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1 УДИРТГАЛ 
 
Энэхүү Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө (БОНМТ) (OT-10-PLN-0003) нь Оюу 
Толгой (ОТ) компанийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн удирдлагын 
тогтолцоо (ЭМААБООН УТ)-ны салшгүй хэсэг юм. Оюу толгойн ЭМААБООН УТ-г Рио Тинтогийн 
ЭМААБООН-ийн чанарын стандартад нийцүүлэн боловсруулсан. Рио Тинтогийн удирдаж буй бүх 
үйл ажиллагаа нь ISO 14001 стандартын дагуу боловсруулсан энэ стандартын шаардлагыг хангах 
ёстой ба ОТ ХХК нь энэхүү стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, гэрчилгээ авсан.  
 
Энэхүү БОНМТ-нд ОТ-н Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ)-гээр тодорхойлсон 
төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөл, эрсдлийг хэрхэн тодорхойлох, үнэлэх талаар тусгасан. Энэ 
баримт бичигт байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонд хэрхэн тусгаж оруулсан тухай, Рио Тинтогийн 
ЭМААБООН-ийн чанарын стандартыг хэрхэн хангаж буйг тодорхой тайлбарлав.  Тут удирдлагын 
тогтолцоонуудыг Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн, салбарын олон улсын 
тэргүүн туршлагад тулгуурлан боловсруулсан байдаг.  
 
БОНМТ болон бусад удирдлагын тогтолцоонууд нь ОТ төслийн бүх үйл ажиллагаа болон уурхайг 
хааж, үйл ажиллагааг дуусгавар болгохтой холбоотой бүх үйл ажиллагаанд хэрэгжинэ.  

Байгаль орчин, нийгмийн тодорхой асуудал тус бүрд Байгаль орчин, нийгмийн эрсдлийг зохицуулах 
менежментийг шат дараалан доорх дарааллын дагуу тодорхойлсон болно: 
 
• БОНМТ: (Энэ баримт бичиг). Энэ нь ОТ-н уурхайн үйл ажиллагааны үе шатанд эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн (ЭМААБООН) эрсдэл, нөлөөллийг удирдах 
зорилгоор боловсруулсан удирдлагын тогтолцооны тухай баримт бичиг юм. 

• Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүд: Эдгээр баримт бичигт менежментийн 
гол хяналтын арга хэмжээнүүдийг тусгасан бөгөөд холбогдох арга хэмжээ, стандарт, хяналтын 
арга хэмжээг тусгаж өгсөн байдаг. 

• Хэрэгжилтийн баримт бичгүүд: Эдгээрт журам, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, удирдамж болон 
бодлогын баримт бичгүүд багтана. Тус баримт бичгүүдийг ЭМААБО болон орон нутагт 
хэрэгжүүлэх нийгмийн ажлуудыг үр дүнтэй төлөвлөж, хяналт тавих, уурхайн ашиглалтын 
явцад менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ОТ-н ажилтны хийх ёстой ажил, 
үүргүүдийг нарийвчлан тусгасан байдаг. 

1.1 БОНМТ-ний зорилт ба бүтэц 
 
БОНМТ-нд: 
 
• Менежментийн төлөвлөгөөнүүд болон хэрэгжилтийн баримт бичгүүдийг удирдлагын 

тогтолцоонуудад хэрхэн тусгаж оруулсан тухай; 

• Төслийн стандартыг хангахын тулд ОТ-н тогтолцоонуудад орох ёстой бүрэлдэхүүн хэсгүүд;  

• Бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь ОТ-н удирдлагын тогтолцооны хаана нь орсон тухай нарийвчлан 
тусгаж өгсөн болно.  

Ашиглалтын үе шатанд хийгдэх ажлуудыг тодорхойлох, удирдаж зохицуулах арга хэрэгсэл, ОТ-н 
ажилчдын үүрэг хариуцлага, дагаж мөрдөх ёстой стандартуудын дагуу гүйцэтгэлд мониторинг хийх 
зэргийг холбогдох Удирдлагын төлөвлөгөө, тус төлөвлөгөөтэй холбоотой журмууд болон бусад 
зөвлөмж удирдамжийн баримт бичигт тусгасан болно.  ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын 
тогтолцоо нь ОТ-н ашиглалтын үе шаттай холбоотой бүх үйл ажиллагааг хамарч байгаа бөгөөд 
мөн уурхайг хаах, уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсоох тухай хүртэл багтсан болно.  
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Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр 

хэрэгжиж эхэлсэн 
хугацаа: 

01.09.2013 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0003 

Хувилбар: 
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Хэвлэсэн огноо: 2019-10-22 

БОНМТ нь дараах бүтэцтэй:  

• 1-р Бүлэг: Удиртгал 

• 2-р Бүлэг: Төслийн тодорхойлолт 

• 3-р Бүлэг: ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоо  

• 4-р Бүлэг: Хяналт, мониторинг, үнэлгээ, аудит  

• 5-р Бүлэг: Тайлагнах, мэдэгдэл өгөх 

• 6-р Бүлэг: Бүтэц зохион байгуулалт, үүрэг хариуцлага 

• 7-р Бүлэг: Сургалт, мэдлэг ойлголт, чадвар. 

 
ОТ-н ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд болон 
Хэрэгжилтийн баримт бичгүүдийг Хүснэгт 1-д жагсаав.  Хүснэгт 1-д зөвхөн гол төлөвлөгөө, баримт 
бичгүүдийг жагсаасан ба энэ нь ОТ-н удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж буй бүх баримт бичгүүдийн 
жагсаалт биш юм. 
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Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн 

хугацаа: 
01.09.2013 

Баримт бичгийн дугаар: 
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Хувилбар: 
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Хэвлэж гаргасан тохиолдолд ХЯНАЛТГҮЙ ХУУЛБАРТ ТООЦОГДОНО  

Хэвлэсэн огноо: 2019-10-22 

Хүснэгт 1: Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд болон баримт бичгүүд  

Менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Агаарт ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө OT-10-E2-PLN-0001 

Агаарын чанарт мониторинг хийх төлөвлөгөө (OT-10-E2-PLN-0002) 

Рио Тинтогийн Агаарын чанарыг хамгаалах стандарт (E12) 

Биологийн олон янз байдлын чиглэлээр 
авах арга хэмжээний төлөвлөгөө OT-10-E16-PLN-0001  

Биологийн олон янз байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө OT-10-E16-PLN-0002 

Хууль бусаар мод ургамал түүх, зэрлэг амьтан агнахыг хориглох бодлого (OT-
10-E9-PLC-1001) (боловсруулж байгаа) 

Автозам, цахилгааны шонд үзлэг шалгалт хийх журам (OT-16-PRC-0006) 

Бэлчээрийн менежментийн стратеги 

ОТ уурхайн талбарт мөрдөх замын хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө (OT-
10-C3-PRC-0005) 

ОТ-Гашуунсухайтын замын нөлөөллийг бууруулах стратеги 

Биологийн олон янз байдалд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх төлөвлөгөө OT-10-E16-PLN-004  

Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө  

OT-10-PLN-0001 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E9-PRC-0003) 

Гэрээт гүйцэтгэгчийг удирдах тогтолцоо  OT-07-PLN-0001 Бараа, үйлчилгээнд тавигдах ОТ-н ерөнхий нөхцөл шаардлага  
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Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн 
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Хэвлэж гаргасан тохиолдолд ХЯНАЛТГҮЙ ХУУЛБАРТ ТООЦОГДОНО  

Хэвлэсэн огноо: 2019-10-22 

Менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

ОТ-н Ханган нийлүүлэлтийн зарчим (PR-00) 

Нийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын тухай бодлого (PR-02) 

Стратегийн ач холбогдол бүхий гадаадын нийлүүлэгчидтэй хамтран ажиллах  
бодлого (PR-05) 

Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчийг дэмжих, хөгжүүлэх бодлого (PR-06) 

Үндэсний ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх бодлого (PR-07) 

ОТ-н хангамжийн ажилтны ёсзүйн дүрэм (PR-08) 

Холбогдох менежерүүдэд зориулсан гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтарн ажиллах  
гарын авлага (OT-07-GDL-9007) 

Ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах гарын 
авлага (OT-07-GDL-9006) 

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө  OT-10-PLN-0002 
Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E9-PRC-0003) 

Соёлын өвийн удирдлагын тогтолцооны журмын удирдамж  

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах 
арга хэмжээний төлөвлөгөө  OT-12-PLN-0011 

Бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний журам (OT-10-E5-PRC-0002) 

Ослын удирдлагын дэс дарааллын бүдүүвч (OT-14-MAP-0002) 

Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө (ОБҮХАХАТ) 

Аюулыг таних, эрсдлийг удирдах журам (OT-03-PRC-0001) 

Аюултай материал, эрдэс бус хаягдлын 
удирдлагын төлөвлөгөө OT-10-E5-PLN-0001 Аюултай материалын менежментийн журам (OT-10-E5-PRC-0001) 
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Хэвлэж гаргасан тохиолдолд ХЯНАЛТГҮЙ ХУУЛБАРТ ТООЦОГДОНО  

Хэвлэсэн огноо: 2019-10-22 

Менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

ChemAlert ашиглах удирдамж (OT-10-E15-GDL-0001) 

Ослын удирдлагын журам (OT-14-PRC-0009) 

Бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний журам (OT-10-E5-PRC-0002) 

Эрдэс бус хаягдлыг ангилах журам (OT-10-E15-PRC-0004) 

Эрдэс бус хаягдлыг цуглуулах, зөөвөрлөх журам (OT-10-E15-PRC-0006) 

Шилжилт хөдөлгөөний удирдлагын 
төлөвлөгөө OT-10-PLN-0004 Байхгүй 

Хөдөлмөрийн харилцааны удирдлагын 
төлөвлөгөө OT-10-PLN-0005 

Шинээр ажилтан авах бодлого, журам (2010) 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн тэгш боломжоор хангах бодлого (HR-05) 

Ажлын гүйцэтгэл ба сахилгын батын талаар баримтлах бодлого (HR-43) 

Гомдол барагдуулах, шударга хандах бодлого (HR-H2.1) 

Гомдол барагдуулах, шударга хандах журам (HR-10) 

Кемпийн дотоод журам ба ёс зүйн дүрэм; (HR-ST-01) 

Ажлаас чөлөөлөх журам (HR-44) 

Ажлын цаг баримтлах журам (HR-G6.1) 

Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн 
сэргээлтийн удирдлагын төлөвлөгөө OT-10-E9-PLN-0001 

Өнгөн хөрстэй харьцах журам (OT-10-E9-PRC-0001) 

Техникийн нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E9-PRC-0002)  

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E9-PRC-0003) 
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Хэвлэж гаргасан тохиолдолд ХЯНАЛТГҮЙ ХУУЛБАРТ ТООЦОГДОНО  

Хэвлэсэн огноо: 2019-10-22 

Менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Ховор ургамлыг хамгаалах журам (OT-10-E14-PRC-0007) 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн журам ((OT-10-E14-PRC-0010)) 

Бэлчээрийн менежментийн стратеги 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө OT-10-E9-PLN-0002 Байхгүй 

Эрдэс хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө OT-10-E8-PLN-0001 

Өнгөн хөрстэй харьцах журам (OT-10-E9-PCR-0001) 

ХХБ-ын ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, хяналтын гарын авлага (TSF OPS 1) 

Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (OT-10-E10-PLN-0002) 

Рио тинтогийн Химийн урвалд орж болзошгүй эрдэс хаядлын хяналтын 
стандарт (OT-10-E3-STD-0001) 

Дуу шуугиан, чичирхийллийн удирдлагын 
төлөвлөгөө  OT-10-E6-PLN-0001 

Дуу шуугианд хяналт шинжилгээ хийх, хянах журам (OT-08-TMP-0001-E) 

Тэсэлгээний ажлын стандарт журам  

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө OT-10-PLN-0006 

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E9-PRC-0003) 

Гомдол барагдуулах, шударга хандах журам (HR-10) 

Бэлчээрийн менежментийн стратеги  

Талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө1 OT-05-PLN-0001 Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам (OT-10-E9-PRC-0003) 

                                                      
1 Талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөнд Гомдол барагдуулах, маргаан шийдвэрлэх журам бас багтсаныг анхаарна уу. 
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Хэвлэсэн огноо: 2019-10-22 

Менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөө OT-10-C3-PLN-0001 

Зам байгуулах, засвар үйлчилгээ хийх журам (OT-10-C3-PRC-0001) 

Хүнд оврын тээврийн хэрэгсэл ажиллуулах журам (OT-10-C3-PRC-0002) 

Хөнгөн тээврийн хэрэгсэл жолоодох журам (OT-10-C3-PRC-0003) 

Дугуй, обудын талаарх журам (OT-10-C3-PRC-0004) 

ОТ уурхайн талбай дахь замын хөдөлгөөний удирдлын төлөвлөгөө (OT-10-C3-
PRC-0005) 

Усны нөөцийн удирдлагын төлөвлөгөө  OT-10-E10-PLN-0001 

Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (OT-10-E10-PLN-0002) 

Усны чанарын баталгаа, чанарын хяналтын төлөвлөгөө (OT-10-E11-PLN-0003) 

Рио Тинтогийн Усны чанарын хамгааллын стандарт (E11)  
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Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийг энэ БОНМТ-д дурдсан ОТ-н ЭМААБООН-ийн 
удирдлагын тогтолцоогоор дамжуулан шууд удирдана. 
 
Менежментийн төлөвлөгөөө тус бүрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх гол үе шатуудыг Хавсралт А-д 
харуулав. 

1.2 Тавигдах шаардлагууд 
 
ОТ нь дор дурдсан байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны стандартуудын 
шаардлагыг хангах үүрэг хүлээсэн ба эдгээр стандартуудыг ерөнхийд нь “Төслийн Стандартууд” 
гэж нэрлэнэ. Төсвийн стандартуудыг удирдлагын төлөвлөгөө болгонд тодорхойлсон ба дараах эх 
үүсвэрүүдэд үндэслэсэн: 
 
• Рио Тинто болон ОТ-н стандартууд, удирдамжууд; 

• 1998 оны 1 сарын 22-нд баталж 2001 оны 11 сарын 22-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Байгаль 
орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай Монгол Улсын хууль болон Монгол улсын бусад 
холбогдох хууль, тогтоомж; 

• Төслийн хүрээнд баригдсан барилга, байгууламж тус бүрийн Байгаль орчны нөлөөллийн 
нарийвчилсан үнэлгээ (БОННҮ)-ний батлагдсан тайлан болон БОННҮ тус бүр багтсан Байгаль 
орчны удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгасан Монгол улсын хууль, тогтоомжийн дагуу зөвшөөрөл 
авахад тавигдах шаардлагууд; 

• Монгол улсын Засгийн газар, ОТ ХХК, Туркойз Хилл Ресурс Лимитед болон Рио Тинто 
Интернэйшнэл Холдингс Лимитед нарын хооронд 2009 оны 10-р сарын 6-ны өдөр байгуулсан 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ); мөн 

• Энэхүү БОНМТ-ний 1.2.3 хэсэгт дурдсан, холбогдох олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн бодлого, стандарт, шаардлагууд. 

ОТ нь салбарын олон улсын тэргүүн туршлагад нийцүүлэн, төслийн стандартуудыг мөрдөж 
ажиллах зарчмыг баримтлах бөгөөд БОННҮ-д тодорхойлсон төслийн нөлөөллийг удирдах  
зорилгоор байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын тогтолцоогоор үйл ажиллагаагаа удирдан явуулах 
ба мөн Рио Тинто болон ОТ-н стандартууд болон Монгол улсын холбогдох хууль журамд тавигдсан 
шаардлагад нийцэж ажиллана.  
 

1.2.1 Рио Тинтогийн стандарт ба удирдамж 
 
ОТ-н удирдлагын тогтолцоонууд нь Рио Тинтогийн стандарт, удирдамжуудыг хэрэгжүүлнэ.  Энэхүү 
БОНМТ-д тодорхойлсон удирдлагын тогтолцоонуудыг Рио Тинтогийн Удирдлагын тогтолцооны 
стандарт болон Рио Тинтогийн Орон нутгийн харилцааны стандартад нийцүүлэн гаргасан. 
 
Рио Тинтогийн стандартад тавигдаж буй шаардлагыг хэрхэн хангаж ажиллахыг тодорхойлохын 
тулд Менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулсан.  Эдгээр Менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд 
тавигдаж буй шаардлага, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ОТ-н ажилчдын баримтлах зарчим, чиг 
үүрэг, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, ажлын удирдамжийг тодорхойлох журам мөн боловсруулж 
гаргасан. 
 

1.2.2 Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд тавигдах шаардлагууд 
 
Төслийн бүх үйл ажиллагааг хамарсан хэд хэдэн төрлийн БОННҮ бэлтгэн гаргасан.  БОННҮ тус 
бүрт Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм журамд нийцэж ажиллаж байгаа эсэхийг хянах арга 
хэмжээ бүхий Байгаль очныг хамгаалах Төлөвлөгөө орсон байгаа. 
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Менежментийн Төлөвлөгөөнүүд болон Хэрэгжүүлэх Баримт Бичиг тус бүрд БОХТ-нд тавьсан 
шаардлагууд, Менежментийн Төлөвлөгөөнд тодорхойлсон Монгол улсын холбогдох гол хууль, 
дүрэм журамд тавигдаж буй шаардлагуудыг тусгасан болно. 
 

1.2.3 Зээлдүүлэгчдийн зүгээс тавьж буй шаардлагууд  
 
ОТ нь Олон улсын санхүүгийн байгууллагууд, Экспортын зээлийн агентлаг, арилжааны банкуудаас  
(энэхүү БОНМТ-нд эдгээр байгууллагуудыг ерөнхийд нь “Зээлдүүлэгчид” гэж нэрлэсэн болно) 
бүтээн байгуулалтын үе шатыг санхүүжүүлэх санхүүжилтийг зээл хэлбэрээр авсан болно.  
 
ОТ нь зээлдүүлэгчдийн байгаль орчин, нийгмийн чиглэлээр баримталдаг зарчим, стандартууд, тэр 
дундаа Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК) Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын 
гүйцэтгэлийн стандартууд болон, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны (ЕСБХБ) 
Гүйцэтгэлийн шаардлагуудад заасны дагуу салбарын олон улсын тэргүүн туршлагыг хэрэгжүүлэн 
ажиллах үүрэг хүлээсэн байдаг.  
 
ОТ энэ үүргээ биелүүлэхийн тулд 10 гаруй жилийн турш хийсэн байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээний ажлуудыг хамруулсан нэгдсэн нэг БОННҮ-г бэлтгэн гаргасан. Энэхүү 
нэгтгэсэн БОННҮ нь үнэлгээний баримт бичигт хамаарах Монгол улсын Засгийн газрын 
шаардлагад нийцэж байгаа болно. Тус нэгтгэсэн БОННҮ нь тодорхой хэмжээнд өнгөрсөн хугацааг 
хамарч байгаа хэдий ч холбогдох хууль дүрэм журам болон зээлдүүлэгчдийн зүгээс тавьж буй 
стандартуудыг ОТ хэрхэн хангаж ажиллахыг тодорхойлсон төслийн олон нийтэд нээлттэй ил тавьж 
буй баримт бичиг юм.  Тус БОННҮ-д тусгасан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг энэ 
БОНМТ-д бас оруулсан бөгөөд тэдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөө, 
хэрэгжүүлэх баримт бичигт зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандартыг иш татан оруулсан болно. 

1.3 Зорилтот хэрэглэгчид  
 
Энэхүү БОНМТ-ыг ОТ-н ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, оролцогч талуудад зориулан гаргасан 
бөгөөд ОТ-н үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн менежментийн хүрээнд 
тавигдах шаардлагуудын цаад үндэс суурь, тогтолцоо, нөлөөллийг бууруулах  арга хэмжээ, 
удирдлагын тогтолцоо, хяналтын талаар мэдээлэл өгөх зорилготой.   
 
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх нарийвчилсан ажиллагаа, 
технологийг ОТ-н менежментийн мэдээллийн системд (мөн Рио Тинтогийн бизнесийн шийдэл буюу 
РТБШ) тусгаж өгсөн. Шийдвэр гаргахад гэж байгаа эсвэл хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн мэдээллийг 
авах бол РТБШ-д оруулсан холбогдох стандарт, төлөвлөгөө, журмаас заавал шалгаж харах 
хэрэгтэй.  
 
Энэхүү БОНМТ болон бусад олон төрлийн удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийг олон нийтэд 
нээлттэйгээр ОТ-н цахим хуудаст (www.ot.mn) байршуулах болно. 

2 ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

2.1 Ерөнхий тойм 
 
ОТ зэс, алтны уурхай нь Монгол улсын Өмнөийн Говийн бүс нутагт орших Өмнөговь аймагт2  
байрладаг. ОТ ХХК тус уурхайг байгуулж, олборлолт хийж байна. Тус орд нь нийслэл Улаанбаатар 
хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 550 км, Монгол- Хятадын хилээс хойш 80 км зайтай оршино. 
Төслийн хүрээнд ордыг ил болон далд уурхайн арга техникийг хослуулан олборлох бөгөөд 

                                                      
2 Монгол улсад аймаг нь засаг захиргааны анхны түвшний нэгж юм. Тус улс нь одоогоор 23 аймагтай. 

http://www.ot.mn/
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баяжуулах үйлдвэр өдөрт 100 мянган тонн баяжмал боловсруулж гаргана. ОТ нь цаашид өргөжих 
боломжийг судалж байгаа бөгөөд баяжуулах үйлдвэрийг өргөжүүлэх асуудал цаашид яригдаж 
магадгүй. 
 
ОТ-д 1990-ээд онд хайгуулын ажил хийсний дараа уурхайн талбай байгуулах ажил 2007 онд 
эхэлсэн байдаг. 2009 оны 10 сард ОТ ХХК (уг Төслийг хэрэгжүүлэгч), Айвенхоу Майнз ХХК (ОТ-н 
гол хувьцаа эзэмшигч буюу одоогийн Туркойз Хилл Ресурс) болон Рио Тинто Интернэйшнэл 
Холдинг (одоогоор Айвенхоугийн хувьцааны 51%-г эзэмшиж байгаа) компаниуд нь Монгол улсын 
Засгийн газартай Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ байгуулснаар Монгол улсын Засгийн газар  ОТ-н 34%-
г эзэмшиж байгаа бөгөөд тогтоосон хугацааны дараачаас хувь эзэмшлээ 16% хувиар нэмэгдүүлэх 
боломжтой юм.   

2.2 Уурхайн үйл ажиллагаа  
 
Оюу Толгойн орд нь зэс, алт, молибден агуулсан бүлэг ордоос бүрдэх ба ил болон далд уурхайн 
арга техникийг хослуулан олборлоно. Хүдрийн ордуудыг Өмнөд Оюу орд болон Хюго Даммет орд 
гэж нэрлэж байна.   
 
Эдгээр ордууд нь одоогийн батлагдсан тооцоогоор 40 тэрбум фунт зэс, 20 сая унц алтны нөөцтэй 
гэж тогтоогдсон ба цааш дахиад 40 тэрбум фунт зэс, 25 сая унц алтны боломжит нөөцтэй гэж 
таамаглаж байна.    
 
ОТ төслийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд эхний ээлжинд Өмнөд Оюу ордоос зэс-алт олборлох ил 
уурхай барьж байгуулах ба дөрвөн жил үйлдвэрлэл явуулсны дараа агуулга өндөртэй Хойд Хюго 
орд (Зураг 1-с харна уу)-с блокчлон олборлох аргаар олборлолт хийх далд уурхай барих ажлыг 
эхлүүлэх юм. 

 
 
Зураг 1: Хүдрийн биетийн зураг 
 
Ил уурхайн олборлолтыг ачааны машин болон экскаватор ашиглан уламжлалт аргаар явуулах ба 
хоногийн 24 цаг тасралтгүй, 12 цагийн хоёр ээлжээр ажиллана. Далд уурхайн үйл ажиллагаа 
үйлдвэрлэлийн шатанд шилжиж эхлэхээр ил уурхайгаас олборлох хүдрийн агуулга буурах тул 
зөвхөн баяжуулах руу орох хүдрийн түүхий эдийн хэмжээг нэмж дүүргэхэд ашиглах ба ил уурхайн 
үйл ажиллагааны цар хүрээг хумих шаардлагатай бол уурхайн тоног төхөөрөмжийг ашиглалтаас 
чөлөөлнө. 
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Далд уурхай нь блокчлон олборлох аргаар явагдах бөгөөд энэхүү олборлолтын арга нь өртөг 
зардал багатай, хаягдал чулуулаг бага гаргахаас гадна их хэмжээний хүдрийн биед олборлолт 
хийх боломжтой гэж тооцож байна. 
 
Төслийн хүдэр баяжуулах шийдэл нь тээрэмдэх, хөвүүлэн баяжуулах уламжлалт технологи, 
батлагдсан тоног төхөөрөмжид суурилсан. Процессийн технологи нь анхдагч бутлуураар том 
ширхэгтэй хүдрийн биетийг овоолж бутлах, ХӨН тээрэм болон бөмбөлөгт бутлуур жижиглэх, 
хөвүүлэн баяжуулах, баяжмалыг нунтаглах, хоёр үе шат бүхий цэвэрлэгээ хийх алхмуудаас 
бүрдэнэ. Зэс, алт агуулсан эцсийн бүтээгдэхүүн болох баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд үлдсэн хатуу, 
хаягдал шаарыг  хаягдал хураах байгууламжид шилжүүлнэ. Баяжуулах үйлдвэрийн шийдлийг 
эхний ээлжинд жилд 35 сая тонн (өдөрт 100,000 тонн) хүдэр боловсруулах хүчин чадалтайгаар 
төлөвлөн гаргасан.  
 
Шүүсэн баяжмалыг уутлаад, ачааны машинаар Гашуун Сухайт/Ганцмодны хилийн боомтоор Хятад 
улс руу тээвэрлэнэ. 

2.3 Төслийн үндсэн бүрэлдэхүүн 
 

• Оюу толгой дэлхийд аюулгүй ажиллагаагаараа тэргүүлэх уурхайнуудын нэгд зүй ёсоор 
тооцогдсоор байна. 

• Монгол улсад зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ 2018 онд 8,7 тэрбум ам.долларт хүрсэн ба 332 
сая ам.долларын татвар улсын төсөвт төлж, үндэсний худалдан авалтад 439 сая 
ам.доллар зарцуулсан.  

• Анхны зэсийн баяжмал экспортод гаргасны таван жилийн ойг 2018 оны 7-р сард 
тэмдэглэсэн.  

• 2018 оны бүтэн жилийн алт, зэсний үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлсэн.  
• 2018 онд Оюу толгой ХХК-ийн гүйцэтгэл өндөр үзүүлэлттэй гарсан ба гүний уурхайн бүтээн 

байгуулалтын ажил үргэлжилсэн.  
• Жилийн сүүлийн сард Оюу толгойн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах цахилгаан станцын 

асуудлаар Монгол улсын Засгийн газартай хэлцэлд хүрч Оюу толгойд урт хугацаанд эрчим 
хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангах шийдэл тодорхой болсон.  

• Оюу толгойн ажилтнуудын аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэл өндөр үзүүлэлттэй байсан ба 
үүний үр дүнд Оюу толгой компанийн Нийт бэртэл гэмтлийн давтамжийн үзүүлэлт 200,000 
хүн/цаг тутамд 0.16 байв.  

• 2018 оны 4-р улирлын байдлаар Оюу толгойд нийт 17,000 гаруй монгол ажилтан ажиллаж 
байгаагийн 20.4 хувь нь Өмнөговь аймгийн иргэд байна. Нийт ажиллах хүчний 58.1 нь гүний 
уурхайн төсөл дээр ажиллаж байна. Оюу толгойн гол анхаарал хандуулдаг чиглэлүүдийн 
нэг нь сургалт, боловсрол юм. Эрдэм мэдлэг, үнэт зүйлс, ур чадварыг бүтээх алсын 
хараатай Оюу толгой ХХК 2018 онд 17 мянга гаруй үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад 
904,641 хүн/цаг сургалт зохион байгуулжээ.  

• Орон нутгийн түншлэгчлэлийг бэхжүүлэх чиглэлд 2015 онд Оюу толгой ХХК түншлэгч 
сумдтай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаас хойш гурван жилийн ойн дээр хамтын 
ажиллагааны нэгэн чухал үе шатанд хүрсэн юм. Чухал үе шатны хүрээнд Ханбогд суманд 
640 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, 200 хүүхдийн цэцэрлэгийн цогцолбор, Сум дундын мал 
эмнэлэг, Ханбогдоос Оюу толгой уурхай хүрэх 35.1 км автозамыг барьж, ашиглалтад 
орууллаа.  

• Оюу толгой 2010-с 2018 оны хооронд Монгол улсын төсөвт татвар, хураамж, бусад 
хэлбэрээр 2.3 тэрбум ам.доллар төлснөөс 322 сая ам.долларыг нь 2018 онд төлсөн байна.  

• Оюу толгой ХХК нэг тонн хүдэр боловсруулахад 0.4 куб метр ус зарцуулсан нь ижил төстэй 
үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн бусад уурхайнуудтай харьцуулахад 3 дахин бага ус 
зарцуулсан үзүүлэлттэйгээр байгаль орчны гүйцэтгэлээрээ дэлхийд тэргүүлж байна. Энэ 
хугацаанд нийт ашигласан усныхаа 88%-ийг дахин ашигласан байна. “Оюу толгой”-н усны 
менежментийн үр дүнг үнэлэн Олон улсын санхүүгийн корпораци “Шилдэг ус хэмнэгч” 
байгууллагаар шалгаруулсан.  
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• 2018 онд үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг зэс 2.6, алт 1.8 хувиар давуулан биелүүлэв. 
• 2018 онд 159,100 тонн зэс үйлдвэрлэсэн нь 2017 оныхоос 1.1 хувиар өссөн дүн юм. 
• 2018 онд 285,000 унци алт үйлдвэрлэсэн нь 2017 оныхоос 150 хувиар өссөн дүн юм. 
• 2019 онд 125,000-155,000 тонн баяжмал дахь зэс үйлдвэрлэнэ хэмээн таамаглаж байна. 

Харин баяжмал дахь алтны үйлдвэрлэл 180,000-220,000 унци байх таамагтай. Ил уурхай 
оны турш IV шатны хатуулаг өндөртэй хүдэр олборлоно. 2019 онд тээрмийн ашиглалт 
ойролцоогоор 40 сая тонн байна. 

• 2019 онд гүний уурхайд 15-16 км хөндлөн малталт хийх төлөвлөгөөтэй байна. 
 

Уурхайг хаах санхүүгийн баталгаа 
 
Уурхайг хаахтай холбогдон гарах зардлыг Рио Тинтогийн Уурхайн хаалтын стандартад нийцүүлэн 
тооцож гаргана.  ОТ нь төсөл хэрэгжих нийт хугацааны туршид уурхайг хаахтай холбоотой гарах 
зардлыг тооцсон бөгөөд уурхайн хаалтад зориулах зардлыг жил бүр хуримтлуулж байна.  Ийнхүү 
уурхай хаахад зарцуулах зардлыг хуримтлуулснаар төлөвлөсөн хугацаанд уурхайг бүр мөсөн хаах 
эсвэл өөр ямар нэг байдлаар хаах үед гарах зардлыг гаргах боломжтой юм. Уурхайг түр мөн/эсвэл 
төлөвлөгөөгүй хаах тохиолдолд ОТ уурхайг аюулгүй болгох, нөхөн сэргээх ажлын төлөвлөгөөг МУ-
ын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулан гаргаж, холбогдох зардлыг ОТ өөрийн бэлэн 
мөнгөний нөөц болон мөнгөн урсгалаас гаргана.  
 
Төслийн санхүүгийн тайлан дахь уурхай хаах зардлын тооцоог тухайн хийгдэж буй дэд бүтцийн 
барилга байгууламжийн өөрчлөлт, ирэх жилийн инфляци, валютын ханшийн зөрүү, шинэчлэгдсэн 
буюу шинэ хууль эрх зүйн шаардлагууд зэрэгтэй холбоотой гарах нөлөөг тусган жил бүр шинэчлэх 
болно. Уурхайг хаахтай холбоотой гарах зардлыг тооцох журам нь уурхай хаасны дараа гарах нэг 
удаагийн болон тогтмол зардлыг хэр бодитой тооцоолж, тооцоололд тусгасныг хянаж нягтлах 
болно.  
 
Уурхайн ашиглалтын явцад хэрэгжүүлэх нөхөн сэргээлтийн ажил барилгын үе шатанд тасралтгүй 
хийгдэх бөгөөд МУ-ын Байгаль орчны яамаар батлуулсан Байгаль орчны удирдлагын 
төлөвлөгөөний хүрээнд жил бүр төлөвлөж, төсөвлөж, холбогдох зөвшөөрлийг авна. Уурхайн 
ашиглалтын явцад хэрэгжүүлэх нөхөн сэргээлтийн ажлыг уурхайн ашиглалтын төлөвлөгөө болон 
төсөвтэй уялдуулсан бөгөөд мөн л жил бүр төлөвлөж, төсөвлөж, холбогдох зөвшөөрлийг авдаг. 
  
Уурхайг төлөвлөсний дагуу бүрмөсөн хаах болон төлөвлөөгүй үед түр хаахтай холбоотой гарах 
зардлыг санхүүжүүлэх тал дээр ОТ-н баримталж буй арга стратегийг дор дэлгэрэнгүй үзүүлэв: 
 

2.4 Уурхайг бүрмөсөн хаахад гарах зардал  
 
Уурхайн ашиглалтын үе шат дууссаны дараа уурхайг бүрмөсөн хаахтай холбоотой гарах зардлыг 
тооцох, удирдах тал дээр ОТ нь дараах стратегийг баримталж байна. Үүнд: 

• ОТ-н тайлан баланст уурхайг хаахад гарах зардлыг зохих даатгалын урьдчилсан нөхцөлийг 
тусгах зэргээр Олон улсын санхүүгийн тайлангийн стандартын дагуу тодорхойлж гаргана. 

• уурхайг хаахтай холбоотой Монгол улсын холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдаж буй 
байгаль орчны дараах шаардлагад нийцсэн байх: 

o Монгол Улсын Ашигт Малтмалын Хуулийн (2006) 37-р зүйлд уурхайн лиценз 
эзэмшигчдийн уурхайг хаахтай холбоотой хийх нөхөн сэргээлт, түүнийг зохицуулах 
менежментийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байна. Тэрхүү үүрэг хариуцлагад Байгаль 
орчны удирдлагын төлөвлөгөөний  (БОУТ) дагуу уурхайн нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг 
боловсруулах шаардлага багтаж байна. БОУТ нь уурхайг ашигласны дараа тухайн газрыг 
хүссэн зориулалтаар ашиглахын тулд битүүлж дүүргэх, тэгшлэх, ургамалжуулах зэрэг 
нөхөн сэргээлтийн ажлууд болон байгаль орчны нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг 
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тодорхой тусгасан байх ёстой ба энэ нь Монголын холбогдох эрх баригчид, эрх бүхий 
байгууллагаар батлагдсан байх ёстой. 

o Ашигт малтмалын хуулиар мөн уурхайн лиценз эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах 
тухайн жилийн төсвийнхөө 50% хувьтай тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг Байгаль орчны яамны 
нээсэн банкны тусгай дансанд байршуулахыг шаардаж байна. Хэрэв тухайн уурхайн 
лизенз эзэмшигч байгаль орчныг нөхөн сэргээх арга хэмжээг бүрэн гүйцэт хэрэгжүүлж 
чадахгүйд хүрвэл Яам тус байршуулсан байгаль орчныг хамгаалах мөнгөн хөрөнгийг 
нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах ба шаардлагатай нэмэлт зардлыг уурхайн лиценз 
эзэмшигч хариуцна.  Хэрэв тухайн лиценз эзэмшигч нь БОУТ-д заасан үүрэг хариуцлагаа 
бүрэн гүйцэтгэж мөрдвөл тухайн байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг лизенз эзэмшигчид 
буцаан олгоно.   

• ОТ нь Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө, зардлыг жил бүр хянах, мониторинг хийх, шинэчлэх 
үүрэгтэй (“Уурхай хаалтын төлөвлөгөөнд жилийн үнэлгээ хийх”). Уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөнд хийх жилийн үнэлгээнд (i) уурхайг хаахаар тооцож буй огноо (“Уурхай хаах 
өдөр”), (ii) уурхайг хаахад гарах зардлын тооцоонд орсон өөрчлөлт (“Уурхайн хаалтын 
зардал”), (iii) дор дурдагдах үнэлгээ хийсэн өдрөөс эхлэн ОТ нь уурхайн хаалтын зардалд 
зориулан мөнгөн хөрөнгө хуримтлуулах өдрийг (“Уурхайн хаалтын зардлын хуримтлал хийх 
өдөр”) тусгаж өгнө. 

o Уурхайн хаалтын зардлын хуримтлал хийх өдөр нь (i) Уурхайг хаах өдрөөс 7 жилийн өмнө 
байх ба (ii) ОТ тооцоо хийж, тухайн тооцоо хийсэн өдрөөс Уурхай хаах өдөр хүртэлх 
хугацааны санхүүгийн мөнгөн урсгалын нийт дүн нь уурхай хаах зардлыг 2 дахин 
нэмэгдүүлснээс бага дүнтэй байна гэсэн тооцоо хийсэн өдрөөс өмнө байна. 

o Хаалтын зардлын хуримтлал хийх өдрөөс эхлэн Оюу толгой хамгийн түрүүнд хувьцаа 
эзэмшигчдийн ногдол ашгийн төлбөрт мөнгөн хуримтлал хийж эхлэх бөгөөд энэ нь   
уурхайн хаахад зориулах санхүүжилтийн нөөцийн дансанд жил бүр тэнцүү хэмжээний 
мөнгөн хуримтлал үүсгэх замаар Уурхай хаах өдөр гэхэд уурхай хаах зардлын дүнтэй 
тэнцүү санхүүжилт бүрдүүлэх баталгаа болно. Тухайн жилийн мөнгөн урсгал нь тухайн 
жил хийх ёстой хуримтлалын дүнд хүрэлцээгүй тохиолдолд дутсан дүнгээр дараагийн жил 
нь гүйцээж хийнэ. Мөнгөн хуримтлалын дүнд Уурхайн хаалтын зардалд орсон аливаа 
өөрчлөлтийг тусгаж, тодотгол хийнэ. 

2.5 Уурхайн түр/ төлөвлөөгүй хаалтын зардал 
 
2.4-р хэсэгт дурдсанчлан уурхайг түр хугацаагаар эсвэл төлөвлөөгүй нөхцөл байдал үүссэнтэй 
холбоотой хаах тохиолдолд хэрэгжүүлэх уурхайг аюулгүй болгох, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг 
боловсруулж, МУ-ын холбогдох эрх бүхий байгууллагаар батлуулна. ОТ нь уурхайг урьдчилан 
төлөвлөөгүй нөхцөлд хаах шаардлагатай болвол тус нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, журмыг 
мөрдөх үүрэгтэй. Санхүүгийн талаасаа үйлчилгээ, арчилгааны зардал хөрөнгөөс гадна хаалт хийх 
зардалд Оюу толгойны хөрвөх чадвартай хөрөнгийг зарж борлуулах үйл ажиллагааны зардлыг 
гаргах хангалттай мөнгөн хөрөнгө (мөнгөн хөрөнгийн тайлан тэнцэл, хаалт хийхээс өмнө зарж 
борлуулсан баяжмалын борлуулалтаас орж ирсэн орлого зэрэг) Оюу толгойд байх ёстой гэж 
төлөвлөж байгаа юм. Оюу толгой төлөвлөөгүй хаалт хийх болсон тохиолдолд хаалтын зардал 
болон талбайн арчилгаа, үйлчилгээний зардалд зарцуулах хөрөнгийг бусад зардлуудын өмнө 
тавьж, баталгаажуулах ёстой. 

3 ОТ-Н ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦОО 

 
ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирлагын тогтолцоо нь Рио Тинтогийн ЭМААБООН-н удирдлагын 
тогтолцооны стандартын дагуу боловсруулагдсан ба уг стандарт, Олон улсын стандартчиллын 
байгууллагын (ISO) 14001 (Байгаль орчин), Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
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үнэлгээний цуврал стандартууд OHSAS 18001 болон эдгээртэй дүйцэх бусад олон улсын 
стандартуудад нийцсэн болно. 

3.1 Хамрах хүрээ 
 
ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоо нь ОТ-н явуулж буй болон ОТ-н өмнөөс хийж 
гүйцэтгэж буй хүдэр олборлох, баяжуулахтай холбоотой үйл ажиллагаанд хамаарна.  
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны хамрах хүрээнд мөн ОТ-н явуулж буй болон ОТ-н 
өмнөөс гүйцэтгэж буй уул уурхайн бус төсөлд хамаарах ба үүнд ОТ-н барьж байгуулсан, хожим нь 
ашиглалт,  менежментийг нь гуравдагч этгээд (засгийн газрын тохируулах чиг үүрэг бүхий 
байгууллага, боловсрол сургалтын байгууллага, гэрээт гүйцэтгэгч, орон нутгийн байгууллага гэх 
мэт) хариуцах барилга байгууламж бас орно.  
 
Энэхүү хамрах хүрээнд нэмж оруулах цаашдын төлөвлөгөө, барилга байгууламж, өргөтгөл зэрэг 
өөрчлөлтүүд нь ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонд нийцсэн байх ёстой ба Өөрчлөлтийн 
менежментийн журмын дагуу (OT-11-PRC-0001) хянаж үзсэний дараа оруулна. 

3.2 Бүтэц 
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны бүтцийг дор харуулсан 17 үндсэн элемент бүхий дөрвөн 
үе шаттай системээс  бүрдсэн тасралтгүй сайжруулах циклэд үндэслэн боловсруулсан.  
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Зураг 2: ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны үе шат болон 17 үндсэн элемент 

 
 
 

ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны элементүүдийг дор нэг бүрчлэн товч тодорхойлов. 

3.3 1-р элемент: Бодлого 
 
ОТ нь компанийн ЭМААБООН-ийн зорилго, үйл ажиллагааг тодорхойлсон ЭМААБООН-ийн 
бодлогыг баримталдаг. ЭМААБООН-ийн бодлогыг Компанийн Гүйцэтгэх Захирал жил бүр хянаж 
баталдаг ба бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, ОТ-д ажиллаж байгаа зочид 
төлөөлөгчдийн баримтлах гол шаардлагыг тус бодлогод тодорхой тусгасан байдаг. ЭМААБООН-
ийн бодлогын талаар бизнесийн бүх түвшин дэх ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчдэд маш тодорхой 
мэдээлэл өгдөг ба ОТ уурхайд ажиллаж эхлэхийн өмнөх чиг баримжаа олгох хөтөлбөрийн нэг 
хэсэгт багтдаг.   
 
ЭМААБООН-ийн бодлогыг ОТ-н портал дээр мөн хэвлэсэн хувилбарыг Улаанбаатар болон уурхайн 
талбар дахь оффисуудад нүдэнд харагдахуйц байрлуулсан байгаа. Олон нийтээс хүсэлт гаргасан 
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тохиолдолд хувийг гаргаж өгч болох бөгөөд мөн ОТ-н цахим хуудаст (www.ot.mn) байршуулсан 
байгаа.  

3.4 2-р элемент: Хууль, эрх зүйн болон бусад шаардлагууд 
 
ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог дараах холбогдох хууль эрх зүйн, стандартад 
нийцүүлэн боловсруулсан: 

• Монгол Улсын Засгийн газраас үндэсний болон аймаг, орон нутгийн хэмжээнд батлан гаргасан 
хууль эрх зүйн дүрэм, журмууд; 

• Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, протоколууд; 

• ISO 9001, ISO 14001 стандартууд; 

• OHSAS 18001; 

• ЕСБХБ Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд;  

• ОУСК Гүйцэтгэлийн Стандартууд; 

• Рио Тинтогийн ЭМААБО-ын Гүйцэтгэлийн стандартууд: Бидний ажлын арга барил; болон Рио 
Тинтогийн стандартууд.  
 

ЭМААБООН-ийн хууль, дүрэм журмын болон бусад үүрэг хариуцлагын бүртгэлд (OT-02-REG-0001) 
ОТ-н явуулж буй үйл ажиллагаанд хамаарах хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг 
тодорхойлсон болно. Гэрээт гүйцэтгэгчид мөн ОТ-н Гэрээт гүйцэтгэгчдийг удирдах тогтолцооны 
хүрээнд тэдний гүйцэтгэж буй ажилд хамаарах хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг 
тодорхойлон гаргаж ирэх шаардлагатай. 
 
ЭМААБООН-ийн хууль эрх зүйн болон бусад үүрэг хариуцлагын бүртгэл (OT-02-REG-0001)-ийг 
ЭМААБООН-ийн хэлтэс үүсгэсэн бөгөөд тогтмол шинэчилж, хөтөлдөг. Тус бүртгэл нь ОТ-н портал 
хуудаст байгаа бөгөөд тавигдаж буй шаардлагууд нь ЭМААБООН-ийн журам, төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан. 
 
Хууль, дүрэм журам зөрчсөн тохиолдол болон зөрчихөд хүргэж болзошгүй нөхцөлийг илрүүлэн 
тогтоож, Ослын удирдлагын журам (OT-14-PRC-0009)-д заасны дагуу Рио Тинто Бизнес Шийдэл 
систем дээр ЭМААБООН-ийн хэлтсийн залруулах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд оруулж бүртгэнэ.  
ЭМААБООН-ийн Хууль эрх зүйн болон бусад үүрэг хариуцлагын бүртгэлд (OT-02-REG-0001) хууль 
эрх зүйн хүрээнд тавигдаж буй шаардлагуудыг биелүүлэх үүрэг хариуцлагыг хэнд хуваарилж,  
шаардлагатай зөвшөөрлүүдийн хүчин төгөлдөр хугацааг хянан, тайлан, бүртгэлийн хөтлөлтийг 
тодорхой тусгаж оруулсан байдаг. 
 

3.5 3-р элемент:  Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг удирдах  
 
ОТ-н эрсдлийн үнэлгээ нь тасралтгүй үргэлжлэх процесс бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд үйл 
ажиллагааны хэсгийн ахлах удирдлага, ажилтнууд, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны ажилтнууд, 
ЭМААБООН-ийн мэргэжилтнүүд, гэрээт ажилтнууд оролцдог.  
 
ОТ-н аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг удирдах журамд (OT-03-PRC-0001-E) ОТ нь байгаль орчин, 
нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг цогц байдлаар авч үзнэ гэж заасан байдаг.  
 
Төлөвлөсөн, шинээр нэмсэгдсэн, өөрчлөлт оруулсан зэрэг ОТ дахь бүх үйл ажиллагаа нь Рио 
Тинтогийн Аюул, эрсдлийг удирдах тухай журмын шаардлагуудыг хангах ёстой.  Ямар нэгэн аюул 
илэрвэл тухайн эрсдлийн нөхцөл, шинж чанар, хамрах хүрээнээс шалтгаалан эрсдлийн үнэлгээ 
хийх болно.  Дараах үнэлгээний аргыг ашиглан эрсдлийн үнэлгээ хийнэ.  

http://www.ot.mn)-/
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1-р түвшин – Ажил эхлэхийн өмнөх аюулын үнэлгээ (Хийх ажил/үйл ажиллагаанд үндэслэн 
хийнэ)  
 
Ажил эхлэхийн өмнөх аюулын үнэлгээ (Түвшин 1) нь хийх гэж буй ажлын даалгаварт үндэслэн хийх 
үнэлгээ бөгөөд нэг хүн буюу аль эсвэл багахан хэмжээний баг өдөр тутмын ажлын хүрээнд хийж 
явуулах ба бүх ажилчид ажлаа хийж гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө тус үнэлгээг хийх ёстой. 
 
Дараах аргыг хэрэглэж эрсдлийн үнэлгээ хийнэ: 
 
• Шинэ ажил буюу ажлын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухайн ажлыг хийж эхлэхээс 

өмнө тус ажлын энгийн үйлдэлтэй холбоотой аюул, эрсдэл байгаа эсэхийг УХААН үнэлгээ 
хийж тодруулна (OT-2-PRC-0003-д тодорхой заасны дагуу). 

• TRACK хийсний дараа тухайн илэрсэн аюулд хангалттай хяналт тавихгүй байгаа бол Ажлын 
аюулын дүн шинжилгээ (ААДШ) хийж эрсдлийн үнэлгээ хийнэ  (OT-2-PRC-0005-д тодорхой 
заасны дагуу). 
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2-р түвшин – Эрсдэлийн чанарын үнэлгээ  
 
Эрсдэлийн чанарын үнэлгээг (2-р түвшин) ажлын байран дахь эрсдэл эсвэл ижил өртөлтийн бүлэг 
дэх эрсдлийг үнэлэх зорилгоор 5x5 эрсдлийн матриц (OT-03-COM-0009/10-E-HSEC Эрсдлийн 
матриц A4/халаасны карт) ашиглан хийдэг ба энэ үнэлгээг ажлын байр болгонд нэг бүрчлэн хийж, 
ОТ портал дээрх ЭМААБООН-ийн хэлтсийн хуудас байршуулсан эрсдлийн нэгдсэн бүртгэлд албан 
ёсоор оруулж баримтжуулах ёстой. Аюул эрсдэл болон хяналтын түвшин нь ижил түвшинд байгаа 
нөхцөлд эдгээрийг ажлын байр тус бүрээр ангилж оруулахгүйгээр хамтад нийлүүлэн нэг бүлэг 
болгож ангилна.  
 
3-р түвшин – Эрсдэлийн тоон үнэлгээ 
 
3-р түвшинд илүү өндөр түвшний үнэлгээний арга (тоон дата моделууд) ашиглан эсвэл мэргэшсэн 
шинжээчийн дүгнэлт ашиглан үнэлгээ хийнэ. Энэ түвшний үнэлгээг 2–р түвшний чанарын 
үнэлгээгээр ноцтой (IV ангилал) гэж ангилагдсан бүх төрлийн эрсдэлд хийнэ. 
 
Гол арга техникт: 
 
• Эрсдлийн хэсэгчилсэн тоон үнэлгээ; 

• Аюул ба ажиллах боломжийн судалгаа (HazOps); 

• Үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны хяналт; 

• Үйл ажиллагаа явагдаж буй барилгад хийх үнэлгээ  
 
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Рио Тинтогийн Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг үнэлэх удирдамжаас үзнэ 
үү.  
 
Эрсдлийн Үнэлгээний Форумаар аюулыг байнга тогтмол олж тогтоох, эрсдлийн үнэлгээ хийх, 
шаардлагатай хяналтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэнэ.  Эрсдлийг 
тодорхойлсноор Эрсдэл тодорхойлох, эрсдлийн үнэлгээний бүртгэл-д оруулахын зэрэгцээ тухайн 
ослын тохиолдлын чиг хандлага, аудитаар илрүүлсэн ноцтой дүгнэлтүүд, орон нутгийн иргэдийн 
санал гомдол, хууль эрх зүйн болон бусад тавигдах шаардлагууд, бизнесийн ерөнхий 
шаардлагуудыг зөрчсөн нөхцөл тохиолдол зэргийг мөн тус бүртгэлд тэмдэглэн оруулна.  
 
Хяналтын арга хэмжээ нь ОТ-н менежменттэй болон өөр гадны менежменттэй ажлын байранд 
тогтмол болон тогтмол бус хийгдэж буй бүх үйл ажиллагааг хамрах бөгөөд ОТ нь эрсдлийг арилгах, 
орлуулах, инженерингийн шийдэл ашиглах, захиргааны арга хэрэглэх, хувийн хамгаалах хэрэгсэл 
хэрэглэх гэх мэт эрсдлийн менежментийн бүх үйл ажиллагаанд хяналтыг шат дараалан явуулах 
болно.  

3.6 4-р элемент: ЭМААБООН-ийн удирдлагыг сайжруулах төлөвлөгөө  
 
ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагыг сайжруулах төлөвлөгөө нь зорилго, зорилт, үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох, сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулах, зорилго, зорилтдоо хүрэх процессийг хянах, 
багийн ахлагч болон багийнхантай хийх албан ёсны уулзалт, ЭМААБООН-ны удирдлагыг онцгой 
сайн хэрэгжүүлсэн тохиолдолд урамшуулах хөтөлбөр зэргийг хамарсан динамик процесс юм. 
 
ОТ-н ЭМААБООН-ийн зорилтот түвшин, Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг дорх хүчин зүйлсийг 
харгалзан тодорхойлсон: 
 
• Рио Тинтогийн алсын хараа, стратегитай нийцсэн байдал; 
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• Рио Тинтогийн ЭМААБО-ы дотоод болон гадаад зоритот түвшний шаардлагуудтай нийцсэн 
байдал; 

• Үзүүлэлтүүд нь ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах, багийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн 
байх. 
 

Байгууллага, баг, хэлтэс, хувь хүмүүсийн ЭМААБООН-ийн зорилго, зорилтыг тодорхойлоход 
эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон ЭМААБООН-ийн ноцтой эрсдэл, ноцтой зөрчил болон бусад 
шаардлагуудыг харгалзан үздэг. Хувь хүн, баг, хэлтэс, байгууллагын ЭМААБООН-ийн зорилго, 
зорилт нь Сайжруулалтыг төлөвлөх журамд (OT-04-PRC-0003) тусгасан процесстой нийцэж буй 
эсэхэд удирдах ажилтнууд хяналт тавина. Зорилго, зорилтыг тодорхойлох, жилийн менежментийн 
хөтөлбөрүүдийг нэгтгэх үүргийг ЭМААБООН-ийн хэлтэс болон компанийн Гүйцэтгэх захирал 
хүлээнэ. Энэ ажлын явцыг ОТ Гүйцэтгэх хорооны хурлаар тогтмол авч хэлэлцэн хяналт тавина.  
 
БОННҮ-нд тулгуурлан ОТ нь 1-р хүснэгтэд үзүүлсэн Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө 
болон холбогдох журмуудыг хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчин, нийгмийн эрсдлүүдийг удирдаж, 
нөлөөллийг бууруулна.  

 
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдлийг Рио Тинтогийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэлийн стандартад нийцсэн ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо, журмуудыг хэрэгжүүлэн удирдана. 

3.7  5-р элемент: Байгууллагын үүрэг хариуцлага 
 
Төсөл ЭМААБООН-ийн шаардлагыг тогтмол хангах, ажилчид, үндсэн болон гэрээт ажилтнууд 
үүргээ биелүүлэх, холбогдох тайлан мэдээллийг улсын эрх бүхий байгууллага, хөрөнгө оруулагч, 
зээлдүүлэгчид, бусад оролцогч талуудад өгч буй эсэхэд хяналт тавихад шаардагдах санхүүгийн, 
техникийн болон материаллаг эх үүсвэрээр компанийн ахлах удирдлага хангаж өгнө. 
 
ОТ-н ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ЭМААБООН-ийн чиглэлээр хүлээх үүрэг хариуцлагыг 
OT-05-PRC-0001-д тодорхойлсон болно. Тодорхой элемент болон ноцтой эрсдэлтэй холбоотой 
хүлээх үүрэг хариуцлагыг холбогдох журам болон ажилчдын ажлын чиг үүрэг, ажилтны ажлын 
төлөвлөгөө зэрэгт тодорхой оруулсан. Орон нутгийн хууль эрх зүйн зохицуулалтын дагуу тодорхой 
үүрэг хүлээж буй бүх ажилчдыг ажилд томилохдоо үүрэг хариуцлагыг нь бичгээр нарийвчлан 
тодорхойлно.  Тусгай сертификат шаардлагатай бол томилогдсон ажилтан зохих мэргэжлийн 
байгууллагад элсэх эсвэл компанийн зүгээс сертификатын шалгуурыг хангахад нь туслалцаа 
үзүүлэх шаардлагатай. 
 
ЭМААБООН-ийн мэргэжилтний үүрэг ба нэмэлт дэмжлэг туслалцаа 
 
ОТ нь ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх чиглэлээр ажилладаг тусдаа бие 
даасан ЭМААБООН-ийн хэлтэстэй. ЭМААБООН-ийн хэлтэст ЭМААБООН-ийн тусгай нарийн 
мэргэшсэн мэргэжилтэн байхгүй тохиолдолд ОТ нь ЭМААБООН-ийн чиглэлээр нарийн мэргэшсэн 
мэргэжилтэн буюу зөвлөхийг Рио Тинто болон гадны гэрээт гүйцэтгэгчээр дамжуулан авах болно. 
 
ЭМААБООН-ийн хороод  
 
ЭМААБООН-ийн хороо нь олон янзын чиг үүрэг бүхий багууд ЭМААБООН-ийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд өөрсдийн чиг үүрэгтэй холбогдох хэсгүүд дээр үр дүнтэй хамтран ажиллах 
нөхцөлөөр хангах зорилготой. ЭМААБООН-ийн хорооны хурлаар ЭМААБООН-тай холбоотой 
дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ:  

• ЭМААБО-ны журмууд батлах; 

• гүйцэтгэлийг хянах; 
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• шийдвэр гаргах; 

• асуудлыг хянан хэлэлцэх, сайжруулах санал дэвшүүлэх; мөн 

• ЭМААБООН-тай холбоотой чухал мэдээлэлийг мэдээлэх.  
 

Зураг 3-т ЭМААБООН-ийн хорооны бүтэц, хурлын агуулга, зохион байгуулах давтамжийг тодорхойлон 
харуулав. 

Зураг 3: ЭМААБООН-ийн хорооны бүтэц 

 
 
Ажлын байрны тодорхойлолт  
 
Ажлын байрны тодорхойлолтод тухайн албан тушаалын хүрээнд тавигдах шаардлагуудаас гадна 
ЭМААБООН-ийн чиглэлээр хүлээх гол үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж өгдөг. Ажилтны албан 
тушаалаас хамаараад ЭМААБООН-ийн чиглэлээр ерөнхий мөн тусгай үүрэг хариуцлага хүлээж 
болно. ЭМААБООН-ийн тусгай үүрэг хариуцлагыг ажлын байрны тодорхойлолтод тусгаж, дараах 
дэм дарааллын дагуу үндсэн болон гэрээт ажилтанд мэдэгдэнэ: 

• ОТ-н Алсын хараа, эрхэм зорилго, Үнэт зүйлс, Бидний ажлын арга барил; 

• ОТ-н ЭМААБООН-ийн болон хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого; 

• Амь насаа хамгаалах дүрэм, Аюулгүй ажиллагааны зарчмууд;  

• Баримжаа олгох хөтөлбөр, сургалт; мөн 

• Ажил эхлэхээс өмнөх багийн уулзалт. 
 

ЭМААБООН-ийн ерөнхий үүрэг хариуцлага 
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ОТ-н ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн хүлээх ЭМААБООН-ийн ерөнхий үүрэг хариуцлагыг OT-
05-PRC-0001 Байгууллагын хүний нөөц, үүрэг, хариуцлага баримт бичиг болон ОТ-н ЭМААБООН-
ийн төлөвлөгөө, журам нэг бүрт тодорхойлсон. 
 
ЭМААБООН-ийн тогтолцоо, эрсдлийн удирдлага хариуцсан менежер нь ОТ-н ахлах удирдлагын 
томилсон,менежментийн төлөөлөл бөгөөд ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, 
урт хугацаанд тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү, технологи, бүтэц зохион 
байгуулалтын үүрэг хариуцлагуудыг хянаж зохицуулна. 

3.8 6-р элемент: Сургалт, ур чадвар, мэдлэг  
 
Ажилчид нь албан үүргийнхээ хүрээнд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон 
нутагтай холбоотой асуудлуудыг удирдахад шаардагдах мэдлэг, чадвар олгох сургалтад 
хамрагдсан байна. Сургалтад тавигдах шаардлагыг OT-06-PRC-0001-д тодорхой заасан. Гол 
сургалтуудад дараах багтана:  
 
• ОТ-н чиг баримжаа олгох хөтөлбөрийн хүрээнд бүх үндсэн болон гэрээт ажилтнуудад 

зориулсан ЭМААБООН-ийн ерөнхий мэдлэг өгөх сургалт; 

• Ажил үүргийнхээ хүрээнд онцгой, аюултай нөхцөлд ажиллах ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдэд 
зориулсан тусгай сургалт;  

• ОТ-н сургалтын хэрэгцээ шаардлагын үнэлгээгээр ЭМААБООН-т ноцтой  эрсдэл учруулах үйл 
ажиллагаа явуулахад шаардагдах ур чадвруудыг тодорхойлдог;  

• Сургалтын бүртгэл мэдээллийг Сургалтын удирдлагын системд оруулах ба холбогдох ур 
чадварын гэрчилгээний хуулбарыг (хамааралтай бол) ОТ-н Сургалтын хэлтсийн архивт 
оруулдаг.  

3.9 7-р элемент: Ханган нийлүүлэгч болон гэрээт гүйцэтгэгчийг удирдах 
 
Тоног төхөөрөмж, материал, ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг ОТ-н төслийн 
стандартуудын шаардлагад нийцүүлэхийн тулд Гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах процессийг 
хэрэгжүүлнэ. Гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах процесс нь ханган нийлүүлэгч болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдийг Рио Тинтогийн бүх бизнесийн группууд зайлшгүй мөрдөх Рио Тинтогийн 
ЭМААБООН-ийн стандартад нийцүүлэн удирдах арга замыг тусгасан. ОТ-н гэрээний удирдлага 
болон гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах процессын гол үе шатуудыг ОТ-07-PLN001-E Гэрээт 
гүйцэтгэгтэй хамтран ажиллах баримт бичгийн хүрээнд удирдана. 

Гэрээт гүйцэтгэгчийг удирдах гол үе шат, процесс  
 
ОТ-н гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллахдаа хэрэгжүүлдэг гол үе шатуудыг дор үзүүлэв: 

• Урьдчилсан үнэлгээ; 
• Гэрээ хэрэгжүүлэх чадамжийг үнэлэх; 
• Үйлчилгээ, холбогдох барааг худалдан авах; 
• Үйлчилгээ худалдан авах;  
• Гэрээний хэрэгжилтийг удирдах ; мөн 
• Гэрээт гүйцэтгэгчийг удирдах 
 
Эдгээр үе шатуудад хийгдэх ажлыг Гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах гарын авлагад (OT-07-
GDL-9007) нэг бүрчлэн зааж өгсөн ба үүнд уурхай талбар руу тоног төхөөрмж, хүн хүч аваачих, 



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 
 

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхлэх 

хугацаа: 
01.09.2013 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0003 

Засварласан: 
1 

 

Page 26 of 67 
UNCONTROLLED COPY WHEN PRINTED.  REFER TO PROSPECT FOR LATEST VERSION 

PRINTED DATE: 2019-10-22 

ажлын явцыг удирдах, үе шатуудад хяналт тавьж, хаах зэрэг багтана. Хангамжийн процессуудыг 
Гэрээт гүйцэтгэгчийн удирдах тогтолцоо баримт бичигт (ОТ-07-PLN-001) тусгасан.  

3.10 8-р элемент: Баримт бичгийн хяналт 
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны бүх шаардлагыг хангуулах зорилгоор журам,  
удирдамжийг боловсруулж, баримтжуулсан байдаг. Баримтжуулах систем нь ЭМААБООН-ийн 
бодлого, ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны гарын авлага, удирдлагын төлөвлөгөө, журам, 
Ажлын стандарт журам, маягт болон шалгах хуудаснаас бүрдэнэ. Эдгээр бүх баримт бичгийг 
Баримт бичиг ба Баримт бичгийн хяналтын журмын (OT-08-PRC-0001) дагуу удирдан хянаж, ОТ-н 
портал хуудаст бүх ажилтнууд, гэрээт ажилтнуудад нээлттэй байршуулна. Эдгээр баримт бичигт 
зөвхөн тухайн баримт бичгийг хариуцагч өөрчлөлт оруулах боломжтой байх ба тус ажилтан баримт 
бичгийн хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн хувилбарыг ОТ-н порталд тавих үүрэгтэй. Үндсэн баримт 
бичгүүд болон баримт бичгийн ангиллыг дор товч харуулав. 
 
ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны гарын авлага  
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны гарын авлагад ОТ-н удирдаж буй үйл ажиллагаануудад 
хэрэгжүүлдэг ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны элементүүдийг хураангуйлсан болно.  
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлснээр тус тогтолцоо нь ОТ-н биелүүлэх ёстой 
ЭМААБООН-ийн дорх шаардлагуудтай нийцэх юм: 
 
• Төрийн эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах, батлуулах, мөн МУ-н хууль эрх зүйн 

шаардлага; 

• Рио Тинтогийн ЭМААБООН-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд; 

• Бидний ажлын арга барил: Группийн бизнесийн ёсзүйн дүрэм; 

• OHSAS 18001 болон 

• ISO 14001 стандартыг хангасан ЭМААБО-ы удирдлагын тогтолцооны стандартууд; 

• ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлагууд; болон 

• ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд.  
 

ОТ-н ЭМААБООН-ийн стандартууд 
 
Рио Тинтогийн ЭМААБООН-ийн стандартуудыг ОТ-н ЭМААБООН-ийн стандарт болгон буулгасан.  
Эдгээр стандартуудад Рио Тинтогийн удирдаж буй бүх үйл ажиллагаанд зайлшгүй дагаж мөрдөх 
ЭМААБООН-ийн шаардлагуудыг заасан бөгөөд Рио Тинто группийн хувьд ноцтойд тооцогдох 
ЭМААБООН-ийн эрсдэлүүдийг тусад нь ЭМААБООН-ийн элемент болгож ангилсан. 
 
Удирдлагын төлөвлөгөө, журам 
 
Төслийн ЭМААБООН-ийн шаардлагуудыг хангах зорилгоор удирдлагын төлөвлөгөө, журмууд 
боловсруулснаар ОТ-н үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалт дахь өндөр эрсдэлтэй  
бүрэлдэхүүн хэсэгт тохирсон заавар удирдамж боловсруулах, хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрэлдэнэ. 
Эдгээр баримт бичигт стандартын шаардлагыг хэрхэн хангах талаар тайлбарласан байдаг. 
ЭМААБООН-ийн асуудлууд нь нарийн түвэгтэй цогц асуудал учраас үр дүнтэй удирдахын тулд 
тусгай удирдлагын төлөвлөгөө, журам гаргаж болно.  
 
Ажлын стандарт журам (АСЖ) 
 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн ноцтой эрсдэл агуулсан ажил 
гүйцэтгэх тохиолдолд тухайн ажлын дараалал, ЭМААБООН-ийн ноцтой эрсдэлийг бүхий ажлын 
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даалгаврыг хянах, удирдах гол арга хэмжээг тусгасан, тухайн ажлын онцлогт тохирсон АСЖ-ыг 
дагаж мөрдөнө. Энэ зааварчилгааг тухайн ажлыг хариуцах хэлтэс хариуцаж, хамгийн сүүлд гарсан 
хувилбарыг ОТ порталд тавих, хэрэглэхээ больсон бүх баримт бичгийг цахим баримт бичгийн 
менежментийн системээс тухай бүр хасна.  
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3.11 9-р элемент: Мэдээлэх, зөвлөлдөх 
 
Мэдээлэх, зөвлөлдөх журам (OT-09-PRC-0001) нь ОТ-д мөрдөж буй ЭМААБООН-ийн дотоод болон 
гадаад хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх гол процессыг тодорхойлно. Тогтмол зохион байгуулдаг 
уулзалт, хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд хамгийн түрүүнд аюулгүй ажиллагааны 
мэдээлэл хуваалцахаар тусгаж өгдөг. Үүнээс гадна ЭМААБООН-ийн асуудалд тусгайлан чиглэсэн 
дараах уулзалт, хурлуудыг ОТ-д зохион байгуулдаг: 
 
• ЭМААБООН-ийн баримт бичгийг боловсруулах, хянан хэлэлцээд янз бүрийн хэлтсийн 

төлөөллийг оролцуулах. Баримт бичиг, дата, бүртгэл хянах журамд (OT-15-PRC-0001) 
шийдвэр гаргах болон үйл ажиллагааны журмыг боловсруулахад ажилтнууд ямар үүрэг 
рольтой оролцох талаар тодорхой заасан байдаг;  

• Ажлын байран дахь ЭМААБООН-ийн асуудлыг удирдахад нөлөөлөх өөрчлөлт оруулах бол 
байгууллагын дотоод болон гадаад оролцогч талуудтай зөвлөлдөх.– Өөрчлөлтийн удирдлагын 
журамд (OT-11-PRC-0001) байгууллага дотор өөрчлөлт оруулахтай холбоотой ажилтнуудын 
хүлээх үүрэг хариуцлагыг дэлгэрэнгүй заасан болно; 

• ЭМААБООН-ийн Хорооны хурал дээр тайлан мэдээлэл танилцуулах, төлөөлөх;  

• ЭМААБООН-ийн хүрээний асуудлаарх ганцаарчилсан мэдээлэл, харилцаа; 

• Орон нутгийн хэлтэс, Олон нийт, гадаад харилцааны хэлтэстэй зөвлөлдсний үндсэн дээр 
ЭМААБО болон орон нутагтай холбоотой асуудлаар сонирхогч талууд, нөлөөлөлд өртсөн 
талуудтай харилцсан захидал харилцааг хүлээж авах, баримтжуулах, хариу өгөх, осол 
зөрчлийн талаар МУ-ын хууль тогтоомжид заасны дагу холбогдох эрх бүхий байгууллагад 
мэдээлэх;  

 
ЭМААБООН-ийн холбогдолтой агуулгыг дараах хэлбэрүүдийг оролцуулан үйл ажиллагаанд 
үндэслэсэн бусад харилцааны нэг бүрэлдэхүүн болгон авч хэлэлцэнэ: 

• Ээлж эхлэхийн өмнөх болон бусад товлосон багийн хурал; 

• Ажилчид болон шууд удирдлага/ахлах ажилтнуудын хоёр жилд нэг удаа хийх ажлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээ; 

• Ажлын явц, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцох долоо хоног тутмын хурал; 

• Орон нутгийн хэлтэс, Ажилтны оролцоог дэмжих хэлтсээс эрхлэн гаргадаг тодорхой хэвлэл, 
товхимол; 

• ОТ-н дотоод сүлжээний интранет, SharePoint, Рио Тинтогийн портал форум; мөн 

• Ажлын байрны мэдээллийн төвөөр дамжуулан харилцах. 
 
ЭМААБООН-ийн Хорооны хурал 
 
Хууль эрх зүй, зохион байгуулалтын хүрээнд тавигдах шаардлагын дагуу тогтмол зохион 
байгуулагддаг ЭМААБООН-ийн хорооны хурлыг бүх ажлын хэсгүүдийн хамтарсан уулзалт 
хэлбэрээр зохион байгуулж, бодлого, зорилт тодорхойлж, ЭМААБООН-ийн асуудлуудыг удирдан, 
хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, ЭМААБООН-ийн асуудлаар харилцан мэдээлэл солилцоно.  
 
ЭМААБООН-ийн асуудлаар гадаад талуудтай харилцах, зөвлөлдөх, тайлагнах, орон 
нутгийн удирдлагатай харилцах 
 
Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер нь ОТ-н амжилт, үйл ажиллагааны талаар орон 
нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх, ЭМААБООН-ийн асуудлаар олон нийтийн мэдлэгийг 
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дээшлүүлэх зорилготой орон нутгийн иргэдтэй зөвлөлдөх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. 
Сонирхогч талууд болон нөлөөлөлд өртсөн малчдаас ирсэн санал гомдлыг тэмдэглэн бүртгэж 
боломжтой бол санал гомдлын хариуг тухайн хувь болон хэсэг бүлэгт тухай бүрт нь өгнө. 

ОТ ЭМААБООН-ийн Ерөнхий менежер эсвэл Орон нутгийн харилцааны Ерөнхий менежер нь 
компанид хэрэгжүүлж байгаа болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны ноцтой 
эрсдэлийн удирдлага, гүйцэтгэлийн талаар харилцагч талуудад өгөх мэдээлэл болон уг 
мэдээллийг хэрхэн хүргэх тал дээр шийдвэр гаргана.  

ОТ холбогдох чиглэлийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллахад ЭМААБООН-ийн дүрэм, журмын 
хэрэгжилтийн баг, Гадаад харилцааны баг үндсэндээ харилцаа холбоог хариуцан ажиллана. 
Гэнэтийн ослын үед холбоо барих төлөвлөгөөг Бизнесийн үйл ажиллагаа тогтвортой явуулах, 
сэргээх хөтөлбөр болон Гэнэтийн ослын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний нэг хэсэг 
болгон оруулж өгнө. Гадаад харилцагч талуудад тогтмол мэдээлэл өгөх механизмд дараах арга 
хэрэгслүүд багтана: 

• www.ot.mn 

• Томоохон хурал зөвөлгөөн, салбарын холбоо байгууллагууд 

Дээрх сувгууд нь Рио Тинтогийн холбогдох стандартын шаардлагатай нийцэж байх ёстой.  

3.12 10-р элемент: Үйл ажиллагааны хяналт 
 
ЭМААБООН-ийн бүх аюул эрсдэл, нөлөөлөлд өртөх талбаруудыг ЭМААБООН-ийн эрсдлийн 
бүртгэлд тодорхойлон гаргасан байдаг.  Эдгээр эрсдэлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг Рио 
Тинтогийн ЭМААБО-ы гүйцэтгэлийн стандарт болон МУ-ын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар 
хянана. Багийн ахлагч нар хариуцсан хэсэгтээ хамаарах ЭМААБООН-ийн эрсдэлийг хянах үйл 
ажиллагааны хяналтын арга хэмжээг боловсруулсан эсэхийг нягтлах үүрэгтэй. Багийн ахлагч нар 
холбогдох стандарт, журмын агуулгыг хариуцсан хэсэгтээ сайтар танилцуулж, хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй.  
 
Ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид нь холбогдох үйл ажиллагааны хяналтын дагуу ажлаа хийж 
гүйцэтгэх үүрэгтэй. Үйл ажиллагааны хяналт нь эрсдлийг хянах арга хэмжээ авах шаардлагатай 
бүх үйл ажиллагаанд хамаарна.  Үүнд дараах үйл ажиллагаанууд орно: 
 
• үйл ажиллагаа явуулж буй газартаа эрсдлийн үнэлгээ хийх (3-р элемент: Аюулыг тодорхойлох, 

эрсдлийг удирдах); 

• Хэрвээ тухайн журам байхгүй бол ОТ-н бодлого, зорилтоос хазайхад хүргэж болох нөхцөл 
байдлыг арилгах журам гаргаж, мөрдөх; 

• Эрсдлийн талаар ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид мэдээлж, ЭМААБООН-ийн асуудлаарх 
харилцаанд тэднийг сургаж бэлтгэснээр зохих хяналтыг арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах; 

• Процесс, баримтжуулалтыг дахин үнэлж, шаардлагатай бол сургалтын материалыг шинэчлэх; 

 
Дараах нөхцөлд мөрдөгдөж буй журамд өөрчлөлт оруулах, шинээр журам боловсруулах буюу 
эрсдэл хянах бусад төрлийн механизмыг бий болгож болно: 
 
• Эрсдлийн үнэлгээ хийхээс өмнө ямар нэг шинэ тоног төхөөрөмж, шинэ технологи нэвтрүүлэх 

шаардлага гарах; 

• Ажлын байрны шийдэл, технологи, суурилуулалт, машин тоног төхөөрөмж, ажиллуулах дүрэм 
журам, ажлын зохион байгуулалтад өөрчлөлт орох; 

• Осол зөрчил гарах эсвэл гарах шахах; 

• Зөрчил, асуудал илрүүлэх, эсвэл илүү үр ашигтай арга технологи олж харах; 

http://www.ot.mn/
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• Ноцтой эрсдэлийн удирдлага, шинэ хууль тогтоомж мөн/эсвэл компаниас тавигддаг 
шаардлагын биелэлт зэрэгт үзлэг шалгалт мөн/эсвэл аудит хийх; 

• Хурал зохион байгуулах, үнэлгээ хийх, баримт бичгийг хянах үзэх гэх мэт. 
 
Удирдлагын төлөвлөгөө болон хэрэгжүүлэх баримт бичиг нь ЭМААБООН-ийн удирдлагын 
тогтолцооны 10-р элементэд хамаарна. 
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Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө  
 
ОТ-н ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлэх нөлөөллийг бууруулах, удирдах арга хэмжээнүүдийг 
бүрэн эхээр нь БОННҮ-с үзэж болно. БОННҮ-г тухайн үед хийгдсэн судалгаа, үнэлгээнд үндэслэн 
боловсруулсан тул зарим мэдээ баримт нь хуучирсан байж болохыг анхаарна уу. Төслийн анхны 
шийдэл, бүтээн байгуулалтыг Монгол улсаас баталсан стандарт, зөвшөөрөл, бусад боломжит 
хувилбаруудын цогц үнэлгээнд үндэслэн хийсэн тул нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний 
эрэмбийг мөрдөх тал дээр салбарын олон улсын тэргүүн туршлага болон зээлдүүлэгч нарын 
шаардлагатай зуун хувь нийцүүлж чадаагүй болно. 
 
ОТ-н боловсруулсан байгаль орчин, нийгэмд чиглэсэн удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийг Хүснэгт 1-д 
нэгтгэн харуулсан. Эдгээр баримт бичгүүдийг ОТ портал хуудас болон олон нийтэд зориулсан вэб 
хуудасаас (ot.mn) үзэх боломжтой. Энэ баримт бичгүүдийг тухайн баримт бичгийг хянан авч үзэх 
процессын дагуу тогтмол шинэчилж шаардлагатай бол өөрчлөлт оруулдаг.  

3.13 11-р элемент: Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө  
 
Өөрчлөлтийн удирдлагын журамд (OT-11-PRC-0001) өөрчлөлтийг удирдах, тухайн өөрчлөлттэй 
холбоотой ЭМААБООН-ийн эрсдэлийг удирдах үр дүнтэй хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 
процессыг тусгаж өгсөн байдаг. Өөрчлөлтийн удирдлага гэдэг нь ОТ-н бүтээн байгуулалт хийх, үйл 
ажиллагаа явуулах, удирдах арга ажиллагаа эсвэл процесст өөрчлөлт оруулсны улмаас аюулгүй 
ажиллагаа сулрах, эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх зэргээр бизнест алдагдал 
үүсэхээс сэргийлэх, нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн процесс юм. Хамгийн чухал зүйл нь 
харилцан мэдээлэх юм.  
 
Тухайн өөрчлөлттэй холбоотой ЭМААБООН-ийн эрсдэлийг үнэлэх, удирдах гол элементүүдэд дорх 
багтана: 

• Хүний нөөцийг хамруулан үйлдвэр, технологи, системд хийгдэх бүх өөрчлөлтөд  Өөрчлөлтийн 
удирдлагын журмыг дагаж мөрдөнө; 

• ОТ тухайн өөрчлөлт нь төлөвлөсөн, төлөвлөөгүй, гэнэтийн, аажим байхаас үл хамааран 
өөрчлөлттэй холбоотой өндөр эрсдэлтэй байж болзошгүй талбаруудыг тодорхойлсон байдаг;  

• ОТ-н Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг удирдах журмын (OT-03-PRC-0001) дагуу төлөвлөгөөт  
өөрчлөлтийн эрсдлийн үнэлгээ хийдэг; 

• Өөрчлөлт хийх болсон өөрчлөлт хийх үндэслэлийг тодорхойлох, өөрчлөлтийн удирдлагын 
процесыг хэрхэн эхлүүлэх тал дээр бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийг бэлтгэж, холбогдох ур 
чадварыг олгосон байна;   

• Байгууллагын дотоод болон гадны оролцогч талуудад өөрчлөлтийн талаар зохих мэдээллийг 
өгдөг. 

 
Хамрах хүрээ 
 
Өөрчлөлтийн удирдлагын процессыг өөрчлөлт хийгдэж болох дараах үйл ажиллагаануудад дагаж 
мөрдөнө: 
 
• үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн шийдэл, дахин төлөвлөгөө, бүтээн байгуулалт; 

• уурхай/ил уурхайн шийдэл, төлөвлөлт, албан ёсны хязгаараас гаднах суурийн хяналт; 

• Шинэ үйлдвэр, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, засвар шинэчлэл оруулах; 
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• Ашигласан материал, тэдгээрийн бүтэц, найрлага, шинж чанар. Үүнд шинэ химийн бодис 
болон организм орно; 

• Технологи, тоног төхөөрөмжид шинээр нэмж оруулсан химийн бодис; 

• Зураг төсөл, болон зохион бүтээсэн процесс технологи; 

• Үйл ажиллагаа болон засвар үйлчилгээнд шинээр ажлын стандарт журам нэвтрүүлэх эсвэл 
мөрдөж байсан журамд өөрчлөлт оруулах; 

• Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны тоног төхөөрөмж, журам, бодлого, 
стандартууд; 

• Цахилгаан процесс/технологийн хянах төхөөрөмжийн одоогийн мөрдөж буй тогтоосон 
хязгаараас гадуурх тохиргоо; 

• Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, ажлын үүрэг хариуцлага; 

• Хүний нөөцөд орсон өөрчлөлт, хүний нөөцийн сургалт, ур чадварын шалгуур, тавигдах  үндсэн 
шаардлагууд; 

• Төслийн менежментийг үйл ажиллагаанд шилжүүлж хүлээлгэж өгөх; 

• Хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдах хэмжээ хязгаар, лиценз, зөвшөөрөл, гэрээ хэлэлцээр; 

• Газар ашиглалтын бүсийг тогтоох, газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө;  

• Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, Төслийн байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд 
тусгасан менежмент, мониторингийн арга хэмжээнд орсон нэмэлт өөрчлөлт зэрэг багтана.  

 
Өөрчлөлтийг тодорхойлох  
 
Өөрчлөлтийн матрицийн удирдамжийг ашиглан Өөрчлөлтийн удирдлагын процесс хэрэгжүүлэх үү 
эсвэл ажлаа ердийнхөөрөө үргэлжлүүлэх үү гэдгээ шийдвэрлэнэ.   
 
Тухайн үйлдвэр, тоног төхөөрөмж, процесс, хүний нөөцөд оруулсан өөрчлөлт нь тогтоосон шийдэл, 
зураг төсөл эсвэл зөвшөөрсөн хэмжээ хязгаараас хэтрээгүй байвал өөрчлөлт гэж үзэхгүй. Үүнд 
ердийн засвар үйлчилгээ болон үндсэн үйл ажиллагааг нь сэргээх бусад үйл ажиллагаа орно; 
Үүнийг мөн өмнөхтэй нь ижил болгож засварлах, сэргээх гэж нэрлэдэг. 
 
Өмнөхтэй нь ижил болгож засаж, сэргээх ажлыг өөрчлөлтийн удирдлагын процесс 
хэрэгжүүлэлгүйгээр хийж болно. Өөрчлөлтийн удирдлагын процессыг албан ёсоор хэрэгжүүлэх 
шаардлагагүй, гэхдээ шууд удирдлага буюу ахлах ажилтан нь засварын ажилд хяналт тавих 
шаардлагатай. Өөрчлөлтийн матрицийн удирдамжид олон төрлийн өөрчлөлтийн жишээг харуулсан 
байгаа. 
 
Өөрчлөлтийг тодорхойлсны дараа ОТ-н портал дээрх ОТ-н цахим Өөрчлөлтийн удирдлагын 
системийг (http://otmoc2/) ашиглан Өөрчлөлтийн удирдлагын процессыг эхлүүлнэ.  
 
Төлөвлөж буй өөрчлөлтийг үнэлэх  
 
Өөрчлөлт хийх бүх хүсэлтийг албан ёсоор хянан үзэж, Өөрчлөлтийн удирдлагын систем ашиглах 
зөвшөөрөл олгоно(өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл өгч батлах). 
 
Хэрэгжүүлэхийн өмнөх бэлтгэл ажлыг хийж эхлэхээс өмнө эхлээд тухайн концептыг Өөрчлөлтийн 
удирдлагын системд оруулах зөвшөөрөл олгох эсвэл олгохоос татгалзана. Батлах эрх бүхий албан 
тушаалын түвшин зэрэглэлийг Өөрчлөлтийн удирдлагын журамд заасан болно.  
 

http://otmoc2/
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Оруулахаар төлөвлөж буй өөрчлөлтийн эрдэслийг үнэлгээг ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын 
тогтолцооны журам, 3-р элемент Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг удирдах журмын дагуу хийж, 1 
болон 2-р ангиллын нөлөөллийг Өөрчлөлтийн удирдлагын системийн өөрчлөлтийн бүртгэлд 
хавсаргана.  
 
Эрсдлийн үнэлгээ нь өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхээс өмнө зайлшгүй хийх ёстой арга хэмжээ юм. 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа хариуцсан хэлтэс, Орон нутгийн харилцааны хэлтэс эсвэл байгаль 
орчны менежер нь 1 эсвэл 2- р зэргийн нөлөөлөлтэй өөрчлөлтөд эрсдэлийн үнэлгээ хийж 
эрсдэлийн түвшинг тодорхойлж ангилна. 
 
Өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх, мэдэгдэх  
 
Хэрэгжүүлэлтийн үе шатнаас хойших үе шатанд өөрчлөлт оруулахаар баталсан бол тус 
өөрчлөлтөд өртөх бүх талуудад өөрчлөлтийн талаар мэдэгдэнэ. Энэхүү мэдэгдэлд дараах зүйлс 
орно: 
 
• өөрчлөлтийн ашигтай тал; 

• өөрчлөлтийн үр дагавар; мөн 

• өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэлүүд хийгээд тэдгээрийг хянах хяналтын арга хэмжээ. 

 
Төслийн стандарт эсвэл Удирдлагын төлөвлөгөөнүүдэд томоохон өөрчлөлт оруулах шаардлага 
гарвал Төслийн зээлдүүлэгч нар гэх мэт гадны оролцогч талуудад дор заасны дагуу мэдэгдэнэ.  

Хүснэгт 2: Зээлдүүлэгч нарт өөрчлөлтийн талаар мэдэгдэхэд тавигдах шаардлага 

Нөлөөлли
йн 
ангилал 

Нөлөөллийн тодорхойлолт Авах шаардлагатай арга хэмжээ 

Ангилал 1  Дараах нөхцлийг бий болгох 
үндэслэлтэй өөрчлөлтүүд: 

(i) Төслийн тодорхойлолт (БОННҮ-
ний Бүлэг A4: Төслийн 
тодорхойлолт, Хэсэг 4.2.1-ээс 
харна уу) мөн/эсвэл Төслийн 
стандартаас их хэмжээгээр зөрөх; 

(ii) БОННҮ-д тодорхойлоогүй 
томоохон хэмжээний байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөлөл шинээр гарч 
ирэх; 

(iii) БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль 
орчин, нийгмийн томоохон 
хэмжээний нөлөөлөл  хийгээд 
уурхайн ашиглалтын үед 
хэрэгжүүлэх байгаль орчин, 
нийгмийн удирдлагын 
төлөвлөгөөнүүдэд (болон тус 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх баримт 
бичиг) заасан нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ нь үр дүнгүй буюу үр 
дүнтэй байх үндэслэлгүй бол; 

Компани нь 1-р ангилалд орсон 
өөрчлөлтүүдийг зээлдүүлэгч нарт Компани 
болон зээлдүүлэгч нарын харилцан 
тохиролцсон  журмын дагуу (“Өөрчлөлтийн 
мэдэгдэл”) мэдэгдэнэ. Уг өөрчлөлтийн 
мэдэгдэлд орох дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 
дээрх журамд заасны дагуу байх ба мөн тус 
өөрчлөлтийг тус журмын дагуу хэрэгжүүлнэ. 
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Нөлөөлли
йн 
ангилал 

Нөлөөллийн тодорхойлолт Авах шаардлагатай арга хэмжээ 

(iv) Уурхайн ашиглалтын үеийн 
байгаль орчин, нийгмийн 
удирдлагын төлөвлөгөөнд (болон 
хэрэгжүүлэх баримт бичгүүдэд) 
томоохон нэмэлт өөрчлөлт эсвэл 
нэмэлт оруулах.  

Ангилал 2 Дараах нөхцлийг бий болгож 
болзошгүй өөрчлөлтүүд: 

(i) Төслийн тодорхойлолт (БОННҮ-
ний Бүлэг A4: Төслийн 
тодорхойлолт, Хэсэг 4.2.1-ээс 
харна уу) мөн/эсвэл Төслийн 
стандартуудаас ихээхэн зөрсөн бол; 

(ii) БОННҮ-д тодорхойлоогүй 
байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл  
шинээр гарч ирсэн;  

(iii) БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль 
орчин, нийгмийн томоохон 
нөлөөлөлд өөрчлөлт орж байгаа ч   
уурхайн ашиглалтын үеийн байгаль 
орчин, нийгмийн удирдлагын 
төлөвлөгөөтэй холбоотой хэсэгт 
томоохон хэмжээний нэмэлт 
мөн/эсвэл нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
шаардлагагүй тохиолдолд.  

Компани нь 2-р ангилалд орсон 
өөрчлөлтүүдийг Зээлдүүлэгч нарт Компани 
болон Зээлдүүлэгч нарын харилцан 
тохиролцсон журмын дагуу (“Өөрчлөлтийн 
мэдэгдэл”) мэдэгдэнэ. Уг Өөрчлөлтийн 
мэдэгдэлд орох дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 
дээрх журамд заасны дагуу байх ба мөн тус 
өөрчлөлтийг тус журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.  

Ангилал 3 
 

Ангилал 2 буюу ангиалал 1-д 
хамаарахгүй өөрчлөлтүүд. 

Зээлдүүлэгч нарт тухайн өөрчлөлтийн 
талаар Төслийн жилийн тайлангаар 
мэдэгдэх. 

 
Онцгой байдлын үеийн өөрчлөлт 
 
Онцгой байдлын үед гарах өөрчлөлтийг Өөрчлөлтийн удирдлагын систем дээр онцгой байдал 
үүссэнтэй холбоотой өөрчлөлт оруулах хүсэлт гарган өөрчлөлт оруулах процессыг эхлүүлнэ. 
 
Тухайн хэлтэс, үйл ажиллагааг хариуцсан менежер нь онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийн хүсэлтийг 
хянаж шалгасны үндсэн дээр батлана. Ингэхдээ дараах зүйлсийг нягтална: 
 
• онцгой байдалд өөрчлөлт хийх хүсэлтийн хуулбарыг зохих техникийн дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлэх албан хаагчид, техникийн ажилтнуудад явуулсан эсэх; 

• нөлөөлөлд өртөх бүх ажилчдад мэдээлсэн эсэх; 

• ээлж бүрийн эхэнд сургалт явуулсан эсэх ба гэнэтийн осол, онцгой байдалд өөрчлөлт хийж 
байх хугацааны турш давтан сургалт явуулж нөлөөлөлд өртсөн бүх ээлжийнхэн энэ талаар 
мэдээлэл авсан эсэх; 

• сургалтыг баримтжуулж тэмдэглэл хөтөлж бүртгэсэн эсэх. 
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Онцгой байдлын өөрчлөлтийг хийж эхлэхээс өмнө эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинд 
сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлж, гэнэтийн ослын хяналтын арга хэмжээг хангалттай 
авч хэрэгжүүлэхийн тулд уурхайн ЭМААБООН-ийн хэлтсийн ажилчдад мэдэгдсэн байх ёстой. 
 
Онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийг хяналтын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх бүх үндсэн журмын дагуу  
(жишээ нь ажлын зөвшөөрөл, ажлын стандарт журам, ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 
журам гэх мэт) хэрэгжүүлэх ёстой ба эхлээд 1-р түвшний Ажил эхлэхийн өмнөх аюул, эрсдэлийн 
үнэлгээ хийнэ. 
 
Онцгой байдалд хийх өөрчлөлт нь 24 цагийн хугацаатай байх боловч холбогдох Ерөнхий 
менежерийн зөвшөөрөлтэйгээр 24 цагаас илүү үргэлжилж болно. Хугацааг сунгасан зөвшөөрөл 
дараагийн жирийн ажлын өдөр нь ердийн нөхцөлд шилжих өөрчлөлтийн хүсэлт шинээр гаргах 
хэрэгтэй. (Ердийн нөхцөлд шилжих хүсэлт шинээр гаргахаас нааш онцгой байдлын өөрчлөлтийн 
хүсэлт хаагдахгүйг анхаарна уу). 
 
Онцгой байдлын өөрчлөлтийг хийж дууссаны дараа тухайн хэлтэс, үйл ажиллагааг хариуцсан 
менежер нь уг өөрчлөлтийг Өөрчлөлтийн удирдлагын процессийн дагуу явагдсан эсэхийг шалгаж, 
хэрвээ ижил төстэй өөрчлөлт өмнө нь хийгдэж байсан бол ердийн өөрчлөлтийн удирдлагын 
процессыг хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг тодорхойлно. 

3.14 12-р элемент: Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, сэргээх  
 
ОТ-н гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах, бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, 
удирдах процессуудыг Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө  (ГОХАХТ) болон 
Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, сэргээх (БҮАТЯС) төлөвлөгөөнд албан ёсоор 
тусгаж өгсөн. Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах журмыг эдгээр шаардлагыг хангахын тулд 
боловсруулсан бөгөөд тус бүрийн хариуцлага, үйл ажиллагааг тодорхой заасан. 
 
Гэнэтийн осол, онцгой нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах процессыг тогтмол турших сургуулилт хийх  
ба жинхэнэээсээ гэнэтийн осол гарсаны дараа авсан хариу арга хэмжээ хэр үр дүнтэй байсныг 
үнэлж, дүгнэнэ. ГОХАХТ болон БҮАТЯС төлөвлөгөөнд дараах шаардлагыг  тусгайлан оруулж 
өгсөн. Үүнд: 
 
• Үйл ажиллагаа, бизнес, компаний удирдлагын багийн хоорондын захирах, захирагдах 

тогтолцоо, функциональ харилцаа; 

• Багийг ажиллуулах журам; 

• Багийн бүх гишүүдийн үүрэг, хариуцлага; 

• Зочид, гэрээт гүйцэтгэгчид, ажилчдын авах хариу арга хэмжээ; 

• Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авахад хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж (дотоод болон гадаад 
эх үүсвэр);  

• үр ашигтай үйл ажиллагаа явуулахын тулд БҮАТЯС баг дараах журмуудыг дагаж мөрдөнө:  

o мэдээлэл өгөх, мэдээллээ шинэчлэх; 

o мэдэгдэл хийх; 

o хэвлэл мэдээллээр мэдээлэх; 

o ээлжээ хүлээлгэж өгөх; 

o онцгой байдлын үйл ажиллагааг дуусгавар болгох; 

o стратеги;  
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o ажлаа тайлагнах. 
 
Гэнэтийн ослын буюу онцгой нөхцлийн олон төрлийн түвшинг тодорхойлсон хийгээд хариу арга 
хэмжээ авах шаардлатай осол, онцгой нөхцөлд яаралтай хариу арга хэмжээ авах хангалттай 
нөөцтэй байна. ОТ нь  эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинд нөлөө үзүүлэх онцгой 
нөхцөл байдал болон гарч болзошгүй осол зөрчлийг тодорхойлон, тэдгээрт хэрхэн хариу арга 
хэмжээ авах журам гаргаж, хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөж байна. 
 
ЭМААБООН болон бизнест эрсдэл учруулж болзошгүй бүх төрлийн онцгой нөхцөл байдлыг 
тодорхойлсон. Уурхайн ашиглалтын үе шатанд гамшиг/онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ 
авах төлөвлөгөө, журам хэрэгжүүлдэг ба гамшиг/онцгой байдал, гэнэтийн ослыг илрүүлэх, 
тэдгээрийг хяналтандаа авах, сэргээх зохих хариу арга хэмжээг төлөвлөхөд бэлтгэгдсэн боловсон 
хүчинтэй. 

3.15 13-р элемент: Хэмжилт болон хяналт шинжилгээ хийх  
 
Хэмжилт, хяналт шинжилгээ хийх журамд (OT-13-PRC-0001) ЭМААБООН-ийн гүйцэтгэлийг үнэлэх 
шалгууруудыг тогтоох, дата цуглуулах, тайлагнах журам зэрэг ЭМААБООН-ын гүйцэтгэлийг 
үнэлэхэд ОТ-н ашигладаг процессуудыг тодорхойлсон. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчинтой холбоотой үйл ажиллагаанд хууль зүйн шаардлагын дагуу 
ЭМААБООН-ийн эрсдлийн түвшингээс хамааруулан тодорхойлсон давтамжтайгаар хяналт тавина. 
 
ЭМААБООН-т үзүүлэх нөлөөллийг хэмжих, мониторинг хийх шаардлагыг Удирдлагын төлөвлөгөө 
тус бүрд тодорхойлсон. Хэрхэн хэмжиж мониторинг хийх зааврыг Хэрэгжүүлэх баримт бичигт 
тодорхой дурдсан. 
 
Холбогдох ажилтныг хувь хүн болон байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөллийг хэмжиж мониторинг 
хийхэд сургаж бэлтгэнэ. Хувь хүнд үзүүлж буй нөлөөлөлд мониторинг хийснээр тухайн нөлөөлөлд 
өртөж буй ажилтны өртөлтийн зэргийг тодорхойлно. Тухайн ажилтны өртөлтийн хэмжээ нь хувь 
хүний мониторингийн дататай өндөр хамааралтай болох нь тогтоогдсон тохиолдолд л статик 
мониторингийн аргыг хэрэглэнэ.  
 
Үйл ажиллагаан дахь хэмжүүр үзүүлэлт байх ёстой хэмжээнээсээ давсан тохиолдолд (жишээ нь 
хуульд заасан хэмжээнээс хэтэрсэн хэмжээгээр нөлөөлөлд өртөх, утаа хорт хийн хэмжээ, стандарт 
хэмжээ гэх мэт) тус давж гарсан хэмжээг бүртгэж, тайлагнаж, үзлэг шалгалт хийнэ.  Мониторингийн 
үр дүн, анализ дүгнэлтэд үндэслэн ямар арга хэмжээ авах талаарх зөвлөмжийг албан ёсоор 
гаргаж, үүрэг хариуцлагыг хуваарилж, бүрэн хэрэгжүүлж дуусах хүртэл хяналт тавина. 
 
Ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид нь эрүүл мэндийн хяналтын хөтөлбөрт  хамрагдах бөгөөд энэ 
нь Монгол улсын хууль эрх зүйн шаардлагад нийцэхийн зэрэгцээ үйл ажиллагаатай холбоотой 
эрүүл мэндийн эрсдэлтэй уялдаж, ОТ-н зорилго, зорилтод нийцсэн байх ёстой. Тус хөтөлбөрийг 
ажлын байранд хийсэн үнэлгээ, мониторингийн үр дүн дээр үндэслэн хэрэгжүүлнэ. Эрүүл мэндийн 
эрсдэлтэй байж болзошгүй гэж тогтоогдвол ажилчид эрүүл мэндийн хяналтыг хөтөлбөрт хамрагдах 
шаардлагатай.  
 
ОТ нь бүтээгдэхүүнээ харилцагчдад нийлүүлэхээр тээвэрлэхээсээ өмнө бүтээгдэхүүнд тавигдах 
шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгаж мониторинг хийнэ. ОТ-н чанарын хөтөлбөрийн хүрээнд бүх 
үзлэг шалгалт явуулах, сорил туршилт хийх, хэмжих тоног төхөөрөмж нь харилцагчаас тавьж буй 
болон хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдаж буй шаардлагад нийцэж буй эсэхийг шалгадаг.  
 
ОТ-н дотоод хэмжилт, хяналтын хөтөлбөрүүдээс гадна ОТ-д гадаад талуудаас хэд хэдэн төрлийн 
аудит шалгалтыг тогтмол хийдэг. Эдгээр аудит, шалгалтын үр дүнг тасралтгүй сайжируулах 
процессын нэг бүрэлдэхүүн болгож, Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгаж 
өгдөг. Аудит хийдэг байгууллагуудад дараах байгууллагууд багтах ба эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:  

• Монгол улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (МХЕГ) 
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• Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (Яам болон аймгийн түвшин дэх хариуцсан газар) 
• Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхүүд (БОНХЗ). Энэ нь Төслийн зээлдүүлэгч 

байгууллагуудыг төлөөлөн жил бүр (жилд 3 хүртэлх удаа) аудит хийдэг.  
• ISO стандартын тохирлын аудит 
• Монгол улсын Засгийн газар болон хууль тогтоомжийн хүрээнд хоёр жил тутамд байгаль 

орчны аудит хийх хөндлөнгийн аудиторууд.   

3.16 14-р элемент: Осол, зөрчил ба авах арга хэмжээний удирдлага   
 
Осол бүртгэж, ослын судалгаа хийх 
 
Аливаа шаардлага, стандартыг хангаагүй зөрчил, осол, тэдгээрт хариу арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх журам боловсруулсан бөгөөд уг журамд осол зөрчлийг тайлагнах, судлах, анхаарал 
хандуулах, залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад тавигдах шаардлагыг тодорхой 
заасан.  Бүх түвшний удирдах ажилтнууд хариуцсан хэсэгтээ гарсан осол, зөрчлийн талаар 
мэдээлж, ослын судалгаа хийсэн эсэхэд хяналт тавих ба тухайн осол, зөрчлийн суурь шалтгааны 
тогтоох, залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан эсэхийг магадлах үүрэгтэй.  
 
Бүх ажилчид болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохих шаардлагатай арга хэмжээг 
даруй авч хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Ажилтан нь гарсан осол, зөрчлийг ахлах ажилтандаа даруй 
мэдэгдэх үүрэгтэй.  Ажиллах нөхцөл нь аюултай байвал эсвэл тэгж ажиглагдсан эсвэл эрсдэл 
дагуулахаар байдалтай байвал ажлаа зогсоох эрхтэйгээ бүх ажилтнууд мэднэ.  
 
ОТ нь мөн Санал гомдол зохицуулах журам боловсруулсан бөгөөд уг журамтай холбоотой үйл 
ажиллагааг Орон нутгийн харилцааны баг зохицуулна. ЭМААБООН-ий асуудалтай холбоотой 
зөрчил/санал гомдол гарсан тохиолдолд ЭМААБООН-ийн хэлтэстэй холбогдож ОТ-н Ослын 
удирдлагын журам болон Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний дагуу авч үзнэ   
 
Зөрчил арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авах, тайлагнах 
 
Зөрчлийг ач холбогдолдлынх нь зэргээр ангилна.  Зөрчлийг хэрхэн ангилж, залруулах арга хэмжээ 
авч, тайлагнахыг дараах хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 3: Зөрчлийн ангилал, залруулах арга хэмжээ, тайлагнах 

Ангилал  Тодорхойлолт Шаардлагатай арга хэмжээ авах 

 IV Ангилал  Экологи, нийгмийн эмзэг хүлээн авагчид, 
чухал нөөцөд нөхөн сэргэшгүй сөрөг нөлөө 
үзүүлсэн, эсвэл үзүүлж болзошгүй байдалд 
хүргэсэн, эсвэл экологи, нийгмийн эмзэг 
хүлээн авагчдад томоохон хор хохирол, 
нөхөн сэргэшгүй хор хөнөөл үзүүлсэн, 
эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
онц ноцтой зөрчилд хүргэж болзошгүй, 
Төслийн стандарт болон удирдлагын 
төлөвлөгөөнөөс ихээхэн зөрсөн ноцтой 
зөрчил. 

• Тухайн зөрчлийг залруулах 
эсвэл арилгах, илэрсэн үр 
нөлөөллийг сааруулах, 
шаардлагатай тохиолдолд 
ажлыг түр зогсоох зэргээр 
залруулах арга хэмжээг даруй 
авах эсвэл тухайн ажлын 
талбарын онцлогоос шалтгаалан 
онцгойлон анхаарал хандуулах. 

III Ангилал  Экологи, нийгмийн эмзэг хүлээн авагчид, 
чухал нөөцөд нөхөн сэргэшгүй сөрөг нөлөө 
үзүүлсэн, эсвэл экологи, нийгмийн эмзэг 
хүлээн авагчдад томоохон хор хохирол, 
нөхөн сэргэшгүй хор хөнөөл учруулсан нь 

Тухайн зөрчлийг залруулах эсвэл 
арилгах мөн/эсвэл байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөлөл үзүүлэхээс 
урьдчилан сэргийлэх зэргээр 
залруулах арга хэмжээг авах эсвэл 
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Ангилал  Тодорхойлолт Шаардлагатай арга хэмжээ авах 

эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
онц ноцтой зөрчил гарахад хүргэсэн нь 
илэрхий тогтоогдоогүй ч, ийм үр нөлөө 
үзүүлж магадгүй байх үндэслэлтэй, 
Төслийн стандарт болон удирдлагын 
төлөвлөгөөнөөс ихээхэн зөрсөн бодитой 
зөрчил.  

тухайн ажлын талбарын онцлогоос 
шалтгаалан онцгойлон анхаарал 
хандуулах.   

Хэрэв болзошгүй нөлөөлөл нь 
илэрвэл IV ангиллын дагуу мэдэгдэл 
хийж, тайлагнах арга хэмжээ авах 
процессыг дагана. 

Хэрэв болзошгүй нөлөөлөл байхгүй 
бол II ангиллын дагуу мэдэгдэл 
хийж, тайлагнах арга хэмжээ авах 
процессыг дагана. 

 II Ангилал  Экологи, нийгмийн эмзэг хүлээн авагчид, 
чухал нөөцөд нөхөн сэргэшгүй сөрөг нөлөө 
үзүүлнэ, эсвэл экологи, нийгмийн эмзэг 
хүлээн авагчдад томоохон хор хохирол, 
нөхөн сэргэшгүй хор хөнөөл учруулна 
эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
онц ноцтой зөрчил гарахад хүргэнэ гэж 
үзэх үндэслэл байхгүй, Төслийн стандарт 
болон удирдлагын төлөвлөгөөнөөс зөрсөн  
бодитой зөрчил.  

Төслийн стандарт болон 
удирдлагын төлөвлөгөөтэй 
нийцүүлэхийн тулд шаардлагатай 
бол залруулах, урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авна. 

 

 I Ангилал  Байгаль орчин, орон нутаг, ажилтны эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаанд аюул учруулна 
гэж үзэх үндэслэлгүй, Төслийн стандарт 
болон удирдлагын төлөвлөгөөнөөс бага 
зэрэг зөрсөн зөрчил.  

I Ангилалын зөрчлийг (авсан арга 
хэмжээний хамт) Төслийн Жилийн 
мониторингийн тайланд оруулж 
мэдээлнэ. 

 
ОТ нь тухайн илэрсэн зөрчлийн талаар Компани болон Зээлдүүлэгч нарын харилцан тохиролцсон 
журмын дагуу Зээлдүүлэгч нарт мэдэгдэнэ. Мэдэгдэлд заасан хугацаанд багтаж зөрчлийг 
арилгаагүй бол тус зөрчлийг шийдвэрлэхийн тулд ОТ нь байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн  
зөвлөхтэй хамтран залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.  
 

3.17 15-р элемент: Дата мэдээлэл, баримт бүртгэлийн удирдлага 
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог үр дүнтэй хэрэгжүүлж буйг баримжуулахын тулд тодорхой 
дата мэдээллийг бүртгэж, хөтөлнө. Дата, бүртгэл нь тухайн үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ, шаардлагад хяналт тавих боломжийг бүрдүүлнэ. Бүртгэл мэдээлэл нь аудит, хяналт, 
үзлэг шалгалт, сургалт, чанарын хяналт, туршилт сургуулилтын ажлуудад дэмжлэг үзүүлэх, 
нотолгоожуулж, тодорхой үзүүлэлт, гэрээний шаардлага, хууль эрхзүйн болон компанийн дотоод  
шаардлагыг дагаж өрдөж буйг илтгэх баталгаа нотолгоо болж өгдөг.  
 
ЭМААБООН-ийн мэдээ, бүртгэлийг гаргацтай уншигдахаар, гаргаж ирэхэд бэлэн байхаар, эвдэрч 
гэмтэх, алдагдахаас сэргийлсэн нөхцөлд хадгалж, хөтөлнө. Эдгээр бүртгэлүүдийг үнэлгээ хийхэд 
бэлэн байлгах ба эдгээр нь холбогдох шаардлагуудыг хангаж ажиллаж буй эсэхийг нотлох баримт 
болно. 
 
Бүртгэлийг хадгалах   
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ЭМААБООН-ийн бүртгэл мэдээллийг Дата, бүртгэлийг хянах журмын  (OT-15-PRC-0001) дагуу 
хадгална. Бүртгэлийн индексийг тухайн ЭМААБООН-ийн бүртгэл мэдээллийг хариуцаж буй хэлтэс 
хадгалах хугацааг нь заан тогтооно. Хадгалах хугацаа дууссаны дараа тус бүртгэл мэдээллийг 
системээс хасч цаашид хадгалахаар архивлах буюу устгана. Хуулийн хүрээнд шаардагдах 
ЭМААБООН-ийн бүртгэлийг холбогдох хууль зүйн шаардлагын дагуу хадгалах ба энэ талаар Дата, 
бүртгэлийг хянах журамд (OT-15-PRC-0001) дэлгэрэнгүй заасан байгаа. 

3.18 16-р элемент: Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба аудит хийх  
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонд дараах түвшинд удирдлагын тогтолцооны бүх 
элементүүдийн гүйцэтгэлийг үнэлж аудит хийх талаар заасан байгаа: 
 
• Гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь ОТ-н ЭМААБООН-ийн гүйцэтгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн үзүүлэлт, 

хэмжүүр, зорилтуудын дагуу хэмжиж тодорхойлно.  Гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийхдээ тавьсан 
зорилтдоо хүрч байгаа эсэх, хяналт үр дүнтэй явагдаж буй эсэх, актив (аудит болон үзлэг 
шалгалтын тоо, ЭМААБООН-ийн уулзалт, харилцаа) болон реактив хэмжигдэхүүн (бүртгэвэл 
зохих осол зөрчил, залруулах арга хэмжээ гэх мэт) дээр гол анхаарлаа хандуулна. Тухайн 
зорилтдоо хүрээгүй бол залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.  Гүйцэтгэлийн гол 
үзүүлэлтүүдийг хамгийн багадаа жил бүр үнэлж дүгнэнэ. 

• ЭМААБООН-ийн хяналт шалгалтыг удирдлага болон гэрээт гүйцэтгэгчид дараах зорилгоор 
тогтмол явуулна: янз бүрийн ажлын байранд ажиллахад ажилчдыг сургаж бэлтгэн, зохих 
дадал чадварыг олгосон эсэх, ЭМААБООН-ийн журмыг дагаж мөрдөх хүрээнд шаардлагатай 
бол хүлээн зөвшөөрөгдөх сертификаттай эсэхийг баталгаажуулж шалгах; стандартад нийцсэн 
зан байдлыг эрхэмлэхийг эрмэлзэж, зохисгүй зан байдлыг засаж, залруулах, зөрчлийг илрүүлж 
засаж, залруулах. Ажлын байр хариуцсан удирдах ажилтнууд ажлын байранд өдөр тутмын 
үзлэг шалгалт хийж, ЭМААБООН-ийн хэлтэс мэргэжлийн хүн/төлөөлөл томилж сар бүр үзлэг 
шалгалт хйинэ. 

• Дотоод болон хөндлөнгийн аудитыг РТ-ийн ЭМААБООН-ийн Гүйцэтгэлийн стандартууд, 
бодлого, дүрэм журам, Төслийн стандартууд зэрэгт нийцэж байгаа эсэхийг тогтоохоор 
гүйцэтгэлийг үнэлэх зорилгоор тогтсон хугацаанд явуулна.  Аудитын хөтөлбөрийг эрсдэлийн 
үнэлгээ болон өмнөх аудитад үндэслэж төлөвлөнө.  Аудитыг дараах зорилгоор явуулна: 
тогтолцоо, үйл ажиллагаа, процессийг шалгах; холбогдох хяналтыг шалгаж үнэлэх; үйл 
ажиллагаа болон зорилт нь төлөвлөсөн зохицуулалтад нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх; ОТ 
болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаа нь тодорхой хяналтад явагдаж байгаа эсэхийг 
тогтоох. ОТ-н удирдлагын төлөөллийг оролцуулах болон уурхайн талбарт очиж аудит хийх 
ложистикийг хангахын тулд аудитыг урьдчилан сайтар төлөвлөх хэрэгтэй. Аудитаас гарсан бүх 
дүгнэлт, хийгдэх шаардлагатай үйл ажиллагааг тухайн ажлыг хариуцаж буй ажилтанд 
ногдуулна. Тус хариуцаж буй ажилтан тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж, 
өгөгдсөн хугацаанд хааж, РТБШС-д оруулна. ОТ бүх ажлын байранд жил бүр дотоод аудит 
хийж хоёр жилд нэг удаа Рио Тинтогоос хөндлөнгийн аудит хийнэ.  Мөн жил бүр гуравдагч 
талын хөндлөнгийн хяналт ажиглалт бүхий аудит ISO 14001 сертификатын зорилгоор явуулах 
ба гурван жилд нэг удаа сертификат баталгаажуулах аудит хийгдэнэ.  Хууль эрх зүйн хүрээнд 
төрөл бүрийн хяналт шалгалтын байгууллагуудаас тодорхой хугацааны давтамжтай болон 
тогтмол хугацаанд үзлэг шалгалт, аудит хийгдэнэ. 

 
Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд бүгдээрээ ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонд хамаарагдахгүй 
гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй (жишээ нь Хөдөлмөрийн харилцааны удирдлагын 
төлөвлөгөө, Гэрээт гүйцэтгэгчийн менежментийн төлөвлөгөө гэх мэт) бөгөөд мониторинг, аудит 
хийх, тайлан тавих үйл ажиллагааг удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрийн холбогдох хэсэгт 
тодорхойлсон болно. 

3.19 17-р элемент: Удирдлагын тогтолцоогоо эргэж хянах 
 



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 
 

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө  
Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхлэх 

хугацаа: 
01.09.2013 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0003 

Засварласан: 
1 

 

Page 40 of 67 
UNCONTROLLED COPY WHEN PRINTED.  REFER TO PROSPECT FOR LATEST VERSION 

PRINTED DATE: 2019-10-22 

ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны хянах үе шатанд тавигдах шаардлагад нийцэхийн тулд 
ОТ дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулна: 
 
• Гүйцэтгэх хорооны хурлыг долоо хоног болгон зохион байгуулж, ЭМААБООН-ийн гүйцэтгэл, 

ОТ-н стратегийн зорилтын биелэлтийн явц зэргийг Гүйцэтгэх удирдлагын багийн түвшинд авч 
хэлэлцэнэ.   

• ЭМААБООН-ийн тогтмол зохион байгуулагддаг хурлыг үйл ажиллагаа хариуцсан удирдах 
ажилтнуудыг оролцуулан сард нэг удаа зохион байгуулах ба жилийн турш хоёр долоо хоногт 
нэг удаа зохион байгуулж менежментийн системийн гол үйл явцыг хэлэлцэн дүгнэнэ.  Мөн ОТ-
н Байгаль Орчны Хэлтэс нь сард нэг удаа сайжруулах хөтөлбөрийн явц, аудитаар гарсан 
дүгнэлт, үр дүн, үйл ажиллагаа төлөвлөсөн хугацаандаа явагдаж байгаа эсэх, осол эндэгдэл, 
гаднаас ирсэн санал гомдол, байгаль орчны гол статистик мэдээ болон сургалт зэргийг 
хэлэлцэнэ. Эдгээр асуудлыг хэлэлцэх хурлын протокол хөтөлж үйл ажиллагааг РТБШС-д 
оруулна. 

• ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны хяналтыг ахлах удирдлагууд явуулах бөгөөд 
тус систем нь тохиромжтой, хангалттай, үр дүнтэй явагдаж байгаа эсэхийг нь үнэлж дүгнэнэ.  
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлж, бүртгэлд 
оруулах ба гарсан үр дүн, дүгнэлтийг ЭМААБООН-ийн хорооны хурал болон аюулгүй 
ажиллагааны мэдээлэл солилцо уулзалтаар дамжуулан компанийн нийт ажилчдад мэдээлнэ.  

4 ОРОН НУТАГ БОЛОН НИЙГМИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО  
 
Орон нутаг болон нийгмийн гүйцэтгэлийн стратеги нь эрсдэлийг удирдах, нийгмийн зөвшилцлийг 
бий болгох зорилготой ба Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнүүд, Өмнөговийн Хамтын 
ажиллагааны гэрээ, орон нутгийн хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр, санаачилгуудтэй нийцэж 
байх ёстой. Тус удирдлагын тогтолцооны мөчлөгийг дорх Зураг 4-т үзүүлэв. 
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Зураг 4: Орон нутаг болон нийгмийн гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцооны үндсэн чиглэл 
болон бүтэц 
 

4.1 ЭМААБООН-ийн бодлого 
 
Рио Тинтогийн ЭМААБООН-ийн бодлого-д компанийн зорилтыг тодорхойлсон байдаг. Рио 
Тоинтогийн Орон нутгийн стандарт нь энэ бодлогыг суурь нөхцөл бөгөөд тус бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлсон байна.   

4.2 Нөлөөллийг тодорхойлох, эрсдлийг удирдах  
 
Бизнесийн орчин нөхцөл 
 
Оюу толгой уурхай нь Монгол улсад байгуулж буй хамгийн том зэс-алтны уурхай бөгөөд 
Улаанбаатар хотоос 600 км, Хятадын хилээс 80 км-ийн зайд байрладаг.  
 
Ил уурхай 
 

• Ил уурхай + хоногт 100 мянган тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай баяжуулах 
үйлдвэрийн цогцолбор 

• 2013 онд анх бүтээгдэхүүнээ зах зээлд гаргасан. 
 
Гүний уурхай 

• Блокчлон олборлох аргаар ашиглах гүний уурхайн бүтээн байгуулалт одоо явагдаж байна. 
(газрын гадаргаас доош 1300 м-ийн түвшинд 200 км туннель байгуулна.) 

 
 
Орон нутгийн орчин нөхцөл 
 
ОТ нь Монгол улсын засаг захиргааны нэгж болох Өмнөговь аймагт оршдог. Өмнөговь нь 
Монголын хүн амын нягтрал хамгийн багатай бүс нутаг юм. 2010 онд 165,380 м2 газар нутагтай, 
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50,000 хүнтэй байсан бол 2017 онд хүн ам нь 65,314 болж өссөн (өөрөөр хэлбэл 1м2 талбайд 
ногдох хүн амын тоо нь 0.39/км2 байсан бол 2012 онд 0.3/км2 байсан). ОТ уурхайн талбай нь 
аймгийн төв Даланзадгадаас зүүн урагш 220 орчим км-т байрладаг. 
Уурхайгаас Хятадын хилийн зурвас хүртэлх тээврийн зам/корридор зэрэг ОТ-н бүх бүрэлдэхүүн 
хэсгүүд нь Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байдаг. Ханбогд сумын төв нь ОТ төсөлтэй хамгийн ойр 
орших суурин газар юм. Энэ нь уурхайгаас зүүн хойш 42 км-т оршдог ба ОТ-н санхүүжилтээр хатуу 
хучилт тавьж, 2018 оны 4-р улиралд барьж дууссан автозамаар уурхайн талбайтай холбогддог. 
2010 онд Ханбогд сумын хүн ам 3,522 байсан ба үүнээс 2,067 нь малчид, 1,455 нь сумын төвийн 
оршин суугчид байв. Энэ тоо 2017 он гэхэд 6,978 болж өссөнөөс (Өмнөговь аймгийн статистикийн 
газар, 2018) 5,567 нь сумын төвийн иргэд, 1,411 нь хөдөөний малчин иргэд байв. Малчид бол хөдөө 
орон нутагт оршин сууж, улирлаас хамааран бэлчээр дагаж, тэмээ, адуу, ямаа, бусад мал сүргээ 
зун, өвлийн цагт бэлчээр сэлгэн нүүдэллэж хариулдаг иргэд юм.  
ОТ 2008 онд Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээнд бүрэн хэмжээний суурь 
судалгаа хийсэн. Тус суурь судалгааг хамгийн сүүлд 2017 онд шинэчилсэн болно.  
 
Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ 
     
Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг 2010-2013 оны хооронд хийсэн. Эхний  харьцуулсан  судалгааг (gap 
analysis) 2016 онд тухайн үеийн нөхцөлтэй харьцуулан хийсэн ба улсын эдийн засгийн бууралт 
болон ОТ-н Гүний уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 
харгалзан шилжин ирж буй хүн амын урсгалтай холбоотой нөлөөлөл нь гол анхаарал хандуулах 
асуудал хэвээр байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Шилжин ирэх хөдөлгөөнийг удирдах чиглэлээр 
асуудлыг ул сууриар нь гүнгий нухацтай судлах арга хэмжээнүүд зохион байгуулж, 2016 оны 11-р 
сарын сүүлчээр нийгмийн нөлөөллийн шинжилгээ хийсэн.  
 
Энэхүү арга хэмжээний үр дүнд Шилжин ирэх хөдөлгөөний (Influx) удирдах төлөвлөгөөг шинэчлэн 
гаргаж, Шилжилт  хөдөлгөөний (In-migration) удирдлагын төлөвлөгөө гэж шинээр нэрлэсэн ба 2017 
оны 1-р улиралд эцэслэн боловсруулсан.  
Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд гол нөлөөллүүдийг дараах байдлаар ангилан тодорхойлсон: 

• Хүн амын өсөлт, шилжин ирэх/явах урсгал 
• Орон нутгийн эдийн засаг, орон нуаг дахь хөдөлмөр эрхлэлт, орон нутгийн бизнесийн 

хөгжил, дэд бүтцийн хөгжил 
• Боловсрол 
• Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал/гэмт хэргийн гаралт 
• Төрийн байгууллагын үйлчилгээ, хүчин чадал 
• Нүүлгэн шилжүүлэлт, газрын нөөц,  орон нутгийн бэлчээр ашиглалтын хэв маяг 
• Соёлын өв 
• Байгаль орчинтой холбоотой нийгэм, эдийн засгийн асуудлууд. 

 
Нийгмийн нөлөөллийг хэд хэдэн Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөгөөр дамжуулан удирдах 
ба энэ талаар 4-р бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзнэ. 
 
Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (болон Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ)-нд шууд 
болон шууд бус нөлөөлөлд өртөх газрууд гэж ямар газруудыг хэлэхийг 2013 оны байдлаар 
тодорхойлсон. Гэхдээ энэхүү тодорхойлолтыг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Баян-Овоо, 
Манлай, Ханбогд сумдыг Түншлэгч сум гэж тодорхойлсон Хамтын ажиллагааны гэрээний 
тодорхойлолттой нийцүүлэн 2015 онд шинэчилсэн.  
 
Нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ  
  
2015 оны 4-р улиралд ОТ-д анх олон талын мэргэжилтнүүдийн өргөн оролцоотойгоор Нийгмийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн ба 2017 оны 4-р улирал, 2018 оны 4-р улиралд тус тус шинэчилсэн. 
Үнэлгээгээр нийт 19 эрсдэлийг тодорхойлсон ба хамгийн том эрсдэлүүд нь голдуу ОТ-н гүний 
уурхайтай холбоотойгоор орон нутагт хөдөлмөр эрхлэх, ханган нийлүүлэлт хийх хүлээлтийг 
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удирдахтай холбоотой байсан. Ханбогдыг хот болгож хөгжүүлнэ гэсэн хүлээлтийг мөн эрсдэл гэж 
тооцсон. Хамтын ажиллагааны гэрээний үр дүнтэй хэрэгжилтийг мөн үйл ажиллагааны талаасаа 
эрсдэл гэж тэмдэглэсэн. Эдгээр эрсдэлүүдийг удирдахын тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 
Хамтын ажиллагааны гэрээ, Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө, ОТ орон нутгийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг талаар баримтлах бодлого, ОТ орон нутгийн ханган нийлүүлэлтийн талаар 
баримтлах бодлого, Ажилчдын суурьшлын стратегийн ажлын хэсэг болон Мэдээлэл харилцааны 
нэгдсэн харилцааны стратегийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх ажлууд багтана.  
 
 
Бизнесийн эрсдэлийн бүртгэл 
 
Нийгмийн эрсдэлүүдийг ОТ-н Үйл ажиллагааны эрсдэлийн бүртгэл болон Төслийн эрсдэлийн 
бүртгэлд нэгтгэн оруулсан. Эрсдэлийг удирдах зорилгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянахдаа Төслийн эрсдэлийн бүртгэлийг Рио Тинтогийн эрсдэлийн 
бүртгэлд тайлагнах процессоор дамжуулан тогтмол хяналт тавьдаг. Дээрх хоёр эрсдэлийн 
бүртгэлийг 2017 оны 3-р улирал болон 2018 оны 4-р улиралд Орон нутгийн харилцааны багийн 
оролцоотойгоор шинэчилсэн.  
 
 

4.3 Удирдлагын хөтөлбөрүүд 
 
Нийгмийн удирдлагын хөтөлбөрийг ОТ-н Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 
Өмнөговийн Хамтын ажиллагааны гэрээ, ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлэх Нийгмийн 
удирдлагын төлөвлөгөөтэй уялдаатай боловсруулсан.  
 
Орон нутаг ба нийгмийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  
 
Орон нутаг ба нийгмийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд Оюу толгойн Орон нутгийн харилцаа ба 
нийгмийн гүйцэтгэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх хүрээг нарийн тусгаж өгсөн. Орон нутаг ба нийгмийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд орон нутгийн харилцааг сайжруулах, хөгжүүлэх чиглэлээр 2017 он 
болон түүнээс цааших хугацаанд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагаануудыг тусгаж өгсөн. 
Төлөвлөгөөний зорилго нь Рио Тинтогийн Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн  гүйцэтгэлийн 
стандартад (2015) түшиглэн гадаад болон дотоод гол оролцогч талуудтай харилцахад системтэй, 
нэгдсэн аргазүй бий болгох явдал юм. Орон нутаг ба нийгмийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд ОТ-н 
Үйл ажиллагаа болон Гүний уурхайн төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлуудыг уялдуулан оруулсан 
байдаг. Энэ нь нөөцийг дундаа ашиглах, орон нутгийн талуудтай үүсгэсэн түншлэгчийн 
харилцаагаа сайжруулах боломж олгож байгаа ба ингэснээр дотоод болон гадаад талууд үйл 
ажиллагаагаа давхцуулах, үл ойлголцол үүсэхээс сэргийлнэ.  
Орон нутаг ба нийгмийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд зөвхөн 2019 оны хэрэгжилтийг илүү анхаарч 
үзсэн ч гэлээ цаашдаа урт хугацаанд төлөвлөх асуудлыг мөн авч үзсэн. Одоогоор эдийн засгийн 
нөхцөл байдлыг дагаад үйл ажиллагаа тодорхойгүй байгаатай холбоотойгоор гурав гурван жилээр 
төлөвлөгөө гаргахаар баталсан ба 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлууд, зорилтот түвшинг 
төлөвлөсөн. Орон нутаг ба нийгмийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг жил бүр хянан хэлэлцэх ба энэ 
төлөвлөгөөнд тусгасан ирэх жилүүдэд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хөтөлбөрүүд нь ялангуяа 
дотоод оролцогч талуудын хувьд урт хугацааны чиглэл баримжаагаа гаргах суурь болно.    
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Зураг 5. OT Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн шийдэл 
 
Өмнөговийн хамтын ажиллагааны гэрээ  
 
Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, Оюу толгой ХХК 2011 оны 4-р сард Хамтын ажиллагааны гэрээний 
ерөнхий зорилгыг тоймолсон Харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурснаар Хамтын 
ажиллагааны гэрээ хэрэгжиж эхэлсэн. Үйл явцын гэрээнд харилцан тохиролцсон үндсэн зарчмууд, 
гол процедуруудыг тусгасан ба 2012 оны 9-р сард талууд гарын үсэг зурсан. Энэ гэрээний дараа 
Өмнөговь аймаг, түншлэгч сумд (Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумд) болон Оюу 
толгой ХХК 2015 оны 4-р сарын 22-нд Хамын ажиллагааны гэрээг байгуулсан.  
 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд талууд Өмнөговь аймаг болоод түншлэгч сумдыг тогтвортой 
хөгжүүлэх чиглэлээр хэрхэн хамтарч ажиллах тухай тусгасан. Тус гэрээний хүрээнд талууд дараах 
чиглэлээр ахамтран ажиллахаар тодорхойлсон. Үүнд:  
 
• Усны менежмент – Сэдэвчилсэн хавсралт 4; 

• Байгаль орчны мониторинг, хамгаалал – Сэдэвчилсэн хавсралт 2; 

• Уламжлалт мал аж ахуй ба бэлчээр ашиглалтын менежмент – Сэдэвчилсэн хавсралт 6; 

• Үндэсний түүх, соёлыг хамгаалах, аялал жуулчлал хөгжүүлэх – Сэдэвчилсэн хавсралт 7; 

• Нийгмийн суурь үйлчилгээ (Эрүүл мэнд, соёл, боловсрол, мэргэжлийн сургалт, хөдөлмөр 
эрхлэлт) – Сэдэвчилсэн хавсралт 8 

• Орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, хөгжүүлэх, бараа, үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, худалдан авалт хийх – Сэдэвчилсэн хавсралт 9; 

• Нийгмийн дэд бүтцийн байгууламж, төслүүд – Сэдэвчилсэн хавсралт 10 

Хамтын ажиллаганы гэрээний хүрээнд 2015 оны 9-р сард Оюу толгой болон орон нутгийн талууд 
хамтран байгуулсан Говийн Оюу хөгжлийг дэмжих санд (ХДС) Оюу толгой жил бүр 5 сая 
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ам.долларын санхүүжилт олгохоор болсон. Энэхүү байгууллага нь Өмнөговь аймагт орон 
нутгийнхны санаачилсан төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлдэг бие даасан удирдлагатай төрийн бус 
байгууллага юм.  
 
Нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнүүд (НУТ-үүд) 
 
Орон нутгат чиглэсэн Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнүүдэд БОННБҮ болон зээлдүүлэгч 
нарын шаардлагад нийцүүлэн уурхайн үйл ажиллагаа болон төслийн үе шатан дахь нөлөөллийг 
бууруулах, зайлсхийх, удирдах, нөхөн сэргээх аргазүй, аргачлал, процедурыг нарийвчлан тусгасан. 
Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнд үйл ажиллагаа, өргөтгөлийн үйл ажиллагааны хамгийн 
сүүлд хийсэн БОННБҮ-гээр тогтоосон нөлөөллүүдийг удирдах, нөлөөллийг бууруулах, мониторинг 
хийх холбогдох бүх хяналтын арга хэмжээнүүд багтана.  
ОТ орон нутгийн ард иргэдтэй урт хугацаанд бат бэх харилцаатай байж, үйл ажиллагаагаа 
явуулахын тулд орон нутгийн талуудын дэмжлэг зөвшөөрлийг урт хугацаанд хадгалахад анхаарал 
хандуулдаг бөгөөд үүнтэй уялдуулан Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөндөө түншлэгч 
сумдыг тогтвортой хөгжүүлэх боломжийг аль болох нэмэгдүүлэхэд анхаардаг. 
Оюу толгой нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийг дор жагсаасан болно. Эдгээр төлөвлөгөөг 
2013 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийг 2 жил 
тутамд шинэчилдэг ба тогтсон хугацаанд хөндлөнгийн аудит хийлгэдэг. Оюу толгойн бүх үе шатууд 
дахь үл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнүүдэд дараах багтана:  
 
• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн удирдлагын төлөвлөгөө (НШУТ); 

• Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө (СӨМТ); 

• Шилжилт  хөдөлгөөнийг удирдах төлөвлөгөө (ШХУТ) 

• Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө 
(ОНЭМАААБУТ); 

• Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө (ОТХАТ);  

• Бэлчээр ашиглалт, амьжиргаа сайжруулах удирдлагын төлөвлөгөө (БААСУТ). 

 
Нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнүүд ба амлалт үүргийн уялдаа холбоо 
2015 онд Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулснаар ОТ-н санаачилгаар стратегийн чиглэлийг 
төслийн хэрэгжилтэд анхаарал хандуулахаас илүүтэй орон нутгийнхныг чадавхижуулах чиглэлд 
шилжүүлсэн. Үүний дагуу 6-р зураг үзүүлсэнчлэн хэрэгжүүлэх механизмд мөн өөрчлөлт оруулсан. 
Энэ аргачлалыг боловсруулах үед 2013-2015 онд Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орон нутгийг 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн төслийг хэрэгжилтээс хэд хэдэн чухал сургамж авсан. Тэдгээр нь: 

• Орон нутагт чиглэсэн үйл ажиллагааны хэрэгжилт нь ОТ-с хэт хамааралтай байдал үүссэн 
байсан 

• Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд орон нутгийнхны оролцоо, хариуцлага дутагдаж байсан 
• Орон нутгийн харилцааны мэргэжилтнүүд нь Төслийн менежерийн үүрэг гүйцэтгэж байсан.  
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Зураг 6. Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн чиглэлээр баримтлах стратегид орсон өөрчлөлт 
 
Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн чиглэлээр баримтлах стратегийн өөрчлөлт хэрэгжүүлэхдээ 
дараах гол зарчмуудыг баримтална: 
 

• Аливаа шууд болон сөрөг нөлөөлөл илэрсэн тохиолдолд түүнийг бууруулах хяналтын арга 
хэмжээ ОТ хэрэгжүүлэх ба энэ нь дан ганц ОТ-н үүрэг байх болно.  

• Ирээдүйд ямар нэг нөлөөлөл үзүүлэхээс сэргийлэх төсөл, хөтөлбөрийг Хамтын 
ажиллагааны гэрээ болон ХДС-р дамжуулан удирдана.  

• Удирдах хяналтын арга хэмжээнд багтаагүй нь тогтооггүй, Хамтын ажиллагааны гэрээ 
болон ХДС-аар дамжуулан зохицуулахад тохиромжгүй аливаа шууд сөрөг нөлөөлөл 
ирээдүйд гарвал тус нөлөөллийг сааруулах үүрэг хариуцлагыг ОТ хүлээнэ.  

 
Хүснэгт 4-д удирдлагын төлөвлөгөөнүүд, холбогдох амлалт үүрэг, болон хэрэгжүүлэх механизмын 
уялдаа холбоог харуулав.  
 
Хүснэгт 4 Удирдлагын төлөвлөгөө ба амлалт, үүргийн зохицуулалт  
 

Удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөгөөний зорилго  Үүрэг 
амлалт/Удирдлагын 
хяналтын арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
механизм  

БОННБҮ Нийгмийн чиглэлээрх Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө 

Нүүлгэн 
шилжүүлэх 
үйл 
ажиллагаан
ы 
төлөвлөгөө  
(НШҮАТ) 

Газар эзэмших, нүүлгэн 
шилжүүлэхтэй холбоотой хуулийн 
хүрээнд хүлээх үүрэг болон 
төслийн стандартуудыг тусгах.  
Төслийн нөлөөллийн улмаас биет 
болон эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлт хийх шаардлагыг 
тодорхойлох. Төслийн 

2004 онд биет 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд 
хамрагдсан  10 
малчин өрхтэй 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн гэрээ 
байгуулсан. 

Хэрэгжиж дууссан.  

Тогтмол мониторинг 
хийж байна. 

Боловсролын 
тусламж үзүүлж 
байна 
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Удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөгөөний зорилго  Үүрэг 
амлалт/Удирдлагын 
хяналтын арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
механизм  

нөлөөллийн өрхүүд, тэдгээрийн 
ОТ-той холбоотой байршлыг  хэд 
хэдэн сэдэвт зураглалаар 
тодорхойлох. Нөлөөллийг 
сааруулах эрэмбийн дагуу 
нүүлгэн шилжүүлж, өөр газар 
байршуулсантай холбоотой 
нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг тодорхойлох. Нүүлгэн 
шилжүүлэлт, амьжиргааг 
сайжруулах төлөвлөгөөний 
хүрээнд хийгдэх ажлуудыг 
дэлгэрэнгүй тодорхойлсноор 
нөлөөлөлд өртсөн өрхүүдийн 
амьжиргаа сайжрах, хамгийн 
багадаа өмнөх түвшиндээ хүрэх. 
Үйл ажиллагаа явуулах журам, 
хэлэлцүүлэг зөвөлгөөн хийх 
аргачлал, үүрэг оролцоо болон 
НШҮАТ-ний хэрэгжилтийн 
шаардлагуудыг тодорхойлох; мөн 
мониторинг хийх, тайлагнах 
журмыг тогтоох. 
 
 
 
 

Эдийн засгийн 
нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд 
хамрагдсан 89 
малчин өрхтэй 2011 
онд нөхөн олговрын 
гэрээ байгуулсан.  

Дууссан. 

Мониторинг хийж 
байгаа.  

Амьжиргаа дэмжих 
хөтөлбөр  

Нүүлгэн шилжүүлэлт, 
нөхөн олговорын 
стратеги 

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээгээр дамжуулан 
малчдын амьжиргаа 
дэмжих хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.  

Орон 
нутгийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй 
ажиллагаа, 
аюулгүй 
байдлын 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(ОНЭМАААБ
УТ) 

Уурхайг ашиглалт болон төсөлтэй 
холбоотой үйл ажиллагааны 
улмаас орон нутгийн иргэд, 
уурхай, түүний барилга 
байгууламж, мөн ОТ-н тээврийн 
зам, цахилгаан дамжуулах 
шугамын ойр орчинд амьдардаг 
иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаанд учирч болзошгүй 
сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох. 

Халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
хөтөлбөр  

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээний Нийгмийн 
суурь үйлчилгээний 
тухай Нэмэлт 
хавсралт 8-ын дагуу 
хэрэгжинэ.  

Малчны хотонд 
эрүүл мэндийн үзлэг, 
үйлчилгээ үзүүлэх 
төсөл 
Эрх, үүрэг, төлөөлөл 
(3R) Хэрэгжиж дууссан.  

  

 

Залуусын хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжиж байна 

 

Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын 
төслүүд 

Орон нутгийн эрүүл 
мэндийн систем 
тогтолцоог бэхжүүлэх  

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээний Нийгмийн 
суурь үйлчилгээний 
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Удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөгөөний зорилго  Үүрэг 
амлалт/Удирдлагын 
хяналтын арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
механизм  

Өмнөговь аймгийн 
эмэгтэйчүүд, хүүхэд 
залуучуудын эрүүл 
мэндэд чиглэсэн 
нэгдсэн хөтөлбөр  

тухай Нэмэлт 
хавсралт 8-ын дагуу 
хэрэгжинэ.   

Соёлын 
өвийн 
удирдагын 
төлөвлөгөө 
(СӨУТ) 

Соёлын өвийг хамгаалахтай 
холбоотой холбогдох стандартууд 
болон хуулийн хүрээнд хүлээх 
үүргүүдийг тодорхойлох.  Биет 
болон биет бус өвд үзүүлэх бодит 
болон болзошгүй нөлөөллийн эх 
үүсвэрийг тодорхойлох. 
Археологийн дурсгалт газар, 
соёлын дурсгалт газарт 
менежмент хийх үр дүнтэй 
төлөвлөгөө, журам боловсруулах, 
үүнд барилга, үйл ажиллагаа, 
уурхайн хаалтын үе шатанд 
соёлын өв гэнэт олдсон 
тохиолдолд баримтлах 
менежментийн арга хэмжээ 
хамаарна. Үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлж, мониторинг хийх, 
тайлагнах, сургалтад хамруулах 
шаардлагуудыг тодорхойлох.  

Соёлын өвийн 
удирдлагын 
тогтолцоо  

ОТ соёлын дурсгалт 
газруудад 
мониторинг, хяналт 
шинжилгээ хийх 
ажлаа үргэлжлүүлнэ.  

Соёлын өвийн 
хөтөлбөрүүд  

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээний хүрээнд 
Үндэсний түүх, 
соёлыг хамгаалах, 
аялал жуулчлал 
хөгжүүлэх тухай 
Нэмэлт хавсралт 7-
гийн хүрээнд 
хэрэгжүүлнэ.   

Шилжилт 
хөдөлгөөний
г 
удирдлагын 
төлөвлөгөө 
(ШХУТ) 

Хүн амын шилжин ирэх 
хөдөлгөөний боломжит эх үүсвэр 
олон нөлөөллийг  төслийн болон 
үйл ажиллагааны янз бүрийн үе 
шат бүрээр  тодорхойлох. 
Хөдөлмөр эрхлэх болон бусад 
өөр давуу талыг эрэлхийлэн Оюу 
толгой төслийн нөлөөллийн бүс 
рүү шилжин ирэх хүн амын 
урсгалтай холбоотой шууд болон 
шууд бус нөлөөллийг 
саармагжуулахад тохирсон арга 
хэмжээг тодорхойлох. Хүн амын 
шилжин ирэх урсгал хөдөлгөөнтэй 
холбоотойгоор уугуул оршин 
суугчид болон тэдний амьдрах 
орчин нөхцөлд үзүүлэх нөлөөлөл, 
түүний цар хүрээг багасгах арга 

Ажилчдыг 
байршуулах стратеги  

OT боломжит 
хувилбаруудыг 
судалж байна.  

Ханбогдын хөгжлийн 
стратеги 

 

 

 

Нийгмийн дэд 
бүтцийн төслүүдэд 
дэмжлэг үзүүлэх 
 
Замын нөхцөл 
сайжруулах  
 

Орон нутгийн бизнес, 
эдийн засгийн хөгжил  

Орон нутгийн ханган 
нийлүүлэлтийн 
хамтарсан ажлын 
хэсэг  

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээний Орон 
нутгийн бизнес, эдийг 
засгийг дэмжих тухай 
Нэмэлт хавсралт 9-
ийн хүрээнд 
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Удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөгөөний зорилго  Үүрэг 
амлалт/Удирдлагын 
хяналтын арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
механизм  

замыг тодорхойлох. 

(Орон нутгийн 
бизнес, эдийн 
засгийн хөгжлийн) 
хөтөлбөр  

Орон нутгийн ханган 
нийлүүлэлтийн 
хамтарсан ажлын 
хэсэг  

хэрэгжүүлнэ. 
 
Хамтарсан ажлын 
хэсгийн уулзалт 
улирал тутамд хийх  
 
Өмнөговиос 14 нэр 
төрлийн бараа, 
үйлчилгээ худалдан 
авах стратеги  
 
Даланзадгад дахь 
бизнесийн инкубатор 
төв нь орон нутгийн 
бизнес эрхлэгчид, 
ханган 
нийлүүлэгчдэд 
дэмжлэг үзүүлж 
байна.  
 
Орон нутагт улирал 
тутамд мэдээлэл 
өгөх арга хэмжээ 
зохион байгуулж, ОТ 
хангамжийн бодлого, 
тавигдах шаардлага, 
эрэлт хэрэгцээний 
талаар мэдээлэл 
өгдөг.  

Орон нутаг дахь 
хөдөлмөр эрхлэлт, 
сургалт хариуцсан 
хамтарсан ажлын 
хэсэг 

Улирал тутмын 
уулзалт 
 
Ур чадварын дата 
бааз 
 
Түншлэгч сумдад 
ажлын байрны 
үзэсгэлэн  
Сар тутамд 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийн байдлын 
үзүүлэлт гаргах  

Орон нутаг дахь 
барилгын төслүүд 
(2013-2018) 

 

Хэрэгжүүлж дууссан. 

Орон нутаг дахь 
барилгын төслүүд 
2016 оноос хойших 
хугацаанд 

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээний Дэд бүтэц, 
капитал төслүүдийн 
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Удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөгөөний зорилго  Үүрэг 
амлалт/Удирдлагын 
хяналтын арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
механизм  

тухай Нэмэлт 
хавсралт 10-н 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ. 

Оролцогч 
талуудтай 
хамтран 
ажиллах 
төлөвлөгөө 
(ОТХАТ) 

Оролцогч талуудтай үр дүнтэй 
хамран ажиллах чиглэлээр 
хуулийн дагуу хүлээсэн үүрэг 
хариуцлага болон холбогдох 
стандартыг тодорхойлох. 
Оролцогч талууд, тэдний ашиг 
сонирхол, санаа зовниж буй 
асуудлыг тодорхойлох. Оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллахад 
тавигдах шаардлага болон 
зөвөлгөөн хийх арга зүй, 
хэлбэрийг тодорхойлох. Талуудын 
оролцоо, хамтын ажиллагааны 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх Ажлын 
төлөвлөгөө тусгайлан багтаасан 
ба орон нутгийн иргэдийн санал 
гомдол гаргах механизмыг тусгаж 
өгсөн. Үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлж, мониторинг хийх, 
тайлагнах, сургалтад хамруулах 
шаардлагуудыг тодорхойлох. 

Орон нутгийн 
оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө  

OT үйл ажиллагаа 
явуулах нийгмийн 
зөвшөөрлөө 
хадгалахын тулд 
орон нутгийнхан 
болон оролцогч 
талуудтай хамтын 
ажиллагаагаа 
системтэйгээр  
үргэлжүүлнэ.   

Орон нутагт зохион 
байгуулах арга 
хэмжээнүүд  

ОТ-н ахлах түвшний 
удирдлагууд орон 
нутаг дахь арга 
хэмжээнд оролцож, 
орон нутгийн 
удирдлага, ард 
иргэдтэй биечлэн 
уулзах   

Тусгай болон 
зорилтот уулзалт, 
арга хэмжээнүүд 

 

Гурван талт 
зөвлөлийн уулзалт, 
Түншлэгч сумдад 
нээлттэй  өдөрлөг 
зохион байгуулах, 
сэдэвчилсэн 
зөвөлгөөн хийх   

Орон нутгийн санал 
гомдол шийдвэрлэх  
журмын хэрэгжилт  

Орон нутгаас ирсэн 
гомдол саналыг 
шийдвэрлэх  ажлын 
явцын талаар сар 
тутмын Орон нутгийн  
сонингоор олон 
нийтэд мэдээлэл 
өгөх  

Бэлчээрийн 
менежмент, 
амьжиргаа 
сайжруулах 
удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Үйл ажиллагаа болон төслийн үе 
шатанд бэлчээрийн менежмент, 
амьжиргаа сайжруулах чиглэлээр 
ОТ хэрэгжүүлж буй бүх төсөл 
хөтөлбөр, үүрэг амлалт, 
ажлуудаас гадна гэрээт 
байгууллагын хэрэгжүүлсэн 
ажлуудыг багтаасан 

Амьжиргаа 
сайжруулах – Мал аж 
ахуйн хоршоог 
хөгжүүлэх  

 

Хамтын 
ажиллагааны 
гэрээний Уламжлалт 
мал аж ахуй, 
бэлчээрийн 
менежментийн 
талаарх Нэмэлт 
хавсралт 6-гийн 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ.  
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Удирдлагын 
төлөвлөгөө  

Төлөвлөгөөний зорилго  Үүрэг 
амлалт/Удирдлагын 
хяналтын арга 
хэмжээ 

Хэрэгжүүлэх 
механизм  

Малын эрүүл мэнд, 
чанарыг сайжруулах, 
мал эмнэлэг, 
үржүүлгийн 
үйлчилгээг дэмжих  

Тогтвортой мал аж 
ахуй хөтөлбөр. 

Ханбогдод сум 
дундын мал эмнэлэг 
байгуулах  

Малчдын зах зээл – 
мал аж ахуйн 
боловсруулаагүй 
бүтээгдэхүүний 
анхдагч зах зээлийг 
хөгжүүлэх  

Тогтвортой мал аж 
ахуй хөтөлбөр. 

Хамтын 
ажиллагааны гэрээ  

Малчид тогтвортой 
үйлдвэрлэлийн 
бизнес эрхлэх 

Тогтвортой мал аж 
ахуй хөтөлбөр 

Амьжиргаа 
сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх 
хөтөлбөр 

 

4.4 Сургалт, ур чадвар, мэдлэг  
 
Рио Тинтогийн Орон нутгийн харилцааны стандартын дагуу бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид нь 
орон нутгийн талаар авах арга хэмжээ, хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх, орон нутгийн 
иргэдтэй харилцан бие биенээ дэмжсэн харилцаа холбоог бий болгох тухай компанийн бодлого, 
хөтөлбөр, үүрэг хариуцлагын талаар тодорхой ойлголттой байх ёстой юм.  Сургалтад тавигдах 
шаардлагыг OT-06-PRC-0001-д тодорхой заасан болно.  Орон нутагтай холбоотой асуудлаар зохих 
нэмэлт сургалтыг явуулна.  Ур чадвар олгох, сургалт явуулах, мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх 
талаар дараах үйл ажиллагааг явуулж байна: 
 
• Ур чадварын үнэлгээ.  ОТ-н Орон нутгийн харилцааны (ОНХ) хэлтсийн ажилчид Рио 

Тинтогийн Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн  (ОННГ) ажилтнуудад тавигдах ур чадварын  
шаардлагад (2011) нийцүүлэн хувь хүний  хөгжлийн төлөвлөгөөгөө гаргаж, өөрсдийнхөө ур 
чадварын түвшинг тодорхойлсон.  Үүнд тулгуурлан багийнхаа ОННГ-ын ур чадварын одоогийн 
түвшин буюу цаашид хүрэхийг эрмэлзэж буй түвшинг тодорхойлж, тухайн эрхэлж буй албан 
үүргийн хувьд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон.  Бусад хэлтсийн ажилтнуудад тавигдах 
ОННГ-ийн ур чадварын үндсэн шаардлагуудыг Хүний Нөөцийн ур чадварын ерөнхий 
бүдүүвчид тусган оруулсан.  

• Сургалт.  Ажилтнуудад зориулсан сургалтаар ОНХ-ийн хэлтсийн ажилчид нь орон нутагтай 
холбоотой асуудлыг өөрийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хүрээнд удирдан зохицуулахад 
шаардагдах ур чадвар, чадамжийг олгоно.  ОННГ-ийн талаарх чиг баримжаа олгох сургалт 
болон Соёлын өвийн сургалт нь орон нутаг болон соёлын өвтэй холбоотой асуудлыг хамрах 
бөгөөд ОТ-н бүх шинээр орсон ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид тус сургалтад хамрагдана.  
Сургалтын бүртгэл мэдээллийг РТБШС-д оруулж олгосон мэдлэг ур чадвар, сертификатын 
хуулбарыг ажилтны хувийн хэрэгт хавсаргана.      
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• Мэдлэг өгөх сургалт.  Тухайн ажилтан болон баг нь орон нутгийн талаар тусгайлсан мэдлэг, 
сургалт авах шаардлагатай бол ОТ-н Орон нутгийн харилцааны тусгай мэдлэг олгох сургалтыг 
зохион байгуулж явуулна.  

4.5 Ханган нийлүүлэгч болон гэрээт гүйцэтгэгчийн удирдлага 
 
Рио Тинтогийн Орон нутгийн харилцааны стандартын дагуу гэрээт гүйцэтгэгчдийг: 
 
• Шаардлагатай тохиолдолд Рио Тинтогийн болон тухайн сайтын о ОННГ-ийн шаардлагыг 

биелүүлэх чадамжид нь үндэслэж урьдчилан сонгон шалгаруулдаг байх; 

• РТ-ийн Орон нутгийн харилцааны стандартын талаар гэрээний баримт бичигт болон чиг 
чиглүүлэх сургалтын үеэр мэдээлэл өгсөн байх; 

• Тухайн хийж гүйцэтгэх ажилтай нь холбоотой орон нутгийнхны хувьд эмзэг, чухал ач 
холбогдолтой асуудлаар мэдээлэл өгсөн байх;  

• Ажилчид болон туслан гүйцэтгэх компанийнажилчид нь зохистой зан харьцаатай байх, бие зөв 
авч явах шаардлагыг хангах (ёсзүйн дүрэм баримтлах зэргээр).  

 
Орон нутагтай холбоотой асуудлуудыг ОТ-н гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллах ерөнхий 
процесст тусгаж оруулсан.  ОТ-н гэрээт гүйцэтгэгчдийн явуулж буй үйл ажиллагаа нь орон нутагт 
эрсдэл учруулж, сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээр бол ОТ-н Гэрээт гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах 
процессийн дагуу гэрээт гүйцэтгэгчид нь холбогдох стандартуудыг баримталж, стандартад нийцсэн 
үйл ажиллагаа явуулж буй эсэхийг шалгана (дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гэрээт гүйцэтгэгчидтэй 
хамтран ажиллах үндсэн баримт бичиг OT-07-GDL-9007-с харна уу).  Гэрээт гүйцэтгэгчдийн орон 
нутагт учруулах эрсдлийг удирдах зорилгоор дараах ажлуудыг хийнэ:  
 
• Ажлын даалгавар боловсруулах, тендер шалгаруулалтын үе шатуудад ОТ-н гэрээт 

гүйцэтгэгчдийн орон нутагт учруулж болзошгүй эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг үнэлэх; 

• Орон нутгийн эрсдлийг тооцон 2-р түвшний эрсдлийн үнэлгээ хийх; 

• Тендер шалгаруулалтын үе шатанд гэрээт гүйцэтгэгч нь тухайн тодорхойлсон эрсдлийг 
удирдах чадамжтай эсэхээ нотлон харуулахыг шаардах;  

• Гэрээт гүйцэтгэгчийн ЭМААБООН-ийн удирдлагын төлөвлөгөөний орон нутгийн бүрэлдэхүүн 
хэсгийн хүрээнд гэрээт гүйцэтгэгчдийн орон нутагт эрсдэл учруулах үйл ажиллагаагуудыг 
тасралтгүй удирдах. 

 
Гэрээт гүйцэтгэгч нь ажлын талбар дээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхээс өмнө ОТ-н Газар 
хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) авах процессыг эхлүүлнэ. Газар хөндөх зөвшөөрөл авахын тулд ОТ-н 
Орон нутгийн харилцааныхэлтэст  Газар хөндөх зөвшөөрлийн шалгах хуудсыг бөглөж өгөх ёстой.  
Тус хуудас нь орон нутгийнхантай зөвлөлдөх, малчдын өвөлжөө, зуслан болон худаг усыг 
хамгаалах асуудлыг харгалзан үзсэн эсэх, соёлын өвийг олж тогтоох, хамгаалах арга хэмжээ авсан 
эсэхийг шалгадаг.  

4.6 Мэдээлэл харилцаа ба зөвлөгөөн 
 
Рио Тинтогийн Орон нутгийн харилцаааны стандарт нь орон нутгийн иргэдтэй харилцан 
ойлголцох, зөвлөлдөх, тэдний оролцоог хангах, харилцан үүрэг хариуцлага хүлээх зарчим 
баримтлах шаардлага тавьдаг. Тэдгээр зарчим нь ил тод, нээлттэй, иргэдийг тэгш хамруулсан, 
соёлын онцлогт тохирсон, олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалсан байх ёстой. Оролцогч талууд/ 
сонирхогч талуудын хамтын ажиллагаа оролцоог хангах, нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдийг 
мэдээллээр хангах, харилцан зөвлөлдөхөд аль алинд нь дээрх зарчим үйлчилнэ. 
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Өгсөн амлалт үүрэг хариуцлагатай холбоотой албан болон албан бус бүх хурал, уулзалтын 
тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлж, компани болон нутгийн иргэдийн үзэл бодол хэрхэн өөрчлөгдсөн 
байна гэх зэргээр тогтмол протокол хөтөлж, баримтжуулна. Орон нутгийн иргэд болон оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах процессоо зохистой удирдах зорилгоор ОТ нь дараах хэд хэдэн 
стратеги, төлөвлөгөө, журмыг боловсруулан гаргасан:  
 
• ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны Мэдээлэл харилцаа ба зөвлөгөөний журамд (OT-09-

PRC-0001) аливаа зөвлөгөөн зохион байгуулахдаа  Рио Тинтогийн стандарт болон холбогдох 
удирдамжийг баримтлах шаардлагатай гэж заасан байна; 

• ОТ-н Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө; 

Орон нутгийн иргэдтэй хийх зөвлөгөөнийг удирдан зохицуулахад ОТ-н Орон нутгийн хамтын 
ажиллагааны бүртгэлийн системийг ашигладаг ба харилцан тохиролцол, хэрэгжүүлэх ажил, 
гүйцэтгэх хугацаа зэрэг орон нутгийнхантай  хамтран ажилласан талаарх бүх бүртгэл мэдээллийг 
баримтжуулахад стандарт маягт ашигладаг.  

 
Рио Тинтогийн Орон нутгийн стандартын дагуу нийгэм, байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн жилийн 
тайлан болон бусад холбогдох мэдээллийг нөлөөлөлд өртсөн тухайн орон нутгийн иргэд болон  зах 
хязгаар нутагт амьдардаг иргэдэд ойлгогдохоор үг хэллэг, хэлбэрээр тайлагнаж, мэдээллэхийг 
шаарддаг. Орон нутгийн хамтын ажиллагааны тайланг дотоод болон гадаад талуудад тогтсон 
хугацаанд танилцуулдаг.  
 
Дотоод талуудад өгөх тайлан мэдээ: 

- Долоо хоног тутмын Орон нутаг, нийгмийн хариуцлагын талаарх 
шинэчилсэн мэдээлэл 

- Сар тутмын Гүйцэтгэх хорооны хурал 
- ОТ ТУЗ-ийн хурал 
- Жил, улирал тутамд гүйцэтгэлд мониторинг хийх. Үүнд орон нутаг, нийгмийн 

хариуцлагын зорилтын биелэлт багтана. 
- Үнэлгээ судалгааны тайлан 

  
Гадаад талуудад өгөх тайлан мэдээ 

- Оюу толгойн нээлттэй өдөрлөг 
- Түншлэлийн хорооны хурал – хагас жил тутамд 
- Улирал тутмын  Орон нутгийн харилцааны хорооны хурал 
- Улирал тутмын ХДС-ийн ТУЗ-ийн хурал 
- Тодорхой чиглэл хариуцсан ажлын хэсгүүд 
- Гурван талт зөвлөл 
- Сар тутмын сонин 
- Орон нутгийн хэлтсийн жилийн тайлан 

   

4.7 Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, сэргээх ба гэнэтийн осолд 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнүүд 

 
Рио Тинтогийн Орон нутгийн харилцааны стандартад зааснаар Бизнесийн үйл ажиллагааг 
тогтвортой явуулах, сэргээх, гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд тухайн газарт 
гарсан осолд өртөж болзошгүй хэсэг бүлгийг тодорхойлох, осолд өртөх эрсдэлтэй ард иргэдэд ОТ 
хэрхэн цаг алдагдалгүй мэдээлэл өгөх талаар нарийвчлан тусгасан байх шаардлага тавьдаг. 
Эдгээр шаардлагуудыг ОТ-н Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, сэргээх, гэнэтийн 
осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд тусган оруулсан. Орон нутагтай холбоотой тусгайлан 
оруулсан заалтуудад: ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 12-р элементийн журмуудад 
багтсан орон нутагт хамааралтай осол зөрчлийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолтыг оруулсан ба мөн 
Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд 
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тодорхойлсон орон нутгийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой асуудал, эрсдэлүүдийг бууруулах 
арга хэмжээнүүдийг тусгаж өгсөн.  

4.8 Хэмжих, хяналт тавих  
 
Үйл ажиллагааны удирдлагын хөтөлбөр хэрэгжих бүх чиглэлд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн туршид 
(Хүснэгт 5-г үзэх) дотоод болон хөндлөнгийн мониторинг үнэлгээ хийх процесс хэрэгжүүлнэ.  

Дотоод мониторингийн хүрээнд Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөний зорилтуудыг хэмжих 
гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүдийг нэг бүрчлэн хянах, нөлөөллийг бууруулах зорилгоор төлөвлөсөн 
стратегийн явц, үр дүнг үнэлэхэд голлон анхаардаг. Мониторингийн хүрээнд хийх ажлуудыг тухайн 
төсөл хөтөлбөрт төлөвлөсөний дагуу тогтсон хугацаанд хийдэг. Үр дүнг нь хагас жил, жилээр 
гаргадаг ба Орон нутгийн хэлтсийн жилийн ажлын гүйцэтгэлийн тайланд тусгаж оруулдаг. 
Мониторинг хийснээр төслийн стандартуудыг зөрчсөн, нийцээгүй тохиолдолд судалгаа хийж, зохих 
залруулах арга хэмжээг тодорхойлно.  

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дэлгэрэнгүй тусгасан гадаад мониторинг 
үнэлгээг  хөндлөнгийн мэргэшсэн зөвлөхөөр хийлгэнэ. 

Хүснэгт 5, Дотоод болон хөндлөнгийн мониторинг үнэлгээ   

Хөтөлбөрийн чиглэл Дотоод мониторинг: ГГҮ ба авах 
арга хэмжээ 

Хөндлөнгийн 
мониторинг  үнэлгээ 

Орон нутгийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын удирдлагын 
төлөвлөгөө 

4 ГГҮ, 6 арга хэмжээ тодорхойлсон  хамаарахгүй 

Соёлын өв  7 ГГҮ, 6 арга хэмжээ тодорхойлсон  Хамаарахгүй 

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө  

12 мониторингийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх ажил тодорхойлсон  

14 ГГҮ тодорхойлсон. 2 
хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийлгэнэ.  

Оролцогч талуудтай хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө  

5 ГГҮ, 5 арга хэмжээ тодорхойлсон  Хамаарахгүй 

Бэлчээрийн менежмент, 
амьжиргаа сайжруулах стратеги 

7 ГГҮ, 7 арга хэмжээ тодорхойлсон Хамаарахгүй 

Шилжилт хөдөлгөөний 
удирдлагын төлөвлөгөө 

10 ГГҮ, 13 арга хэмжээ 
тодорхойлсон  

Хамаарахгүй 

 
  

4.9 Санал, гомдол, маргааныг зохицуулах менежмент 
 
ОТ нь Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол удирдлагын журмыг боловсруулсан бөгөөд энэ нь Рио 
Тинтогийн Орон нутгийн стандартад тодорхойлсон зайлшгүй тавигдах шаардлагад нийцэж байгаа 
болно.  Тус системийн гол элементүүдэд: 
 
• тус процессыг Орон нутгийн харилцааны баг хариуцах бөгөөд санал гомдол хүлээж авах, 

урьдчилсан үнэлгээ хийх, гомдолд хариу өгөх, дүн шинжилгээ хийх, шийдвэрлэх, 
шийдвэрлэсэн гомдлыг хаах, биелэлтийг нь эргэж хянах зэрэг таван алхам бүхий үйл явцыг 
хамаарна; 
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• ОТ-н ЭМААБООН, ХН, хангамж зэрэг холбогдох хэлтсүүдийн хийсэн урьдчилсан үнэлгээгээр 
гаргасан ангиллаас хамаараад гомдол гаргагч буюу хохирсон талд хариу өгч санал гомдлыг 
хаах тодорхой цаг хугацаа тогтооно; 

• Тухайн гомдол нь яаралтай/онцгой нөхцөл үүсгэсэн асуудал бол ЭМААБООН-ийн хэлтэстэй 
холбоо барьж Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг зохих ёсоор боловсруулна;  

• Олон нийтээс (сонирхсон болон нөлөөлөлд өртсөн талаас) ирсэн санал гомдлыг бүртгэж 
тэмдэглэнэ. 

 
Хэрэв тухайн гомдол гаргагч гомдлыг шийдвэрлэсэн процессын үр дүнд сэтгэл хангалуун бус 
тохиолдолд гомдлыг ахисан шатанд уламжлах механизмыг тус тогтолцоонд оруулж өгсөн байгаа.  
 
Хэрэв тухайн санал гомдол нь аль нэг хууль, дүрэм, журам, стандартыг зөрчсөн тухай байвал тус 
зөрчил буюу эндэгдлийг анхааралдаа авах журам боловсруулж арга хэмжээ авах үйл ажиллагааг 
ЭМААБООН-ийн 14-р элементийн Осол, зөрчил, авах арга хэмжээний менежментэд заасанчлан 
зөрчлийг мэдээлэх, шалгах, залруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах шаардлагын дагуу 
хэрэгжүүлнэ. 

4.10 Гүйцэтгэлийг үнэлэх ба аудит хийх  
 
Жил болгон хийгддэг дотоод аудит, дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд орон нутаг, нийгмийн 
хариуцлагын удирдлагын тогтолцоо, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилт, Хамтын 
ажиллагааны гэрээгээр хүлээсэн үүрэг хариуцлагын биелэлтэд хяналт тавина. Энэ төлөвлөгөөний 
биелэлтэд Рио Тинтогийн аудит, баталгаажуулах хөтөлбөрийн хүрээнд болон ОТ зээлдүүлэгч 
нарын тогтмол аудит шалгалтаар хяналт тавина.   
  

4.11 Удирдлагын багаас тавих хяналт 
 
ОТ жил бүр орон нутаг, нийгмийн хариуцлагын үзүүлэлтүүүдийн биелэлтийг Рио Тинтогийн 
гүйцэтгэх хороонд тайлагнах үүрэгтэй. Тоо мэдээг Нийгэм, байгаль орчны тайлангийн  загварын 
дагуу тайлагнана. 

4.12 Өөрчлөлтийн удирдлага 
 
Өөрчлөлтийн удирдлагыг ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 11-р элемент (Өөрчлөлтийн 
удирдлага) –ийн дагуу хэрэгжүүлнэ.  
 
ОТ-н Өөрчлөлтийн удирдлагын журамд (OT–11-PRC-0001) өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх,, 
тухайн өөрчлөлттэй холбоотой ЭМААБООН-ийн эрсдлийг удирдах, үр дүнтэй хяналтын арга 
хэмжээ хэрэгжүүлэх огтолцоотой байх ёстой гэж дурдсан байдаг. Тус журам нь үйлдвэр, процесс, 
систем, хүний нөөц зэрэгт гарсан бүх төрлийн өөрчлөлтийг удирдахад хамаарах бөгөөд тухайн 
оруулах гэж буй өөрчлөлт нь хүмүүст ямар нэгэн хор хохирол учруулахгүй байх, байгаль орчин 
болон тоног төхөөрөмжийг гэмтээхгүй байх, тухайн процесст сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харин ажлын 
урсгалыг сайжруулж бизнес давуу тал авчрах эсэхийг нягтална. Тус журамд зааснаар тухайн 
оруулах гэж буй өөрчлөлтөд эрсдлийн үнэлгээ хийхдээ ОТ-н Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг 
удирдах журмын (OT–11-PRC-0001) дагуу хийх шаардлагатай.   

4.13 Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд болон менежментээ эргэж хянах  
 
Удирдлагын төлөвлөгөөнүүдэд мониторинг хийх ерөнхий шаардлагуудаас гадна гүйцэтгэлийн гол 
үзүүлэлтүүдийг тус бүрд нь тодорхойлж өгсөн. Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд нь удирдлагын 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явц болон үр дүнг үнэлэхэд чиглэсэн юм. 
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5 МАГАДЛАГАА, МОНИТОРИНГ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТ ХИЙХ 

5.1 Удиртгал 
 
Энэхүү бүлэгт БОНМТ-тэй холбоотой мониторинг, магадлагаа, үнэлгээ, аудит хийх процессыг 
тусгасан. Дараа зүйлсийг хийж гүйцэтгэхэд эдгээр процессыг дагаж мөрдөх шаардлагатай:  

• БОНМТ-д тодорхойлсон менежмент болон нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилт, 
зарим тохиолдолд үр дүнг баталгаажуулж баримтжуулах; 

• менежмент болон бууруулах арга хэмжээний үр дүнд мониторинг хийж баримтжуулах ба бодит 
нөлөөллийг үнэлэх; 

• холбогдох хууль болон бусад тавигдаж буй шаардлагад нийцэж буй эсэхийг баталгаажуулах;  

• байгаль орчин болон нийгмийн хөтөлбөрийн үр дүн, хэрэгжилтийг үнэлэх.  

5.2 Магадлагаа хийх 
 
Энэхүү хэсэгт БОНМТ-тэй холбоотой тодорхойлсон үүрэг хариуцлагынхаа дагуу нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ болон түүнийг зохицуулах менежментийг хянана.  
 
Гэрээт гүйцэтгэгч болон туслан гэрээт гүйцэтгэгчийг зохицуулах ЭМААБООН-ийн удирдлагын 
төлөвлөгөөнд төслийн стандартуудын хэрэгжилтийг хэрхэн хянаж шалгах хөтөлбөрийг 
тодорхойлно. Гэрээт гүйцэтгэгч болон туслан гүйцэтгэгчдийг шалгаж хянах хөтөлбөрийг Компани 
батлах бөгөөд тогтмол үзлэг шалгалт, аудит хийнэ.  
 
Гэрээт гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгчид нь ОТ-оос шаардсан тохиолдолд үзлэг шалгалтад 
шаардлагатай бүх холбогдох баримт бичгийг бэлтгэсэн байх шаардлагатай. 

5.3 Мониторинг хийх 
 
ОТ нь БОНМТ-нд тусгасан үүрэг хариуцлагынхаа дагуу болон ЭМААБООН-ийн удирдлагын 
тогтолцооны 13-р элементэд (Хэмжих, хяналт тавих) тодорхойлсны дагуу нөлөөллийг бууруулах 
арга хэмжээ, түүний удирдлага арга хэмжээнд мониторинг хийх болно. 
 
Гэрээт гүйцэтгэгчдийн баримт бичгийг үзэж шалгахаас гадна (дээр дурдсаны дагуу) БОНМТ болон 
Байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөө, Нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнд заасны дагуу ОТ  
байгаль орчны мониторинг (дээж сорьц авах, шинжилгээ хийх) болон нийгмийн мониторинг хийнэ.  

5.4 Үнэлгээ, аудит хийх 
 
БОННМТ-д тусгасан үүрэг хариуцлагын хүрээнд ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 16-р 
элементэд (Гүйцэтгэлийн үнэлгээ, аудит) тодорхойлсоны дагуу нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ 
болон түүнийг удирдах арга хэмжээнд ОТ нь дотоод аудит хийхээс гадна мөн хөндлөнгийн аудит 
оруулж болно.  

6 ТАЙЛАГНАХ БА МЭДЭГДЭЛ ХИЙХ 

6.1 Удиртгал  
 
Энэ бүлэгт БОНМТ-тэй холбоотой тайлагнах болон мэдэгдэл хийх талаар авч үзнэ. 

6.2 Тайлагнах 
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Тайлагнахтай холбоотой тавигдах шаардлагыг холбогдох удирдлагын төлөвлөгөө бүрт тодорхой 
заасан байдаг.  
 
ОТ нь Байгаль Орчин, нийгмийн жилийн тайланг бэлтгэж Монгол улсын Засгийн газар болон 
Зээлдүүлэгч нарт хүргүүлнэ. Зээлийн гэрээнд заасны дагуу зээлдүүлэгч нарт хүргүүлэх тайлан нь 
нууцлалын зэрэглэлтэй мэдээлэл боловч Байгаль орчин нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн хийсэн 
аудитын тайлангийн Товч хураангуйг ОТ компанийн цахим хуудаст байршуулна.  

6.3 Осол зөрчлийг мэдэгдэх, тайлагнах 
 
Байгаль орчин болон нийгмийн бүх осол зөрчлийг ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 14-р 
элементэд (Осол, зөрчил, хариу арга хэмжээний удирдлага) тодорхойлсон Компанийн 
боловсруулсан журамд нийцүүлэн зохих ёсоор баримтжуулж, мэдэгдэж, тайлагнана.  
 
Санхүүжилтийн гэрээнд заасан нөхцөл заалтын дагуу ОТ нь Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн 
зөвлөх/ зээлдүүлэгч нарт осол, зөрчлийг талаар мэдэгдэнэ. 

6.4 Төсөлд орсон өөрчлөлтийг мэдэгдэх, тайлагнах 
 
Төсөлд орсон аливаа өөрчлөлтийг ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 11-р элементэд 
(Өөрчлөлтийн удирдлага) тодорхойлсны дагуу болон Санхүүжилтийн гэрээнд заасан нөхцөл, 
заалтын дагуу Зээлдүүлэгчдэд тайлагнаж мэдэгдэнэ. 

6.5 Хуулийн шаардлагын дагуу мэдэгдэл хийх, тайлагнах  
Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, зөвшөөрөл, лицензийн баримт бичигт 
тодорхойлсон болон бусад шаардлагын дагуу ОТ нь Монголын улсын холбогдох эрх бүхий 
байгууллагуудад тайлагнана. 

6.6 Зөрчлийг мэдээлэх  
 
Байгаль орчин болон нийгэмтэй холбоотой зөрчлийг ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 14-
р элементэд (Осол, зөрчил, хариу арга хэмжээний удирдлага) тодорхойлсны дагуу компаниас 
гаргасан журамд нийцүүлэн зохих ёсоор баримтжуулж, мэдэгдэж, тайлагнана. 

7 КОМПАНИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА  

7.1 Удиртгал 
 
Энэхүү БОНМТ-нд тодорхойлсон удирдлагын тогтолцоонууд нь ОТ ХХК-ийн бий болгож, 
хэрэгжүүлж буй ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонууд юм. 

7.2 Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг хариуцлага 
 

7.2.1 Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт 
 
ОТ ХХК-ийн ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалтыг схемчлэн харуулсан. 
 

7.2.2 ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоо 
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх үүрэгтэй албан тушаалтан болон хүлээх үүрэг 
хариуцлагыг дорх хүснэгтэд харуулав.  
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Хүснэгт 4: ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны үүрэг, хариуцлага 

Үүрэг Хариуцлага 

Компанийн Гүйцэтгэх 
захирал, Гүний 
уурхайн төслийн 
захирал  

• Удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилт нь үндсэн зорилгодоо нийцэж 
буй эсэхийг хянах. 

• Компанийн ахлах удирдлага нь Төслийн ЭМААБООН-ийн 
шаардлагыг биелүүлж, хэрэгжилтийг нь дэмжиж, тогтмол дагаж 
мөрдөж байгаа эсэхийг хянах. 

• Бүх хэлтсүүд удирдлагын тогтолцооны шаардлагад нийцэж ажиллах 
чадвартай, бэлтгэгдсэн ажилчид, нөөцөөр хангалттай түвшинд 
хангагдсан эсэхийг магадлах. 

Удирдах ажилтнууд 
(ОТ болон томоохон 
гүйцэтгэгч 
компаниуд) 

• Өөрийн удирдаж буй хэсэгт харьяалагдах ажлын байруудад 
удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй шаардлагуудын биелэлтийг 
хангаж ажиллах. 

• Тэдний удирдлага дор ажиллаж буй ажилчид болон гэрээт 
гүйцэтгэгчид нь удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй бүх 
шаардлагыг хэрэгжүүлж биелүүлэх чадвартай, зохих сургалтад 
хамрагдсан эсэхийг хянах. 

• ОТ-н ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй 
шаардлагыг биелүүлж хэрэгжүүлэхэд газар дээр нь дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх (гэрээт гүйцэтгэгчид үүнд бас орно). 

• Бусад ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг ажлын байрандаа 
Төслийн ЭМААБООН-ийн шаардлагыг дагаж мөрдөж биелүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлж заавар зөвлөгөөгөөр хангах. 

ОТ-н ЭМААБООН-ийн 
хэлтэс  

• Туслах ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагад нийцэхэд дэмжлэг үзүүлж зөвлөгөө өгөх. 

• Удирдлагын тогтолцоо нь зохих горимын дагуу үйл ажиллагаагаа 
явуулж тасралтгүй сайжирч байгаа эсэхийг хянах. 

Нийт ажилчид болон 
гэрээт гүйцэтгэгчид  

• Сургалт, эрсдлийн семинар, хурал уулзалт, үзлэг шалгалтад 
оролцох. 

• Өөрийн үүрэг хариуцлагад хамаарч буй үйл ажиллагааны болон 
хууль эрх зүйн шаардлагыг дагаж мөрдөх. 

• ЭМААБООН-ийн осол, зөрчил, сайжруулах боломжийн талаар 
тайлагнаж мэдээлэх. 

Орон нутаг, нийгмийн хариуцлагын удирдлагын тогтолцоо  
ОННГ-ийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг дорх хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 5: ОННГ-ийн удирдлагын тогтолцооны үүрэг хариуцлага 

Үүрэг Хариуцлага 

Компанийн Гүйцэтгэх 
захирал, Гүний 

• Удирдлагын тогтолцооны хэрэгжилт нь үндсэн зорилгодоо нийцэж 
буй эсэхийг хянах. 
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Үүрэг Хариуцлага 

уурхайн төслийн 
захирал  

• Компанийн ахлах удирдлага нь Төслийн ЭМААБООН-ийн 
шаардлагыг биелүүлж, хэрэгжилтийг нь дэмжиж, тогтмол дагаж 
мөрдөж байгаа эсэхийг хянах. 

• Бүх хэлтсүүд удирдлагын тогтолцооны шаардлагад нийцэж ажиллах 
чадвартай, бэлтгэгдсэн ажилчид, нөөцөөр хангалттай түвшинд 
хангагдсан эсэхийг магадлах. 

Удирдах ажилтнууд 
(ОТ болон томоохон 
гүйцэтгэгч 
компаниуд) 

• Өөрийн удирдаж буй хэсэгт харьяалагдах ажлын байруудад 
удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй шаардлагуудыг биелэлтийг 
хангуулах. 

• Тэдний удирдлага дор ажиллаж буй ажилчид болон гэрээт 
гүйцэтгэгчид нь удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй бүх 
шаардлагыг хэрэгжүүлж биелүүлэх чадвартай, зохих сургалтад 
хамрагдсан эсэхийг хянах. 

• ОТ-н ОННГ-ийн удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй шаардлагыг 
биелүүлж хэрэгжүүлэхэд газар дээр нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
(гэрээт гүйцэтгэгчид үүнд бас орно). 

• Бусад ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг ажлын байрандаа 
Төслийн ОННГ-ийн шаардлагыг дагаж мөрдөж биелүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлж заавар зөвлөгөөгөөр хангах. 

 

ОТ-н Орон нутгийн 
харилцааны  хэлтэс  

• Туслах ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагад нийцэхэд дэмжлэг үзүүлж зөвлөгөө өгөх. 

• Удирдлагын тогтолцоо нь зохих горимын дагуу үйл ажиллагаагаа 
явуулж тасралтгүй сайжирч байгаа эсэхийг хянах. 

Ний ажилчид & 
гэрээт гүйцэтгэгчид 

• Сургалт, эрсдлийн семинар, хурал уулзалт, үзлэг шалгалтад 
оролцох. 

• Өөрийн үүрэг хариуцлагад хамаарч буй үйл ажиллагааны болон 
хууль эрх зүйн шаардлагыг дагаж мөрдөх. 

• ЭМААБО-ы осол, зөрчил, сайжруулах боломжийн талаар тайлагнаж 
мэдээлэх. 

Бусад хэлтсүүд 
 
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн шаардлагыг ОТ-д биелүүлэхэд томоохон үүрэг хариуцлага 
хүлээх бусад хэлтсүүдэд дараах хэлтсүүд орно: 
 
• Хүний Нөөцийн Хэлтэс– ялангуяа Хөдөлмөрийн харилцааны удирдлагын төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор оролцоно;  

• Бизнесийн хангамж & дэд бүтцийг хөгжүүлэх – ялангуяа гэрээт гүйцэтгэгчидтэй хамтран 
ажиллах, үндсэн чиглэлд тодорхойлсон журмыг хэрэгжүүлэх болон уурхайгаас өөр газар дэд 
бүтэц төлөвлөх, барьж байгуулах чиглэлд оролцоно. 

7.3 Гэрээт гүйцэтгэгчдийн бүтэц, зохион байгуулалт ба үүрэг хариуцлага 
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Цаашид хийгдэх ажил болон холбогдох барилгын үйл ажиллагааг энэхүү БОНМТ-д тодорхойлсоны 
дагуу ОТ-н ЭМААБООН болон Орон нутаг, нийгмийн хариуцлагын удирдлагын тогтолцоогоор 
удирдана. 
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Зураг 7: OT ХХК-ийн удирдлагын бүтэц зохион байгуулалт 
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8 СУРГАЛТ, МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР 

8.1 Удиртгал 
 
Сургалтад тавигдах шаардлагыг ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцооны 6-р элементэд 
(Сургалт, ур чадвар, мэдлэг) тодорхой заасан. 
 
Бүх шаардлагатай сургалтыг чиг баримжаа олгох сургалт (ерөнхий мэдлэг олгох сургалт) болон 
ажлын байрны онцлогоос хамаарсан тусгай сургалтаар явуулна. 
 
ОТ-н ажилчдад сургалт явуулснаар тэд ажлын үүрэг хариуцлагынхаа хүрээний ЭМААБООН-ийн 
асуудлуудыг зохицуулах чадвартай болох бөгөөд сургалт, мэдлэг, ур чадварын талаар баримтлах 
дэлгэрэнгүй арга стратегийг OT-06-PRC-0001 – Сургалт, ур чадвар, мэдлэгийн журамд 
тодорхойлсон.  ЭМААБООН-ийн ерөнхий мэдлэг олгох сургалтыг ОТ-н шинэ ажилтнуудад чиг 
баримжаа олгох сургалтын хүрээнд ОТ-н бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд явуулах бөгөөд 
уг сургалтаар ЭМААБО-той холбооотой хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагууд, эрсдэл, хяналт, 
ОТ-н нэр бүхий журмыг зөрчсөнөөс гарах үр дагаварын талаар зохих ойлголт, мэдлэгийг олгоно.  

8.2 Чадамжийн түвшин ба сургалтын хэрэгцээ 
 
ЭМААБО-той холбоотой ноцтой эрсдэлтэй ажлыг хийж гүйцэтгэх хүмүүст тусгай сургалт явуулах 
бөгөөд Рио Тинтогийн ЭМААБООН-ийн Гүйцэтгэлийн стандарт тус бүрийн сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулж байна. Тусгай сургалтыг тухайн сэдвийн хүрээнд (жишээ нь цацрагийн менежмент гэх 
мэт) тусгай мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ хийж явуулах бөгөөд OT-06-PRC-0001 – Сургалт, ур 
чадвар, мэдлэгийн журмын дагуу Компанийн удирдах ажилтнууд, ЭМААБООН-ийн хэлтсийн 
тодорхойлсон сургалтын хэрэгцээ шаардлагын шинжилгээний дүнд тусгасан шаардлагад нийцсэн 
байна. 
 
ОТ-д ажиллаж байгаа бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид нь аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл 
хуваалцах ээлжит хурал, уулзалтуудад оролцоно.   
 
Хангамжийн хэлтсийн ажилтнууд гэрээний менежментийн чиглэлээр сургалт болон тухайн ажлын 
байрны хэрэгцээ шаардлагаас хамааран бусад сургалтуудад хамрагдана. 
 
Гэрээт гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах процессын хүрээнд ажилтанд тавигдах ур чадварын 
шаардлага, сургалтад хамрагдсан бүртгэлийг тухайн Гэрээт гүйцэтгэгч цуглуулж ажилтныхаа зохих 
чадварыг хянаж удирдана. 
 
Сургалтын бүртгэлийг РТБШС-д оруулж эзэмшсэн ур чадварын талаарх баримтын хувийг ажилтны 
хувийн хэрэгт оруулна.  ЭМААБООН-ийн тусгай сургалт болон ерөнхий мэдлэгийн хөтөлбөрийг 
РТБШС-ийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох ЭМААБООН-ийн Сургалтын мэдээллийн санд оруулна. 
ОТ-н жилийн сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа тухайн үйл ажиллагааг хийж 
гүйцэтгэхэд шаардагдах чадвар болон ЭМААБО-той холбоотой ноцтой зөрчлийг харгалзан үзнэ.   

8.3 Зайлшгүй суух ёстой байгаль орчин, нийгмийн сургалт 
 
Байгаль орчин, нийгмийн сургалтын шаардлагыг холбогдох удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд 
тодорхой тусгасан. Мөн гэрээт гүйцэтгэгчдэд тавигдах сургалтын шаардлагыг Гэрээт 
гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах процесст тодорхой заасан байгаа. 

8.4 Сургалтын хөтөлбөр ба сургалтыг явуулах 
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Сургалтын хөтөлбөр болон сургалтыг явуулах талаар дараах журам, баримт бичигт заасан: 
• Сургалт, ур чадвар, мэдлэгийн журам (OT-06-PRC-001); 

• ЭМААБООН-ийн Сургалтын мэдээллийн сан; 

• ОТ-н Сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөө. 
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9 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 
 

Файлын нэр  OT-10-PLN-0003 

Тодорхойлолт  Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө  

Эхийг зохиосон 
ЭМААБО-ы хэлтэс, Махони Д’Алтерио, Марк Ньюби  

Боловсруулсан огноо 2013.09.01 
Баталсан Марк Слэйтр, ЭМААБО хариуцсан Ерөнхий менежер 
Баталсан огноо 2013.09.01 
Өөрчлөлт оруулсан 
бүртгэлийн дугаар  

# 

 
Эрсдэлийн 
түвшин Үнэлсэн огноо Эрсдэл үнэлсэн Хянан хэлэлцэх 

хугацаа 
Дараагийн хянан хэлэлцэх 
огноо 

Дунд зэрэг 2019.03.22   2 жил тутамд  2021.03.22 
 
Хувилба
р 

Хувилбарын 
огноо 

Өөрчлөлт 
оруулсан Баталсан Өөрчлөлтийн талаарх тэмдэглэл 

1.0 2013.09.01  ЭМААБО-ын 
хэлтэс, 
багууд  

Марк Слэйтр, 
ЭМААБО 
хариуцсан 
Ерөнхий 
менежер 

Батлагдсан хувилбар 

2.0 2019.03.29 Олон 
чиглэлийн 
мэргэжилтнүү
д 

Н.Эрдэнэбаяр, 
Байгаль орчны 
менежер  

NOC 2019-003 
 
Хоёр жил тутамд хянаж, хэлэлцүүлэх хүрээнд 
өөрчлөлт оруулсан.  
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10 ДАГАЛДАХ ХАВСРАЛТУУД 
 

ХАВСРАЛТ A: ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГОЛ ҮЕ ШАТУУД 
 
Дорх хүснэгтэнд удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрийн дагуу хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны гол үе 
шатуудыг харуулав. 
 
ЭМААБООН-ийн удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх гол үе шатууд 

Үйл ажиллагаа Төлөвлөсөн хугацаа 

Агаарын чанар: 

• Аюултай хаягдал шатаах зуух ажиллуулах  

• Нүүрсээр галладаг цахилгаан станцыг ажиллуулах 

 

хийгдсэн  

2017 

Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах: 

• Улаанбаатар болон уурхайн талбайг хамруулан ОТ-н Гэнэтийн 
осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө 

• ОТ-н ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд гэнэтийн осолд хариу 
арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг өгөх иж бүрэн 
сургалтын хөтөлбөр болон дасгал сургуулилалт 

 

хийгдсэн  

 

Ашиглалтын үе шатны 
туршид үргэлжилнэ 

Аюултай материал: 

•  Хог хаядлыг бүлах байгууламжийг үйл ажиллагааг эхлүүлэх 

 

хийгдсэн  

Газар ашиглалт: 

• Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх  

• Бэлчээрийн менежментийн стратегийг хэрэгжүүлэх (Орон нутгийн 
хэлтэс хэрэгжүүлнэ) 

 

Хийгдсэн. LDCRMP 
хэрэгжиж байна. 

Хийгдсэн. БААСУТ 
хэрэгжиж байна. 

Хог хаягдал: 

• Хог хаягдлын удирдлагын төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх 

• Хог хаягдал булшлах түр цэгт хуримтлагдсан хог хаягдлыг 
зайлуулах ажлыг эхлүүлэх  

• Хог хаягдал булшлах түр цэгт хуримтлагдсан хог хаягдлыг 
зайлуулах ажлыг дуусгах 

• Хог хаягдал булшлах түр цэгт бохирдолын үнэлгээ хийж дуусгах.  
Хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд бодитой эрсдэл учруулах 
бохирдлыг зайлуулах шаардлага гарах тохиолдолд бохирдлыг 
хянах арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх  

 

хийгдсэн 

хийгдсэн 

 

хийгдсэн  

 

хийгдсэн 

Ус: 

• Ашиглалтын үе шатан дахь усны мониторингийн төлөвлөгөөг 
эцэслэн гаргах  

• Ундай голыг хамгаалах, голдиролд тохируулга хийх болон Бор 
Овоо булгийг шинээр байгуулах  

 

хийгдсэн 

 

хийгдсэн  
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Орон нутаг, нийгмийн хариуцлагын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх гол үе шатууд  

Үйл ажиллагаа  Төлөвлөсөн хугацаа 

Соёлын өв: 

ОТ-н СӨУТ-ийн журам, удирдамжийг эцэслэн боловсруулах 

ОТ-н СӨУТ-ийн Журам, Удирдамжыг хэрэгжүүлж эхлэх 

ОТ хайрханы СӨУТ-ийг бүрэн хэрэгжүүлэх  

СӨУТ-ийн хэрэгжилт – улсын харьяаны төв байгуулах 

Удирдах зөвлөлийг байгуулах  

Оролцогч талуудын семинар 

Монголын ШУ-ы академитай хамтран Говийн соёлын өв судлалын 
төвийг байгуулах 

СӨТ-ний хэрэгжилт – төслийг үргэлжүүлэх 

DIZ-дэх соёлын өв бүхий газруудын СӨУТ-г боловсруулах 

Сумын соёлын төв + музей+ болон бусад ажилчдад зориулсан 
чадавхийг хөгжүүлэх сургалт 

Сумын соёлын төслүүд – төрөл бүрийн 

ШУА-ын Соёлын өвийн баримт материал, нийтлэл, менежментийн 
төслүүд – төрөл бүрийн 

Ханбогдын музейн өргөтгөл 

 

Хийгдсэн 

Хийгдсэн  

Хийгдэж байгаа??? 

2013 оны 5 сар 

2013 оны 9 сар 

2013 оны 12 сар 

2014 оны 8 сар 

 

2013 оны 7 сар 

2013 оны 8 сар 

Явагдаж байна 

Явагдаж байна 

 

2014 оны 3 сар 

Хөдөлмөр эрхлэлт: 

• Уул уурхайн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг 
дэмжих, Монголын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их 
Сургуулийн уул уурхайн сургууль болон ОТ ХХК хоорондын 
байгуулсан Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичгийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

• Уул уурхайн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах ажлыг дэмжих ажлыг үргэлжлүүлэх ба 
Монголын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Уул 
уурхайн сургууль болон ОТ ХХК хоорондын байгуулсан 
Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичгийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  

• Таван жилийн сургалтын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

 

Ашиглалт эхэлснээс хойш 5 
жилийн дотор  

 

Ашиглалт эхэлснээс хойш 
10 жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэх  

 

Ашиглалт эхэлснээс хойш 5 
жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэх  

Орон нутаг, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал: 

• Сумын эрүүл мэндийн ажилчдад цусаар дамжин халдварлах 
халдварт өвчний тархалтын судалгаа болон Гепатит В 
халдварт вирусын эсрэг вакцинжуулалт 

• Ханбогд, Манлай, Даланзадгад, Баян-Овоо сумын 
эмнэлэгүүдийн өвчтний аюулгүй байдал болон эмнэлэгийн 
хаягдлыг зохицуулах менежментийг сайжруулах 

• Ханбогд, Манлай, Даланзадгад, Баян-Овоо сумын 
эмнэлэгүүдийн өвчтний аюулгүй байдал болон эмнэлэгийн 

 

Хийгдсэн 

 

 

Хийгдсэн  

 

2013 оны 2-р улирал 
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Үйл ажиллагаа  Төлөвлөсөн хугацаа 

хаягдлыг зохицуулах менежментийг сайжруулах ажлын II үе 
шат 

• ДОХ өвчин болон ДОХ-ын халдварт вирус, бэлгийн замын 
халдварт өвчнүүд, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
төслийг орон нутагт хэрэгжүүлэх 

• Хүнсний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйг сайжруулах 

• Зам тээврийн аюулгүй байдал 

• 'Эрх, үүрэг хариуцлага, оролцоо' төслийн I үе шат 

• Эмч нарын мэргэжил мэдлэгийг сайжруулах ажлыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

• Төслийн нөлөөллийн бүсэд эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн 
хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр төр, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааг бий болгох ажлыг судлах 

 

 

Хэрэгжиж байгаа 

 

2013 оны 2-р улирал 

 

2012 оны 4-р улирал – 2013 
оны 4-р улирал 

2012 оны 4-р улирал  

Одоогоор хэрэгжиж байна 

2013 
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