлын үнэт зүйлсийн ач 
холбогдлыг ухамсарлаж байгаа юм. Оюу Толгой 
компанийн Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн хүрээнд 

орон нутгийн иргэд, бусад оролцогч талуудтай 
хамтран эдгээрийг зөв зохистой удирдан зохион 
байгуулах болно. Оюу Толгой компанийн Соёлын 
Өвийн Хөтөлбөрийг олон улсын стандартад 
нийцэхээр боловсруулсан бөгөөд Монгол 
Улсад хамгийн анхных нь юм. Тус компани соёл, 
түүх, нийгмийн ач холбогдолтой эд зүйлсийг 
хамгаалахыг зорьж буй компаниудын хувьд 
соёлын өвийг хамгаалах, хойч үед үлдээх шинэ 
жишиг тогтоосон бөгөөд үүнийг Засгийн газар 
компанийн хариуцлагын шинэ хэм хэмжээ, үлгэр 
дууриал болсон гэж үзэж байна. 

Менежментийн төлөвлөгөө
Оюу Толгой компанийн Соёлын Өвийн 
Менежментийн төлөвлөгөөнд соёлын өвийг 
бодлоготой удирдаж ажиллах арга барилын ач 
холбогдлыг тусгаж, цаашид ямар нэг тохиолдлын 
олдвор олдвол “тохиолдлын олдвор олоход авах 
арга хэмжээг” багтаасан. Энэ болон ерөнхий 
менежментийн төлөвлөгөөний зорилтоос гадна 
Соёлын Өвийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд 
дараахь зорилтыг тавьсан.
 Биет болон биет бус өвд үзүүлж болзошгүй 

нөлөөллийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
 Археологийн ач холбогдолтой талбай, соёлын 

үнэт зүйлсийг удирдан зохицуулж хамгаалах, 
барилгын ажил, ашиглалтын шатанд олдох 
тохиолдлын олдворыг хэрхэх тухай үр дүнтэй 
төлөвлөгөө, журмыг боловсруулах

Дараахь хүснэгт гол асуудал, Соёлын Өвийн 
Менежментийн Төлөвлөгөөнд нэг бүрчлэн 
танилцуулсан бөгөөд авсан холбогдох арга 
хэмжээг харуулна. 

Өмнийн Говийн бүс нутаг археологийн өв, дурсгалт зүйлсээр баялаг
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Оюу Толгой Дэмчигийн хийдийг сэргээн босгох үйл ажиллагааг санхүүжүүлэв.

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Соёлын өв агуулсан 
газар нутгийг хадгалан 
хамгаалах

Соёлын өв агуулсан бөгөөд иргэдийн хувьд шүтлэгтэй газар нутгаас зайлсхийхийн 
тулд төслийн хэмжээнд газар хөндөх, холбогдох барилгын ажил явуулахдаа газар 
хөндөх зөвшөөрөл авах журам, тохиолдлын олдворын журмыг хэрэгжүүлэх 

ШУААХ, Палеонтологийн хүрээлэн тухайн талбайд малтлага хийх шийдвэр 
гаргавал хэрэгжүүлэх 

Соёлын биет өв 
агуулсан газар 
нутаг дахь хохирох: 
УЛТ, Гүний хоолойн 
өрөмдлөгийн талбай, 
ус дамжуулах хоолой, 
эрчим хүч дамжуулах 
шугам 

Эртний зэсийн уурхайн гүнд нэвтрэхийн тулд ШУААХ-тай хамтран нэмэлт малталт 
хийх ШУААХ-тай хамтарч ажиллан Оюу Толгой дахь хүрэл зэвсгийн үеийн аман 
түүхийг баримтжуулах 

Нөлөөлөл үзүүлэхээс зайлсхийхийн тулд шугам хоолойн барилга байгууламжийн 
маршрутыг зөв сонгох 

ШУААХ, Палеонтологийн хүрээлэнтэй хамтран шаардлагатай бол археологийн 
болон палеонтологийн судалгаа, сэргээн босгох малталт хийх 

Соёлын биет өв 
агуулсан газар нутаг 
дахь хохирох: Оюу 
Толгой – Гашуун 
Сухайтын зам, ил 
уурхай, цахилгаан 
дамжуулах шугам

Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын замыг барих үед тохиолдлын олдворын журмыг 
хэрэгжүүлнэ 

ШУААХ, Палеонтологийн хүрээлэнтэй хамтран шаардлагатай бол археологийн 
болон палеонтологийн судалгаа, сэргээн босгох малталт хийх 

Шугам хоолойн барилгын ажлын үеэр эртний гурван булш хиргисүүрийн хил 
заагийг тогтоож, хашаа барьж хамгаалах

Төслийн үйл 
ажиллагааны улмаас 
биет өв агуулсан газар 
талбайд шууд бусаар 
нөлөөлөх

Дараахь үйл ажиллагаагаар шууд бус нөлөөллийг бууруулах:

 Соёлын өв агуулж буй нь тогтоогдсон газар талбайг хамгаалалтад авах (зааглах, 
хаших, тэмдэг тавих).

 Соёлын өвийн ач холбогдлын талаар ажилчид, гэрээт ажилчдад анхааруулж 
ойлгуулах, зааварчлах

 Төслийн Соёлын Өвийн Хөтөлбөрийн хүрээнд археологийн ач холбогдолтой 
талбайн газрын зураг гаргах үүднээс ГЗМС-ийн өгөгдлийн сан бүрдүүлэх.

 Тээврийн хэрэгслийг тодорхой заасан замаар явуулах.
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Тусгай барилгын ажлын менежментийн 
төлөвлөгөө
Барилгын шатны тодорхой үйл ажиллагаануудыг 
тодорхойлж тусгасан Менежментийн хэд 
хэдэн Төлөвлөгөөг Байгаль Орчин, Нийгмийн 
Менежментийн Систем (БОНМС)-ийн нэг хэсэг 
болгон боловсруулсан. Мөн үйлдвэрлэлийн үе 
шатанд хэрэгжүүлэх ижил төстэй менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа бөгөөд 2013 
онд уурхайг ашиглаж эхлэхээс өмнө дуусгана. 

Аюултай Бодисын Менежментийн Төлөвлөгөө
Оюу Толгой төсөл нь аюултай бодис их 
хэмжээгээр ашигладаг бизнесийн байгууллага 
биш боловч тус компани аюултай бодисын 
хадгалалт, менежмент, зайлуулах үйл ажиллагааг 
үр дүнтэй явуулахад тус дөхөм болгох зорилгоор 
Аюултай бодисын менежментийн төлөвлөгөөг 

боловсруулсан. Тус төлөвлөгөөнд барилгын 
шатанд үүсэх сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга зам, гарах үр дагаврыг тооцож, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг 
тодорхойлох хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг 
тус тус тусгасан. 

Уг төлөвлөгөөнд аюултай бодисын менежмент, 
төслийн холбогдох стандартууд, нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ, хяналт шинжилгээний 
хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх заавар 
удирдамжийг оруулсан. 

Хүснэгтийн баруун талын багананд Аюултай 
бодисын менежментийн төлөвлөгөөнд 
нарийвчлан тусгагдсан гол асуудлууд, түүнд арга 
хэмжээг харууллаа.

Археологийн 
дурсгалт газруудыг 
санаатайгаар түйвээх, 
гутаан доромжлох, 
тонон дээрэмдэх

Оюу Tолгой компани, түүний гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдад зориулсан Кэмпийн 
бодлого, сахилгын дүрэм журмыг мөрдүүлэх 

 Оюу Толгой төсөл, гэрээт компаниудын ажилчдад орон нутгийн ард иргэд 
ариун нандин, сүсэг бишрэлийн ач холбогдолтой гэж үздэг биет өв агуулсан 
газар, байгалийн тогтоцтой холбоотой зан заншил, ёс жаягийн талаар мэдлэг 
ойлголт өгөх. 

 Түүх, соёлын өвийн ач холбогдлын талаар мэдлэг боловсрол олгох материалыг 
боловсруулан түгээх.

 Тээврийн хэрэгслийг тодорхой заасан замаар явуулж, давуу эрхтэй зорчих 
эрхийг хязгаарлах.

 Санал гомдол, маргааныг шийдвэрлэх журамд Оюу Толгой компани эсвэл 
гэрээт гүйцэтгэгчийн аливаа ажилчин ийм хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон 
нь тогтоогдвол нэн даруй ажлаас халж, холбогдох хууль хяналтын байгууллагад 
шилжүүлж, эрүүгийн болон иргэний хариуцлага хүлээлгэх болно гэсэн заалт 
оруулах 

 Орон нутгийн иргэд, бусад оролцогч талуудтай байнга зөвшилцөж гарсан 
гомдол, маргааныг шийдвэрлэх.

Биет бус өвд (зан 
заншил, ардын аман 
зохиол, хурим найр 
наадам, уламжлалт 
спорт, болон бусад 
материаллаг бус 
соёлын эд зүйлс) 
үзүүлэх нөлөөлөл

 Нутгийн иргэдтэй байнга зөвшилцөх

 Оюу Толгой төслийн Соёлын өвийн хөтөлбөр, угсаатны судалгааны хүрээнд 
соёлын тусгай судалгаа явуулах

 Өмнөговь аймаг ялангуяа төслийн нөлөөллийн бүс дэх уламжлалт тахилгатай 
газруудын жагсаалт гаргах. Энэхүү жагсаалтад орон нутгийн иргэдийн тахин 
шүтдэг газар нутаг, уул овоо, булаг рашаан, хүн чулуу, булш, хиргэсүүрийг 
оруулна. Үүнд мөн Оюу Толгой, Бор Овоо шанд зэрэг эдгээр шүтлэгтэй газартай 
холбоотой үлгэр домог, цээрлэх зүйлс, зан үйлийг оруулна. 

Барилгын үйл явц болгонд хэрэгжүүлэх олон тооны менежментийн төлөвлөгөөг Оюу Толгой 
боловсруулан гаргаад байна.



81Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ
Ерөнхий тойм (Техникийн бус)

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Аюултай бодисын 
сонголт

Бүх аюултай бодисын эрсдлийг үнэлэх

Материал сонгох үйл ажиллагааны хүрээнд тус бүрийнх нь аюул үүсгэх магадлалыг 
тооцож үзэх

Бодис тус бүртэй ажиллах дүрэм журам, явуулах сургалтад тавих шаардлагыг 
боловсруулах

Аюултай бодисын 
ашиглалт

Oдоо хадгалж буй эсвэл үүссэн аюултай бодисыг тоолж бүртгэл хөтлөх

Хадгалж байгаа бүх бодисуудыг Материалын Аюулгүй байдлын Мэдээллийн 
Хуудастай (МАБМХ) болгох

Хэрэглэсэн, худалдаж авсан болон одоогоор уурхайн талбайд ашиглаж байгаа 
аюултай бодисын нийт хэмжээг багасгах

Аюултай бодисын 
хадгалалт

Төсөлд шаардлагатай бодисыг хангалттай хэмжээгээр хадгалж нөөцлөхийн тулд 
хадгалах талбайн зургийг зөв, аюулгүй байхаар тооцоолж боловсруулах . Хадгалах 
талбай нь ажил, амралтын байрнаас зайдуу, талбайд орж хяналт хийх боломжтой 
нэвтрэх хэсэгтэй байвал зохино.

Хадгалах талбайг загварчлахдаа асгаралтаас хамгаалах системийн тусламжтайгаар 
байгаль орчин ялангуяа хөрс, гүний усны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх 
боломжтой байхаар зураг төслийг нь зохиох

Гал гарах эх үүсвэрийг хязгаарлаж (тамхи татахыг хориглоно гэх мэт), хадгалж 
байгаа химийн бодисуудад тохирсон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг 
хянах үйл ажиллагаанд дадлагажуулах 

Аюултай шингэн материалыг (хаягдал тос, уусгагч бодисыг оролцуулан) 110 хувийн 
хоёрдогч хамгаалалтын системтэй байлгана. 

Аюултай бодистой 
ажиллах

Шаардлагатай Хувийн Хамгаалах Хэрэгслийг аюултай бодистой харьцаж 
ажилладаг хүн бүрт олгох 

Аюултай бодистой харьцах, хадгалах үйл ажиллагаанд оролцдог, бүх ажилчдыг 
ажлын байран дээрх зохих сургалтад хамруулах

Аюултай материалтай харьцаж ажиллах, түүнийг хадгалах үйл ажиллагааг гол 
горхи эсвэл худагтай ойр газар явуулахгүй байх, түүнд хяналт тавих

Аюултай бодис 
асгарахаас урьдчилан 
сэргийлэх, хяналт 
тавих

Талбайд ашиглаж, хадгалагдаж байгаа тодорхой нэр төрлийн аюултай бодисуудад 
зориулж аюултай бодисын асгаралтын үед авах арга хэмжээний горимыг 
боловсруулах.

Аюултай шингэнийг бөөнөөр хадгалах эсвэл их хэмжээгээр ашиглах тохиолдол 
бүрт асгаралтад ашиглах иж бүрдэл, хамгаалах хэрэгсэл, шаардлагатай бусад тоног 
төхөөрөмжөөр хангах

Ажилчдыг гал унтраах хэрэгслийг хэрхэн ашиглах, асгаралтын үед авах хариу арга 
хэмжээний талаархи сургалтад хамруулах

Аюултай бодис 
тээвэрлэх 

Тодорхой нэр төрлийн аюултай бодис тээвэрлэх эрх бүхий тээврийн компаниудад 
тухайн аюултай бодис тээвэрлэхийг зөвшөөрөх

Контейнер нь тээвэрлэж буй бодист тохирсон эсэхийг шалгаж, найдвартай бэхлэх

Контейнер, ачааны машиныг хаяглаж, тэмдэг тавьж, зурган мэдээлэл наах

Аюултай бодис 
зайлуулах 

Аюултай хог хаягдлыг Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөөний дагуу зайлуулж 
устгана. 

Уурхайд дахин ашиглах боломжгүй хаягдал тосыг эрх бүхий гэрээт гүйцэтгэгчээр 
өөр газар дахин боловсруулалт хийлгэх Хэрэв дахин боловсруулах боломжгүй бол 
хаягдал шатаах зууханд шатаах

Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
Энэхүү Хог хаягдлын Менежментийн 
Төлөвлөгөө нь Оюу Толгой төслийн барилгын 
ажлын үед үүсэх хог хаягдлын эх үүсвэрийг 
хянах, бууруулахад чиглэнэ. Уг төлөвлөгөө 
нь төслийн үйл ажиллагаанаас гарсан хог 
хаягдлын улмаас байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөнд өртөгчдийг сөрөг нөлөөллөөс 
хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлно. Үүнд 
мөн төслийн хог хаягдлыг хянаж зохицуулах, 
төсөлд холбогдох стандартуудыг боловсруулах, 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хянах, 
мониторингийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 
заавар удирдамжийг боловсруулж тусгасан. 
Тус төсөл аюулгүй, ахуйн хаягдлыг хүлээн авах 
зориулалттай байнгын ландфил байгууламжид 
(ашиглалтын шатанд барих) зориулсан АНУ-ын 
Байгаль Хамгаалах Агентлаг Холбооны 258-р 
дүрмийн зураг төсөл, үйл ажиллагаанд тавьдаг 
стандартын шаардлагыг хангах үүрэг амлалт 
авсан. 
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Хог хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөлт

Хог хаягдлын эрэмбэлсэн зарчмыг (хог хаягдал үүсгэхээс зайлсхийх, багасгах, 
дахин ашиглах, боловсруулж дахин ашиглах, устгах) хэрэгжүүлэх 

Хог хаягдлын менежментийн үйл ажиллагааг хариуцаж ажилладаг бүх ажилчдад 
ажлын байрны сургалт явуулах 

Төслийн хог хаягдлыг зохих зураг төслөөр байгуулсан, зөвшөөрөлтэй байгууламж 
руу тээвэрлэх, боловсруулах эсвэл/ мөн зайлуулах ажлыг зөвхөн зохих 
зөвшөөрөлтэй хог хаягдал зайлуулах гэрээт компаниар гүйцэтгүүлэх

Хог хаягдлын 
менежментийн 
туршлага – Хог 
хаягдлыг хадгалах, 
цуглуулах, ангилах 

Хүнсний хаягдал, метал, цаас, картон, бусад хог хаягдалд зориулсан тусгай хогийн 
савыг орон байрны цогцолбор, үйлчилгээний цогцолбор, боловсруулах үйлдвэр, 
газар доорхи засварын цех, талбайн бусад байгууламжуудад байрлуулах

Шатах болон үл шатах материал, дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг цуглуулах 
зорилгоор ган хогийн савыг томоохон байгууламж бүрт байрлуулах

Бүх хогийн саванд шошго наах 

Бороо хур, нарны гэрлээс хог хаягдлыг хамгаалах 

Дэгдэмхий хог хаягдлыг агааржуулсан байранд хадгалах.

Талбайг цэвэрлэж, байнга цэвэр, эмх цэгцтэй байлгах

Хог хаягдлын 
менежментийн 
туршлага– 
боловсруулах, устгах

Аюулгүй хатуу хог хаягдлыг, хаягдал чулуулаг буюу хөрсний чулуулгаас тусад нь 
хаях

Хатуу хог хаягдлыг ил задгай шатаахгүй байх

Хаягдал төмөр, картон, мод зэрэг дахин боловсруулан ашиглаж болох хог 
хаягдлын эрэлт хэрэгцээ байгаа эсэхийг орон нутагтай зөвшилцөх 

Том хэмжээгээр савласан ус түгээх системийг ажлын байр, орон сууцанд 
суурилуулснаар жижиг хуванцар савтай усны хэрэглээг бууруулах

Шатамхай аюултай хог хаягдлуудыг шатааж устгах 

Хаягдал тосыг аль болохоор дахин ашиглах. Харин уурхайн талбайд ашиглахад 
чанарын шаардлага хангахгүй тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлтэй гэрээт 
гүйцэтгэгчээр цуглуулах болон дахин боловсруулах ажлыг уурхайн талбайн гадна 
хийлгэх. Дахин боловсруулах боломжгүй бол шатаах 

Нүүрс устөрөгчөөр бохирдсон хөрсийг хуулж, бохирдуулагч бодисыг нь 
саармагжуулах зорилгоор зориулалтын талбайд хадгалж боловсруулах. 
Хайрцаглан хашихад ашиглагдсан бөгөөд газар тариалангаар сэргээгдэх 
боломжгүй бохирдсон хөрсийг салгаж байршуулах 

Талбайгаас гарч байгаа бүх хог хаягдлыг найдвартай ачиж бэхлэн, бодисын шинж 
чанар, буулгах байршлыг нь заасан ачааны бичиг дагалдуулах

Хаягдал чулуулгийн 
менежмент

Барилгын ажил болон хөрс хуулалтаас гарсан хүчил үүсгэдэггүй хаягдал 
чулуулгийг дараа ашиглахаар овоолох эсвэл хүрээлэн байгаа орчны байрзүйд 
ээлтэй байдлаар тэгшлэх

Уурхайн амнаас гарсан хүчил үүсгэх хаягдал чулуулгийг зориулалтын ХЧО-д 
зайлуулах

Энэхүү Хаягдлын Менежментийн Төлөвлөгөө 
нь одоо ашиглаж буй ахуйн хаягдалд зориулсан 
түр зуурын ландфилыг байнгын ажиллагаатай 
Хаягдлын Менежментийн Төв болгох шилжүүлэх 
үед хийгдэх хаягдлын менежментийн үйл 
ажиллагааг тусгасан. 

Ерөнхий менежментийн төлөвлөгөөний 
зорилгоос гадна Хаягдлын Менежментийн 
Төлөвлөгөөний зорилтууд нь: 

 Төслийн янз бүрийн үе шат гарах хог хаягдлаас 
үүсэх нөлөөллийн эх үүсвэрийг тодорхойлох 

 Хаягдлын менежментийн ашиглалтын журмыг 
тодорхойлох 

 Хаягдлын менежментийн байгууламжуудыг 
тодорхойлох

Доорхи хүснэгтээр Хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан гол асуудал, 
холбогдох арга хэмжээг харууллаа. 

Tүлш ба Шатахууны Менежментийн 
Төлөвлөгөө 
Түлш, шатахууны менежментийн төлөвлөгөө 
нь Оюу Толгой төслөөс хэрэглэж байгаа 
түлш шатахууныг үр дүнтэй хадгалах, хянаж 

зохицуулах, зайлуулахад чиглэнэ. Тус 
төлөвлөгөөнд барилгын шатанд үүсэх сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга зам, гарах 
үр дагаврыг тооцож, нөлөөлөл бууруулахад 
авсан арга хэмжээний үр дүнг тодорхойлох, 
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хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөг зэргийг 
тус тус тусгасан. Уг төлөвлөгөөнд түлшний 
хяналт, зохицуулалт, холбогдох стандартуудыг 
боловсруулах, нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг хянах, мониторингийн хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх заавар удирдамжийг тусгаж 
оруулжээ. 

Доорхи хүснэгтээр Түлш, шатахууны 
менежментийн төлөвлөгөөнд нарийвчлан 
тусгасан гол асуудал, холбогдох арга хэмжээг 
харууллаа. 

Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Түлш хадгалалт Түлш ачиж буй талбайд тамхи татахыг хатуу хориглох

Түлш хадгалах байгууламжид зохих МАБМХ-ыг нүдэнд ил харагдахуйц газар 
байрлуулах

Бөөнөөр хадгалах цистернийн нөхцлийг тогтмол шалгах

Түлш хадгалах бүх байгууламжийг тохиромжтой нэмэлт битүүмжлэл, асгаралт 
илрүүлэх хэрэгслээр тоноглох. Нэмэлт битүүмжлэлийг нэвчүүлэх чанар багатай, 
химийн бодист тэсвэртэй материалаар хийх. Нэмэлт хамгаалалтын бүрхүүл нь 
хамгийн том цистерн эсвэл холбоотой системд байгаа шингэний 110-иас багагүй, 
эсвэл нийт хадгалж байгаа бодисын нийт эзэлхүүний 25-аас багагүй хувийг багтаах 
хүчин чадалтай байх. Нүүрс устөрөгч хадгалах цистернийг газар дор булахыг 
хориглоно

Зөөврийн буюу шатахуун түгээх түр станцыг малчдын худаг эсвэл булаг шандаас 
200м-ээс хол байрлуулах

Түлш дамжуулах, 
дүүргэх

Далангаар хамгаалагдсан эсвэл асгаралтын эсрэг хамгаалалт бүхий зориулалтын 
талбайд түлш цэнэглэх, юүлэх үйл ажиллагаа явагдаж байгаа эсэхийг хянах 

Түлш дамжуулах бүх хоолойг найдвартай холбож, холбоосуудыг чангалсан эсэх, 
дамжуулах хоолой гэмтээгүй, түлш цэнэглэх ажилчид журамтайгаа танилцсан 
эсэхийг шалгах

Зөөврийн шатахууны нөөцлүүрийг (хүнд тоног төхөөрөмжийг цэнэглэхэд 
ашигладаг) асгарсан шингэний тархалтыг зогсоох төхөөрөмжөөр тоноглох

Ашигласан түлш, 
торхны менежмент

Ашигласан түлш, тосны бүх бүтээгдэхүүнийг “хаягдал тос” гэж тэмдэглэсэн саванд 
цуглуулж, Аюултай Бодисын Менежментийн Төлөвлөгөө, Хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөөний дагуу устгах

Онцгой Байдлын Үед 
Авах Арга Хэмжээ

Олон нийтийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тохирч 
байвал онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг Аваар устгах 
төлөвлөгөөний дагуу удирдаж хянах 

Түлш тээвэрлэх Түлш тээвэрлэлтийг Тээвэрлэлтийн Менежментийн төлөвлөгөө, Аюултай бодисын 
Менежментийн Төлөвлөгөөний дагуу зохицуулах

Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө
Ажилчид, уурхайн талбайн ойр оршин суудаг 
иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, аж амьдрал 
бол хамгийн чухал зүйл. Барилгын шатны Онцгой 
байдлын үед Авах арга хэмжээ, Бэлэн байдлын 
төлөвлөгөө нь барилгын ажлын шатанд онцгой 
байдал үүссэн тохиолдолд орон нутаг болон эрүүл 
мэнд аюулгүй ажиллагаанд байгаль орчин болон 
төслийн үйл ажиллагаанд үүсч болох эрсдэл, сөрөг 
нөлөөллийг хянах зорилготой. 

Онцгой байдлын үед авах Арга хэмжээний 
Төлөвлөгөө нь онцгой байдлын үеийн бэлэн байдлыг 
хангах ерөнхий чиг хандлага, үүрэг амлалт, үйл 
ажиллагааг тодорхойлж өгөх бөгөөд нарийвчилсан 
заавар, хяналтын арга хэмжээг тодорхойлсон нэмэлт 
төлөвлөгөөг давхар хэрэглэнэ. Төлөвлөгөөнд 

байгалийн гамшиг тохиолдох, нийтийг хамарсан 
өвчин дэгдэх, эрүүл мэндээс үүссэн онцгой 
байдал, гал түймэр, дэлбэрэлт, зам тээврийн осол 
гарах, үймээн самуун дэгдэх, тэсрэх бөмбөгөөр 
заналхийлэх, шатахуун, бусад аюултай бодис асгарч 
алдагдах зэрэг онцгой байдлын үед дагаж мөрдөх 
горимыг оруулсан байдаг. 

Төлөвлөгөөний хүрээнд боловсруулсан бодлого, 
журмыг бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, зочдод 
танилцуулна. Харин тээрэм, ил уурхай, уурхайн 
эргэн тойрны задгай талбай зэрэг эрсдэл өндөртэй 
хэсэгт ажиллаж буй ажилчдад ажлын байрны тусгай 
зааварчилгаа өгнө. 

Доорхи хүснэгтээр Онцгой байдлын үед авах Арга 
хэмжээний Төлөвлөгөөнд нарийвчлан тусгасан гол 
асуудал, түүнд авах арга хэмжээг харууллаа. 
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Гол асуудал Төслөөс хэрэгжүүлэх менежментийн гол арга хэмжээ

Асгаралтын үед 
авах хариу арга 
хэмжээний журам 

Асгаралтын үед авах хариу Арга хэмжээний Журмыг төслийн бүхий л үйл 
ажиллагаанд дагаж мөрдөнө. Үүнд: Үүрэг хариуцлага; ашиглагдах тоног төхөөрөмж; 
аюулын үнэлгээ (цэвэрлэхээсээ өмнө); мэдээлэх мөн авах арга хэмжээ; хог хаягдлыг 
зайлуулах арга хэмжээ; бүртгэж тайлагнах; сургалтад тавих шаардлагууд багтана. 

Журам Уурхайн талбай дээрх ажилчид онцгой байдлын төлөвлөгөөг мөрдөж байгаа эсэхийг 
хугацаат төлөвлөгөөний дагуу үе үе шалгах 

Төлөвлөгөөг хянах Онцгой байдлын бүх төлөвлөгөөг зургаан сар тутамд дахин хянах

Аюултай бодис 
асгарахаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, хариу 
арга хэмжээ авах 

Аюултай бодисын Менежментийн Төлөвлөгөө, Хаягдлын Менежментийн 
Төлөвлөгөөнд заасны дагуу санамсаргүй тохиолдлоор түлш, шатахуун асгарахаас 
урьдчилан сэргийлэх эсвэл асгарсан тохиолдолд авах хариу арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх

Гал түймрээс 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Барилгын шатны Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Менежментийн Төлөвлөгөө, 
Оюу Толгой төслийн Онцгой Байдлын үеийн Төлөвлөгөөний дагуу гал түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах

Олон нийтийн 
аюулгүй байдал

Орон нутагтай хамтран Онцгой байдлыг зарлаж, анхааруулах үр дүнтэй систем бий 
болгох 

Болзошгүй аюул эрсдэл, хариу арга хэмжээг тодорхойлж, онцгой байдлын 
үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээнд зориулж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулах

Асгаралтыг мэдээлэх Онцгой Байдлын Төлөвлөгөөний дагуу, аюултай эсвэл хортой бодис их хэмжээгээр 
асгарсан тохиолдолд орон нутгийн Цагдаагийн хэлтэс, Тагнуулын газар бусад 
холбогдох төрийн байгууллагуудад 24 цагийн дотор мэдэгдэх

ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Монгол Улсын Өмнийн Говийн бүс нутагт 
байгалийн нөөцийн буюу ялангуяа уул уурхай, 
эрчим хүчний салбар эрчимтэй хөгжиж байна. 
Зарим төслүүд барилгын болон ашиглалтын 
шатанд, мөн төлөвлөх, боловсруулах үе шатанд 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Иймээс Өмнийн 
Говийн бүс дэх уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 
хуримтлагдах нөлөөлөл нь Оюу Толгой төслийн 
ашиглалтын хугацаанд болон түүний дараа ч их 
байх магадлалтай байна. 

БОННҮ–ний хуримтлагдах нөлөөллийн хэсэгт 
дараахь зүйлсийг тусгасан. Үүнд: 
 Өмнөговь дахь тодорхой/төлөвлөсөн дэд 

бүтцийн хөгжил, эдгээрийн хөгжлийн цар 
хүрээ, нөлөөллийг үнэлгээний судалгаа тайлан 

 Тус бүс нутагт хэрэгжих уул уурхайн болон 
дэд бүтцийн бусад төслүүдийн хүрээнд Оюу 
Толгой төсөл, эдгээр үйл ажиллагаанаас үүсэх, 
хуримтлагдах нөлөөлөл 

 Төсөл хэрэгжих явцад нэмэгдэж үүсч 
болзошгүй өөр бусад нөлөөлөл 

Хуримтлагдах нөлөөлөл нь Өмнийн Говийн 
бүс нутагт ойрын ирээдүйд хийгдэх бүтээн 
байгуулалттай холбоотой болон тухайн төслийн 
үйл ажиллагааг ойрын ирээдүйд өргөжүүлснээр 
үүсч болзошгүй нөлөөлөл юм. Оюу Толгой 
компани болон бусад төсөл хэрэгжүүлэгчдийн 
гүйцэтгэсэн ажлаас гадна сүүлийн үед хийгдсэн 

хэд хэдэн судалгаанд Өмнийн Говийн бүс нутагт 
ирээдүйд үүсэх хуримтлагдах нөлөөллиийг 
нарийвчлан авч үзсэн байна. Эд бүгд нийлээд 
хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ хийх үндэс 
суурь болжээ. 

Нийгэм-эдийн засгийн үндсэн хуримтлагдах 
нөлөөлөлд дараахь зүйлс орно.
 Орон сууц, нийгмийн дэд бүтцийн эрэлт 

хэрэгцээ
 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдал
 Амьдралын хэв маягт өөрчлөлт гарах 

(Монголын биет бус соёлын өв хэмээн 
үздэг амьдралын уламжлалт хэв маяг 
алдагдах) 

 Эдийн засгийн үсрэнгүй хөгжилтэй холбоотой 
эдийн засгийн нөлөөлөл

Байгаль орчны үндсэн хуримтлагдах нөлөөлөл:
 Усны нөөцөд үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөлөл 

(хэд хэдэн төслийн улмаас)
 Зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх хуримтлагдах 

нөлөөлөл
 Тоосжилт үүсэх
 Хог хаягдал боловсруулах дэд бүтцийн 

хэрэгцээ шаардлага, хаягдлыг устгахад 
тавигдах шаардлага

 Тээвэрлэлтэд тавих нэмэлт шаардлага
БОННҮ-нд тодорхойлж, энэхүү ТБТ-д 
тоймлосноор Оюу Толгой төсөл нь Оюу 
Толгой компанийн 2010 оны Хөгжлийн Цогц 
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Төлөвлөгөөнд багтсан, батлагдсан болон таамаг 
нөөцөд үндэслэн хийгдсэн Нөөцийн Тооцоонд 
нийцэж байна. Оюу Толгой компани нь үлдсэн 27 
жилийн хугацаанд ашиглах одоогийн батлагдсан 
100 000 тонн/өдөр хүдрийн хэмжээг 160 000 
т/ө болтол үйлдвэрээ өргөжүүлэхээр судалгаа 
хийж байна. Гэвч ингэж өргөжүүлэх эсэх нь 
боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд 
шаардлагатай нэмэлт усны нөөцийг илрүүлэхэд 
тавигдах шаардлагыг хангах, бусад шаардлагатай 
зөвшөөрөл авахаас шалтгаалж байна. Оюу 
Толгой төслийг хэрэгжүүлэх хугацааг сунгах 
явдал нь Өмнийн Говийн бүс нутаг, цаашлаад 
Монгол Улсын уг төслөөс хүртэх эдийн засаг, 
худалдааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх болно. 
Монгол Улсын санхүүгийн нөхцөл байдал нь 
өнөөгийнхөөс нэлээд өөрчлөгдөх бөгөөд энэхүү 
эерэг өөрчлөлтөд дараах зүйлс орно. Үүнд: 
 Оюу Толгойн ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, 

ханган нийлүүлэгчид урт хугацаагаар хамтран 
ажиллах боломжтой болох 

 Цалин хөлс, бараа үйлчилгээ худалдан авснаар 
Өмнийн Говийн бүс нутаг, Монгол Улсад орж 
ирэх эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх 

 Шууд болон шууд бус татварын орлого илүү урт 
хугацаагаар Монгол Улсын төсөвт төвлөрөх 

 Ногдол ашгийн орлого Монгол Улсын Засгийн 
газарт илүү урт хугацаанд орж ирэх

Оюу Толгой компани Өмнийн Говийн бүс, тус 
улсын эдийн засгийн хөдөлгөх хүч, тогтвортой 
хөгжлийн загвар болгох өөрийн алсын харааг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор ӨГБХЗ-тэй хамтран 
ажиллах болно. Өмнө дурдьсанчлан цахилгаан 
эрчим хүч нийлүүлэлтийн урьдчилсан таамаг нь 
ашиглалт эхэлснээс хойш 4 жилийн дотор төсөлд 
хэрэглэгдэх нийт эрчим хүчийг дотоодоос авах 
тухай заасан ХөОГ-нд үндэслэгдсэн.

Төслийн ирээдүйн төлөвлөгөөний хүрээнд Оюу 
Толгой компани нь цаашид төслийн эрчим хүчний 
хэрэгцээг хангах зорилгоор шинэ цахилгаан 
станц барих болно. Компани УЛТ-д цахилгаан 
станц барихад тохиромжтой газрыг тогтоох, 
түлш, түүхий эдийн хэрэгцээ шаардлага, усны 
хэрэгцээ, хангамжийн бүтэц болон хүчин чадал, 
технологийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох 
урьдчилсан судалгааг хийгээд байна. Цахилгаан 
станцын зураг төсөл нь төслийн стандарт, ЕХ-ны 
агаар мандалд ялгарах хийд тавигдах шаардлага, 
мөн дулааны станцад тавигдах ОУСК-ын байгаль 
орчин, эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагааны 
зааврыг хангахуйц байдлаар боловсруулагдсан. 

Оюу Толгой компани цахилгаан станцын байгаль 
орчин, нийгмийн үнэлгээний хүрээнд нүүрсийг 
техникийн болоод эдийн засгийн хувьд хамгийн 
тохиромжтой түлш мөн болохыг дахин магадлах 
зорилгоор бусад төрлийн түлшний эх үүсвэрийг 
өртөг зардал, хэрэгжихүйц байдлын хувьд 
үнэлэн, нарийвчлан судлах болно. Хэрэв нүүрс 
нь хамгийн тохиромжтой орлуулах түлш болох 
нь тогтоогдвол станцын технологийн сонголт 
нь дулааны үр ашиг, агаар мандалд ялгаруулах 
хийн стандарт зэрэгт нийцэж байгаа эсэхийг 
тодорхойлох, цаашилбал загвар хийцийн хувьд 
анхаарах шаардлагатай нүүрсний найрлага, 
станцын байршил, усны хүрэлцээ, станцын овор 
хэмжээ, үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 
зэргийг тусгасан дэлгэрэнгүй үнэлгээ хийгдэнэ. 
Мөн уг үнэлгээгээр сэргээгдэх эрчим хүчийг 
нүүрсний ялгарах цахилгаан эрчим хүчтэй 
хавсран ашиглах эсвэл гэрэлтүүлэг, халаалтад 
зориулан дангаар нь ашиглах боломжийг авч 
үзэх болно. Оюу Толгой компани үйлдвэрлэж буй 
эрчим хүчний тодорхой хэсгээр орон нутгийн 
иргэдийн цахилгааны эрэлт хэрэгцээг хангах, 
цаашилбал Оюу Толгой уурхайн талбайд болон 
Өмнийн Говийн бүс нутагт сэргээгдэх эрчим 
хүчний санал санаачилгыг дэмжих зэргээр 
цахилгаан станцын ашиг тусыг нийтэд түгээх 
боломжийг судлах болно. 

Оюу Толгой компани Монгол Улсын хууль 
тогтоомжид заасан шаардлагын дагуу БОННҮ-
ний бэлтгэл ажилтай зэрэгцүүлэн цахилгаан 
станцын техник эдийн засгийн нарийвчилсан 
судалгаа хийсэн юм. Цахилгаан станцын ажил 
төлөвлөлтийн шатанд явж байгаатай уялдан 
БОННҮ-нд тусгах бүрэн мэдээлэл байхгүй тул 
Оюу Толгой компани цахилгаан станцын нэмэлт 
БОННҮ-г боловсруулах болно. Энэ нь төслийн 
стандартуудтай хамааралтай бичиг баримт 
бөгөөд адил төрлийн хөндлөнгийн үнэлгээг 
төслийн зээл олгогчид хийх болно. Үүнд техник, 
эдийн засгийн хувьд оновчтой байх түлшний эх 
үүсвэр, дулааны үр ашиг болон агаар мандалд 
ялгарах хийн стандарт түүнтэй уялдан үүсэх зураг 
төслийн асуудлуудыг харгалзсан технологийн 
оновчтой сонголт, сэргээгдэх эрчим хүчийг 
цахилгааны эрчим хүчинд оруулан ашиглах 
боломж зэрэг асуудлыг авч үзсэн хөндлөнгийн 
мэргэжилтний санал зөвлөгөө багтана. 



6 Менежментийн системүүд, төлөвлөгөөнүүд нь барилгын 
шатнаас эхлээд уурхайг ашиглах, хаах хүртэлх төслийн бүх 
үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудад тэргүүлэх ач 
холбогдол өгөх болно.

АЮУЛГҮЙ, ЦОГЦ 
МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ
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Оюу Толгойн тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан ажилчид
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Оюу Толгой төсөл

Оюу Толгой компанийн хувьд ажилчдын 
аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, болон 
байгаль орчны менежментийн зөв, 
тууштай чиг хандлага нь тус компанийн 

тэргүүлэх чиглэл байх болно. Оюу Толгой компани 
ЭМААБО-оор бодлого хэрэгжилтээр онцгой сайн 
үзүүлэлттэй ажиллаж, улмаар үйл ажиллагаандаа 
байнга сайжруулан төгөлдөржүүлэх үүднээс хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн ЭМААБО-ны менежментийн систем 
ашигладаг. Оюу Толгой компанийн үүрэг амлалт 
бол Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 
систем буюу 5-р Хэсэгт нарийвчлан тусгасан 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дөхөм болох БОНМС-ийг 
боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчин, 
нийгмийн асуудалтай холбоотой дотоодын болон 
олон улсын түвшний шаардлагыг хангаж ажиллах 
явдал юм. 

1-Р ШАТ: БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТ
Төслийн барилгын үе шатны менежментийн систем 
нь дараахь зүйлээс бүрдэнэ. Үүнд: 
 Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Менежментийн 

Систем (ЭМААМС)
 Байгаль орчны Менежментийн Систем (БОМС) 
 Нийгмийн Менежментийн Систем (НМС). 
Байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг байгаль 
орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөгөөр 
зохицуулна. Уурхайн түвшинд БОНМС нь нийгэм, 
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, ажил 
бүрт зориулсан аюулгүй ажиллагааны горим, 
ажлын зааварчилга, ажлын байран дахь аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа, ажлын байрны уулзалт, 
гэрээнд тавигдах шаардлага, үйлчилгээ үзүүлэх 
гэрээ зэргээр хэрэгжинэ. Үйл ажиллагааны хяналтын 
арга хэрэгсэл болох дуут дохио болон бусад олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгсэл 

(хашаа гэх мэт) -үүд хэр үр дүнтэй ажиллаж байгааг 
урьдчилан сэргийлэх засвар үйлчилгээний хуваарь 
мөн холбогдох журмын дагуу шалгаж хянана. Тус 
компани барилгын шатанд хэрэгжих менежментийн 
системүүд дээр тогтмол хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

2-Р ШАТ: АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ 
“Рио Тинто” компанийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчин, чанарын (ЭМААБОЧ) 
менежментийн стандарт 2007 онд батлагдаж, 
ЭМААБО менежментийн стандартуудын оронд 
хэрэглэгдэх болсон. “Рио Тинто” компани бүхий л 
үйл ажиллагаа болон уурхайн талбайд уг стандартад 
нийцсэн цогц менежментийн систем хэрэгжүүлэж 
ажиллах шаардлага тавьдаг. Энэ нь ашиглалтын 
үе шатанд ЭМААБО-тай холбоотой асуудлуудыг 
зохицуулах үндэс суурь болно. 

Уг стандартад бизнесийн болон үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны хүрээнд ЭМААБО-ны менежментийн 
асуудлыг олж илрүүлэх хамгийн бага шаардлагуудыг 
тодорхойлсон байдаг. Уг системийг тасралтгүй 
сайжруулах мөчлөг болох Төлөвлө, Хийж гүйцэтгэ, 
Шалга болон Дахин нягтал гэсэн зарчимд үндэслэн 
боловсруулсан юм. Стандартын шаардлагуудыг 
заавал биелүүлэх шаардлагатай бөгөөд хэрэгжилтийг 
нь ЭМААБОЧ-ын бизнесийн аудитын үеэр хянаж 
баталгаажуулна. Оюу Толгой компанийн ЭМААБОЧ-
ын менежментийн системийг 2011 онд боловсруулж 
эхэлсэн ба 2012 онд дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. 

Түүнчлэн үйлдвэрлэлийн процесс, байгууллагын 
бүтэц зохион байгуулалт, чадавхийг боловсронгуй 
болгох, олон нийтийн харилцаа, нийгмийн 
хариуцлагын асуудлыг зохицуулах зорилгоор тус 
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компани нь 2009 оноос эхлэн “Рио Тинто” компанийн 
Урт Хугацааны Олон нийтэд зориулсан Стандартыг 
боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Энэ стандартад 
орон нутгийн иргэдэд тулгарч болзошгүй асуудлыг 
урьдчилан таамаглаж, одоо тулгарч байгаа асуудлыг 
бүтээлч, ил тод байдлаар шийдвэрлэхэд хэрэглэгдэх 
нийгэм-эдийн засгийн дүн шинжилгээг хийх, 
оролцогч талуудтай зөвшилцөх, оролцооны арга 
барил зэрэг багтсан. Үүний гол зорилго нь орон 
нутгийн иргэд, бусад оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах төслийн нийгмийн тусгай эрх үүргээ 
хэрэгжүүлж, сайжруулах явдал юм. Төслийн ашиглалт, 
татан буулгах болон хаалтын үе шатанд ХАБЭАМС, 
Байгаль Орчны Менежментийн Системийг 2012 
онд хэрэгжүүлэх Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, 
Байгаль орчны менежментийн нэгдсэн системтэй 
(2012 оны Оюу Толгой компанийн ЭМААБОМС) 
нэгтгэх болно. Энэ нь “Рио Тинто” компанийн Байгаль 
орчны Менежментийн Системийн Стандарт, Аюулгүй 
Ажиллагааны Стандартыг (Менежментийн Систем) 
хангах үүднээс “Рио Тинто” компанийн удирдлагын 
тогтсон арга туршлагатай нийцэж байх ёстой. 

Мөн “Рио Тинто” компанид тогтсон журмын дагуу 
тус төслийн ашиглалтын шатны БОМС-ийг ОУСБ-
ын ISO14001-ээр баталгаажуулах бөгөөд уурхайг 
ашиглалт эхлэхээс өмнө энэ ажлыг дуусгасан байна. 
Үүнээс гадна 2012 оны Оюу Толгойн ХАБЭАБОМС-д 
төслийн чанарын менежментийн үйл явц, НМС-ийн 
зарим элементүүдийг тусгах юм. (Энэ нь Рио Тинто 
компанийн Олон нийтийн стандартын шаардлагыг 
хангахуйц байдлаар боловсруулна). 

Ашиглалтын шатны Менежментийн Төлөвлөгөөнүүд 
уг үе шат эхэлснээс хойшхи үйлдвэрлэлийн болон 
барилгын үйл ажиллагаа явагдах үйлдвэрлэлийн 

шатны бүх үйл ажиллагаан дахь байгаль орчин, 
нийгмийн менежменттэй холбоотой асуудлуудыг 
хянан шийдвэрлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөнүүд 
байх болно. Оюу Толгой компани ашиглалтын эхний 
2 жилд менежментийн системүүдийг зургаан сар 
тутамд дахин хянаж үзэх болно. Дараа дараагийн 
жилүүдэд Монгол Улсын Засгийн газарт тайлагнах 
шаардлагад нийцүүлэн уг системүүдийг жил бүр 
хянаж үнэлнэ.

Эдгээр менежментийн системүүд байнга сайжруулах 
үйл явцыг дэмжих бөгөөд дараахь зүйлсийг 
баталгаажуулах зорилготой. Үүнд: 
 БОННҮ-гээр тодорхойлсон сөрөг нөлөөллүүдийг 

зүй зохистой зохицуулж шийдвэрлэх
 Төсөл болон менежментийн системүүд нь 

нөлөөллийг үнэн зөв олж тогтоож байгаа эсэхийг 
тогтмол хянах 

 Нөлөөллийн менежментийг төслөөс явуулж буй 
үйл ажиллагаатай үр дүнтэй уялдуулах, харилцан 
холбоо хамаарлыг зүй зохистой удирдан зохион 
байгуулах 

Нийт ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг Оюу Толгой тэргүүн эгнээнд эрхэмлэдэг

Гэрээт гүйцэтгэгчид нь Оюу Толгойн Эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны 
стандартуудыг мөрдөж ажиллах үүрэг хүлээдэг
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“Рио Тинто” компанийн ЭМААБОЧ-ын Менежментийн Систем 

“Рио Тинто” компанийн ЭМААБОЧ-ын менежментийн системийн стандартыг 2007 онд баталсан 
бөгөөд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны салангид стандартуудыг орлох болсон. “Рио 
Тинто” компани нь өөрийн явуулж буй үйл ажиллагаа болон, уурхайн талбайд уг стандартад нийцсэн 
цогц менежментийн систем хэрэгжүүлэхийг шаарддаг.

Уг стандартад бизнесийн болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хүрээнд ЭМААБО- ны менежментийн 
асуудлыг олж илрүүлэх хамгийн бага шаардлагуудыг тодорхойлсон байдаг. Стандартын шаардлагуудыг 
заавал биелүүлэх шаардлагатай бөгөөд хэрэгжилтийг нь ЭМААБОЧ-ын бизнесийн аудитаар хянаж 
баталгаажуулна.

ЭМААБОМС нь ЭМААБО-ны эрсдлүүдийг илрүүлэх, үнэлэх, хянах зохион байгуулалттай арга 
техникүүдийг багтаасан байдаг. Уг системийг тасралтгүй сайжруулах мөчлөг болох Төлөвлө, Хийж 
гүйцэтгэ, Шалга болон Дахин нягтал гэсэн зарчимд үндэслэн боловсруулсан юм.

Менежментийн системийн стандарт нь нийт 17 элементэд хуваагдах бөгөөд элемент бүр нь тухайн 
компани болон уурхайн өөрсдийн ЭМААБОЧ-ын янз бүрийн сул тал, боломжийг оновчтой илрүүлж, 
улмаар хянаж зохицуулах боломжтой зорилтуудыг тусгасан байдаг. Ихэнхи элементүүд нь хоорондоо 
уялдаа холбоотой бичигдсэн байдаг. 

Элемент бүр хэд хэдэн заалтаас бүрдэх бөгөөд тэдгээр нь зорилт тус бүрт хүрэх хамгийн 
энгийн шаардлагуудыг тодорхойлдог. Зарим элемент нь заавал баримтлах ёстой тогтсон 
процессыгтодорхойлох бөгөөд тэдгээрийг “ажлын мөчлөг” хэмээх өөр бусад баримт бичигт 
тодорхойлсон байдаг. Бүх элемент тусдаа удирдамж, бусад дагалдах материалаас бүрдэнэ. 

Зураг 13-д “Рио Тинто” компанийн ЭМААБОЧ-ын менежментийн системийн тасралтгүй сайжруулах 
мөчлөгийн 4 үе шат, 17 элементийг харуулав.

Зураг 14: Рио Тинто-гийн ЭМААБОЧ менежментийн системийн 
тогтмол сайжруулах 17 хэсэг болон 4 шатлалтай цикл
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНҮҮД
Уул уурхайн үйл ажиллагаа нь их хэмжээний 
хаягдал чулуулаг, (эдийн засгийн хувьд ашиг 
олох боломжтой зэс, алт агуулаагүй) болон 
хаягдал үүсгэдэг. Одоогийн байдлаар 3 үндсэн 
гол төлөвлөгөөг боловсруулж байна. Үүнд:

Хаягдал чулуулгийн менежмент
Ил уурхайгаас гарсан хаягдал чулуулгийг нь 
зэргэлдээх ХЧО руу тээвэрлэнэ. Тээвэрлэлтийн 
зайг багасгах зорилгоор ХЧО-г УЛТ дотор ил 
уурхайн ойролцоо байрлуулна. Энэ нь ил 
уурхайн өмнө хэсэгт хагас тойрог хэлбэртэй байх 
ба эргэн тойрны газрын гадаргаас дээш нийт 
90 м хүртэл өндөр байх ба салхинд элэгдэхээс 
урьдчилан сэргийлж чулуугаар хучна.

Зарим хаягдал чулуулаг нь агаар, усны нөлөөгөөр 
хүчиллэг урсац үүсгэх боломжтой боловч 
Өмнийн Говь хуурай уур амьсгалтай учир байнга 
тохиолдох магадлал бага юм. Хамгийн их хур 
бороотой саруудад ч усны ууршилтын хэмжээ нь 
хур тунадасны хэмжээнээс 15 дахин их байдаг. 

ХЧО-ын хучаас болон, суурь нь 3м ХҮЧ-тай 
давхаргаас бүрдэнэ. Хүчил үүсгэх боломжтой 
чулуулаг нь голын сайрын тунамал чулуулгаас 
(жишээлбэл Ундай голтой холбоотой) хол зайтай 
ХЧО болон шавар ихтэй голын сайрын тунамал 
чулуулагтай газар ихэвчлэн тохиолдоно. 

Хаягдлын менежмент
Оюу Толгой компани хаягдлын уламжлалт 
(нойтон лаг) аргыг ашиглахаар сонгосон. Энэ 
сонголт нь ус ашиглалтыг багасгасан, жилийн 
турш үйл ажиллагаа явуулах боломжтой, бага 

нэвчилттэй, тоосжилтыг хязгаарлах, ХХБ-ын 
өнгөн хэсгээс ус татаж авах боломжуудыг 
багтаасан болно. Сонгосон ХХБ-ын талбай нь ил 
уурхайтай ойр, уурхай тэлэхэд үйл ажиллагаанд 
саад учруулахгүйгээр УЛТ дотор, тохиромжтой 
газар байрласан байна. 

Хөрс болон гүний усанд нөлөөлөхүйц ус 
шүүрэлтийг багасгах зорилгоор ХХБ-ыг шавраар 
бүрж, нэвчилтийг тогтоон барихаар шуудуу 
ухна. Байгалийн шаварлаг материалын олдоц, 
эрс тэс уур амьсгал, ХХБ-ын том талбай, сайн 
чанарын синтетик доторлогоог импортлон 
оруулж ирэн суурилуулахад тулгарах техникийн 
болон тээвэрлэлтийн хүндрэл бэрхшээлийг 
тооцон үзвэл ХХБ-ыг шавраар бүрэх нь хамгийн 
тохиромжтой шийдэл гэж үзсэн.

ХХБ-ыг эрс тэс цаг уур, газар хөдлөлтөнд 
тэсвэртэй байхаар хийх ба Оюу Толгой 
компанийг төлөөлөн ХХБ-ын зураг төсөл, үйл 
ажиллагааны менежментийг хөндлөнгөөс хянаж 
зохицуулах зорилгоор ОУАҮТТ-ын дагуу олон 
улсын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн Хаягдлын 
хөндлөнгийн хяналтын зөвлөлийг байгуулсан. 

Уурхайн Хаалт, Нөхөн Сэргээлт 
Оюу Толгой компани уурхайг хаах үед нийгэм, 
байгаль орчин, эдийн засагт эерэг үр нөлөө 
үлдээх алсын хараа, зорилт тавин ажиллаж 
байна. Мөн энэ үл ажиллагааны удирдамж болох 
Уурхайн Хаалт, Нөхөн сэргээлтийн Төлөвлөгөө 
боловсруулж байна. Энэ Төлөвлөгөөний зорилго 
нь:
 Оюу Толгой компанийн уурхайн хаалттай 

холбогдуулан хууль тогтоомжид заасан болон 

Байнгын хяналт шинжилгээ нь Оюу Толгойн гүйцэтгэлийн үр дүнг тодорхойлоход чухал ач 
холбогдолтой.
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ОУАҮТТ-ын (дотоодын болон олон улсын) 
стандартыг боловсруулах

 Оюу Толгой компанийн удирдлага, гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд зориулсан Оюу Толгойн 
компанийн шаардлага, горимыг тодорхойлох

 Сөрөг нөлөөллийг хянаж бууруулах арга 
хэмжээг тодорхойлох

 Үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох
 Хяналт шинжилгээ хийх, тайлагнах журмыг 

боловсруулах 
 Сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох 

Оюу Толгой уурхайн богино хугацааны (барилгын 
болон ашиглалтын шатанд) нөхөн сэргээлтийн 
зорилтуудыг дараахь байдлаар тоймлов. Үүнд: 
 Үйл ажиллагаа дуусмагц эвдэрсэн газрыг 

эрчимтэй нөхөн сэргээх
 Боловсронгуй зураг төсөл, үйл ажиллагаа 

явуулах байршлыг зөв сонгох замаар ус болон 
салхинд элэгдэх, тунадас зөөвөрлөгдөх эрсдэл 
нөлөөллийг бууруулах

 Налуу газрыг тогтворжуулж тэгшлэх
 Суваг шуудууг сэргээн засварлах 
 Хөрс гулгалт, тоосжилтоос урьдчилан 

сэргийлэхийн тулд газрыг хучих. 

Урт хугацааны зорилтууд:
  Урт хугацаанд доройтоогүй байгаль орчныг 

хамгийн бага анхаарал үйлчилгээгээр газрыг 
нөхөн сэргээх боломжтой байх 

 Уурхайтай холбоотойгоор олон нийтэд учрах 
аюул эрсдэл хамгийн бага байхаар газрыг 
нөхөн сэргээх 

 Орон нутгийн иргэдийн бэлчээрийн буюу 
бусад зориулалтаар ашиглаж болохуйц 
хэмжээнд газрыг нөхөн сэргээх

 Гоо зүйн зарчимд нийцсэн тааламжтай орчинг 
бүх боломжоор бүрдүүлэх

 Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 
хамгаалагдсан гэдгийг баталгаажуулах 

 Нийгэм эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, нийгэм эдийн засгийн эерэг ашиг 
тус гаргах. 

ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТ 
ШИНЖИЛГЭЭ

Оюу Толгой компани нь өөрийн үнэт зүйлстэй 
дүйцсэн олон улсын стандартыг хангахуйц 
дэлхийн жишигт нийцсэн үйл ажиллагаа бий 
болгох зорилгынхоо дагуу авсан үүрэг амлалтаа 
биелүүлэхийн төлөө ажиллана. Нөлөөллийг 
бууруулах стратегийн үр дүнг тооцоход илрүүлсэн 
нөлөөллийн хяналт зохицуулалт, төслийн нийгэм, 
байгаль орчны нөлөөллийн хяналт шинжилгээ, 
тайлагналт маш чухал юм. Оюу Толгой компани 
холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнд 
нарийвчлан тусгасан мониторингийн байнгын 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн, авсан үүрэг амлалтаа 
биелүүлж, дотоодын болон хөндлөнгийн хяналт 
шинжилгээ, тайлангаар дамжуулан Монгол Улсын 
хууль тогтоомж, ОУАҮТТ-д заасан шаардлагыг 
биелүүлж байгаагаа нотлох болно. 

Хууль тогтоомжийн шаардлагыг мөрдөж, 
төслийн барилгын болон ашиглалтын шатны 
менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд тусгасан үүрэг 
амлалтаа биелүүлж байгаа эсэхийг хөндлөнгийн 
зөвлөхүүдээр хянуулна. Мөн хөндлөнгийн 
зөвлөхүүд (төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн 
Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө буюу БОНҮАТ 
гэж нэрлэсэн ) нь тэргүүлэх ач холбогдолт 
үйл ажиллагааг явуулж байгаа эсэхийг хянаж 
шалгана. 

Оюу Толгой компани төслийн гүйцэтгэл, үүсэх 
нөлөөлөл ба түүнийг хянаж зохицуулсан байдал, 
шинэ бүтээн байгуулалт зэргийг тоймлон 
харуулсан Нийгэм, Байгаль Орчны Гүйцэтгэлийн 
Жилийн Тайланг монгол, англи хэл дээр хэвлэж 
үнэгүй тараана.
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

Товчлол Тайлбар

АХБ Азийн Хөгжлийн Банк

ТДЦС Төвлөрсөн дулааны цахилгаан станц

ОНАХБ Олон нийт Нийгмийн Асуудал Хариуцсан (Баг)

ДЦС Дизель Цахилгаан Станц

ЕСБХБ Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк

БОЭМАА Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа

БОНБҮ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

БОМС Байгаль орчны менежментийн систем

БОНҮАТ Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

БОННҮ Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ

БОНМС Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем

ОИОБ Онгоцоор ирэх-онгоцоор буцах

ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ОУАҮТТ Олон улсын аж үйлдвэрийн тэргүүлэх туршлага

ХХИ Хүний хөгжлийн индекс

ЭМААБО Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин

ЭМААБОМС Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны менежментийн систем

ЭМААБОЧ Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, чанар

ЭМААМС Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийн систем

ХөОГ Хөрөнгө оруулалтын гэрээ

ШЧБН Шувуудын чухал бүс нутаг

ОУСК Олон улсын санхүүгийн корпораци

ОУСБ Олон Улсын Санхүүгийн байгууллага

ОУСБ Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага

ОУБХХ Олон улсын Байгаль Хамгаалах Холбоо

ОБЭХ Орон нутгийн Бизнес, Эдийн Засгийн Хөгжил (-ийн Хөтөлбөр)

ОБТДБ Орон нутгийн болон Бүсийн Төлөвлөгөө, Дэд Бүтэц(-ийн Хөтөлбөр)

МУШУААХ Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Археологийн Хүрээлэн

УЛТ Уурхайн Лицензит Талбай

БОАЖЯ Байгаль орчин, Аялал Жуулчлалын Яам

ХОСБ Харилцан ойлголцох санамж бичиг

МАБМХ Материалын аюулгүй байдлын Мэдээллийн Хуудас

ХҮ Хүчил үүсгэдэггүй

ТББ Төрийн бус байгууллага

ЦЭН Цэвэр эерэг нөлөөлөл

ТБТ Техникийн бус тойм

Оюу Толгой ХХК Оюу Толгой Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

БООМ Байгаль орчны оролцоот мониторинг (Хөтөлбөр)

УОМ Усны орчны Оролцоот Мониторинг (Хөтөлбөр)

НШҮАТ Нүүлгэн Шилжүүлэх Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө



ӨГБХЗ Өмнийн Говийн Бүсийн Хөгжлийн Зөвлөл

ГБДЦТГ Говийн Бага Дархан Цаазат Газар

ЖДҮ Жижиг, дунд үйлдвэр

НМС Нийгмийн Менежментийн систем

ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж

МСҮТ Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв (коллеж)

АНУБОХА Америкийн Нэгдсэн Улсын Байгаль орчин Хамгаалах Агентлаг

ДЭМБ Дэлхийн Эрүүл мэндийн Байгууллага

ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго

ТОВЧИЛСОН ҮГС 

Товчлол Тайлбар

£ Фунт стерлинг 

км километр

км2 квадрат километр

кВ киловатт

л/с литр/секунд

м метр

м3 шоо метр

₮ төгрөг

мВ мегаватт

т тонн

т/ө тонн/өдөр

$ ам доллар


