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Техникийн хяналтын хөндлөнгийн зөвлөл
ТХХЗ
Клохн Криппен Бергер
ККБ
Гүйцэтгэлийн Гол Үзүүлэлт
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ХЭМТ
ХЧАОГ
ХЧАОГДХ
ГАХТ
ГАМТ
БОНХЯ
ОТБГА
УЛТ
ӨМ
ЭМЯ
ШУТИС
ЭХЗМТ
ХҮЧ-гүй
ЦУОШГ
ЦЭН
АҮМТ
OT
ОТ-ГС
ОТ-ХБ
ХҮЧ-тай
БОХОМ
ГШ
ГС
НШҮАТ
ЗТСТ
ААЭТҮ
РТ
РТБШ
СЧБ
СИЭ
ОТХАТ
ОТЗФ
АУ
БКК
УХБНХ
ТМТ
НӨНТ
ХХБ
ГУ
АНУ ЭИБ
ЗАХН
ХХЗМТ
УМТ
ХЧО
УНМТ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө
Хөдөлмөрийн чадвар алдсан осол гэмтэл
ХЧАОГ-ийн Давтамжийн Хэмжээ
Газар ашиглалтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
Газар Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөө
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам
Олон Талын Баталгаа Гаргагч Агентлаг
Уурхайн лицензийн талбай
Өөрчлөлтийн менежмент
Эрүүл мэндийн яам
Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль
Эрдэст Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө
Хүчил үүсгэх чадваргүй
Цаг уур, орчны шинжилгээний газар
Цэвэр Эерэг Нөлөөлөл
Ашиглалтын Үеийн Менежментийн Төлөвлөгөө
Oюу Толгой
Оюу Толгой – Гашуун Сухайт
Оюу Толгой – Ханбогд
Хүчил Үүсгэх Чадвартай
Байгаль Орчны Хамтын Оролцоотой Мониторинг
Гүйцэтгэлийн Шаардлага
Гүйцэтгэлийн Стандарт
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Зуухны туршилт, судалгааны төв
Австралийн агаарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Рио Tинтo
Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдэл
Стандарт Чартеред Банк
Састейнабилити Ийст Эйшиэ ХХК
Оролцогч Талуудтай Хамтран Ажиллах Төлөвлөгөө
Оролцогч талуудыг зохицуулах функц
Ажлын Удирдамж
Байодайвэрсити Консалтэнси компани
Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ
Тээвэрлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө
Нэг Өдөрт Ногдох Тонн
Хаягдал Хадгалах Байгууламж
Гүний Уурхай
АНУ-ын Экспорт Импортын Банк
Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг
Хог Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төв
Усны Мониторингийн Төлөвлөгөө
Хаягдал Чулуулгийн Овоолго
Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ
Оюу Толгой төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ Төсөл” гэнэ) Монгол улсын Өмнийн Говьд,
Улаанбаатар нийслэл хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын хилээс хойш 80 км-т
орших дэлхийн хэмжээний зэс, алтны уурхай юм. Тус ашигт малтмал нь зэс, алт, мөнгө болон бага
хэмжээний молибден бүхий хэд хэдэн бүлэг ордоос бүрдэнэ. Уг төслийг Монгол Улсын засгийн
газрын бүрэн эзэмшдэг Эрдэнэс Оюу Толгой (34 хувь) компани болон Туркойз Хилл Ресурс (66
хувь) компанийн хувь нийлүүлсэн аж ахуйн нэгж болох Оюу Толгой ХХК хэрэгжүүлж байгаа
болно. Рио Тинто (РТ) нь Туркойз Хилл Ресурс компанийн гол хувьцаа эзэмшигч бөгөөд 2010 оноос
хойш бүх хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс уг төслийг албан ёсоор удирдаж байна.
ОТ төслийг санхүүжүүлэхээр төлөвлөж буй Зээлдүүлэгч бүлэг байгууллагын1 нэрийн өмнөөс Итали
улсын Генуя хотод байрлах Д’Аполoниа (D'Appolonia) байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн
зөвлөхөөр (БОНХЗ) 2013 оны 9-р сараас хойш томилогдон ажиллаж байна. 2014 оны 11-р сарын 812-ны хооронд төслийн уурхайн талбайд очиж танилцсан.
Уг танилцах ажлын гол зорилго нь Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
байгаль орчин, нийгмийн талаас хөндлөнгийн үнэлгээ, мониторинг хийж, 2013 оны 7 сард эхэлсэн
төслийн ашиглалтын үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа хэрхэн
биелүүлж байгаа эсэхэд мониторинг хийхэд оршино. Уг төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө
хүлээсэн үүрэг, хариуцлагыг ОТ-ын ЭМААБО-ны Менежментийн Системд нэгтгэн оруулсан бөгөөд
ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, БОНХЗ2 өмнө
нь “шаардлага хангасан” хэмээн үзэж баталсан Ашиглалтын Үеийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд
(АҮМТ) тодорхой тусгасан болно. Хугацаатай биелүүлж гүйцэтгэхийг шаарддаг Зээлдүүлэгчийн
шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаагүй алдаа дутагдлыг тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан Байгаль
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ), Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө (БОНҮАТ) нь нэмэлт лавлах баримт бичиг болно Энэхүү аудитыг хийх үед эдгээр алдаа
дутагдлын заримыг залруулж шийдвэрлэсэн байсан.
БОНХЗ төслийн талбайд дараах үндсэн зорилгоор тогтмол очиж ажилладаг.




1

2

3
4

ОТ төсөл мониторингийн төлөвлөгөө, журмын дагуу Ашиглалтын үеийн байгаль орчин,
нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байгаа
түвшинг шаардлагатай үед үнэлэх;
Явуулж буй үйл ажиллагаа нь БОННҮ-д заасан байгаль орчны тусгай зөвшөөрөлд нийцэж
байгаа эсэхийг баталгаажуулах;



хэрэв одоо явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой бол 2013 оны 4-р сард хийсэн Байгаль
орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн аудитаас3 шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн асуудлуудын
мөрөөр ажиллах;



Хэрэв тодорхойлсон бол Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагатай (ҮОУТТ)4
холбоотой мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах;

Зээлдүүлэгч бүлэг байгууллагад Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац (ОУСК), Европын Сэргээн Босголт,
Хөгжлийн Банк (ЕСХБ), Канад улсын Экспортын Хөгжил (КЭХ), АНУ-ын Экспорт, Импортын Банк (АНУ
ЭИБ),Экспортын Санхүү, Даатгалын Корпорац (ЭСДК), Олон Талын Баталгаа Гаргагч Агентлаг (ОТБГА),
Стандарт Чартеред Банк (СЧБ), БНП- Парибас байгууллага орно.
Уг төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ), Барилгын Явцын Байгаль Орчин,
Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө (БОНМТ) нь санхүүжүүлэгч байгууллагуудын Байгаль Орчин, Нийгмийн
янз бүрийн шалгуур (БОН Шалгуур үзүүлэлт) үзүүлэлтүүдийг хангаж буй эсэхийг үнэлэхэд нь санхүүжүүлэгч
байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Байгаль Орчин, Нийгмийн Хөндлөнгийн Зөвлөхийн хувиар Байгаль
Орчны Нөөцийн Менежмент (БОНМ) 2010 оны 4-р сараас 2013 оны 8-р сар хүртэлх хугацаанд ажилласан.
2013 оны 7 сарын 18-ны өдрийн “Оюу Толгой төслийн барилгын үе шатны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны 2013 оны 4 сарын аудитын тайлан”, Байгаль орчны нөөцийн менежмент (БОНМ).
Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагыг (ҮОУТТ) ОУСК-ын БОЭМАА-ны Ерөнхий удирдамжид “дэлхий
нийтээрээ нэг буюу ижил төстэй үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй чадвартай, дадлага туршлагатай
мэргэжилтнүүдэд байх ёстой мэргэжлийн ур чадвар, хичээл зүтгэл, оновчтой ухаан, хянамгай байдал,
урьдчилан харах чадвар....” хэмээн тодорхойлсон байна.
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тодорхой асуудлуудыг тодорхойлох, мөн БОНХЗ-ийн 2014 оны 7-р сараас 8-р сард хийсэн
Завсрын Аудитын тайланд5 тодорхойлсон дүгнэлт, ажиглалтын мөрөөр ажиллаж, эцэслэн
боловсруулах.
Тус баримт бичигт тусгагдсан мэдээлэл нь БОНХЗ-ийн сүүлд бичсэн тайлангаас (2014 оны 7-р сар 8-р сар) хойш төслийн бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг газар дээр нь шалгахын
тулд танилцсан төслийн байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаатай холбоотой
баримт бичиг/тоо мэдээлэлд үндэслэсэн.
Энэхүү судалгааны үеэр ажиглагдсан гол зүйлсийг дараах байдлаар нэгтгэн харуулав.
Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн системд төслийг удирдан явуулах цогц тогтолцоог
тодорхойлсон ба уг тогтолцоо нь Төслийн стандарт Монгол Улсын хууль, дүрэм журам, тусгай
зөвшөөрлийн нөхцөл, 2009 оны 10-р сарын 6-нд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, ОУСК,
ЕСБХБ-ны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн бодлого, стандарт
шаардлагуудыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх юм. Менежментийн системд төлөвлөлт, ашиглалт,
тайлагнах хяналт шалгалт, тогтвортой ахиц гарч байгаа эсэхийг хянах гол элементүүд бүгд орж
байгаа. Ашиглалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө нь төслийн үүрэг, хариуцлага, гүйцэтгэлийн гол
үзүүлэлтүүд, мониторинг хийх параметр үзүүлэлтүүд, хэрэгжүүлэх баримт бичгийн лавлагааг
тодорхойлно. Мөн тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд дурдсаны дагуу төслийн төлөвлөгөө, үүрэг
амлалтад оруулсан өөрчлөлтийг шийдвэрлэхийн тулд төслийн хэрэгжүүлсэн өөрчлөлтийн
менежментийн (ӨМ) үйл явцыг системд оруулсан. Зээлдүүлэгчид эдгээрийн заримыг хүлээн
зөвшөөрсөн бөгөөд хүлээн зөвшөөрөөгүй хэсэг нь энэ удаагийн талбайн аудитын дараа зохион
байгуулж буй сургалтын сэдэв болсон.
Ус, хаягдал усны менежмент
ОТ төсөл БОННҮ-нд тусгасны дагуу Ундай голын урсгалын чиглэлийг бүрэн өөрчлөх боломжгүй
тул Ундай голыг хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төсөл хэрэгжүүлсэн. Газар ашиглалтын
зөвшөөрөл олгох асуудал хойшилсны улмаас Уурхайн Лицензтэй Талбайн (УЛТ) хашааны гадна
хийгдэх байсан Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төслийн барилгын зарим ажлыг хийхэд одоогоор
саад учирч байна. Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга, хамгаалах төслийн системийн үйл
ажиллагаатай холбоотой гидрогеологийн мэдээллийг үнэлэхийн тулд усны нарийвчилсан үнэлгээг
2014 оны 11-р сард хийсэн. Семинараас гарсан хураангуй үр дүнг энэхүү тайланд танилцуулж
байна. Ер нь нэмэлт хяналт шинжилгээ хийхийг зөвлөсөн боловч гүний усанд их хэмжээний
нөлөөлөл үзүүлэх ямар ч эрсдэл илрээгүй.
Хайгуулын цооногууд Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай, мөн Уурхайн лицензийн талбайд
гидрогеологийн нэгжтэй харилцан холбоотой болохыг харуулсан нотолгоо байна. УЛТ-н гадна
байрлах хоорондоо холбоотой таван цооногийг битүүмжлэх талаар Ханбогд сумын захиргаатай
хамтран байгуулсан ажлын хэсэг одоогоор судалж байгаа. УЛТ-н дотор болон гадна хоорондоо
холбоотой цооногуудыг битүүмжлэхийн тулд төслийн зүгээс махруу ажиллаж байна. Усны хяналт
шинжилгээний төлөвлөгөө (УХШТ), Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд (УНМТ) тусгасан
үүрэг амлалтыг биелүүлэхийн тулд ОТ төслийн гаргах нэмэлт судалгаа, хүчин чармайлтын талаар
эдгээр төлөвлөгөөнд дурдсан байна. Хөрсний элэгдлийн хяналт-шинжилгээг одоо хийж байгаа
бөгөөд мониторингийн үр дүнг хянах, ЧБ/ЧХ баталгаа, нэмэлт хяналтын цооногуудыг суулгах
ажлыг удирдахад туслуулахын тулд ерөнхий гидрогеологийн зөвлөхтэй туслалцаа үзүүлэх гэрээ
байгуулсан байна. Гэсэн хэдий ч гүйцэтгэгчийн аюулгүй ажиллагаанд үнэлгээ хийж байгаагийн
улмаас УХШТ-нд зааснаар өрөмдөх, нэмэлт хяналтын цооногуудыг суурилуулах ажил хараахан
хийгдээгүй байна. Алслагдсан газар аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоор төсөл бүс нутгийн
10 бороо хэмжигчийг бүгдийг суурилуулж чадаагүй байна. Нийт зургаан бороо хэмжигчийг
амжилттай суурилуулсан байна.
Эрдэст хаягдлын менежмент
Ил уурхай, хаягдал чулуулгийн овоолго (ХЧО), хаягдал хадгалах байгууламжтай (ХХБ) холбоотой
эрдсийн хаягдлын менежментийг Төслийн стратегийн дагуу үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. 2-р
5

Д’Апполoниа, "Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн мониторингийн тайлан – 2014 оны 7-р сараас 8-р сард
хийсэн Завсрын Аудит", 2014 он 9-р сард бичсэн.
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Босоо амны овоолгын ойр байрлах хаягдал чулуулгийн нэгдсэн овоолго, хүчил үүсгэх чадвартай
(ХҮЧ) чулуулгийн байнгын овоолгыг байгуулахаар санал болгож буй байршил зэрэг далд уурхайг
байгуулахтай холбоотой чулуулгийн овоолгын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд ӨМ-ийн журмыг
баримталсан. ХҮЧ-тай хаягдал чулуулгийг зайлуулах ажлыг тусгахын тулд Менежментийн Үндсэн
Хяналтыг (MW05, MW06) өөрчилсөн. Урт хугацааны овоолго, ХҮЧ чулуулгийн нэгдсэн, байнгын
овоолгын хяналт шинжилгээний шаардлагыг тусгахын тулд УХШТ-г шаардлагын дагуу өөрчилж
шинэчлэх шаардлагатай. Энэ зуур битүүмжлэх, ус зайлуулах ажил одоогоор үргэлжилж байна.
2015 онд төлөвлөсөн хаягдал хуримтлуулахад зориулан далан барьж, зураг төсөлд заасан уснаас
дээших түвшинг хадгалахын тулд ХХБ-ийн 1-р бассейн ажилласаар байгаа. Өтгөрүүлэгчийн үйл
ажиллагааг сайжруулсны үр дүнд ХХБ доторх хаягдлын булингын нягтрал, эргийн налуу сайжирсан
байна Эргийн налуугаас шалтгаалан ХХБ-ын усны ашиглалт сайжирсан бололтой. ХХБ-ийн зүүн
хойд хэсгийн захаас гарч буй шүүрэлд хяналт шинжилгээ хийж байгаа бөгөөд ХХБ-ийг
үргэлжлүүлэн байгуулах явцад эх үүсвэр, замыг судлах хэрэгтэй. Хаягдлын нягт, эргийн налууд
тохируулахын тулд ХХБ-ийн далангийн зураг төслийн өөрчлөлтийг боловсруулж, тогтвортой
байдлыг шийдвэрлэсэн. Зураг төслийг өөрчилснөөр ХХБ-ийн тогтвортой байдлыг харуулахаас
гадна ХХБ-ын урсгал дагуух бүсэд ашиглах зориулалттай ХҮЧ материал хаягдлын шүүрч гоожсон
усанд хүрэхээс хамгаалах болно гэдгийг инженерийн үнэлгээ харуулбал зохино.
Эрдсийн бус хаягдлын менежмент
Бидэнд өгсөн баримт бичиг, төслийн талбайд ажиллах үеэр хийсэн ажиглалтаас үзвэл төсөл
менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох үйл ажиллагааны журамд тодорхойлсон хаягдлын
менежментийн стратегийг хэрэгжүүлсээр байна. Талбайгаас өөр газар дахин боловсруулах
хувилбаруудыг судалж олохоор ажиллаж байгаа бөгөөд орон нутгийн үйлдвэрлэгч эсвэл иргэдээр
дамжуулан хуванцар, хаягдал металл, торх, хаягдал тос/хөргөлтийн шингэн, хаягдал мод зэрэг
сонгосон хог хаягдлын хувьд оновчтой шийдлийг олсон байна.
2014 оны 6-р сараас хойш байнгын ажиллагаатай, шинэ ХМТ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ
байгууламж сайн зохион байгуулалттай, зохих ёсоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь ажиглагдсан.
Шинэ байгууламж ашиглалтад орсноор түр ажиллагаатай ХМТ-ийг ашиглахаа зогсоож,
хуримтлагдсан хог хаягдлыг дахин боловсруулж/цэвэрлэж эсвэл шинэ ХМТ рүү шилжүүлнэ. Төсөл
одоо тус талбайг нөхөн сэргээх/бохирдлыг арилгахын тулд шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлох
зорилгоор түр ажиллагаатай ХУТ-ийг ашиглахыг зогсоох, ариутгах, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг
боловсруулж байна.
Агаарын чанар
Том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын (ТШХO) байгууламжид их хэмжээний тоос (тоосонцор) үүсдэг.
Тоосыг хөөсөөр дарах төхөөрөмж хэрэглэх нь хамгийн сайн бууруулах арга гэж тодорхойлсон
байна. Одоогоор төхөөрөмжийг суурилуулж дуусаж байгаа бөгөөд тус байгууламжийн нөхцөлийг
ихээхэн сайжруулна гэж тооцож байна. Тоосонцор бууруулахад гарах амжилтыг тоогоор
илэрхийлж хэмжихийн тулд орчны хяналт-шинжилгээг ТШХО дээр хийнэ.
AЧМТ-нд заасан үүрэг амлалтаа биелүүлж, төслийн шалгуур үзүүлэлттэй холбоотой орчны агаарын
чанарт хяналт тавихын тулд талбайд байгаа орчны агаарын хяналт шинжилгээний сүлжээ
сайжруулахыг шаарддаг. Худалдан авсан бараа материал AЧMТ-ний шаардлагыг хангаж чадах
эсэхийг магадлахын тулд тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтийн жагсаалтыг хөндлөнгийн гүйцэтгэгч
боловсруулсан байна. Энэхүү тоног төхөөрөмжийг худалдан авах хүсэлтийг 2014 оны 11-р сард
хуралдахаар төлөвлөсөн худалдан авалт хариуцсан хороонд танилцуулах болно. Ирэх 6-12 сарын
дараа суурилуулна гэж одоогоор тооцоолж байна.
AЧMТ-нд тодорхойлсон сарын давтамжийн дагуу яндангаар гарах утаанаас шууд дээж авах
боломжтой хяналт шинжилгээний тоног төхөөрөмж дулааны төв станц (ДТС) дээр одоогоор
байхгүй байна. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд ОТ төсөл ДТС, шатаах зуух, Ханбумбат (ОТ) нисэх
онгоцны буудлын нүүрсэн галлагаатай зуухнаас сар бүр яндангаас утааны шинжилгээ авах
хөндлөнгийн гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулсан байна. ДТС дээр 2014 оны 2-р сар, 11-р сард авсан
дээж NOx, SO2, мөн тоосонцор Төслийн шалгуур үзүүлэлтээс хэтэрч байгааг харуулсан. 2015 оны
зун хаахтай холбогдуулан шохойн чулууг найдвартай ханган нийлүүлж, нэмэлт зураг төслийн ажил
хийхээр төлөвлөж байгаа нь агаарын чанарыг сайжруулна гэж таамаглаж байна.
Төслийн шатаах зуух үйлдвэрлэгч 2014 оны 10-р сард талбайд ажиллахдаа тус төхөөрөмжийг
зохисгүй байдлаар өөрчилсөн, буруу ажиллуулдаг талаар тэмдэглэсэн байна. Үүний дараа хэд хэдэн
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удаа засвар хийсэн. Үүний дараа бүрэн системийн туршилт хийж, зохистой ажиллаж байгаа эсэхийг
магадлахын шатааж туршсан юм. Утаанаас дээж авах төхөөрөмж хараахан ажиллаагүй байгаа тул
БОНХЗ АЧМТ-ний В Хавсралтад заасан удирдамжийн дагуу шатаах зуухны утааны чанарыг үнэлэх
боломжгүй байлаа. Энэхүү мэдээллийн учир дутагдалтай байдлыг арилгах зорилгоор ОТ
шаардлагатай сар тутмын утааны дээж авах гуравдагч этгээдийг хөлслөн ажиллуулсан байна.
Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээ
Онцгой байдлын үед хариу үйлдэл үзүүлэх баг нь өндөр, эрсдэл нэн чухал байдаг арван зургаан
Төслийн газар / хэлтэс анхаарч Бизнесийн уян хатан, нөхөн сэргээх стратегийн дотоод хяналт
шинжилгээг санаачилсан байна Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө
(EPRP) -ийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хувилбарууд тодорхойлсон боломжит явдлыг
хангах, журмыг боловсруулж буюу шинэчилсэн. Энэ хугацаанд одоогийн Онцгой байдлын үед авах
арга хэмжээний төлөвлөгөөний журамд Сайтын Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд тодорхойлсон 25 тохиолдлын журмыг оруулж шинэчилсэн байна. Боловсруулсан
тохиолдлуудын дунд тус байгууламжаас 500 метрийн дотор нөлөөлөх талбайг харгалзсан ХХБ
доголдох тохиолдол багтаж байна. ХХБ-ийг нэлээд өндөр байгуулсан тул ус, хаягдал урсаж,
уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэц, оршин суугчдад нөлөөлөх хүрээ хязгаар, аюулыг тодорхойлоход
туслахын тулд хаягдлын далангийн нуралтын дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай бөгөөд ослын үед
авах арга хэмжээний төлөвлөгөө байх ёстой.
Тээврийн менежмент
Бүрэн хүчин чадлаар үйлдвэрлэлийг явуулахын сацуу зэсийн баяжмалын хураалттай нөөцийг
багасгахын тулд төлөвлөсөн түвшиндээ хүрч тээвэрлэлтийг хийсэн тул тээврийн хэрэгслийн хяналт
үр дүнтэй зохион байгуулагдаж байна гэж үзэж байна.. Мал/зэрлэг ан амьтны зам гарц, аюулгүй
жолоодох, хурд, ерөнхий зан байдал, сахилга бат зэрэг асуудлаар орон нутгийн мэдлэг олгож,
жолооч нарыг сургалтад хамруулсан байна.
Экологийн менежмент, биологийн олон янз байдал
ОТ төслийн Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө (БОЯMТ), холбогдох багц
менежментийн төлөвлөгөө нь биологийн олон янз байдал, экосистемтэй холбоотой төслийн сөрөг
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндэс суурь болно. Өмнөх БОНХЗ-ийн тайланд
дурдсанчлан (Баримт бичгийн №. № 13-391-H3) БОЯБМТ-ний зарим үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
цаг хугацаанд өөрчлөлт оруулах, замгүй газраар жолоодохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд ОТ зам
дагуу хаалт суурилуулах тухай Зээлдүүлэгчийн БОЯБҮАТ-ний үүрэг амлалтыг хасах хүсэлтийг
2014 оны 7-р сард Зээлдүүлэгч нарт (Өөрчлөлт оруулах тухай мэдэгдэл 2014-006, 2014-007)
илгээсэн. БОНХЗ энэ удаа ажиллахдаа эдгээр санал болгосон өөрчлөлт, шинэчилсэн БОЯБМТ-тэй
танилцсан.
Зарим нэг өөрчлөлт оруулбал энэхүү тайланд дурдсанчлан БОЯБМТ-нд БОННБҮ-нд авсан үүрэг
амлалт, мөн зээлдүүлэгч байгууллагуудын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтыг тусгах болно гэж үзэж
байна. Гэсэн хэдий ч судалгааны үр дүн биологийн нөхөн сэргээлт, биологийн төрөл зүйлтэй
холбоотой асуудлаар оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах, замын
хөдөлгөөний улмаас үргэн дайжих, шугаман дэд бүтцийн учруулж болзошгүй нөлөөг шийдвэрлэх
харилцан тохиролцсон багц арга хэмжээ авах хэрэгцээ шаардлага байгааг нотлон харуулж байна.
Эдгээр нь биологийн олон янз байдалд цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэхэд чиглэсэн төслийн үйл
ажиллагааны зайлшгүй үндэс суурь байх болно.
БОНХЗ-ийн өмнө хийсэн аудитаас хойш хэдийгээр оролцогч талуудтай хамтран ажиллах хүчин
чармайлтыг гаргасаар байгаа боловч үүнийг төлөвлөж, зохицуулж байгаа арга замыг оновчтой
болгох талаар дорвитой ахиц дэвшил гараагүй байна. Биологийн олон янз байдалтай холбоотойгоор
оролцогч талуудыг (дотоод, гадаад) татан оролцуулах явдлыг төслийн хэмжээний стратегид тусгах
зорилготой ОТ төслийн стратеги үр дүнтэй, нэгдмэл арга барилаар ажиллахын тулд арга хэмээ
авахыг шаардаж буй гол чиглэл хэвээр байна.
ОТ-ГС замын дагуух хайрга, элсний ухсан нүх бүхий талбайг очиж үзэхэд ОТ төсөл техникийн
нөхөн сэргээлт нь маш өндөр түвшинд хийж байгаа нь харагдсан. Биологийн нөхөн сэргээлтийн
үндэс суурь болох хэрэгтэй биологийн олон янз байдалтай холбоотой үүрэг амлалтыг агуулсан
биологийн нөхөн сэргээлт журмыг боловсруулж байгаа бөгөөд Оюу Толгой компани Газар хөндөх,
нөхөн сэргээх шинэ төлөвлөгөөний нэг хэсэг болох холбогдох бусад журамтай нэгтгэхийг санал
болгож байна. Гол ажилтан жирэмсний амралт авсан тул энэ ажил хойшлогдоод байна.
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Замуудын эргэн тойронд ан амьтан бэлчиж идээшлэх боломжийг хангах өөр шийдлүүдийн талаар
хэлэлцэхээр хоёр дахь семинарыг 2014 оны 11-р сард хийсэн. БОНХЗ ажиллах үеэр энэ асуудлыг
шийдвэрлэх арга барилын талаар ОТ шинэ мэдээлэл өгөх боломжгүй байсан үеэр энэхүү семинарыг
зохион байгуулах болсон юм. Тиймээс семинарын үр дүнд гарсан зөвлөмж, тайлантай дараагийн
аудитын үеэр танилцах үзэж болно.
Цэвэр эерэг нөлөөлөл бий болгохын тулд нэн ховор амьтдын тоо толгойд нөлөөлж буй аюул
заналыг бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ тодорхой бус байгаа боловч янз бүрийн хувилбар
боловсруулж байгаа ба БОНХЗ-ийг дараагийн удаа ирж ажиллахад Биологийн олон янз байдлын
төрөл зүйлийг дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөний төсөл хэлбэрээр танилцуулахаар
бэлэн байлгавал зохино.
Төслийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд чухал ач
холбогдолтой суурь мэдээллийг цуглуулах ажлыг үргэлжлүүлсэн бөгөөд дүйцүүлэн хамгаалах
шаардлага, төлөвлөгөөг баталгаажуулахын тулд үүнийг үнэлэх хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ Оюу
Толгой төслийн өмнөөс "Хулгайн антай тэмцэж, дүйцүүлэн хамгаалах туршилтын хөтөлбөрийг"
Састэйнэбилит Ийст Эйшиэ ХХК (СИЭ), Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (ЗАХН) санаачилсан
бөгөөд бодитой үр дүн үзүүлэх эсэхийг нотолж чадвал уг хөтөлбөрийг өргөжүүлэх юм.
Оюу Толгой төсөл биологийн олон янз байдалд Цэвэр эерэг нөлөөлөл (ЦЭН) бий болгох
төлөвлөгөөний хүрээнд биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээнд ихээхэн хөрөнгө мөнгө
зарцуулсан байна. Гэхдээ зарим ажилтан жирэмсний амралт авсан үед орны хүн томилоогүй, зарим
ажилтныг цомхтгосон, зарим албан тушаалыг нэгтгэсэн байгаа бөгөөд энэ нь ирээдүйд хүний нөөц
бүрдүүлэхэд үр дагавар гаргаж болзошгүй байна.
Ажиллах хүч, ажлын байрны нөхцөл
2014 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар 6,677 ажилчид Оюу Толгой төслийн талбайд ажиллаж байсан
бөгөөд үүнд ОТ ХХК, гүйцэтгэгч компаниудад ажиллаж буй хүмүүс багтаж байлаа. Нийт ажиллах
хүчний 95% Монгол улсын иргэд байна. 2014 онд Оюу Толгой ХХК-ид Өмнөговь аймгийн 380
орчим ажилтан ажиллаж, орон нутгаас авах ажиллах хүч тогтвортой хэвээр байна. Давуу эрх бүхий
хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, Оюу Толгой ХХК 2014 оны 6-р сараас хойш
Ханбогд сумаас ажилд авсан 38 хүнийг оролцуулан нийт 62 хүн шинээр ажилд авсан байна. Ирэх 5
жилийн ажиллах хүчний тооцоог гаргасан бөгөөд дадлагажигч, төгсөгчдийн тоог бууруулснаас
голчлон шалтгаалж 5 жилийн хугацаанд ойролцоогоор 400 ажилчдаар буурах төлөвтэй байна. Орон
нутгаас хүн ажилд авах, сургах, ажил олгох талаар зарим мэдээллийг олон нийтэд саяхан өгсөн
бөгөөд цаашид тоон мэдээллийг идэвхтэй өгөх хэрэгтэй.
Бүх дотоодын ажилчдын ажил амралтын хуваарьт өөрчлөлт оруулах, зарим ажилчдын багийн
ээлжийн цагийг бууруулах, баяжуулах үйлдвэр, ил уурхайн багт савласан хоол хүргэж өгөх зэргээр
ОТ төслийн ажиллах хүчний хувьд хэд хэдэн чухал өөрчлөлтийг 2014 онд хэрэгжүүлсэн байна.
Хоол хүнс бэлтгэх, ажлын байрны эмх цэгцтэй холбоотой бусад өөрчлөлтийг хийсэн. Эдгээр
өөрчлөлтийг ерөнхийдөө нааштай хүлээн авсан боловч томоохон төвүүдийн гадна амьдардаг
ажилчид урт зам туулахаас шалтгаалан зарим нэг санал гомдол ирүүлсэн байна. Гомдол гарахаас
сэргийлэхийн тулд эдгээр асуудлыг судлах шаардлагатай байж болзошгүй.
Гүйцэтгэгчийн Хүний нөөц, ажилтны харилцааны (АХ) гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, аудитыг
хараахан зохистой хийгээгүй байна. ОТ төсөл гүйцэтгэгчийн ХН-ийн багтай хамтран ажилладаг нь
тодорхой бөгөөд урьдчилан шалгаруулах шалгалт хийдэг боловч ХН-ийн гүйцэтгэлийн талаар
байнгын шалгалт хийдэггүй байна. Аудитын хуваарь, хамрах хүрээг боловсруулж 1-р ангилалын
гэрээт гүйцэтгэгчидээс эхлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2014 онд ажиллах хүч бууруулах талаар БОНХЗ-өд хангалттай мэдээлэл өгөөгүй. Цомхтгох үйл
явцыг хэрэгжүүлэх явцад Оюу Толгой болон гэрээт гүйцэтгэгчид нягт холбоотой ажилласан ч Оюу
толгой төслийн хувьд тайлагнах ажил сул дорой хэвээр байна Оюу Толгой баримтжуулж, энэ
мэдээллийг БОНХЗ/Зээлдүүлэгчид өгөх нь чухал юм. Зарим ажилчид тэднийг цомхтгохоор буцаах
арга хэлбэрийг гайхаж хүлээн авсан бөгөөд үүнийг сайжруулах шаардлага байж болохоор байна.
Өмнөд баазыг 8-р сард хаасан. Тус газрыг холбогдох байгаль орчны стандартын дагуу нөхөн
сэргээх ёстой. Манлай баазад шүүрэлтийн асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Талбай дээр
бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг сайжруулсан ч БОНХЗ-өд зарим үнэр үнэртсэн
бөгөөд нэмэлт арга хэмжээ авах хэрэгтэй байж болох эсэхийг тодорхойлохын тулд нөхцөл байдлыг
хянаж байвал зохино. Ханбогд баазын оршин суугчдыг (80 гаруй) 11-р сарын дундуур ОТ бааз руу
нүүлгэх төлөвлөгөөтэй байв. Хятад улсын хилийн боомт дээр ачааны машины жолооч нар
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байрладаг. Талбай дахь байр орон сууцны талаар асууж ярилцсан хүмүүс ноцтой асуудлыг
хөндөөгүй боловч холбогдох шалгуур үзүүлэлтэд нийцүүлэхийн тулд ОТ төсөл бүх баазад аудит
хийх хэрэгтэй.
Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчдын нөхцлийг шалгах аудитыг хийж дуусгасан байна.Ер нь
өрхүүд амьжиргаагаа сэргээж чадсан боловч хэрэгжүүлэх шаардлагатай зарим зөвлөмж байсаар
байна. Мөн аудитын үр дүнг зохих хэлбэрээр малчид, бусад оролцогч талуудад танилцуулах
шаардлагатай. 2011 оны нөхөн олговор олгох хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын үр дүнгийн үнэлгээнд
бага зэрэг л ахиц гарсан байна. СМБ-СГЗЗ-ийн процессоо зохицуулж байгаа олон талт судалгааны
хүрээнд үүнийг төлөвлөсөн хэвээр байна. Ажлын удирдамжийг харилцан тохиролцсон бололтой
байгаа бөгөөд тендерийг 2015 оны эхээр зохион байгуулахаар төлөвлөсөн боловч ахиц дэвшил
хурдан гарахгүй бол үр дүнг бие даан үнэлэх хэрэгтэй юм.
ОТ төсөл малчдыг замын засвар, арчлалтын ажилчид байхаа болж, эдийн засгийн хувьд бие
даалгахад сүүлийн үед анхаарч байна. Зарим хүмүүс аль хэдийн операторын албан тушаалд
дэвшсэн бол зарим тэтгэврийн насны хүмүүс үлдсэн цалингаа нэг удаагийн тэтгэмж болгосон байна.
Үлдсэн малчдын хувьд байнгын ажил эрхлэх, нэмэлт сургалтад хамруулах эсвэл бусад дэмжлэг
үзүүлэх боломжийг тодорхойлохоор ажиллаж байна.
Өмнөх аудитаас хойш нүүлгэн суурьшуулалт, нөхөн олговрын талаар малчдаас дахин гомдол
ирээгүй байна. Хараахан хучаагүй байгаа шороон замаас гарах нөлөөлөлд зориулж хангалтгүй
эсвэл ямар ч нөхөн олговор олгоогүй талаар бүлэг гомдол байсаар байгаа бөгөөд үүнийг ОТ, СМБ
НОАХ-ийн (НОАГ) уулзалтыг дахин хийх замаар шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж тохиролцсон байна.
Гэсэн хэдий ч сум одоогоор үүнийг хийгээгүй байгаа бөгөөд Оюу Толгой болон СМБ аль аль нь энэ
талаар сумд дэмжлэг үзүүлэх эсвэл хэрэв шаардлагатай бол өөр хувилбар боловсруулах хэрэгтэй
байна.
Хамтын оролцоотой ургамалжилтын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн урьдчилсан үе шат нь
бараг дууссан бөгөөд тайланг 2014 оны эцэс гэхэд гаргах төлөвтэй байна. Тус тайлан бэлчээрийг
хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах боломжийг сум бүрд олгох зөвлөмж өгөх болно. Нутаг
түншлэл компанийн өгсөн эдгээр зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд нь сумдыг хэрхэн дэмжих гэж
байгаагаа Оюу Толгой төсөл тодорхойлох нь чухал байх болно. Малын эрүүл мэндийн судалгаанд
2014 онд Баян-Овоо, Манлай сумдыг нэмж хамруулсан байна. Аудитын үеэр Оюу Толгой СМБ-тай
уулзаж, үр дүнг танилцуулах төлөвлөгөөтэй байв. Мал амьтны эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн хүрээнд
малын эмч, бусад мэргэжилтнүүдэд олон төрлийн сургалт зохион байгуулсан байна. Энэ бол чухал
санаачилга мөн бөгөөд дараагийн үе шатанд малчдад малынхаа эрүүл мэндийг сайжруулахад нь
өрхийн түвшний дэмжлэг үзүүлэхийг зөвлөж байна. Хянан засварласан Бэлчээр ашиглах журмыг
бэлчээрийн даацын үнэлгээнд үндэслэн боловсруулсан бөгөөд уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй
талбайд 1,600 га орчим бэлчээрт малаа бэлчээх боломжийг малчдад олгоно.
ОТ төсөл авсан үүрэг амлалтаа биелүүлэхийн тулд Ханбогд сумын малчдад зориулан жижиг
үйлдвэр хөгжүүлэх, орлогын эх үүсвэрийг нь нэмэгдүүлэх боломжийг судлах шаардлага байгаа гэж
БОНХЗ үзэж байна. Орон нутгийг хөгжүүлэх чиглэлээр илүү үзэмжид тулгуурлаж хөрөнгө
хуваарилахын оронд малчин өрхийн амьжиргааг сайжруулахад шууд хувь нэмэр оруулах ийм
төрлийн төсөлд хөрөнгө төсөвлөвөл зохино. Нэмэлт тэжээл хөтөлбөрийн дараагийн үе шатыг ОТ
төслийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан хоршоо энэ жил хэрэгжүүлэх бөгөөд БОНХЗ тус процессод
ОТ хяналт тавьж, үйл явцыг баримтжуулахыг зөвлөж байна.
Оюу Толгой сүүлийн үед малчин өрхөд чиглэсэн эмзэг иргэдийн хөтөлбөрийг боловсруулахаар
сумын захиргаатай нягт хамтран ажиллаж байна. Өрхүүдээр зочилж, ярилцсан бөгөөд бидний
уулзсан сумын ажилтан ОТ дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байсан. Эмзэг өрхийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан бөгөөд тодорхой өрхийн төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэн
ярьж байгаа юм. Одоо эдгээр төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулж хэрэгжүүлж хэрэгтэй. Хэд хэдэн
малчин өрхөд зарим ахиц дэвшил аль хэдийн гарсан байна Оюу Толгой саяхан зорилтот сумдад 85
сайжруулсан гэр, дулаалгын материал хандивласан бөгөөд эдгээрийг талархан хүлээж авсан.
Сумын захиргаа эмзэг өрхийг хэрхэн тодорхойлдог болох нь цаашид нарийвчлан шалгах
шаардлагатай нэг асуудал юм. Учир нь энэ удаа ажиллаж байхад эмзэг иргэдийн хөтөлбөрт өөр
хүмүүсийг хамруулах шаардлагатай байж болохоор харагдсан.
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НШҮАТ-г 2014 оны сүүлээр шинэчлэх төлөвлөгөөтэй байна. Өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн
нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (эсвэл ҮАТНШҮАТ)
үнэлгээ хийхийг зөвлөж байна. ОННГ-ийн баг энэ шинэчлэлийг хийхэд хөндлөнгийн дэмжлэг авах
хэрэгтэй.
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
БОНХЗ сонгогдсон оролцогч талууд болох Ханбогд сумын Засаг даргын орлогч, сумын нийгмийн
ажилтан, эмзэг малчин өрхийг оролцуулан хэд хэдэн малчид, сонгогдсон малчдын багтай (СМБ)
уулзсан байна. Бүх оролцогч талууд ОТ төсөл мэдээллээр хангах, хамтран ажиллахдаа сайн гэж
хэлсэн. Сүүлийн 6 сард оролцогч талуудтай хамтран зохион байгуулсан зарим гол арга хэмжээнд
наадам, Ахмадын өдөр, СМБ-тай хийх тогтмол уулзалт, туршилтын олон төсөл, үйл ажиллагаа орно.
ОННГ-ийн багийн шинэчилсэн Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний (ОТХАТ)
төслийг боловсруулсан. Үүнд өмнөх ашиглалтын үе шатны ОТХАТ-өөгөөр Зээлдүүлэгчидтэй
тохиролцсон бүх үүрэг амлалтыг оруулсан байх ёстой.
СМБ-тай хийсэн уулзалт хоёр талын харилцаа маш их сайжирсан болохыг харуулсан бөгөөд үйл
ажиллагааны талаар санал нэгдэх, хэрэгжилтийг нь хянах, үр дүнг олон нийтэд тайлагнах процесс
бий болсон байна. СМБ-ийг 2014 онд Оюу толгойн үйл ажиллагаатай танилцах анхны бүрэн аялалд
урьсан байна. СМБ-ийн гишүүдийн тоо буурч байгаа боловч үйл ажиллагаанд оролцсоор байгаа
гишүүд Оюу Толгой төсөлтэй урт хугацааны турш хамтран ажиллахыг зорьж, нийт малчдын санал
гомдол багасаж байгааг харуулж байна. Тус бүлгийг урт хугацааны зөвлөлдөх байгууллагын үүрэг
гүйцэтгэх чадвартай болгохын тулд Оюу Толгой СМБ-тай харилцах харилцаагаа хэрхэн шинэ
түвшинд гаргах талаар бодолцож байна. ХШЗ-ийн эцсийн тайланг эцэслэн боловсруулж байгаа
учир Ундай голын хамтын ажиллагааны тусгай төлөвлөгөөг хараахан боловсруулаагүй байна.
БОНХЗ эдгээр үйл ажиллагааг уялдуулах хэрэгтэй болохыг ойлгож байгаа боловч ХШЗ санал
нэгдсэний дараа тус бүлэгт сайтар бэлтгэх боломж олгохын тулд бид ОТ төсөл, СМБ Ундай голын
талаар хамтран ажиллах талаар урьдчилан ярилцахыг зөвлөж байна.
Одоо Ханбогд суманд ХОБОМ-ийн мэдээллийг түгээх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаа нь маш
тодорхой байна. Ханбогд сумын соёлын төвийн дотоод засал чимэглэлийг 2014 оны эцэс гэхэд
хийж дууссан байх ёстой бөгөөд олон төрлийн танилцуулах материал, аргыг ашиглах боломжийг
олгох юм.
2014 онд орон нутгийн иргэдээс ирсэн санал гомдлын тоо 18 байгаа бөгөөд эдгээрийн 16-г
шийдвэрлэсэн юм. Хамгийн түгээмэл төрлийн гомдол нь байгаль орчинтой холбоотой (тоос, ус,
бохирдол) хэвээр байна. Шинэчилсэн гомдлыг журмыг эцэслэн боловсруулсан бөгөөд ОНОТХАХС
дэх гомдлын менежментийн мэдээллийн санг мөн сайжруулсан байна. Шинэ системд мөн
шийдвэрлэх процессыг илүү дэлгэрэнгүй тусгаж, санал гомдлыг зөв зохистой шийдвэрлэх илүү
боломж олгож байна. Сар тутмын орон нутгийн мэдээллийн хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүлээн
авсан гомдол, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тогтмол мэдээлж эхэлсэн. Гомдлыг шийдвэрлэж
удирдах чиглэлээр дахин сургалт явуулна.
Бүс, орон нутгийн хөгжил
Сүүлийн 6 сард Ханбогд суманд хэд хэдэн орон нутгийн дэд бүтцийн төслүүд хэрэгжүүлсэн. Үүнд
Ханбогд сумын олон нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэн, сумын төвийн хатуу хучилттай авто замыг
сайжруулах, Соёлын төвийн дотоод засал чимэглэл (2014 оны эцсээр дуусах төлөвлөгөөтэй)
багтана. Суманд үзүүлсэн эдгээр маш их дэмжлэг туслалцааг талархан хүлээн авсан бөгөөд Оюу
Толгой төслийн нийгмийн дэд бүтцийн талаар тавьж буй шаардлагыг биелүүлэхэд тус нэмэр
болсон. Сумын 90 жилийн ойгоо тэмдэглэсэн бөгөөд Оюу Толгой баяр наадамд сайн оролцож
дэмжсэн. Ханбогд сумын хогийн цэгийн зураг төслийг одоо гаргаж дууссан бөгөөд ОТ-Ханбогд
Жавхлант багийн зам барих6 төсвийг батлагдсан байна. ОТ барьсан Ханбумбат нисэх онгоцны
буудлаас орон нутгийн иргэдэд зориулсан захиалгат нислэгийг 2014 оны 10-р сараас үйлдэж эхлэв.
Даланзадгад сумын МСҮТ-ийн дотуур байрыг өргөтгөсөн ч бүтцийн бүрэн бүтэн байдлын
асуудлаас шалтгаалан Даланзадгад сумын соёл урлаг, спортын өргөөний барилгыг түр хойшлуулсан
байна. Цаашид ижил төстэй асуудал гарахаас зайлсхийхийн тулд эдгээр асуудлыг судлах нь ОТ
төслийн ашиг сонирхолд нийцэх юм.
6 2 жилийн хугацаатай барилга угсралтын ажлын эхний жилийн үйл ажиллагааг баталсан байна.
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Хамтын ажиллагааны гэрээг 10-р сард Оюу Толгой төслийн Гүйцэтгэх хороо баталсан бөгөөд
Итгэлцлийн гэрээний талаар хэлэлцэж тохиролцохын тулд Ажлын хэсэг, Удирдах хороог
байгуулсан байна. ОННГ-ийн ерөнхий менежер хэлэлцээрийн багийг толгойлж, Удирдах хороонд
долоо хоног бүр ажлаа тайлагнадаг. Оюу Толгой саяхан Эрчим хүч, уул уурхайн яам, Дэлхийн
банкны хамтарсан санаачилгын хүрээнд "хамтын ажиллагааны гэрээ" сэдэвтэй сургалтыг дэмжиж
оролцсон байна.
Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр сүүлийн үед хоршоо
байгуулахад анхаарч ажилласан бөгөөд зорилтот суманд 15-ыг байгуулсан байна. Тэмээний ноос
хяргах, тамгалах, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа, ЖДҮ хөгжүүлэх зэрэг
туршилтын төсөл хэрэгжүүлсэн. Малчдын хувьд тэмээний ноос хяргах, эко аялал жуулчлалын
төсөл ялангуяа ирээдүйтэй байна. Малчдад ашиг тус хүртээхийн тулд дараагийн хяргах улирал
эхлэхээс өмнө тэмээний ноос хяргах санаачилгын амжилт, сонирхлыг сурталчлан таниулах нь чухал
юм.
Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа
Эрүүл мэндийн баг бол ЭМААБО-ны хэлтсийн доор ажилладаг төвлөрсөн нэгж мөн бөгөөд үндсэн
SOS эмнэлэг үүнд багтана. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн тогтмол
үнэлгээ, үзлэгийг хийж байна.
Саяхан гаргасан аюулгүй ажиллагааны санаачилгын хүрээнд 17 чухал үйл ажиллагаанд анхаарч,
төслийн хэмжээнд онцгой эрсдэлийн хяналтад шалгалт хийсэн Эрсдэлийн менежментийн хөтөлбөр
хэрэгжүүлжээ. Биднийг ажиллах үеэр онцгой анхаарал татсан эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
нэг асуудал бол хүдрийн хадгалах байгууламж дээр үүсэж буй тоос байлаа. Төсөл үндсэн хүдэр
хадгалах байгууламж дээр тоос дарах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүний зэрэгцээ
ЭМААБО-ны хэлтэс тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаа хангах эсвэл хөдөлгөөнийг хязгаарлах
арга хэмжээний хамт их тоос үүсэх үед хэрэгжүүлж болох ХХХ, ажлын хяналтыг үнэлбэл зохино.
Компанийн удирдлага РТБШ-ийн системээр дамжуулан ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагааны ослыг хянаж, танилцаж, үнэлж, сар эсвэл улирлын тайланд мэдээлж байна.
Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа
Малчдын эрүүл мэнд, амьжиргааны судалгааг үндэсний болон аймгийн түвшинд танилцуулсан
бөгөөд дөрвөн гол анхаарал хандуулах чиглэлд зөвлөмж өгсөн байна. ОТ төсөл малчдын эрүүл
мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх асуудлыг судалж байгаа бөгөөд холбоо хамааралтай бол
дараагийн аудитаар үнэлнэ. Оюу Толгой үнэгүй шинжилгээ хийх, сургалт явуулах, бусад дэмжлэг
үзүүлж ажилласан. Дэлхийн гепатитын өдөр зэрэг чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаанд дэмжлэг
үзүүлсээр байна. ОТ Ханбогд сумын шинэ эмнэлэг дээр яаралтай тусламжийн өрөө бий болгоход
туслах хүсэлтийг аймаг гаргасан байна. ОТ өөр зүйлд хуваарилсан байсан хөрөнгийг зарцуулах
замаар энэ хүсэлтийг биелүүлж чаджээ. Австралийн агаарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
(ААЭТҮ) албаны айлчлалыг ДЭМБ, Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн байгууллага, Монгол улс
дахь Австрали улсын консулын газрын дэмжлэгтэйгээр ОТ зохион байгуулсан байна. Оюу Толгой
говийн бүсэнд туршилтын журмаар хэрэгжүүлэхээр энэ чиглэлд хандивлагчдыг татах яриа
хэлцлийг өрнүүлж байна.
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай (ОУШХБ) хамтран ажилласаар байгаа бөгөөд
Ханбогд суманд нүүж ирсэн эмэгтэйчүүдэд тусламж үзүүлж байна. Үе тэнгийн сургагч нар
зориулсан хүний аюулгүй байдал, хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлагыг
хэвлэсэн бөгөөд өсвөр настай хүүхдийг худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар нэмж
хүмүүсийг сургалтад хамруулсан байна. Ханбогд суманд жилийн дундуур зам тээврийн хүнд хэцүү
үе тохиолдож, нэг долоо хоногт 5 хүн нас баржээ. Эдгээр золгүй явдал Оюу Толгойтой холбоогүй
байсан ч тэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж, замын аюулгүй байдлын аян өрнүүлж,
мотоциклын дуулгаар хангаж, сумын төвд хурд сааруулах байгууламж барьсан байна.
3-R хөтөлбөрийн II үе шат ОУШХБ-ын дэмжлэгтэйгээр санаачилж, нэмж үе тэнгийн сургагч нарыг
сургаж, Ханбогд суманд барихаар санал болгож буй Залуучуудын хөгжлийн төвийн талаар
хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. ОННА хариуцсан баг, ОББ орон нутагт тохиолдож буй осол
эндэгдэл зориулсан онцгой байдалд ажиллах журам боловсруулсан бөгөөд баталсны дараа ОБАБ
тус чиглэлээр орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллана.
Соёлын өвийн менежмент
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Соёлын өвтэй холбоотой ямар ч зөрчил 2014 онд бүртгэгдээгүй бөгөөд 34 газар хөндөх
зөвшөөрлийг баталсан байна. Археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн судалгаа саяхан ОТ-ГС
замын 3-р бүс, Ханбогд-Оюу Толгой-Хулгарын уулзвар-Жавхлант багийн зам, ОТ-Чойр-Замын-Үүд
зам зэрэг хэд хэдэн замын дагуу хийгдсэн байна. Ханбогд-Хулгарын уулзвар-Жавхлант багийн зам
дагуу чулуу, шавар сав, ээмэг олж илрүүлэх малтлага хийх шаардлагатай байв. Зарим эртний булш
замын орчимд илэрсэн боловч үүнийг хөндөөгүй бөгөөд холбогдох CӨ-ийн журмын дагуу
хамгаалах болно.
Соёлын ач холбогдолтой газруудын сар бүрийн хяналт шинжилгээг 19 цэгт үргэлжлүүлэн хийж
байна. Нэмж хоёр зам засвар, арчлалтын ажилчид CӨ-ийн туслах ажилтан болсон байна. Соёлын
өв, олон нийтийн харилцааны зааварчилгааг өнөөдрийг хүртэл жилд 1,160 ажилчдад өгсөн байна.
Тэмдэг тэмдэглэгээ, хогийн сав, самбарыг Баян-Овоо, Манлай сумуудад CӨ-ийн ач холбогдолтой
газруудад суурилуулсан байна. Шар цав, Хүрдэт агуйг хамгаалах зорилготой CӨMТ-ний дагуу
тендерийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна.
Соёлын өвийн хамгаалах тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай шинэ хууль
баталсан бөгөөд улмаар Оюу Толгой төсөл (археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн) нөлөөллийн
үнэлгээний дагуу гурван судалгаа явуулах, үл хөдлөх өвийг хамгаалах зорилгоор тусгаарлах бүс
гаргах хэрэгцээ гарч байна. ОТ дэмжлэгтэй Өмнөговь аймгийн түүх, соёлын өв дурсгалыг
хамгаалах сэдэвтэй эрдэм шинжилгээний бага хурлыг 11-р сарын 26 сарын хийхээр төлөвлөсөн
байна. Саяхан хэрэгжүүлсэн биет бус соёлын өвийн бусад үйл ажиллагаанд Ханбогд сумын түүх,
соёлын өвийн тухай номыг хэвлэх, музейн ажилтан, бусад хүмүүст СӨ-ийг хамгаалах тухай шинэ
хуулийн талаар сургалт зохион байгуулах, ардын урлагийн сургалт багтана.
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УДИРТГАЛ

Оюу Толгой төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ Төсөл” гэнэ) Монгол улсын Өмнийн Говьд
Өмнөговь аймагт, Улаанбаатар нийслэл хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын
хилээс хойш 80 км-т орших дэлхийн хэмжээний зэс, алтны уурхай юм. Тус ашигт малтмалын
нөөцийг 2001 онд нээж илрүүлсэн бөгөөд зэс, алт, мөнгө, бага хэмжээний молибден агуулсан хэд
хэдэн ордноос бүрдэнэ. Тус төсөл нь ил болон далд уурхайг хамарсан бөгөөд баяжуулах үйлдвэр
өдөрт 100,000 тонн хүдэр боловсруулан гаргаж, жилд 500,000 тонноос илүү баяжмал үйлдвэрлэнэ
гэж тооцоолж байна. Үйлчлүүлэгчдэд бүтээгдэхүүнийг 2013 оны 7-р сараас тээвэрлэж эхэлсэн.
Монгол улсын Засгийн газар, Рио Тинто (РТ), Туркойз Хилл Рисорсиз компаниуд хувь нийлүүлж
байгуулсан Оюу Толгой ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй ОТ төслийн Байгаль орчин, нийгмийн
хөндлөнгийн зөвлөхөөр ( БОНХЗ)7 ажиллуулахаар Оюу Толгой ХХК 2013 оны 9-р сард Итали
улсын Генуя хотод байрладаг Д’Апполониа ХК-тай (цаашид Д’Апполониа гэнэ) (“Төслийн
Компани” буюу “ОТ”) гэрээ байгуулсан. 2012 оноос эхлэн мөн РТ группийг бүх хувьцаа эзэмшигч,
хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлөн төслийн менежментийг хариуцахаар томилсон.
Д’Апполониа ХК БОНХЗ-ийн хувьд санхүүжүүлэгч байгууллагуудад зориулан 2013 оны 9-р сарын
1-нд эхэлсэн төслийн ашиглалтын явцад ОТ уурхайн төслийн үйл ажиллагааны эрүүл мэнд, байгаль
орчин, нийгмийн чиглэлд гол анхаарлаа хандуулан хөндлөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй
байв.
Энэ үүргийнхээ хүрээнд БОНХЗ ОТ төсөл нь Ашиглалтын үеийн менежментийн
төлөвлөгөөнд (АҮМТ) тусгасан байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа
биелүүлж байгаа эсэхийг санхүүжүүлэгч байгууллагад тайлагнах бөгөөд БОНҮ, бусад холбогдох
бичиг баримтанд тодорхойлсон нөлөөллийг бууруулах стратегийг ОТ хэрхэн хэрэгжүүлэхийг
АҮМТ-нд тодорхой тусгасан болно. Эдгээр нь ирээдүйд цаг хугацаатай гүйцэтгэх үйл ажиллагааны
жагсаалт, мөн БОНХЗ төслийн Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
(БОНЭМАА) гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийхдээ ашигласан лавлагаа баримт бичиг болсон
Ашиглалтын үеийн БОНМТ-үүдийг агуулсан төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээ (БОННБҮ), Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ) болно.
Уг тайланд Д’Апполониа ХК-ийн 2014 оны 11-р сарын 8-12-ны өдрийн хооронд төслийн талбайд
гурав дахь удаа очиж хийсэн хяналт шинжилгээний үр дүнг хураангуйлан харууллаа. Тайлан,
судалгаа, богино хугацааны илтгэл, ажиглалт, АҮМТ-ний хэрэгжилтийг хариуцаж буй ОТ төслийн
ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчидтай хийсэн ярилцлага зэрэгт үндэслэн төслийн талбайд
ажилласан ажлын үр дүнг тодорхойлсон бөгөөд энэхүү тайланд мэдээлэл болгон бичгээр гаргасан
болно. Сумын захиргааны төлөөлөгчид, малчдын төлөөлөл зэрэг Ханбогд сумын орон нутгийн
оролцогч этгээдээс энэ үеэр ярилцлага авсан.
Төслийн талбайд ажиллахын өмнө, ажиллах хугацаанд болон ажилласны дараа дараах үйл
ажиллагааг явуулсан.


Биднийг очиж ажиллахаас өмнө ОТ төслийн өгсөн БОЭМАА-ны болон төсөлтэй холбоотой
бусад баримт бичигтэй танилцаж судлах;



Төслийн талбайд очиж үзэх, БОЭМАА болон нийгмийн бусад шаардлагуудын хэрэгжилтэнд
газар дээр нь ажиглалт хийх;



БОЭМАА болон нийгмийн хариуцлагад мониторинг хийх, холбогдох төлөвлөгөө, журмыг
хянаж шалгах үүрэг хариуцлага бүхий төслийн багтай уулзах;



АҮМТ болон БОНМХ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэд үнэлгээ
хийх;
Ханбогд сум болон сумын төв, Оюу Толгой-Гашуун Сухайт замын дагуух газарт очиж
танилцах, орон нутгийн иргэд, төлөөлөгчидтэй уулзаж ярилцах;



7

БОНХЗ-ийн багийн гишүүд: Живони Батиста, Де Франки (Төслийн Менежер, багийн ахлагч – БОН-ийн
Мэргэжилтэн), Роберт Сноу (Ахлах Хянагч- ЭМАБ болон Уул Уурхайн Мэргэжилтэн), Дана Стренф (Байгаль
Орчин, Гидрологийн Мэргэжилтэн), Анжела Рийман (Нийгэм / Орон Нутгийн Иргэдийн Мэргэжилтэн), Жо
Тривийк (Биологийн олон янз байдлын асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэн).
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АҮМТ болон БОНМХ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагаас гажсан буюу аль эсвэл зөрүүтэй,
дутагдалтай зүйл байгаа эсэхийг тодорхойлж Олон Улсын Үйлдвэрлэлийн Тэргүүн
Туршлагад (ОУҮТТ) үндэслэн зөвлөмж өгөх;



хэрэв одоо явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой бол 2013 оны 4-р сард хийсэн Байгаль
орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн аудитаас8 шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн асуудлуудын
мөрөөр ажиллах;



БОНХЗ-ийн 2014 оны 7-р сараас 8-р сард хийсэн Завсрын Аудитын тайланд9 тодорхойлсон
дүгнэлт, ажиглалтын мөрөөр ажиллаж, эцэслэн боловсруулах.
 БОНХЗ-ийн тайланг (энэ тайлан) боловсруулж, олон нийтийн хүртээл болгох.
Урьдчилсан үр дүн болон энэхүү тайлангийн үндэс суурь болох хяналт шинжилгээний үеэр хийсэн
ажиглалтын үр дүнг илтгэх хаалтын хурлыг 11-р сарын 12-нд Улаанбаатар хотын ОТ төслийн
байранд хийсэн.
АҮМТ, БОННБҮ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүд болон бусад холбогдох төлөвлөгөө, журмын
анхан шатны түвшний хяналт шалгалт, ажиглалт, ярилцлагад үндэслэн Төслийн байгаль орчин,
нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэд хийсэн үнэлгээ, БОНХЗ-өд
төрсөн ойлголтыг энэхүү тайлангаар дамжуулан илтгэж байна. Уг баримт бичиг нь аудитын
шалгалтын үеийн төслийн явцыг харуулсан агшин зуурын дүр зураг юм. Төслийн АҮМТ-д тусгасан
үүрэг хариуцлагыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад үнэлгээ хийхэд голлож байгаа хэдий ч тус аудитаар
барилгын үе шатанд гарсан хүндрэлтэй асуудал нь одоо явагдаж буй төслийн ашиглалтын үе
шатанд хэрхэн нөлөөлж буйд хэсэгчлэн хяналт шалгалт хийсэн болно.
Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь Д’Апполониа ХК-ийнх бөгөөд Төсөл
болон/эсвэл санхүүжүүлэгч байгууллагуудаас хараат бус болно. Сэдэв хамаарахгүй байгаа хэсэгт
төсөлд эрсдэлтэй зүйл илрээгүй болно.

8
9

2013 оны 7-р сарын 18-ны өдрийн “Оюу Толгой төслийн барилгын үе шатны байгаль орчин, эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагааны 2013 оны 4-р сарын аудитын тайлан”, (БОНМ).
Д’Апполoниа, 2014 оны 1-р сард бичсэн "Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн мониторингийн тайлан – 2013
оны 10-р сарын Аудитын тайлан".
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2.1

ТӨСЛИЙН ТОЙМ
БАРИЛГА, АШИГЛАЛТЫН ЯВЦ

Уг төсөл нь зэс, алт, мөнгө, молибдены хэд хэдэн ордноос бүрдэх ба далд болон ил уурхайн арга
техникийг хослуулан урьдчилан харснаар 60+ жил олборлоно гэж үзэж байна. Өмнөд Оюу орд
болон Хюго Даммит орд нь хамтдаа 25.4 сая тонн зэс, 81,600 тонн молибден, ойролцоогоор 5,150
тонн мөнгө, 1,000 тонн алтны нөөцтэй гэж одоогийн байдлаар тогтоогоод байна. Өмнөд Оюу ордод
зэс, алтны ил уурхай, мөн гүний уурхай (Хюго Даммит орд) байгуулж олборлолт хийхээр төлөвлөж
байна. Баяжуулах үйлдвэрийн анхны зураг төслийн дагуу жилд 35 сая тонн түүхий хүдэр олборлох
тооцоонд үндэслэн боловсруулагдсан (нэрлэсэн хүчин чадал нь өдөрт 100,000 тонн) ба жилд 500,000
тонноос давсан баяжмал боловсруулж гаргана гэж тооцоолж байна.
Ил уурхайгаас 2012 оны 2-р улиралд өдөрт 24 цагийн турш хүнд даацын ачааны машин болон
экскаватор ашиглан олборлож эхэлсэн. Тус уурхай нь цуврал шороон ордноос бүрдэх бөгөөд ил
уурхайн дотор талын налуу, хэвгийг тогтворжуулахын тулд чулуугаар хашиж тэсэлгээ хийсэн ба
хүдэр болон хаягдал шороо, чулууг ачааны машинаар зөөхийн тулд тээврийн зам гаргасан байна.
Далд уурхайг блокчлон олборлох аргаар барихаар төлөвлөж байгаа ба хүдрийн дор байгалиасаа
тулгуурлах замаар малтлага хийснээр таталцлын хүчинд энэ нь малтлага хийсэн хоосон орчинд
өөрөө нурж орох замаар байгуулна. Далд уурхайгаар олборлох арга нь үр ашигтай, өртөг зардал
хэмнэхээс гадна хаягдал шороо чулуу бага их хэмжээний хүдрийн биед олборлолт хийх боломжтой
юм.
Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессын загварыг энгийн бутлах, флотацын технологи болон
батлагдаж туршигдсан тоног төхөөрөмжид үндэслэн гаргасан. Тус процессод том бутлагдсан
хүдрийг овоолж, анхдагч бутлуураар бутлах үйл ажиллагаа орно. Анхдагч бутлуураар буталсан
хүдрийг 2.7 км урт газрын гадаргуу дээрх туузан дамжуулагчаар баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоо
байрлах овоолго руу хүргэж, тэндээсээ хүдрийг жижиг хэсэг болгон бутлах том диаметртэй цувраа
бутлуур руу шилжүүлнэ. Флотацын систем нь дараагийн шатанд боловсруулахын тулд зэс агуулж
буй материалыг шүүх том флотацын хэсэгт хүдрийг хэрэггүй эрдсээс нь салгана. Энэ хооронд
шаарыг (хаягдал) хоёр өтгөрүүлэгчид 60-65% хатуулаг болтол нь өтгөрүүлж, Хаягдлыг Хадгалах
Байгууламжид (ХХБ) шахаж гаргана. Хаягдал эрдсийг өтгөрүүлэгч болон ХХБ-аас гарсан усыг
баяжмал үйлдвэрлэхэд дахин ашиглана. Үүний дараа зэс, алт агуулж буй хамгийн эцсийн
баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд хийж хадгалан, ачааны машинаар Хятад улс
руу Гашуун Сухайт/Ганкимаодао боомтоор тээвэрлэнэ.
Уурхайн ашиглалтын нэмэлт туслах байгууламжид бүсийн онгоцны буудал, Хятад улсын хойд
хэсэгт орших Өвөр Монголын цахилгаан сүлжээнээс өндөр хүчдэлийн шугамаар дамжуулан авах
220 киловольтын (кВ) цахилгаан шугам, нүүрсээр галладаг дулааны төв станц (ДТС), ус хангамж
болон цэвэрлэх систем, засварын цех байгууламж болон агуулах, захиргааны байр, хаягдлын
байгууламж, түлш хадгалах депо, захиргааны байр, орон сууц, зам, тээврийн байгууламж зэрэг орно.
2013 онд ил уурхайн ажиллаж эхэлснээр төсөл нь ашиглалтын үе шатаа эхлүүлсэн бөгөөд
баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал улам нэмэгдэж, баяжмалыг Хятад улс руу экспортолж байна.
2014 оны 9-р сарын эцсийн байдлаар 20 гаруй сая тонн хүдрийг боловсруулж, 377,000 орчим тонн
зэсийн баяжмал, баяжмалд агуулагдсан 98,200 тонн зэс үйлдвэрлэсэн байна. Гүний уурхайгаас
олборлож эхлэх хараахан болоогүй байна. Үйлдвэрлэх төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж, ууталж
савласан баяжмалын нөөцийг бууруулан 2014 оны турш баяжмалыг идэвхтэй борлуулж тээвэрлэсэн
байна.
БОНХЗ 3-р сард очиж ажилласнаас хойших гүний уурхайн нөхцөл байдал өөрчлөгдөөгүй байна.
Хувьцаа эзэмшигчдийн асуудлыг шийдвэрлэх, санхүүжилтийн талаар ахиц дэвшил гарах хүртэл ОТ
төсөл гүний уурхайд байнгын техникийн үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээ хийсээр байна. Цаашид
ил уурхайгаас олборлохыг эн тэргүүнд тавихгүй ба гүний уурхайгаас олборлож эхлэхэд өндөр
агуулгатай хүдрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд туслах уурхай болгон ашиглахаар цаашид төлөвлөж
байна. Нүүрсээр галладаг цахилгаан станцыг байгуулах, баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг
өдөрт 100 килотонноос дээш болгож нэмэгдүүлэх талаар шийдвэр гараагүй байсан ба энэ хоёр ажил
БОНҮАТ-нд тодорхойлсны дагуу цаашид байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг хийхээс
шалтгаална.
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ТАЙЛАНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.2

Энэхүү тайланг дараах байдлаар бүлэг болгон зохион байгуулав.


3.0 бүлэг – Төслийн үйл ажиллагаанд илэрч буй асуудлыг хураангуйлсан хүснэгт



4.0 бүлэг – Байгаль орчин, нийгмийн менежмент



5.0 бүлэг – Байгаль орчин



6.0 бүлэг – Нийгэм



7.0 бүлэг – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа

 8.0 бүлэг – Соёлын өв
БОНХЗ-ийн хяналт шалгалтаар илэрсэн үндсэн үр дүнг ажиглалт, тайлбар, зөвлөмж хэлбэрээр
энэхүү тайланд тусгасан болно. Бүлэг тус бүрийн текстэд зөвлөмжийг хоёр янзаар тусгасан.


АҮМТ болон ОУҮТТ-д тодорхойлсон Төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн
үүрэг хариуцлагад нийцэхгүй байгаа зүйлс;



БОНХЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн авах арга хэмжээг зөв
хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн ажиглалтууд.
БОНХЗ-ийн ажиглалт бүхий зөвлөмж зөвлөмжийг заавал биелүүлэх шаардлагагүй учраас
тэдгээрийн хэрэгжилт тийм ч чухал биш юм. Гэсэн хэдий ч БОНХЗ-ийн өгч байгаа бүх зөвлөмжийг
ашигтай, ач холбогдолтой талаас нь харахыг Төслөөс хүсэж байна. Хэрэв тохиромжтой буюу техник
эдийн засгийн хувьд боломжтой бол компанийн менежментийн шинэ үйл ажиллагаанд
нэвтрүүлэхийг дэмжиж байна. Энэхүү тайланд бичсэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 3.0-р бүлэгт
заасан хураангуйлсан Хүснэгтэд мөн танилцуулсан болно.
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ТӨСЛИЙН ҮЛ НИЙЦЭЖ БУЙ АСУУДЛЫН ХУРААНГУЙЛСАН ХҮСНЭГТ

Энэ бүлэгт төслийн талбай дээр очиж ажиллах, ОТ төслийн ажилтнуудтай уулзаж ярилцах үеэр
ажиглагдсан зүйлс, талбайд ажиллах үед болон дараа бидэнд өгсөн баримт бичигт үндэслэн мөн
бидний ажлын удирдамжтай нийцүүлэн тус тайланд дэвшүүлсэн зөрчил дутагдлыг хүснэгтээр
хураангуйлсан болно.
АҮМТ, БОНМХ, ОТ төслийн баримт бичигт тодорхойлсноор ОТ төслийн ашиглалтын үйл
ажиллагаа нь зээлдэгч байгууллагуудын Байгаль Орчин, Нийгмийн холбогдох шалгуурт хэрхэн
нийцэж буй тал дээр ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагынхаа хувьд
зөрчил дутагдал хэр ноцтой болохыг тодорхойлохын тулд хүснэгтийг өнгөөр ялган кодолж ангилсан
болно. Өнгөөр кодолсон ангиллын нэр томъёог РТ-ийн ЭМААБОЧ-ын Менежментийн Системийн
ангиллыг тусгасан ОТ төслийн БОНМТ-нд10 тодорхойлсон зөрчил дутагдлын ижил түвшинд
үндэслэн өгсөн юм.
Дараах байдлаар тодорхойлов.


IV ангилал - Ноцтой зөрчил, Төслийн Стандарт эсвэл Менежментийн Төлөвлөгөөг бодитой
зөрчиж, экологийн эсвэл нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүчин зүйлсэд нөхөж болшгүй
нөлөөлөх эсвэл нөлөөлөх магадлалтай эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулж болзошгүй эсвэл
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулж болзошгүй.



III ангилал - Төслийн Стандарт эсвэл Менежментийн Төлөвлөгөөнөөс хазайсан бодитой
зөрчил мөн бөгөөд экологийн эсвэл нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүчин зүйлсэд нөхөж
баршгүй нөлөөлөл буюу ихээхэн гэмтэл учруулж болзошгүй ба эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаанд ноцтой нөлөөлөх осол эндэгдэл учруулж болзошгүй эсэх нь тодорхой илрээгүй
хэдий ч тийм үр нөлөө үзүүлж болзошгүй.



II ангилал - Төслийн Стандарт эсвэл Менежментийн Төлөвлөгөөнөөс хазайсан бодитой
зөрчил мөн бөгөөд экологийн эсвэл нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүчин зүйлсэд нөхөж
баршгүй нөлөөлөл ба ихээхэн хохирол учруулах хэмжээний биш, эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа д ноцтой нөлөөлөхөөргүй, осол эндэгдэл учруулахааргүй түвшин.
 I Ангилал - Төслийн Стандарт эсвэл Менежментийн Төлөвлөгөөнөөс бодитой хазайгаагүй
тохиолдол ба байгаль орчин, орон нутгийн ард иргэд эсвэл ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаанд бага зэргийн нөлөөл үзүүлэх магадлал байхгүй.
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үүрэг даалгаврын дугаараар ангилсан ба (MX.Y) Х нь үүрэг даалгаврын
дугаар, Y нь хэрэгжүүлэх холбогдох арга хэмжээний дугаарыг илтгэж байна. Заавар зөвлөмжийг
тодорхойлсон текстийг нэг аудитаас нөгөө аудитын хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү
тодорхой тусгаж өгөхийн тулд хянаж засвар оруулах шаардлагатай гэдгийг тэмдэглэж хэлэх
хэрэгтэй юм. Гэхдээ анхны дугаарууд нэг ижил үндсэн асуудалд хамаарч байгаа учраас тухайн
асуудлыг шийдвэрлэтэл хэвээр үлдээлээ.
Хүснэгтэд тодорхойлсон төсөлтэй холбоотой зөрчил тус бүрт ОТ ямар нэгэн арга хэмжээ авах
шаардлагатай бөгөөд дараагийн удаа ажиллахдаа БОНХЗ биелүүлсэн эсэхийг шалгана. Хүснэгтэд
мөн илрүүлсэн зүйлсийн тодорхойлолт, оноосон зөрчлийн түвшин, Төслийн хүлээсэн үүрэг
хариуцлагад хамаарч буй холбогдох баримт бичиг, мөн БОНХЗ-ийн хамтын мэдлэг туршлага дээр
үндэслэн өгч буй засаж залруулах буюу сайжруулах талаар өгсөн зөвлөмжүүд багтаж байна.
БОНХЗ-ийн үзэж байгаагаар зөрчлийг хангалттай хэмжээнд шийдвэрлээгүй тохиолдолд, нөхцөл
байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавраас үл хамааран зөрчлийн ангилал нэмэгдэж болзошгүй
гэдгийг хэрэгтэй ба ямар нэгэн засаж залруулах арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн тохиолдолд
үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай юм.
Ерөнхийдөө аудитын үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов.


IV ангилалд хамаарах ноцтой зөрчил илрээгүй;



III ангилалд хамаарах нэг зөрчил илэрсэн;



II ангилалд хамаарах арван гурван зөрчил илэрсэн;
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I ангилалд хамаарах арван нэгэн зөрчил илэрсэн;

 БОНҮАТ-д тодорхойлсон үүргийг зөрчсөн нэг тохиолдол илэрсэн.
БОНХЗ 2013 оны 10-р сард ирж ажиллах үеэр тодорхойлсон найман зөрчлийг 2014 оны 3-р сар/4-р
сард ажиллахад, 2014 оны 8-р сард хийсэн суурин аудитын үеэр хоёр, энэ аудитын үеэр арван
зөрчлийг тус тус шийдвэрлэж хаасан байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР
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Хуудас 24

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Байгаль орчин – Ус, хаягдал усны менежмент
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Тайлбар / Холбогдох тайлан

Хуудас 25

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

5.1.2.1, 5.1.2.3 хэсэг, M1.18 асуудлыг үзнэ
үү. Уурхайн лицензит талбай (УЛТ) гадна
төлөвлөж буй Ундай голын голдрил өөрчлөх
ажлыг гүйцэтгэхийн тулд зөвшөөрөл
(шаардагдах газар ашиглах зөвшөөрөл)
авахаар хүлээж байна. Одоогийн тогтолцоог

M1.1

10-р
сарын
13
4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал
саатаж буйн улмаас Ундай голын
голдрилыг өөрчлөх ажил БОННҮ-ний
дагуу хийгдээгүй.
Гадаргын усны
урсгалын чиглэлийг өөрчлөх, Ундай
голоос гарч буй гүний усны чиглэлийг
өөрчилж, татах түр зуурын арга хэмжээ
(Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд
хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл) авсан
байна. Одоогоор хийгдэж буй Ундай
голыг хамгаалах, голын голдрилд
хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл нь
БОННҮ-ний бүх шаардлагад бүрэн
нийцэхгүй байна. Хэдийгээр системийг
түр зуурын гэж үзэж байгаа боловч
БОННҮ,
УНМТ-нд
заасан
үүрэг
амлалтыг тусган одоогийн зураг төслийг
харгалзан үзэх боломж олгох зорилгоор
2014 оны 11-р сард гидрогеологийн
нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

түр зуурын гэж үзэж байгаа боловч шаардагдах
газар ашиглах зөвшөөрлийг олгох эсэх нь
тодорхойгүй байна. БОННҮ-нд танилцуулсан
Ундай голын голдрилыг өөрчлөх ажлын зураг
төслийн шалгуурт зарим нэг зөрчилтэй зүйл байна.

БОНХЗ - 2013
оны 4-р сарын
аудит
II

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө
(WR12)

Нээлттэ
й
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Төсөл БОНМТ-нд тодорхойлсон БОННҮ-ний ӨМ
журам, мөн Зээлдүүлэгчийн бүлгийн өөрчлөлтийг
мэдэгдэх шаардлагыг 2014 оны 5-р сарын 20-нд
(2014-001
Өөрчлөлтийн
тухай
мэдэгдэл)
хэрэгжүүлсэн байна. ӨМ-ийн журмыг хэрэгжүүлэх
зорилго нь (а) Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн
тохируулга хийх, хамгаалах төслийн БОННҮ-ний
үүрэг амлалттай зөрчилдөж байгаа хэсгийг
шийдвэрлэх; (б) Ундай голын голдрил өөрчлөх
төслийн зураг төсөл, барилгын ажилтай (өөрөөр
хэлбэл УЛТ-н гадна хийгдэх ажил) холбоотой
.
БОННҮ-нд
буй
зөрчлийг
шийдвэрлэх
Гидрогеологийн
мэдээллийн
нарийвчилсан
техникийн үнэлгээ хүлээгдэж байсан тул илгээсэн
2014-001 Өөрчлөлтийн мэдэгдлийг Зээлдүүлэгч
хүлээн аваагүй юм. Энэ нь Ундай голын гүний усны
системд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхэд
болгоомжтой хандаж байгааг харуулсан.
УЛТ-н гадна хийгдэх ажил, Ундай голын голдрилд
хэсэгчлэн тохируулга хийх, хамгаалах төсөл
БОННҮ-д заасан Ундай голын голдрил өөрчлөх
зураг төслийн шалгууртай зөрчилдөж байгаагаас
шалтгаалан энэ удаагийн аудитын үеэр энэ
асуудлыг II түвшний зөрчил болгож бууруулсан
байна. Гэсэн хэдий ч 2014 оны 11-р сард хийсэн
усны нарийвчилсан хяналт шалгалтаар одоогоор
хийсэн тохируулгын үр дүнд нөөц гүний усны
нөөцөд их хэмжээний нөлөөлөл үүсэх эрсдэл
байхгүй болохыг тодорхойлсон юм.

Хуудас 26

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

M1.5

10-р
сарын
13
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Гидрогеологийн нэгжийн хоорондоо
холбоотой
тохиолдолд
нөлөөллийг
бууруулах
арга
хэмжээ
авах
шаардлагатай. Эдгээр бууруулах арга
хэмжээг бүх тохиолдолд хэрэгжүүлээгүй
байна. Оюу Толгой эдгээр хоорондоо
холбоотой цооногийг ашиглахгүй орхих
эсвэл хувиргах ажлыг хийж байна.

4-р
сарын
14
M2.2

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

Тайлбар

11-р
сарын 14

УЛТ-н доош налуу, Ундай голын суваг
дээр орших булгуудад сар бүр хийх
хяналтыг
Усны
мониторингийн
төлөвлөгөөнд заасан тодорхой журмын
дагуу хийдэггүй байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлттэ
й

5.1.2.7 хэсгийг үзнэ үү. Хайгуулын цооногууд
Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай, мөн
Уурхайн лицензийн талбай дотор гидрогеологийн
нэгжтэй харилцан холбоотой болохыг харуулсан
нотолгоо байна. УЛТ-н гадна байрлах хоорондоо
холбоотой таван цооногийг битүүмжлэх талаар
Ханбогд сумын захиргаатай хамтран байгуулсан
ажлын хэсэг одоогоор судалж байгаа. УЛТ-н дотор
болон гадна хоорондоо холбоотой цооногуудыг
битүүмжлэхийн тулд төслийн зүгээс махруу
ажиллаж байгаа боловч тус асуудал бүрэн
шийдвэрлэгдээгүй байна.

Хаасан

5.1.2.6 хэсгийг үзнэ үү. УМТ-нд Ундай голын
суваг, УЛТ-н доош налуугийн дагуу байдаг
байгалийн булагт хяналт шинжилгээ хийхэд
ашиглах журмыг тусгасан. 2014 оны зургаадугаар
сард Оюу Толгой "Булгийн гэрэл зураг авах" нэртэй
Стандарт ажлын журмыг хэрэгжүүлж эхэлсэн
байна. Стандарт ажлын журам тогтсон цэгээс сар
бүр авах гэрэл зургийг зааж тодорхойлдог. Орон
нутгийн иргэд булаг дотор хуваарьтай, суурин
лавлагааны
төхөөрөмж
суурилуулахыг
сайшаадаггүй тул усны хамгийн гүн түвшинг урт
шугам ашиглан хэмждэг байна. Нүдэн баримжаа,
алхам ашиглан булгийн гадаргуугийн талбайг
хэмжиж тооцоолох тухай мөн Стандарт ажлын
журамд тусгавал зохино.

БОНХЗ - 2013
оны 4-р сарын
аудит
II

I

Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө
(WR04, 14)

Усны хяналт
шинжилгээний
хөтөлбөр
3.4.3 хэсэг
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Хуудас 27

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M2.3

M4.1

Талбай
д
ажилла
сан

4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

УМТ-нд тайлбарласан нэмэлт
хяналтын цооногуудыг өрөмдөж
суурилуулах
ажлыг
хараахан
хийгээгүй байна. Далан доорх ус
дамжуулах хоолой, булаг шанд, малчдын
худаг, түр зуурын урсгалтай гол горхины
гарц дээр элэгдлийн мониторинг
одоогоор хийгээгүй байна.

Бүх бороо хэмжигчийг УМТ-нд заасан
цэгүүдэд суурилуулаагүй байна.

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Усны хяналт
шинжилгээний
хөтөлбөр,
3.2.6, 3.3.5
хэсэг
II
Усны нөөцийн
менежментийн
төлөвлөгөө
(WR14,
WRm06)

I

Усны
мониторингий
н төлөвлөгөө,
3.8 хэсэг
11-р зураг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлттэ
й

5.1.2.8 хэсгийг үзнэ үү. УХШТ, УНМТ-нд тусгасан
үүрэг амлалтыг биелүүлэхийн тулд ОТ төслийн
гаргах нэмэлт хүчин чармайлт, хийх судалгааны
талаар эдгээр төлөвлөгөөнд дурдсан байна.
Хөрсний элэгдлийн хяналт-шинжилгээг одоо хийж
байгаа бөгөөд мониторингийн үр дүнг хянах,
ЧБ/ЧХ баталгаа, нэмэлт хяналтын цооногуудыг
суулгах ажлыг удирдахад туслуулахын тулд
ерөнхий гидрогеологийн зөвлөхтэй туслалцаа
үзүүлэх гэрээ байгуулсан байна. Гэсэн хэдий ч
гүйцэтгэгчийн аюулгүй ажиллагаанд үнэлгээ хийж
байгаагийн улмаас УХШТ-нд зааснаар өрөмдөх,
нэмэлт хяналтын цооногуудыг суурилуулах ажил
хараахан хийгдээгүй байна. Оюу Толгой нэмэлт
шинжилгээний цооногуудыг 2015 оны хээрийн
ажлын улирлын үеэр суурилуулах болно гэсэн
төлөвлөгөөтэй байна.

Нээлттэ
й

5.1.2.6 хэсэг. Алслагдсан газар аюулгүй байдлыг
хангахтай холбоотойгоор төсөл бүс нутгийн 10
бороо хэмжигчийг бүгдийг суурилуулж чадаагүй
байна. Нийт зургаан бороо хэмжигчийг амжилттай
суурилуулсан байна.

Байгаль орчин – Эрдэст Хаягдлын Менежмент

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР
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Хуудас 28

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

10-р
сарын
13
M1.8

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

11-р
сарын 14

Тайлбар

Үйл ажиллагааны Эрдэст хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөнд (ЭХMТ) 1р Босоо амыг байгуулахад гарсан
чулуулгийг баяжуулах үйлдвэрт эхлэх
үеэр боловсруулна гэж дурьдсан. Үйл
ажиллагааг эхлэх үед тус материалыг
овоолсон хэвээр байгаа бөгөөд үүнийг
боловсруулахгүй гэж тооцоолж байгаа ч
эцэстээ ХҮЧ материал гэж үзэж, ХХБ
эсвэл ХЧО-д зайлуулна гэж төлөвлөж
байна. Уурхайн байгуулахтай холбоотой
үүссэн энэ түр зуурын нөхцөл байдлыг
шийдвэрлэхийн
тулд
овоолгод
хязгаарлалт, мониторинг хийсэн байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. 1-р босоо амны овоолгыг
ХҮЧ зориулалтын бүсэд ХХБ барихад ашиглаж
эсхүл зориулалтын ХҮЧ ил уурхайн чулуулгийн
овоолгын талбай руу шилжүүлж болно. ХҮЧ
бодис, мөн далд уурхайг байгуулахад гарах
чулуулгийг агуулж болзошгүй 2-р босоо амны
овоолгыг ХҮЧ стандартын дагуу хяналт тавьж
ажиллах чулуулгийн байнгын нэгдсэн овоолго руу
шилжүүлж зайлуулах болно.

БОНХЗ - 2013
оны 4-р сарын
аудит

I

Ашигт
малтмалын хог
хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(MW04,
MW05, MW13,
MWM5)

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Хаасан

13-391-H4

Доторх бодис, усыг тогтоон барихын тулд
овоолго эргэн тойронд хамгаалалтын хүрээ
байрлуулсан ус зайлуулах чиглэлээр хяналтшинжилгээ хийж байна. 1-р босоо амны
овоолго (2014-003 Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэл),
далд уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой
чулуулгийн овоолго тавигдах шаардлага, 2-р босоо
амны овоолгыг (2014-004 Өөрчлөлтийн тухай
мэдэгдэл) зайлуулахтай холбоотой асуудлыг
шийдвэрлэхийн тулд 2014 оны зургаадугаар сард
Төсөл ӨМ журмыг санаачилсан байна.
Дээр
дурдсан мэдэгдлүүдийг баталж, ХҮЧ стандартын
дагуу мониторинг хийсэн болохыг баталгаажуулж,
мөн Усны мониторингийн төлөвлөгөөний дагуу
хийсэн гүний усны мониторингийг хянаж
үнэлснээр энэ асуудлыг хаасан байна

Хуудас 29

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Байгаль орчин – Агаарын чанар

M1.11

10-р
сарын
13
4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

M1.12

10-р
сарын
13
4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Нэг
талаас
чийгийн
түвшин
тооцоолсноос
доогуур
байгаагаас
шалтгаалж том ширхэгтэй хүдрийн
овоолго дээр их хэмжээний тоос
(тоосонцор) үе үе үүсдэг байна.

Одоо талбайд байгаа орчны агаарын
хяналт
шинжилгээний
сүлжээнд
дутагдалтай тал бий. AЧМТ-нд төслийн
шалгуур үзүүлэлттэй тулгаж орчны
агаарын нөхцөлийг хянахын тулд ОТ
талбай дээр байх шаардлагатай тоног
төхөөрөмжийн талаар дурджээ. .

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

II

II

Агаарын
чанарын
менежментийн
төлөвлөгөө
(AQ05)

Агаарт ялгарах
хийн хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө (1.5 Хэсэг, А
Хавсралт, AQKPI02)

Нээлттэ
й

Нээлттэ
й

13-391-H4

5.5.2.1 хэсгийг үзнэ үү. Том ширхэгтэй хүдрийн
овоолгын (ТШХO) байгууламжид их хэмжээний
тоос (тоосонцор) үүсэж байдаг. Их хэмжээний тоос
үеийн бүдүүн ширхэгтэй хүдрийн агуулах (COS)
байгууламжид байна. Тоосонцор үүсэхэд томоохон
ахиц гарах болно гэж үзэж байна. Тоосонцор
бууруулахад гарах амжилтыг тоогоор илэрхийлж
хэмжихийн тулд орчны хяналт-шинжилгээг ТШХО
дээр хийнэ.

5.5.2.1 хэсгийг үзнэ үү. Өмнөх аудитын тайланд
тэмдэглэсэнчлэн
AЯХХМТ-нд
заасан үүрэг
амлалтаа биелүүлж, төслийн шалгуур үзүүлэлттэй
холбоотой орчны агаарын чанарт хяналт тавихын
тулд талбайд байгаа орчны агаарын хяналт
шинжилгээний сүлжээ сайжруулахыг шаарддаг.
Өмнөх аудитын (2014 оны 8-р сар) мэдээллээс үзвэл
энэ төхөөрөмжийг 2014 оны арваннэгдүгээр сард
суурилуулахад бэлэн болох юм байна. Цаашид 6 –
12 сарын дотор (өөрөөр хэлбэл 2015 оны эцэс гэхэд)
суурилуулна гэж одоогоор тооцоолж байгаа.

Хуудас 30

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

M1.13

10-р
сарын
13
4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Одоогоор Дулааны төв станц дээр (ДТС)
яндангаас хаягдал хийн дээж аваагүй
байна.

10-р
сарын
13
M1.14

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

Тайлбар

11-р
сарын 14

2013 оны төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд
оруулж хийхээр төлөвлөсөн боловч
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах,
эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулах
дүн шинжилгээ хараахан хийгдэж
дуусаагүй байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Агаарт ялгарах
хийн хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(AМ03)
II

I

Агаарын
чанарын
хяналтшинжилгээний
төлөвлөгөө – Б
Хавсралт)

Агаарын
ялгарах хийн
хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(AQ09)

Төлөв

Нээлттэ
й

Хаасан

13-391-H4

Тайлбар / Холбогдох тайлан

5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. AЯХХMТ-нд заасан сарын
давтамжийн дагуу яндангаар гарах утаанаас шууд
дээж авах боломж олгох мониторингийн тоног
төхөөрөмж ДТС дээр одоогоор дутмаг байна. Сар
бүр шинжилгээ хийлгэхээр гуравдагч этгээдийн
гүйцэтгэгчтэй саяхан гэрээ байгуулсан байна. ДТСдээр 2014 оны 2, 11-р сард авсан дээжээс үзвэл NOx,
SO2, мөн тоосонцрын хэмжээ төслийн стандартаас
хэтэрсэн. 2015 оны зун хаахтай холбогдуулан
шохойн чулууг найдвартай ханган нийлүүлж,
нэмэлт зураг төслийн ажил хийхээр төлөвлөж
байгаа нь хийн хаягдлын чанарыг сайжруулна гэж
таамаглаж байна.

5.5.2.3 хэсгийг үзнэ үү. Хүлэмжийн хийг багасгах,
эрчим хүчний хэмнэлтийг сайжруулах боломжийг
тодорхойлж, үнэлгээ хийсэн байна. Энэ ажлыг
цаашид үргэлжлүүлэх болно.

Хуудас 31

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M2.4

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Тайлбар

Одоогоор аюултай хог хаягдал шатаах
зуухнаас гарах утаанаас дээж аваагүй
байна.

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Агаарт ялгарах
хийн хаягдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(AM06)
II

Агаарын
чанарын
хяналтшинжилгээний
төлөвлөгөө – В
Хавсралт)

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлттэ
й

5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. Төслийн шатаах зуух
үйлдвэрлэгч 2014 оны нь 10-р сард талбайд
ажиллахдаа тус төхөөрөмжийг зохисгүй байдлаар
өөрчилсөн, буруу ажиллуулдаг талаар тэмдэглэсэн
байна. Үүний дараа хэд хэдэн удаа засвар хийсэн.
Үүний дараа бүрэн системийн туршилт хийж,
зохистой ажиллаж байгаа эсэхийг магадлахын тулд
шатааж туршсан юм. Оюу Толгой сар тутам
утаанаас дээж авах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр
гуравдагч этгээдтэй (ШУТИС) гэрээ байгуулсан
байна. Харин ШУТИС-ийн хэрэглэдэг дээжийн
програм Төслийн шалгуур үзүүлэлт, AЧМТ-ний В
хавсралтад заасан бүх үзүүлэлтээр тооцдоггүй.
(жишээ нь хүнд металл, диоксин, фуран) Түүнчлэн
төсөл ерөнхий Төслийн шалгуур үзүүлэлтийн (Хог
хаягдлыг шатаах тухай Европын Холбооны
2000/76/EC захирамж) оронд MNS 6342:2012
стандартын дагуу дээжийн үр дүнг үнэлдэг.

Хаасан

5.7.2 Хэсгийг үзнэ үү. Авах арга хэмжээний
журмыг боловсруулахдаа эрсдэлийн үнэлгээнд
үндэслэн ач холбогдол өгсөн бөгөөд ойролцоогоор
25 осол тохиолдох хувилбарыг боловсруулаад
байна.

Байгаль орчин - Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээ
10-р
сарын
13
M1.15

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

11-р
сарын 14

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал,
авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
Талбайн Онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний төлөвлөгөөтэй уялдаатай
байдаг бөгөөд үүнд авах арга хэмжээний
журмыг боловсруулах шаардлагатай
тохиолдлуудыг тодорхойлдог байна.
Хариу арга хэмжээ авах журам бүрэн бус
байна.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

I

Онцгой
байдлын үеийн
бэлэн байдал,
авах арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
(ERP02, 02b,
02c)

13-391-H4

Хуудас 32

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M4.2

Талбай
д
ажилла
сан

11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Хаягдлын далангийн үйл ажиллагаа
доголдоход уул уурхайн барилга
байгууламж, дэд бүтэц, ард иргэд,
байгаль
орчинд
үзүүлэх
нөлөөг
тооцоолох дүн шинжилгээг хийж
гүйцэтгээгүй
байна.
Хаягдлын
далангийн үйл ажиллагаа доголдох
тохиолдолд Онцгой байдлын үед авах
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
боловсруулаагүй байна.

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

I

Онцгой
байдлын үеийн
бэлэн байдал,
авах арга
хэмжээний
төлөвлөгөө
(ERP02, 02b,
02c)

III

Биологийн
олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(B08, B09)
Зээлдүүлэгчий
н Биологийн
төрөл зүйлийн
олон янз
байдлын үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
(ID1)

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлтт
эй

5.7.2 Хэсгийг үзнэ үү. Хаягдлын даланг нурахад
авах арга хэмжээний журмыг боловсруулсан хэдий
ч их хэмжээний урсамтгай бодис агуулах ХХБ-ийг
нэлээд өндөр байгуулах бөгөөд уул уурхайн үйл
ажиллагаа, дэд бүтэц, зэргэлдээ газар нутаг, орон
нутгийн иргэдэд нөлөөлөх боломжтой болно. Үйл
ажиллагаа, нутгийн иргэд, байгаль орчинд нөлөөлж
болох аюул тохиолдоход бэлэн байх, авах арга
хэмжээний талаар ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн
шаардлага, ОУСК-ийн удирдамжид (Хаягдлын
далан нурах зэрэг онцгой байдлын тухай мэдлэг
ойлголт, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх тухай
НҮББОХ-ийн
ОНТМОББ-тай
холбоотой
удирдамжийг иш татсан) онцлон тэмдэглэжээ. ХХБ
боловсруулсан журамд тулгуурласан Онцгой
байдлын
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
боловсруулж, гарч болзошгүй нөлөөллийн цар
хүрээг тодорхойлох зорилготой нуралтын дүн
шинжилгээнд тулгуурласан хальж урсах аюулын
зураглал хийхийг шаарддаг.

Байгаль орчин - Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент
10-р
сарын
13
4-р
сарын
14
M1.16
8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

Шувуу үргээгчийг "үйл ажиллагааны
турш
зэрлэг
ан
амьтдын
үхэж
хорогдохыг бууруулахын тулд хэрэгцээ
шаардлагын дагуу" байрлуулах ёстой.

11-р
ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

5.9.2.1 хэсэг.
Шувууд цахилгаан дамжуулах
шугамтай мөргөлдөх эрсдэлийг бууруулахаар
суурилуулсан далавч маягийн шувуу үргээгчийн
ажиллагаанд доголдол гарсаар байна.
Нээлттэ
й

13-391-H4

Шалтгаан, гэмтлийн үр дагаврыг ойлгох ажлыг
үргэлжлүүлэх,
гэхдээ
хооронд
цахилгаан
дамжуулах шугам нь шувуудын нууцаар мөргөлдөх
хэмжээний мэдээлэл алга байна.
БОНХЗ-ийн
өмнөх тайланд дурдсаны дагуу жороо тоодог, идлэг
шонхор зэрэг чухал амьдрах орчин бүхий
хамгааллын ач холбогдолтой төрөл зүйл үхэж
хорогдсон тохиолдол гарч байна. Бусад хүчин
зүйлээс гадна нөлөөлөлд өртсөн ан амьтдын тооны
талаар найдвартай мэдээлэл дутмаг байгаагаас
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шалтгаалж эдгээр тохиолдлын ач холбогдол
тодорхой бус байна. Нягтрал бага байгаа тул илүү
идэвхтэй мониторинг хийхэд бэрхшээлтэй байна.
Үйл ажиллагааны явцад засаж залруулах арга
хэмжээ авахад мөн бэрхшээлтэй байдаг байна. Их
хэмжээний нөлөөлөл байгаа болохыг сайтар нотолж
чадахгүй бол дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг
боловсруулах хэрэгтэй. Илүү идэвхтэй мониторинг
хийхгүй
тохиолдолд
эдгээр
зөвлөмжийг
боловсруулахдаа мөргөлдөх тохиолдол, тоо толгойд
үзүүлэх нөлөөллийн талаар болгоомжтой таамаглал
дэвшүүлэх нь зүйтэй.

Биологийн
үндсэн
төрөл
зүйлийн
мониторин
гийн
төлөвлөгөө
(БҮТЗМТ)

БОНХЗ дараагийн удаа ирж ажиллах үеэр эдгээр
баримт бичгийг бэлэн болгох төлөвтэй байна.

10-р
сарын
13, 4-р
сарын
14
M1.17

8-р
сарын
14
суурин
аудит

11-р
сарын 14

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөөнд (БТЗОЯБМТ) ан
амьтдыг
агнаж
барихаас
шалтгаалан ан амьтан үргэх,
хорогдох байдлыг бууруулах арга
хэмжээ
авахыг
шаарддаг.
БТЗОЯБМТ-нд мөн тээврийн хэрэгслийг
ОТ-ГС, ОТ-ХБ, ОТ-нисэх онгоцны
буудлын замаас гарч жолоодохоос
урьдчилан сэргийлэхийн тулд эмзэг
газруудад зохих байгууламж эсвэл хайс
суурилуулах тухай тусгасан.
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Биологийн
төрөл зүйлийн
олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(B04)
Зээлдүүлэгчий
н Биологийн
төрөл зүйлийн
олон янз
байдлын үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
(ID6)

Хаасан
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5.9.2.2 хэсэг. 2013 оны 10-р сард ОТ бууруулах
арга
хэмжээг
БТЗОЯБМТ-нөөс
(мөн
Зээлдүүлэгчийн
БТЗОЯБҮАТ)
хасахыг
Зээлдүүлэгчдэд санал болгосон. Оюу Толгой энэ
арга хэмжээг хасахын тулд Өөрчлөлтийн
менежментийн журмаа баримталж, дараа нь (2014-7
тоот Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлээр дамжуулан)
2014 оны долдугаар сард Зээлдүүлэгчдэд ижил
төстэй хүсэлт ирүүлсэн.
Тээврийн хэрэгслийг
замаас гарахаас сэргийлэх байгууламж эсвэл хаалт
хайс суурилуулах нь тохиромжгүй гэдгийг
мэргэжилтнүүд ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрсөн тул
Зээлдүүлэгч нар БТЗОЯБМТ, Зээлдүүлэгчийн
БТЗОЯБҮАТ-нөөс энэ арга хэмжээг хасахыг
дэмжсэн. Энэ асуудлыг одоо хаасан гэж үзэж
байна.
Замгүй газар жолоодохоос сэргийлэх эсвэл замаар
хэрчигдэж хуваагдсан нэн чухал амьдрах орчин
бүхий төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөллийг удирдахын
тулд бууруулах арга хэмжээг авах хэрэгцээг шинэ
зөрчлийн (M4.3) хүрээнд авч үзлээ.
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БОНХЗ-ийн тайлан 5.9.3 хэсэг № 13-391-H2, 5.1.2.1
Үерлэх цар хүрээ, ус
хэсэг, M1.1. асуудал
цуглуулах талбайн хэмжээг харгалзаж, өвс ургамал
ургуулж, хад чулуутай амьдрах орчин үүсгэж, Бор
Овоо булгийг шинээр бий болгохдоо Бор Овоо
булгийн шинж байдлыг аль болох дуурайвал
зохино. (БОННҮ B7a бүлэг 7.1 Хүснэгт)

M1.18

10-р
сарын
13
4-р
сарын
14

Бор Овоо булгийн сэргээн бий болгох
үйл ажиллагааны экологийн эквивалент

I

БОННҮ B7a
бүлэг 7.1
Хүснэгт

Нээлттэ
й

11-р
сарын
14

4-р
сарын
14
M2.5
8-р
сарын
14-ний
суурин

Нүхэн гарц барих. Нэн чухал амьдрах
орчин бүхий, олон төрлийн зэрлэг ан
амьтны төрөл зүйлийн нүүдэллэн
суурьших боломжийг олгох арга хэмжээ.
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БТЗОЯБМТ ID
В16, В
Хавсралт, ID 5

Нээлттэ
й
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OT одоо шинээр бий болгосон булгийн өвс
ургамлын бүлгэмдлийг тодорхойлохоор ажиллаж
байгаа бөгөөд эдгээр ургамлын экологийн
шаардлагыг судалж байна. Үүнийг хийхдээ орон
нутгийн малчдаас зөвлөгөө авсан бөгөөд
Сонгогдсон малчдын бүлэг энэ арга барилыг
сайшаасан байна. Холбогдох мод үржүүлгийн
газар, хээрийн туршилтад гарсан ахицыг БОНХЗийн дараагийн аудитын үеэр үнэлнэ. Зэрлэг ан
амьтад түр зуурын булгаас ундаалж, одоогийн
нөхцөлд байнга ашиглаж байгаа гэсэн ам яриа
дуулдаж байна. Гэвч малын тоо толгой эсвэл
төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөллийн
түвшин нэмэгдэхээс шалтгаалан цаашид нөхцөл
өөрчлөгдөж болзошгүй тул жишээ нь камер
суурилуулах
эсвэл
газар
дээр
нь
хийх
мониторингийн үйл ажиллагааны үеэр тогтмол,
системтэй шалгалт ажиглалт хийх зэргээр албан
ёсны хяналт шинжилгээний сайжруулсан нотолгоо
хэрэгтэй байна.
5.9.2.2 хэсэг. ОТ-н оролцогч талуудтай зөвлөлдөх
үйл ажиллагаа, хугацаа, зураг төсөл, байршил, мөн
мэргэжилтний
зөвлөгөөг
баримтлан
хийх
инженерийн болон байгаль орчны үнэлгээг тусгасан
нүхэн гарц барих ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан.
Тус
төлөвлөгөөний
төслийн
талаар
Зээлдүүлэгчидтэй 2013 оны 4-р улиралд (БТЗОЯМТ
В Хавсралт, ID 5) зөвшилцөх төлөвлөгөөтэй байсан
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аудит

боловч одоогоор хоцорч байна.

11-р
сарын
14

Мэргэжилтнүүд нүхэн гарц барих хэрэгцээ
шаардлага эсвэл хэр үр дүнтэй байх талаар санал
нэгдээгүй байна. Гэвч ОТ-ГС, бусад замаар улам их
автомашин зорчих нь хулан, зээр зэрэг төрөл зүйл
нүүдэллэн суурьшихад саад учруулж болзошгүй.
Туурайтан амьтдын газрын болон агаарын
судалгаагаар одоогийн замын ачааллын түвшин
саад тотгор учруулахгүй гэсэн нотолгоо байгааг
харуулсан ч цаашид тоо өгөгдлийг тайлбарлан
үнэлэхэд тодорхой хэмжээгээр үргэж дайжиж
байгаа харуулж болох юм. Ирээдүйд гарч болох
нөлөөллийг загварчлах суурь судалгааны хүрээнд
үүний хамрах хүрээг баталгаажуулсан байх
шаардлагатай.
OT ийм төрөл зүйлийн нэн чухал амьдрах орчинд
үзүүлэх үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулахаар шилдэг
арга ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэг хүлээсэн.
Энэ асуудлаар өөр нэгэн семинарыг 2014 оны 11-р
сард
хийсэн
бөгөөд
ажлын
төлөвлөгөөг
боловсруулж, төслийн үйл ажиллагааны туршид ан
амьтдад шилжин нүүдэллэх боломжийг олгох
зорилгоор ОТ-н санал болгож буй арга хэмжээг
тодорхойлохын тулд үр дүнг нь ашиглана Саад
тотгорын үзүүлэх нөлөөний шинэ чиг хандлага
эсвэл ийм шинэ чиг хандлага байхгүй байгааг
илрүүлэхийн тулд замын хөдөлгөөний ачаалал,
зэрлэг ан амьтдын нүүдэлд хяналт шинжилгээ
хийхийг үргэлжлүүлбэл зохино.

M2.6

4-р
сарын
14
8-р
сарын

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдал, экосистемийн үйлчилгээний
чиглэлээр Оролцогч талуудтай хамран
ажиллах төлөвлөгөө
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Биологийн
олон янз
байдлын
менежментийн
төлөвлөгөө
(B05)

Нээлттэ
й
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5.9.2.3 хэсэг. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
нь биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай
холбоотой олон үүрэг амлалтын суурь дэвсгэр мөн
бөгөөд ОТ "биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажил дотоодын
байгаль хамгаалах тэргүүлэх чиглэл, оролцогч
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ЗБТЗОЯБҮАТ
ID 24,
(БТЗОЯБМТ В
Хавсралт)

14-ний
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Тайлбар / Холбогдох тайлан

талуудын ашиг сонирхолтой нийцүүлэхийн тулд
оролцогч талуудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж,
зөвлөлдөх" үүрэг хүлээсэн.
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай
холбоотой оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд
тавигдах шаардлагыг ОТ-н системтэй үр дүнтэй
нэгтгэхийн тулд OT "зорилтот Оролцогч талуудтай
хамтран ажиллах төлөвлөгөө" боловсруулахаар
болсон.
2014-006 тоот Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлээр
дамжуулан OT энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
хугацааг 2014 оны 4-р сар хүртэл сунгахыг хүссэн.
Энэ удаа бидний ажиллах үеэр дахин сунгахыг
хүссэн.
Фауна энд Флора Интернэшнл байгууллагын
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын чадавх
бэхжүүлэх, оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад
тавих шаардлагын тухай тайландаа өгсөн
зөвлөмжийн дагуу OT оролцогч талуудын зураглал
хийж, тусгай хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулж, биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдалтай холбоотой үүрэг амлалт, шаардлагыг
жиш. ОТЗФ эсвэл өөр тохиромжтой механизмаар
дамжуулан OT-н оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах дотоод төлөвлөлтийн системтэй уялдуулах
зохистой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлбэл зохино.

M2.7

4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит

Газар
ашиглалтыг
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө эсвэл зохих төлөвлөгөө.
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ЗБТЗОЯБҮАТ
ID 18с,
(БТЗОЯБМТ В
Хавсралт)

Нээлттэ
й
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5.9.2.4 хэсэг. OT өвс ургамал эсвэл амьдрах орчныг
нөхөн сэргээхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааг
тодорхой харуулах зорилгоор 2014 оны 1-р улиралд
Зээлдүүлэгчдэд ГАХТ эсвэл зохих төлөвлөгөө
илгээхээр амалсан. Байгалийн амьдрах орчинд "хор
хохирол огт учруулахгүйтэй" холбоотой 6-р ГС-ын
шаардлагыг хангахад гаргаж буй ОТ-н амжилт, мөн
нэн чухал ургамлын төрөл зүйлд цэвэр эерэг
нөлөөлөл үзүүлэхтэй холбоотой ОТ-н Биологийн
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

төрөл зүйлийн олон янз байдлын стратегид хяналт
шинжилгээ хийх дэвсгэр суурийг тавихад энэ нь
шаардлагатай юм.

11-р
сарын
14

Рио Тинто ГАХТ-г боловсруулах шаардлагагүй гэж
үзсэн бөгөөд Зээлдүүлэгчдэд Өөрчлөлтийн тухай
мэдэгдэл илгээж, боловсруулах энэ үүргийг хасахыг
хүссэн. Ялангуяа Рио Тинто ГАХТ-г боловсруулах
шаардлагагүй гэж үзсэн, мөн ОТ өөр бусад үйл
ажиллагааг санаачилж хэрэгжүүлэх нөхцөлд
Зээлдүүлэгчид БТЗОЯБМТ-нөөс энэ шаардлагыг
хасах тухай ОТ-н хүсэлтийг хүлээн авсан.
Энэ аудитын явцад хийсэн хэлэлцүүлгийн үр дүнд
ОТ сэргээн ургуулсан өвс ургамалтай холбоотой
үүргийг Биологийн нөхөн сэргээлтийн шинэ
журамтай уялдаа холбоотой Газар хөндөх, нөхөн
сэргээх
шинэ
төлөвлөгөөнд
тусгах
санал
дэвшүүлсэн. Газар ашиглалтын менежментийн
төлөвлөгөө, мөн бусад холбогдох төлөвлөгөө,
журмыг
хянаж
шинэчилнэ.
Бэлчээрийн
менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдаа холбоотой тул
үүнийг Орон нутаг хариуцсан багтай хамтран
хийвэл зохино.

M2.8

4-р
сарын
14
8-р
сарын
14
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Зэрлэг
ургамал,
малын
гаралтай
бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар ашиглах
тухай бодлогыг (OT-10-E9-PLC-1001)
хэрэгжүүлэх журмыг Зэрлэг ургамал,
амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнтэй (OT10-E9-PRC-0005-E) холбоотой журмаар
солих.
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I

ЗБТЗОЯБҮАТ
ID 18d,
(БТЗОЯБМТ В
Хавсралт)

Нээлттэ
й
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5.9.2.5 хэсэг. Хууль бусаар зэрлэг ургамал, малын
гаралтай бүтээгдэхүүнийг ашиглах бодлогод (ОТ10-E9-PLC-1001), хууль бус агнуурыг хориглосон
бөгөөд ажилчид эсвэл гүйцэтгэгч эсэхээс үл
хамааран бүх ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх,
сургалтад хамруулах замаар танилцуулна. OT тус
Бодлогыг энэ асуудлыг зохицуулах ОТ-н арга
барилыг тодорхойлсон (OT-10-E9-PRC-0005-E)
журмаар солихын тулд Өөрчлөлтийн тухай
мэдэгдлээр (2014-006) дамжуулан Зээлдүүлэгчид
хүсэлт тавьсан. Гэвч эдгээр ЗАХН хяналт үнэлгээ,
сургалтаараа шаардлагатай журмын талаар мэдлэг
ойлголт сул болохыг илрүүлсэн.

Хуудас 38

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Аливаа илрүүлсэн зүйлийн ач холбогдлыг
тайлбарлах боломж олгохын тулд сольсон журамд
шалгалтын давтамж, хийсэн шалгалтын давтамжийг
бүртгэх тухай заах тохиолдолд Зээлдүүлэгчид
үүнийг хүлээн авах боломжтой.
Шинэчилсэн
журмыг дахин хянуулахаар ирүүлэх хэрэгтэй.
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Хуудас 39

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

5.9.2.2 хэсэг Их хэмжээгээр агнах, мөн замгүй газар
автомашин зорчдогоос үүдэн үргэж дайжихаас
шалтгаалж зэрлэг ан амьтдад эрсдэл учирч байгааг
БОННҮ-нд тодорхойлсон. Автомашиныг замаас
гаргаж жолоодохоос сэргийлэх шийдэл болгож
замын хаалт хайсыг авсан тул зээлдүүлэгч нар энэ
асуудлыг шийдвэрлэх өөр хувилбарыг шаардаж
байгаа. Гэвч зээлдүүлэгч, ОТ өөр шийдэл
боловсруулах эсвэл боловсруулахгүй эсэх талаар
ярилцсаар байна.

M4.3

11-р
сарын
14

Замгүй газар жолоодохоос шалтгаалан
ан амьтан үргэн дайжих, агнаж барихаас
шалтгаалан үхэж хорогдох нь ихсэж
байгааг бууруулах арга хэмжээ.

II

ЗБТЗОЯБҮАТ
ID6,
(БТЗОЯБМТ)
Тээврийн
менежментийн
төлөвлөгөө
(ОТ-10-C3PLN-0001)
OT талбайн
хэмжээний
замын
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө
(OT-10-C3PRC-0005-E).

Нээлттэ
й

Оюу Толгой нөлөөлөлтэй дүйцэх хэмжээгээр
бууруулах арга хэмжээ авч байгаа гэдгээ
харуулахын тулд найдвартай суурь мэдээлэл
хэрэгтэй.
OT төслийн хэрэгжүүлээд эхэлсэн
"зайлсхийх" зан үйлийн мониторинг, загварчлалаас
гадна жишээ нь агаараас авсан гэрэл зураг эсвэл
хиймэл дагуулын зургаар илрүүлсэн зориулалтын
бус замын нягтрал, хамрах хүрээг ашиглан
тодорхой хугацаанд замгүй газраар явсан
автомашинуудын үргээх нөлөөллийг хянах нь
зүйтэй.
Эмзэг аюултай үеэр жолоодохоос
зайлсхийх эсвэл зэрлэг ан амьтад байдаг эмзэг
газрын талаар жолооч нарт мэдлэг олгох зорилгоор
гүйцэтгэгчид замгүй газар жолоодох аяллыг
төлөвлөж хуваарилах боломж олгохын тулд өвс
ургамал ургах эсвэл зэрлэг ан амьтныг үргээх
талаас нь авч үзвэл замгүй газар жолоодсоноор
гарах үр дагаварт илүү өртөх газар нутгийн
тодорхойлж, зураглах нь зүйтэй.

2014 оны 7-р сард илгээсэн Өөрчлөлтийн
тухай мэдэгдлийн дагуу "орон нутгийн
иргэдтэй дотроо болон гадна" ашиглахын
тулд ОТ замгүй газар жолоодоход гарах
нөлөөллийн
талаар
сурталчилгааны
материал бэлтгэж түгээхийг санал болгосон.
ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
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Үүний мөрөөр ОТ Ханбогд суманд мэдлэг ойлголт
олгох зарим үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд
Оролцогч
талуудтай
хамтран
ажиллах
төлөвлөгөөгөөр
дамжуулан
хэрэгжүүлэх
хөтөлбөрийн хүрээнд ийм ажлыг үргэлжлүүлэх нь
зүйтэй.

Хуудас 40

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M4.4

Талбай
д
ажилла
сан

11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

ОТ төлөвлөж буй дүйцүүлэн хамгаалах
үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх арга
механизмыг тодорхойлсон Биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдлыг
дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулж, зээлдүүлэгчид
танилцуулах үүрэг авсан.

Зөрчил

I

Лавлах
баримт бичиг

ЗБТЗОЯБҮАТ
13

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлттэ
й

5.9.2.6 хэсэг.
Оюу Толгойн Биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажил
хоцорч байна.
ОТ Тогтвортой санхүүжүүлэх
хувилбаруудыг тодорхойлж, төслийн нэн чухал
төрөл зүйлд үзүүлэх их хэмжээний, сөрөг нөлөөг
бууруулж, уурхайн ашиглалтын хугацаанд цэвэр
эерэг нөлөөлөл бий болгоход хангалттай Биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж
хэрэгжүүлэх амлалт авсан. Энэ ажил төлөвлөсөн
хугацаанаас хоцорч байна. Энэ чиглэлээр төрийн
бодлогыг боловсруулж байгаа бөгөөд зохих үйл
ажиллагааг боловсруулахад хяналт шинжилгээний
үр дүн шаардлагатай байна. Гэвч биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдалд бодитой ашиг тус хүргэх
дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлоход
учирч буй саад бэрхшээл, үүнийг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах магадлалтай урт хугацааг авч үзвэл
танилцуулж хэлэлцүүлэхээр зөвлөмжийг аль болох
хурдан боловсруулах нь чухал. ОТ хөндлөнгийн
байгууллага эсвэл "Дүйцүүлэн хамгаалах үйл
ажиллагааг удирдах хороо" байгуулахыг бодолцож
үзэж болох юм.

ЗБТЗОЯБҮАТ
17

M4.5

11-р
сарын
14

Нэн чухал экосистемийн үйлчилгээний
мониторинг
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I

БОНҮАТ 7-р
зүйл, Бэлчээр,
амьжиргааг
сайжруулах
стратеги,
НШҮАТ-ний
Тэтгэмжийн
матриц

Нээлттэ
й
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5.9.2.7 хэсэг. Экосистемийн үйлчилгээний группээр
дамжуулан ОТ байгаль орчин, нийгмийн
мэргэжилтнүүдтэй
хамтран,
нийгмийн
мониторингтой уялдуулсан нэн чухал экосистемийн
үйлчилгээнд чиглэсэн олон салбарын хяналт
шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр
болсон.
Үүнд холбогдох үзүүлэлт, босго
шалгуурыг багтааж, зохицуулах менежментийн
үндэслэлийг гаргаж, статистикийн хувьд холбоо
хамааралтай байх шаардлагатай байв.
ОТ компани дотроо экосистемийн үйлчилгээний
талаар ойлголт мэдлэг олгох арга хэмжээ авч, үүнд

Хуудас 41

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

холбогдох
мэргэжилтэн
дэмжлэгийг
авч,
туршилтын мониторингийн үйл ажиллагаа явуулж
байна.
Малчид, орон нутгийн иргэд, сумын
байгууллагуудтай энэ чиглэлд үр дүнтэй хамтран
ажиллах. OT орон нутгийн иргэд, байгууллагатай
энэ чиглэлээр хамтран ажиллахаар зорьж байгаа
бөгөөд хамтран ажиллах хувилбарыг судалж байна.
Гэвч чухал үйлчилгээнд төлөвлөсөн үзүүлэлт, босго
шалгуурыг хараахан тогтоогоогүй байна. ОТ нэн
чухал экосистемийн үйлчилгээний хөтөлбөрийн
хүрээнд
эдгээрийг
боловсруулахын
тулд
бэлчээрийн менежмент, биологийн төрөл зүйлийн
олон янз байдлыг хамгаалах, амьжиргааг
сайжруулах үйл ажиллагааг хэрхэн уялдуулахаар
зорьж байгаагаа тодруулбал зохино. Биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдлын сэдвээр саяхан
зохион байгуулсан семинар, Хамтран ажиллах
гэрээнд заасан оролцогч талуудтай хамтран
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тулгуурлан ОТ энэ
хөтөлбөрийг удирдах арга механизм, цаг хугацааг
тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг
тодруулахын тулд "газрын зураг" эсвэл ижил төстэй
баримт бичиг боловсруулбал зохино.
Нийгмийн – Хөдөлмөр, ажиллах нөхцөл
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Хуудас 42

Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

4-р
сарын
14

M2.10

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

I

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
5.1.5, 5.1.8, L08
хэсэг

Хаасан

6.2.2 хэсэг. ОТ төслийн хэлснээр Өмнөд баазыг 8-р
сард хаасан болохыг талбайд ажиллахдаа
баталгаажуулсан.

Нээлттэ
й

6.2.2 хэсэг. Орон нутгийн иргэдийг ажилд авах,
сургалт,
ажил
эрхлэлтийн
талаарх
зарим
мэдээллийг сар бүр гардаг орон нутгийн сонинд
саяхан нийтэлсэн байна. Ажилд авах, сургалт,
хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай тоо мэдээллийг ирэх
саруудад олон нийтэд тогтмол мэдээлж байвал
зохино.

Өмнөд бааз бол хашааны гадна ажиллаж
байгаа түр бааз юм.
Одоогоор 80
ажилчид байрлаж байгаа боловч 200
хүртэл ажилчдыг байрлуулах хэрэг гарч
болох юм. Ерөнхийдөө тус бааз Оюу
Толгой талбай дахь байрны нөхцөлөөс
муу байлаа.

4-р
сарын
14
M2.9

Тайлбар

11-р
сарын 14

Зарим нэг эмх цэгцтэй (жиш. хог
хаягдлын менежмент, тогтсон ус, гал
унтраагуур байхгүй эсвэл хугацаа нь
дууссан байх) холбоотой, мөн нэг
өрөөнд байх хүмүүсийн нягтрал,
орнуудын хоорондын зай, угаалгын өрөө
унтлагын өрөөнөөс хол байх гэх мэт
асуудал ажиглагдсан.
Энэ баазыг
дараагийн өвөл эхлэхээс өмнө хаах
төлөвтэй байна.
Гэсэн хэдий ч
сайжруулахгүйгээр тус бааз ийм олон
ажилчдыг байрлуулах боломжгүй байж
болзошгүй.
Ажилд илүү авах, сургалт, бусад үйл
ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлж
байгааг харуулахад орон нутгийн
иргэдэд орон нутагт болж буй үйл
явдлыг тогтмол мэдээлэх нь чухал. Орон
нутгийн тухай мэдээлэлд ач холбогдол
өгөх
нь
хүн
амын
шилжилт
хөдөлгөөнийг
удирдах
зорилготой
бууруулах үндсэн арга хэмжээ мөн
бөгөөд улмаар энэ арга хэмжээтэй
тулгаж гүйцэтгэлийн талаар тайлагнах
ёстой.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
5.1.2 хэсэг
I

Шилжилт
хөдөлгөөний
менежментийн
төлөвлөгөө
IMPm21
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M4.6

M4.7

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

11-р
сарын
14

Гүйцэтгэгчийн
ХН,
ажилтны
харилцааны (АХ) гүйцэтгэлд хяналт,
аудит хийх нь Худалдан авах үйл
ажиллагаа хариуцсан хэлтсийн үүрэг
юм. Гэвч үүнийг бодит байдалд
хэрэгжүүлэхгүй
байна.
ОТ
гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд аудит
хийх
процессыг
боловсруулж
хэрэгжүүлбэл зохино.

11-р
сарын
14

2014 оны дундуур Оюу Толгой ХХК,
гүйцэтгэгчдийн ажилтнуудыг цомхтгох
үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнг
БОНХЗ/Зээлдүүлэгч нарт хангалттай
танилцуулж баримтжуулаагүй. Энэ нь
бөөнөөр цомхтгохын цогц үр нөлөөг
ойлгох эсвэл тус цомхтголтой холбоотой
ХН-ийн менежментийн төлөвлөгөөг үр
дүнтэй хэрэгжүүлсэн эсэхийг үнэлэхэд
бэрхшээлтэй болгож байна.

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

I

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
5.1.8, 9.2 хэсэг

Нээлттэ
й

6.2.2 хэсэг. Гүйцэтгэгч компаниудын ХН/АХ-ны
дүрэм журмыг хэр биелүүлж байгааг үнэлэх
аудитын хуваарь, хамрах хүрээг боловсруулж, 1-р
ангиллын
гүйцэтгэгчдээс
эхлэн
аажмаар
хэрэгжүүлэх. Зээлдүүлэгч/БОНХЗ-өд танилцуулах.
ХН-ийн багийг аудитад оролцуулж, БОНХЗ-ийн
санал болгосноор гол чиглэл эсвэл ижил төстэй
чиглэлийг үүнд хамруулах.

I

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
5.1.3, 9.1, L04
хэсэг

Нээлттэ
й

6.2.2 хэсэг. ОТ ХХК, гүйцэтгэгчдийн ажилчдыг
цомхтгох хөтөлбөрийн эцсийн үр дүнгийн
дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх.

Нийгмийн – Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M1.21

Талбай
д
ажилла
сан

10-р
сарын
13, 4р
сарын
14
8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит
10-р
сарын
13 4-р
сарын
14

M1.23

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

11-р
сарын 14

2004
оны
нүүлгэн
шилжүүлэх
хөтөлбөрийн
хүрээнд
нүүлгэн
шилжүүлсэн малчидтай уулзаж ярилцах
тухай Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхой
заасан байдаг. Энэхүү Аудитыг 2014
оны 3-р сард хийж, ноорог тайлан
боловсруулсан.

Үр дүнгийн үнэлгээг Ханбогд сумаас
эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн болон
бусад нөлөөлөлд өртсөн малчдад хийх
шаардлагатай
гэж
Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөнд заасан.

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

I

Нүүлгэн
шилжүүлэлтий
н үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
(10.1, 10.2, 10.4
хэсэг)

I

Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
менежментийн
төлөвлөгөө
(10.1, 10,2, 10.4
хэсэг)

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Хаасан

6.3.2 хэсэг.
Нүүлгэн шилжүүлсэн малчидтай
уулзаж боловсруулсан аудитын тайланг эцэслэн
гаргаж, БОНХЗ-ийн өмнө өгсөн зөвлөмжийг
тусгасан. Зарим өрхүүдийн хувьд авч хэрэгжүүлэх
зарим зөвлөмжийг эс тооцвол энэ процессыг
дууссан гэж үзлээ.

Нээлттэ
й

6.3.2 хэсгийг үзнэ үү. 2011 оны нөхөн олговор
олгох хөтөлбөрийн Үр дүнгийн үнэлгээнд бага
зэрэг л ахиц гарсан байна. ОТ-СМБ-СГШЗ-ийн
хамтран явуулж буй олон чиглэлийн судалгааны
хүрээнд үүнийг хийхээр төлөвлөж байна. Өмнө
хэлснээр БОНХЗ эдгээр судалгааг нэгтгэхийг
дэмжиж байгаа боловч үр дүнгийн үнэлгээ хийх
ажил маш их хоцорч байна. Хэрэв олон чиглэлийг
хамарсан судалгаанд тодорхой ахиц дэвшил
гарахгүй бол үр дүнгийн үнэлгээг бие даан хийх
хэрэгтэй.

11-р
сарын
14

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

10-р
сарын
13, 4-р
сарын
14
M1.24
8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

M3.1

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит
11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Хаасан

6.3.2 хэсгийг үзнэ үү. Оюу Толгойн холбогдох бүх
хэлтэс дээр зохион байгуулж, үүрэг хариуцлагыг
зохистой хуваарилахын тулд аудитын тайланд буй
бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн
төлөвлөгөөний тухай хэлэлцүүлгийг өөр арга
барилаар хийх хэрэгтэй гэж БОНХЗ үзэж байна.
Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах төлөвлөгөө бэлэн
байгаа бөгөөд Оюу Толгой төслийн ОННА эрхэлсэн
баг (6.3хэсгийг үзнэ үү) хэрэгжүүлж байна.
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг
хамгаалах, бэлчээрийн менежмент, амьжиргааг
сайжруулах үйл ажиллагааг уялдуулах чиглэлээр
хүлээгдэж
буй
үйл
ажиллагааны
тухай
Экосистемийн үйлчилгээний хэлэлцүүлэгт өгүүллээ
(5.9.2.7 хэсэг)

Нээлттэ
й

6.3.2.4 хэсгийг үзнэ үү. Эмзэг бүлгийн малчин
өрхийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөр боловсруулахад
сайн ахиц гарчээ. Оюу Толгой одоо эмзэг бүлгийн
өрхүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,
өрхийн
төлөвлөгөөг
эцэслэн
боловсруулж,
БОНХЗ/Зээлдүүлэгч нарт танилцуулах хэрэгтэй.
Орлого нэмэгдүүлэх, орлогын өөр бусад эх үүсвэр
олох боломжид анхаарч, өрх бүрд тусгайлан
зориулсан амьжиргааг сайжруулах, бусад дэмжих
арга хэмжээг боловсруулах. Эмзэг бүлгийн иргэдэд
чиглэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эмзэг бүлгийн
малчин өрхүүдэд тогтмол хяналт шинжилгээг
санаачлах.

БОНҮАТ 7-р
зүйл
БОНҮАТ-нд
Бэлчээр,
Амьжиргааг
Дэмжих Менежментийн Төлөвлөгөө
боловсруулах шаардлагатай гэж тусгасан
(Бэлчээр,
Амьжиргааг
Сайжруулах
Стратегид үндэслэн) бөгөөд энэ нь
нөлөөлөлд өртсөн малчдын амьжиргааг
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чухал элемент
юм.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас
эдийн засагтай холбоотойгоор шилжин
суурьшсан эмзэг бүлгийн хүмүүст
туслах
нь
НШҮАТ-ний
үндсэн
бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Оюу Толгой
эмзэг бүлгийн малчин өрхүүдэд зарим
дэмжлэг үзүүлсэн ч эмзэг бүлгийн
иргэдэд чиглэсэн цогц хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

I

Нүүлгэн
шилжүүлэлтий
н үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө,
Тэтгэмжийн
матриц
Бэлчээр болон
Амьжиргааг
Сайжруулах
Стратеги

II

Нүүлгэн
шилжүүлэлтий
н үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
(6-р хэсэг, 25-р
хүснэгт R05,
R11)
Оролцогч
талуудтай
хамтран
ажиллах
төлөвлөгөө
(SEP14)
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M3.2

Талбай
д
ажилла
сан

8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

I

Нүүлгэн
шилжүүлэлтий
н үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө (5р хэсэг)

Худаг нөхөн сэргээх хөтөлбөр, нэмэлт
тэжээл түгээх, Оюу Толгой төслийн
хашаан дотор бэлчээх боломж олгох,
мөн бусад үйл ажиллагаа ОТ-н
бэлчээрийн тогтвортой менежментийн
хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх
үүргийг
биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан юм.11
Гэсэн хэдий ч эдгээр төсөл, малчдын
оролцоог дүгнэж үзэхэд Ханбогд сумын
малчдад зориулан жижиг аж ахуй эрхлэх
хэрэгцээ,
орлогын
эх
үүсвэрийг
нэмэгдүүлэх
боломж
байгаа
нь
харагдсан.

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлттэ
й

6.3.2.3 хэсгийг үзнэ үү. Ханбогд сумын малчдад
чиглэсэн жижиг үйлдвэр хөгжүүлэх, орлогын өөр
бусад эх үүсвэрийг олох боломжийг судлах.
Бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх Оюу Толгойн үүргийг биелүүлэхэд
зээлд зуучлах, тэмээ хяргах төсөл, малын эрүүл
мэндийг дэмжих төсөл эсвэл өөр ижил төстэй төсөл
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь тохиромжтой.

Нийгмийн – Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа

11 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.4 хэсэгт заасанчлан.
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

Талбай
д
ажилла
сан

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

11-р
сарын 14

Гомдлын менежментийн мэдээллийн санг
тодорхой хэмжээгээр сайжруулсан бөгөөд
одоо санал хүсэлт эсвэл лавлагааг
гомдлоос тусад нь бүртгэдэг болжээ.
Орон
нутгийн
гомдлыг
бүртгэх,
хуваарилах,
боловсруулах
систем
ажиллаж байгаа хэдий ч гомдлыг
ангилах, чиг хандлагад дүн шинжилгээ
хийх, шийдвэрлэх үйл явц, гомдлыг
шийдвэрлэх гэж юу болох талаар нийтлэг
ойлголттой болгох зэргээр журмын
сайжруулах
зарим
зүйлс
байгааг
тодорхойлсон байна. Эдгээр сайжруулах
зүйлсийг тусгахаар журмыг одоогоор
шинэчилж байгаа бөгөөд Оюу Толгой нь
3-р улиралд хэрэгжүүлэхээр 2-р улирлын
эцэс
гэхэд
шинэчлэн
өөрчлөхөөр
төлөвлөж байгаа гэж хэлсэн.

10-р
сарын
13, 4-р
сарын
14
M1.25
8-р
сарын
14-ний
суурин
аудит

M1.26

10-р
сарын
13, 4-р
сарын
14

11-р
сарын 14

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
төлөвлөгөөнд
орон нутгийн санал
гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж зохицуулсан
талаар холбогдох орон нутгийн иргэдэд
тогтмол тайлагнах үүрэгтэй гэж тусгасан
байдаг боловч үүнийг одоогоор ОТ
хэрэгжүүлэхгүй байна.
Гомдлын менежментийн мэдээллийн санг
сайжруулсан бөгөөд Оюу Толгой одоо
үүнийг хялбар хийх боломжтой болно.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

Зөрчил

Лавлах
баримт бичиг

II

Оролцогч
талуудтай
хамтран
ажиллах
төлөвлөгөө
(5.7-5.8 хэсэг ,
SEP09)

II

Оролцогч
талуудтай
хамтран
ажиллах
төлөвлөгөө
(SEP09)

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Хаасан

6.4.2 хэсэг. Шинэчилсэн гомдлын журмыг эцэслэн
боловсруулж, БОНХЗ санал болгосны дагуу
боловсронгуй болгосон. Тус журмыг хэрэгжүүлж
байгаа бөгөөд хялбарчилсан процесс, шинэ
мэдээллийн сан гомдлыг үр дүнтэй шийдвэрлэж,
үнэн зөв тайлагнахад тус дөхөм болж байгаа нь энэ
удаа бидний ажиллах үед сайтар харагдаж байлаа.

Хаасан

6.4.2 хэсэг.
Хүлээн авсан гомдол, хэрхэн
шийдвэрлэсэн талаар сар тутмын орон нутгийн
сониноор дамжуулан иргэдэд тогтмол мэдээлж
эхэлсэн бөгөөд энэ нь маш сайшаалтай байна.
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Үүрэг
даалга
вар/Ас
уудлы
н д/д

M2.11

Талбай
д
ажилла
сан

4-р
сарын
14
11-р
сарын
14

Шийдвэр
лэсэн
огноо

Тайлбар

БОННҮ-нд зориулж Ундай голын талаар
иргэдтэй зөвлөлдөх ерөнхий төлөвлөгөө
боловсруулж,
Оролцогч
талуудтай
хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд тусгасан
(Д Хавсралт) Ундай голын голдрилыг
өөрчлөх төсөл маш эмзэг сэдэв болж
байгаа, оролцогч талууд, судалгаа,
асуудал олон байгааг харгалзан энэ
чиглэлээр ажиллахдаа иргэд, бусад үйл
ажиллагааг сайн удирдаж зохицуулах
шаардлагатай.

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
ТАЛБАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН: 2014 ОНЫ 11-Р САР

Зөрчил

II

Лавлах
баримт бичиг

Оролцогч
талуудтай
хамтран
ажиллах
төлөвлөгөө
(Д хавсралт,
SEP05)

Төлөв

Тайлбар / Холбогдох тайлан

Нээлттэ
й

6.4.2 хэсэг.
Ундай голтой холбогдуулан
хөндлөнгийн шинжээчдийн зөвлөлийн зөвлөмжийг
аваад асуудалд төвлөрсөн Ундай голын голдрилыг
өөрчлөх төслийн талаар орон нутагтай хамтран
ажиллах төлөвлөгөө (эсвэл дүйцэх өөр баримт
бичиг)
боловсруулж
БОНХЗ/Зээлдүүлэгчдэд
танилцуулах.
Оюу Толгойн янз бүрийн баг,
зөвлөхүүд оролцогч талуудтай янз бүрийн
хэлбэрээр ажиллахыг удирдан зохицуулах. Ундай
голын чиглэлээр СМБ, бусад этгээдтэй хамтран
ажиллахаар аль болох эрт төлөвлөж эхлэх.
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ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН
АСУУДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ

ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн харилцааны менежментийг хэд хэдэн харилцан уялдаа
холбоотой процесс болон баримт бичгээр тодорхойлдог. Эдгээрийн эхний шатны үндсэн Баримт
бичигт - Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө12 (БОНМТ), Биологийн олон янз
байдлын менежментийн төлөвлөгөө (БОЯБМТ) болон бусад холбогдох Ашиглалтын үеийн
менежментийн төлөвлөгөөнүүд (АҮМТ) зэрэг орно. Мөн түүнчлэн, Бэлчээр болон амьжиргааг
дэмжих стратегийн баримт бичигт Бүсийн хөгжил болон нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг
хариуцлагыг тусгасан байна. Эдгээр баримт бичгийг Төсөл, зээлдүүлэгч, хөндлөнгийн зөвлөх
боловсруулж, хянаж, баталсан.
Эдгээр менежментийн төлөвлөгөөнд Төслийн БОННҮ,
Зээлдүүлэгчдийн зүгээс тавьж буй шаардлагуудыг нэгтгэн оруулсан ба мөн Монгол улсын
холбогдох хууль, стандартуудаас иш татсан.
Ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлөгөөг баримтлах тодорхой арга хэмжээнүүдийг Төслийн
зүгээс боловсруулж гаргасан БОНМТ-нд хураангуйлан оруулсан.
Ашиглалтын үеийн БОЯБМТ-нд тодорхойлсон менежментийн хяналтаас гадна ОТ нь
Зээлдүүлэгчдийн стандарт шаардлагыг биелүүлэхийн тулд хэд хэдэн биологийн олон янз байдлын
менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Эдгээрийг Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон янз
байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхойлсон бөгөөд Ашиглалтын үеийн БОЯБМТ-нд В
Хавсралтаар хавсаргасан болно.
ОТ төсөл Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөг хянаж
шинэчилсэн бөгөөд одоо ОТ ЭМААБО-ны менежментийн системтэй бүрэн уялдсан. Энэ нь
төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх нөлөөг бууруулах, дүйцүүлэн
хамгаалах бүх зорилт, үйл ажиллагаа, хүрэх үр дүнг тодорхойлдог. Нэн чухал амьдрах орчинтой
холбоотой шаардлагыг хангаж, эхний өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийхийн тулд мониторингийн
үндсэн стратегийг боловсруулсан. Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээний бүрэн
төлөвлөгөөг 2015 он гэхэд боловсруулсан байх болно. Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг
дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө (БТЗОЯБДХМТ) мөн боловсруулж байгаа бөгөөд
үүнийг Монгол улсын шинэ бодлогын шаардлагатай нийцүүлэхийн тулд оролцогч талуудтай өргөн
хүрээнд хамтран ажиллах замаар хүчин чармайлт гаргаж байна.
АҮМТ-нд дэмжлэг болох өөр тодорхой хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, журам, зөвлөмж, бодлогын баримт
бичиг зэргийг менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэн гаргасан байна.

4.1

ТӨСЛИЙН СТРАТЕГИ

ОТ төслийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн системийг РТ-ийн
ЭМААБОЧ-ын МС-ээр удирдан зохион байгуулж байгаа бөгөөд Рио Тинтогийн энэхүү
менежментийн систем нь ISO 9001, ISO 14001, болон OSHAS 18001-ын шаардлагад нийцсэн Рио
Тинто группийн хэмжээнд ашигладаг систем юм. Орон нутаг, нийгмийн асуудлын менежментийн
систем (ОННА МС) нь ЭМААБО-ын МС-ийн зарим элементүүдтэй адилхан хэдий ч тус системийг
РТ-ын Орон нутгийн стандартаар зохицуулдаг. Төслийг РТ, Монгол улс болон Зээлдүүлэгчдийн
шаардлагад нийцүүлэн удирдан зохион байгуулах зорилгоор эдгээр менежментийн системүүдийг
боловсруулан гаргасан. Оюу Толгойн Менежментийн систем нь менежментийн үндсэн хяналт,
гүйцэтгэлийн үзүүлэлт болон мониторингийн арга хэмжээ зэрэг ЭМААБО-ны асуудлыг Оюу
Толгой компани хэрхэн удирдан зохион байгуулдаг ажлын гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг
баримтжуулдаг.
Оюу Толгойн БОНМТ нь РТ-ын стандартад нийцсэн бөгөөд Оюу Толгойн нэгдсэн БОННҮ-нд
нарийн тодорхойлсон нөлөөлөл, эрсдэлийн үнэлгээг тусгасан болно. БОНМТ нь байгаль орчин,
нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг ЭМААБО-ын МС болон ОННА-ын
МС-д хэрхэн нэгтгэж оруулсныг тодорхой тайлбарласан.
Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүд (БОНХЗ-ийн 2014 оны 3-р сар - 4-р сард хийсэн
ажлын тайлан, Doc. №. 13-391-H2, 4.1 хүснэгт) Зээлдүүлэгчийн шаардлага (гол төлөв ОУСК-ийн
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Гүйцэтгэлийн стандарт, ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага), мөн Монгол улсын хууль тогтоомж,
стандартуудыг тусгасан БОННҮ-нд тулгуурладаг. АҮМТ-үүд нь нэмэлт зөвлөмж, менежментийг
хянах журам, системийн гүйцэтгэл буюу мониторинг хийх журмыг тодорхойлсон гол хэрэгжүүлэх
баримт бичгийг тусгасан байна. Бэлчээр болон амьжиргааг сайжруулах стратеги нь Орон нутаг,
нийгмийн асуудлын хэлтсийн13 гол зөвлөх баримт бичиг бөгөөд бэлчээрийн асуудлыг зохицуулж
шийдвэрлэснээр тэдгээртэй ижил төстэй газрын ан амьтныг хамгаалах, ашиг сонирхолтой хэр
нийцэж, харилцан нөлөөлж буйг тодорхой авч үзсэн байна.

4.2

АЖИГЛАГДСАН ЗҮЙЛС

4.2.1

ҮАМТ-ний төлөв

Энэ тайлангийн холбогдох хэсэгт өгүүлснээр Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын
менежментийн төлөвлөгөө, холбогдох баримт бичгийг эс тооцвол ҮАМТ-нд ямар ч өөрчлөлт
оруулаагүй. Олон жилийн орон нутгийн менежментийн төлөвлөгөө, Бэлчээр, амьжиргааг дэмжих
төсөлтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлт шинэчлэлтийн талаар энэ тайлангийн зохих хэсэгт авч үзлээ.
4.2.2

Гүйцэтгэгчийн менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулах

Гэрээт гүйцэтгэгчийн менежментийн үндсэн баримт бичиг нь төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд
оролцож буй гэрээт гүйцэтгэгчид болон ханган нийлүүлэгчид ОТ компанийн зохих стандартууд
болон бусад шаардлагуудыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг шалгах цогц АҮМТ-үүдийн бүрэлдэхүүн
хэсэг юм.
Гүйцэтгэгчийн удирдлага зохицуулалтын талаар ажиглагдсан зүйлсийг энэхүү
тайлангийн холбогдох хэсэгт тусгасан байгаа. Гүйцэтгэгчид төслийн шалгуур үзүүлэлтийг хангах
боломж олгохын тулд ханган нийлүүлэгчийг урьдчилсан шалгаруулах, аудит хийх үйл явцыг
боловсруулсан байна. Оюу Толгой гүйцэтгэгчдийг эрсдэл, ур чадварын түвшингээр ангилж,
дундаас өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулах гүйцэтгэгчдийг жил бүр аудитад хамруулдаг. Ур
чадвартай холбоотой асуултууд ОТ төслийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө нөөц, гүйцэтгэлийн түүхэд
чухал үндсэн шалгуурын талаар асуудаг..
Гүйцэтгэгчийн менежментийн үндсэн баримт бичигт баримтжуулсан Ажлыг удирдах процессын
хүрээнд гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг бөгөөд Гүйцэтгэгчийн ЭМААБО-ны
менежментийн төлөвлөгөө, Оюу Толгойн ерөнхий нөхцөлийг баримтлах, Гүйцэтгэлийн үнэлгээний
хуудсыг сар бүр бөглөх, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах зэрэг багтдаг. Оюу Толгой төслийн
супервайзор Гэрээт гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг үнэлэх хуудас, сайжруулах төлөвлөгөөг
боловсруулж, тогтсон үнэлгээний систем ашиглаж эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин,
менежментийн тохирол нийцэл, ГГҮ гэсэн чиглэлийг хамруулдаг бөгөөд гэрээт гүйцэтгэгчийн
төлөөлөгчид танилцуулдаг. Гэрээт гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчид үнэлгээний хуудсыг танилцуулахдаа
сайжруулах тодорхой шаардлагыг тогтоодог.
4.2.3

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, боловсон хүчний хүрэлцээ хангамж

ЭМААБО-ны хэлтэс нь Ерөнхий менежерийн удирдлага дор ажиллах таван үндсэн менежертэй
бөгөөд ОТ төслийн барилгын үе шатанд ажиллаж байсан дадлага туршлагатай боловсон хүчнээр
бүрэн хангагдсан байна. ЭМААБО-ны Эрсдэл, менежментийн систем; Аюулгүй ажиллагааны
менежер; Эрүүл мэнд; Байгаль орчин болон Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах
асуудлыг хариуцсан менежерүүд. Үндсэн менежерийн орон тоо тус бүр нь тухайн багийн үүрэг
хариуцлагад тохирох хэмжээний мэргэжилтнүүдийн багаас бүрдсэн байна. Компани даяар
чадавхийг сайжруулах санаачилгын хүрээнд манлайлах ур чадварт чиглэсэн шаталсан хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх, компанийн өөрийн сургалтын модуль, компани дотроо зааж сургах зэрэг үйл
ажиллагаа явуулдаг.
Байгаль орчны чиглэлээр Састэйнэбилити Ийст Эйшиэ компани,
гидрогеологийн чиглэлээр Гүний усны менежментийн шийдэл компанийн өндөр ур чадвартай
мэргэжилтнүүд тус багт мөн дэмжлэг үзүүлдэг.
ОННА эрхэлсэн хэлтэст 2014 оны дундуур бүтцийн өөрчлөлт хийсэн бөгөөд одоо ерөнхий
менежерийн удирдлага доор хоёр үндсэн менежер ажиллаж байна. Эдгээр албан тушаалд Оюу
толгой төслийн барилгын үе шатны талаар дадлага туршлагатай ажилтан авсан байна. Орон нутгийн
туслалцаа, түншлэл хариуцсан менежер, Хуулийн хэрэгжилт, засаглал хариуцсан менежер. Энэ
өөрчлөлт нь энэ хоёр ажлын чиглэлд анхаарлаа хандуулах ОННА эрхэлсэн багийн үйл ажиллагааны
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чиглэлийг харуулж байна. Орон нутгийн туслалцаа, түншлэлийн чиглэлд соёлын өв, орон нутгийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил, малчдын амьжиргаа,
бэлчээрийг сайжруулах зэрэг зорилтот иргэдэд чиглэсэн орон нутгийн харилцаа, орон нутгийн
түвшний бүх хөтөлбөр багтдаг. Хуулийн хэрэгжилт, засаглалын чиглэл хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,
нийгмийн стратеги, хамтран ажиллах гэрээ, нийгмийн хөрөнгө оруулалтыг хамардаг. Менежер бүрт
хэд хэдэн ажилтан тусламж дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд ОННА эрхэлсэн багт одоогоор 34 гишүүн
ажиллаж байна. Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан шинэ Дэд ерөнхийлөгч 2014 оны 5-р сараас эхэлж
ажилласан. ОННА эрхэлсэн багт эдгээр функцийг хариуцаж ажиллахаар Орон нутгийн харилцааны
супервайзор, Орон нутгийн гомдол хариуцсан зохицуулагчийг томилсон зэрэг чухал өөрчлөлт
гарсан.
БТЗОЯБМТ-г хэрэгжүүлэх үндсэн үүргийг Ерөнхий зөвлөх, Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах, ОТ төслийн Байгаль орчны хэлтсийн биологийн төрөл зүйлийн олон
янз байдлын багийн ахлагч хүлээдэг. Хөрөнгө нөөц хязгаарлагдмал байгаа учир одоогоор эдгээр
албан тушаалыг нэгтгэсэн. Тус багт дараах чадварлаг зөвлөх, хөндлөнгийн байгууллагууд дэмжлэг
үзүүлдэг. Байодайвэрсити консалтэнси компани (БКК), Флора энд Фауна Интернэшнл (ФФИ),
Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг ОТ төслийн БТЗОЯБМТ-нд гол албан тушаал, мөн бүх
ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажил үүргийг тодорхой заадаг.
4.2.4

Өөрчлөлтийн менежмент

Өөрчлөлтийн менежментийн (ӨМ) элементийг БОНМТ-нд тусгасан бөгөөд үйлдвэр, процесс,
систем болон хүмүүст хийх бүх өөрчлөлтөд хамаарна. Дотоод ӨМ шаардлагатай эсэхийг
тодорхойлохын тулд Оюу Толгой дотоод Өөрчлөлтийн үнэлгээ, менежментийн удирдамжийг
ашиглан санал болгосон өөрчлөлтийг үнэлдэг. Энэ дотоод үнэлгээний үр дүнгээр албан ёсны
дотоод ӨМ-ийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай эсэх эсвэл санал болгосон өөрчлөлт нь энгийн үйл
ажиллагааны үеэр хийх хэвийн эсвэл бага зэргийн өөрчлөлт мөн эсэхийг тодорхойлдог. Бүх
ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид өөрчлөлт гэж чухам юу болохыг мөн ӨМ-ийн үйл ажиллагааг
хэрхэн эхлүүлэх талаар сургалтанд хамрагдаж мэдлэгтэй болсон.
БОННҮ-нд бодитой өөрчлөлт оруулах, мөн Төслийн шалгуур үзүүлэлт эсвэл Менежментийн
төлөвлөгөөг өөрчлөх шаардлагатай тохиолдолд БОНМТ-ний 3-р хүснэгтийн шаардлагын дагуу
Төслийн зээлдүүлэгчдэд мэдэгдэж зөвшилцдөг. Энэ аудитын тайланд дурдсан энэ гадаад захидал
харилцааг БОННҮ-ний ӨМ-ийн процесс гэж нэрлэлээ. Хэдийгээр тус хоёр процесс (ө.х. ОТ ӨМ
процесс, БОННҮ-ний ӨМ-ийн процесс) ижил төстэй нэр томьёотой боловч дотоод ӨМ-ийн процесс
нь Оюу Толгой төслийн өөрийнх байдаг харин БОННҮ-ний ӨМ-ийн процессын дагуу хөндлөнгийн
оролцогч талуудад мэдэгдэж зөвлөлддөгөөрөө ялгаатай юм.
БОННҮ-ний ӨМ-ийн журмыг Төсөл хэрэгжүүлж, Зээлдүүлэгч группийн өөрчлөлтийн тухай
мэдэгдэх шаардлагыг биелүүлсэн. ОТ төслийн Зээлдүүлэгчдэд илгээсэн Өөрчлөлтийн тухай
мэдэгдэл бүрд тухайн өөрчлөлтийн тайлбар, өөрчлөх шалтгаан, хийсэн үнэлгээ, шаардлагатай
аливаа бууруулах үйл ажиллагааг тусгадаг. Гэрээний нийтлэг нөхцөл болзлын 30.18 заалтын дагуу
хэрэв Оюу Толгой өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийг илгээснээс 20 хоногийн дотор татгалзах тухай
мэдэгдэл хүлээн аваагүй бол ӨМ-ийн процессыг нэвтрүүлж, БОННҮ-г зохих журмаар шинэчилдэг.
Одоогоор Зээлдүүлэгчдэд илгээсэн байгаа Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэл, тэдгээрийг баталсан
төлөвийг доорх хүснэгтэд жагсаасан.
Хүснэгт 4.1: Төслийн Өөрчлөлтийн мэдэгдэл
Өөрчлөлтийн
мэдэгдэл
№

2014-001

2014-002
2014-003

Өөрчлөлтийн мэдэгдэл
Гарчиг
Ундай голын голдрил өөрчлөх
төслийн тодорхойлолтыг
шинэчлэх
Усны мониторингийн
төлөвлөгөөний усны чанарын
шинжилгээний үзүүлэлтийг
шинэчлэх
1-р босоо амны хаягдал
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БОН хариуцсан
ахлах
төлөөлөгчид
илгээсэн огноо

Төлөв

2014 оны 5-р
сарын 20

Хүлээж аваагүй.
Ундай голын
семинарыг 2014 оны
11-р сард хийсэн

2014 оны 6-р
сарын 24

Хүлээн зөвшөөрсөн

2014 оны 6-р

Хүлээн зөвшөөрсөн
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2014-004

2014-005

чулуулгийн овоолгыг
зайлуулах тухай шинэ мэдээлэл
өгөх
Гүний уурхайн хаягдал
чулуулгийн овоолгыг
зайлуулах талаар шинэ мэдээл
өгөх
Бодис асгарах үед авах арга
хэмжээний журмыг шинэчлэх

сарын 26

2014 оны 6-р
сарын 26

Хүлээн зөвшөөрсөн

2014 оны 8-р
сарын 8

Хүлээн зөвшөөрсөн

2014-006

Биологийн олон янз байдлын
менежментийн төлөвлөгөөний
В Хавсралт Биологийн төрөл
зүйлийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө БОННҮ-ний С6
Бүлгийг шинэчлэх

2014 оны 7-р
сарын 17

2014-007

ОТ зам дагуух хаалт хайстай
холбогдуулан Зээлдүүлэгчийн
БТЗОЯБҮАТ-ний үүргийг
шинэчлэх (Биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдлын
менежментийн төлөвлөгөө В
хавсралт id6 Замгүй газрын
замын хөдөлгөөн)

2014 оны 7-р
сарын 7

2014-008

Усны хяналт шинжилгээний
төлөвлөгөөг шинэчлэх

2014 оны 12-р
сарын 10

Хэлэлцэж буй.
Зээлдүүлэгч нар
татгалзсан тухай
мэдэгдэл өгсөн.
Оюу Толгой хариу
өгөхөөр бэлтгэж
байна. Дараах
асуудлыг
шийдвэрлэхээр 2014
оны 11-р сард семинар
хийсэн
Хэлэлцэж байгаа Ерөнхийдөө хүлээн
зөвшөөрсөн,
Зээлдүүлэгчид нэг
зүйлийг татгалзсан.
Дараах асуудлыг
шийдвэрлэхээр 2014
оны 11-р сард семинар
хийсэн
Хүлээн зөвшөөрсөн

Илгээсэн ӨМ-ийн тухай нэмэлт мэдээллийг энэ тайлангийн холбогдох хэсэгт өглөө.
4.2.5

Мониторинг хийх, тайлагнах

ҮАМТ бүрд заасан үйл ажиллагаа, санаачилгад гарсан ахиц дэвшлийг нэгтгэн харуулсан Улирал
тутмын Байгаль орчин, нийгмийн мэдээллийг Төслийн улирлын тайлан болгож боловсруулдаг.
2014 оны 2-р улирлын тайланг Оюу Толгой илгээжээ. Эдгээр тайлан үйл ажиллагааны чиглэлийн
талаар үнэтэй бүртгэл мэдээлэл болж цаашид аудит хийхэд урьдчилан танилцахад хэрэгтэй. Мөн
ЭМААБО-ны сар тутмын тайланд осол зөрчил, ослын ангилал, тодорхойлолтын тухай дурдаж,
өмнөх сард хэрэгжүүлсэн болон дараагийн сард төлөвлөж буй эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа,
байгаль орчин, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, эрсдэлийн менежментийн үйл ажиллагааг
авч үздэг. 2014 оны 9-р сарын тайланг Оюу Толгой 11-р сарын 3-нд илгээсэн.

4.3

2013 ОНЫ 4-Р САРЫН АУДИТЫН ЗӨРЧИЛ

Хүдэр боловсруулах хурд, зардлын тооцоонд гарсан өөрчлөлт тусгахаар Уурхайг хаах төлөвлөгөөг
2014 оны 4-р сард шинэчилсэн бөгөөд 2013 оны 4-р сард БОНХЗ ажиллахдаа ирүүлсэн санал
зөвлөмжийн дагуу хийсэн өөрчлөлтийг оруулжээ. Аудитын тайлангийн мөрөөр БОНХЗ-ийн санал
зөвлөмжид өгсөн хариуг хүлээн авсан боловч Уурхайг хаах төлөвлөгөөг 2014 он гартал шинэчлэх
төлөвлөгөө байхгүй байв. 2013 оны 4-р сард хийсэн аудитын мөрөөр хийсэн өөрчлөлтийг 2014 оны
Уурхайг хаах төлөвлөгөөний 5.2, 6.5, 16.8 хэсэгт оруулж, барилга байгууламж, санхүүгийн
баталгааны талаар дурдсан.
2013 оны 4-р сард хийсэн аудитын тайланд анх илрүүлсэн
нурааж зайлуулахтай холбоотой М1.15 асуудалд хамаарах
тухай мэдэгдлийг хэрэгжүүлэх замаар шийдвэрлэн хаалаа.
илэрсэн өөр бусад асуудлыг шийдвэрлэж хаалгүйгээр
шилжүүлээгүй.
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2013 оны 4-р сард хийсэн аудитаар
Төслийн ашиглалтын үе шат руу
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4.4

ИЛЭРСЭН, АЖИГЛАГДСАН ЗҮЙЛС
Ажиглагдсан зүйлс - ЭМААБО, ОННА-ын менежментийн систем
Байхгүй

Ажиглагдсан зүйлс – ЭМААБО, ОННА-ын менежментийн систем
1. Сүүлийн үед хэрэгжүүлсэн эдгээр үйл ажиллагааг харгалзан Олон нийттэй харилцах
олон жилийн төлөвлөгөөний агуулгыг шинэчлэх, мөн ОННА MС-д нэгтгэх нь зүйтэй
эсэхийг тодорхойлох. Хэрэв боловсруулах бол тус олон жилийн төлөвлөгөөг эдгээр
бусад төлөвлөгөө, ОННА МС-ийн элементтэй уялдуулж нийцүүлэх нь чухал ач
холбогдолтой байх болно.
2. ОННА хариуцсан багийн бүтцийн өөрчлөлтийг хийж дуусган Зээлдүүлэгч/БОНХЗ-өд
өөрчлөлт оруулсан байгууллагын бүтэц зохион байгуулалтын бүдүүвч зургийг
танилцуулах.
3. Гадаадын үндсэн мэргэжилтнүүд төсөлд ажиллахаа болиход ҮАМТ-нүүдэд заасан
үүргийг биелүүлэхэд шаардлагатай ур чадвар, чадавхийг бүрдүүлэх.
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН

5
5.1

УС, ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

5.1.1

Төслийн стратеги

ОТ төслийн БОННҮ-ний С5–р бүлэгт төсөл болон барилгын үйл ажиллагааны улмаас гадаргын
болон гүний усны нөөцтэй холбоотой гарч болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг
тодорхойлсон байна.
Усны нөөцийн менежментийн ерөнхий стратеги болон бохир усны
менежментийг Ашиглалтын үеийн усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд14 (УНМТ)
тодорхойлсон байна. Энэ менежментийн төлөвлөгөө усны нөөцөд нөлөөлөх бусад менежментийн
төлөвлөгөөтэй харилцан уялдаатай. Эдгээр холбогдох менежментийн төлөвлөгөөний усны нөөцтэй
холбоотой хэсгүүдийг доор товч танилцууллаа.


Малчид болон орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усанд гарч
болзошгүй нөлөөлөлтэй холбоотой Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдлын менежментийн төлөвлөгөө



Гадаргын болон гүний усны нөөцийг санамсаргүй бохирдуулахтай холбоотой Онцгой
байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө;



Хаягдал чулуулгийн менежмент, гадаргуугийн болон гүний усыг хамгаалахтай холбоотой
Эрдэст хаягдлын менежментийн;



Малчид, орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усны нөөцөд
нөлөөлөхтэй холбоотой Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө;
Гадаргын болон гүний усны бохирдлыг хянахтай холбоотой Аюултай материалыг
зохицуулах менежментийн төлөвлөгөө;




Ан амьтан, ургамалд хэрэглэдэг булгийн болон гүехэн усны нөөцөд нөлөөлөхтэй холбоотой
Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө;



Ханбогдын нутгийн иргэдэд тохиромжтой гүний усны хангамжийг тогтооход ОТ төслийн
зүгээс дэмжлэг үзүүлэх болон Ханбогдын усны нөөцөд тавигдах шаардлагатай холбоотой
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө.
УНМТ нь ОТ компанийн хэлтсүүд болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн зүгээс хязгаарлагдмал усны
нөөцийг хамгаалах, аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой менежментээр хангах зорилготой юм. УНМТнд ус татах цэгээс авахуулаад ОТ төслийн хэрэглэж байгаа бүх усны нөөц, мөн хаягдал хадгалах
байгууламж дотор эсвэл аль нэг системээс алдагдаж байгаа усыг бүхэлд нь хамарч байгаа бөгөөд
дахин боловсруулах усны хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, орон нутгийн усны сав газраас татаж
байгаа усны хэмжээг багасгах тал дээр онцлон анхаарсан.
ОТ-ын Усны мониторингийн
төлөвлөгөө15 (УМТ) нь УНМТ-г хэрэгжүүлэх үндсэн журам юм. Энэхүү УМТ-нд гадаргын болон
гүний усанд үзүүлэх нөлөөлөл болон хөрсний элэгдлээс үүсэх геоморфологитой холбоотой
мэдээллийг цуглуулах болон дүгнэх журмыг тоймлон тусгасан. УНМТ болон УХТ хоёуланд нь
Ундай Голын усны системд үүсч болзошгүй нөлөөлөлд мониторинг хийх мэдээлэл орсон байна.
УМТ нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай бууруулах арга хэмжээг боловсруулах буюу өөрчлөлтөд дасан
зохицох менежментэд хэрэглэх шалгуур бүхий өгөгдлийн үнэлгээний аргачлалыг тодорхойлж
гаргасан байна.
Төсөл БОНМТ-нд тодорхойлсон БОННҮ-ний ӨМ-ийн журам, мөн Зээлдүүлэгчийн бүлгийн
өөрчлөлтийг мэдэгдэх шаардлагыг 2014 оны 5-р сарын 20-нд (2014-001 тоот Өөрчлөлтийн тухай
мэдэгдэл) хэрэгжүүлсэн байна. Мэдээллийн арга зүйн дэлгэрэнгүй үнэлгээ хүлээгдэж байсан тул
Зээлдүүлэгч 2014-001 тоот Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийг хүлээн аваагүй юм. Усны арга зүйн
дэлгэрэнгүй энэ үнэлгээг 2014 оны арваннэгдүгээр сард хийснээр Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн
тохируулга хийх, хамгаалах төслийн талаар илүү сайн ойлголт өгсөн юм. Усны арга зүйн
дэлгэрэнгүй үнэлгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 5.1.2.3 хэсэгт өглөө.
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5.1.2

Ажиглагдсан зүйлс

Цахим мэдээллийн өрөөнд өгсөн мэдээлэл, 11-р сарын 12-14-ний өдөр хийсэн усны техникийн
нарийвчилсан үнэлгээний мэдээлэлтэй танилцаж,11-р сарын 8-12-ны өдөр талбайд ажиллаж,
Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнуудтай захидлаар харилцсаны үндсэн дээр энэ хэсэгт дурдсан
зүйлсийг илрүүлсэн болно. Усны нөөцтэй холбоотой мониторингийн мэдээллийг Байгаль орчны
менежментийн улирлын дотоод тайланд нэгтгэн оруулсан бөгөөд энэхүү тайлан нь төслийн байгаль
орчны үзүүлэлтэд гарч буй ерөнхий чиг хандлагыг менежментийн удирдлагад мэдээлэх, тэдгээрээс
үүдэлтэй санал санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөмж, чиглэл өгөх зорилготой юм. Байгаль орчны
менежментийн улирлын тайлангаас гарсан мэдээллийг Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх жилийн тайланд нэгтгэнэ. Уг жилийн тайланг Монгол улсын Байгаль Орчин, Ногоон
Хөгжлийн Яаманд хүргүүлнэ. Жилийн тайлангийн үр дүнг ирэх жилийн Байгаль орчныг хамгаалах
төлөвлөгөө болон Мониторингийн хөтөлбөрийг боловсруулахад чиглэл болдог.
5.1.2.1

Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл

ОТ-ын эн тэргүүний анхааралдаа авах зүйл бол Ундай голын гадаргын болон гүний усны нөөцөд
үзүүлж буй нөлөөлөл юм. Барилгын үе шатны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүрэг
хариуцлагад Ундай голын гадаргын дор хунгарласан урсгал гарсан тохиолдолд бууруулах арга
хэмжээ авах тухай заасан байна. Одоогийн болон урьд өмнөх тоо мэдээллийг үзвэл ил уурхайг
байгуулах, барилгын ангид ус нийлүүлэх худаг ашигласнаас зарим талаар шалтгаалан Ундай голын
сав газарт хэсэгчилсэн нөлөөлөл үзүүлж байгаа нь харагдаж байна. Энэхүү нөлөөллийг төслийн
БОННҮ-нд урьдаас харж тодорхойлсон бөгөөд Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төслийг ОТ
төслийн нөлөөллийн бүсийн эргэн тойронд гадаргын болон гадаргын доорх урсгалын чиглэлийг
өөрчлөх зорилготой боловсруулж гаргасан байна. Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төслийн эцсийн
инженер техникийн нарийн үзүүлэлтүүдийг 2011 оны ОТ Төслийн Ундай голын голдрилыг өөрчлөх
төслийн нарийвчилсан зураг төслийг эцсийн тайланд танилцуулсан бөгөөд уг тайлан БОННҮ-д
ашиглах материал болон орсон байна. Гэвч энэ хэсгийн сүүлд дурдсанаар БОННҮ-нд Ундай голын
голдрилыг өөрчлөх төслийн эцсийн зураг төсөлтэй холбоотой зарим нэг зөрчил байна.
Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төслийг газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал саатсаны улмаас
ОТ бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй. Ханбогд сумын засаг дарга газар ашиглах зөвшөөрөл олгох эрхтэй
байдаг. Одоогоор газар эзэмших зөвшөөрөл олгохдоо Ханбогд сумын орон нутгийн дэд бүтцийг
сайжруулах сумын Засаг даргын хүсэлтээр шийдвэрлэдэг. Энэ нөхцөл байдалд хэсэг хугацаанд
статус кво байсан бөгөөд асуудлыг хэзээ шийдвэрлэх эсэх нь тодорхой бус байна. Энэ
зөвшөөрөлгүйгээр уурхайн лицензэт талбайгаас (УЛТ) гадуур барилга байгууламж барихыг
хориглосон. Энэ хүндрэл саадаас болж ОТ Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төсөлд өөрчлөлт
оруулж байгууламж барих ажлыг УЛТ дотор хийхээр болсноор гадаргын болон гадаргын доорх
усны урсгалыг ил уурхайн нөлөөллийн бүсийн эргэн тойронд чиглүүлсэн (1-р Үе шатанд хийгдэх
үйл ажиллагаанууд). ОТ нь шаардлагатай Газар ашиглалтын зөвшөөрөл авсны дараа Ундай голын
голдрилыг өөрчлөх төслийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг УЛТ-аас гадна хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж
байна (2-р үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаа). Ажлын энэ хуваарилалтыг шийдвэрлэхийн тулд Оюу
Толгой 1-р үе шат, 2-р үе шат гэж хуваасан Ундай голын голдрил өөрчлөх төслөөс бүрдэх Ундай
голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчилсэн тохируулга хийх шинэ төслийг хэрэгжүүлсэн. Ундай
голын голдрилыг бүрэн өөрчилж дуусах боломжтой болтол тус голыг хамгаалах, голын голдрилд
хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хэрэгжүүлсэн.
Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийн 1-р үе шат 2013 оны
9-р сард дууссан. 1-р үе шатны бүрэлдэхүүн хэсэгт Ундай голын урсцын дээд (хойд) , доод (өмнөд)
төгсгөлд хаалт хийн усыг ил уурхайгаас бүрэн тусгаарлах ажил багтсан. Эдгээр даланг гүний усны
хөдөлгөөн болон үерийн усыг ил уурхайд нэвтэрч орохоос хамгаалдаг бөгөөд аливаа бохирдлыг
төслийн талбайгаас гарахаас урьдчилан сэргийлдэг. Үерийн усыг урсгалын дээд хэсгийн (хойд)
тусгаарлах далангаас зэргэлдээх “Баруун суваг” хунгарласан системд дамжуулж оруулахын тулд
гадаргын үерийн чиглэлийн сувгийг барьсан байна. Баруун сувгаас үерийн ус ОТ уурхайн
талбайгаас доош ойролцоогоор 4 км зайд байрлах Ундай голтой нийлдэг Хүрэн толгойн гол руу
цутгадаг. Хэдийгээр хойд тусгаарлах далангийн хойно бага зэргийн үерийн усыг тогтоон барьсан
боловч барилгын явцад (2013 оны 6-р сар) гадаргуугийн үерийн усны голдрилыг өөрчлөх суваг
гаргаснаас хойш Ундай гол их үерлээгүй.
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Гадаргуугийн усны урсгалыг өөрчлөхөөс гадна хойд тусгаарлах далангийн дээд хэсгийн гүний усны
урсгалыг тогтоон барьж, энэ усыг газар булсан хоолойгоор дамжуулан УЛТ-н дотор байрлах Ундай
голын аллювийн суваг дахь байршил руу урсгахын тулд гүний усны голдрилыг өөрчлөх системийг
барьж байгуулсан. Шаардлагатай Газар ашиглах зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд буюу орон
нутгийн малчидтай хийж байгаа хэлэлцээ, зөвлөгөөнийг эцэслэсний дараа Ундай голын голдрилыг
өөрчлөх төслийн шийдвэрлээгүй үлдсэн ажлыг ОТ компани хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа
бөгөөд үүнд голдрилыг нь өөрчилсөн гүний усыг УЛТ-аас өмнө зүгт ойролцоогоор 400 метрт
байрлах газарт гаргаж урсгах ажил багтаж байгаа юм.
Хойд тусгаарлах далангийн дээд хэсэгт гүний ус сорох хоёр цооног горимын дагуу ажиллаж байгаа.
Хойд хаалтын далангаас урсах гүний усны дээд урсгал тогтож цөөрөм үүсгээгүй бөгөөд энэ нь
гүний усны голдрилыг амжилттай өөрчилсөн болохыг илтгэнэ. Голдрилыг өөрчилсөн гүний усны
цутгах байршил нь УЛТ-н өмнөд хашааны зурвас дотор байрлах цооногууд юм. 2011 оны ОТ
Төслийн голын голдрил өөрчлөх зураг төслийн нарийвчилсан төлөвлөгөөнд хөрсний усны урсцыг
“голдрил салаалах хайрцаг”-т чиглүүлснээр зуны саруудад гадаргуугаар урсаж хиймэл булаг
үүсгэнэ. Энэ булгийг Бор Овоо булгийн үндсэн шинж чанартай адилхан байдлаар гаргасан байна.
Өвлийн саруудад уг хиймэл булаг нь хөлдөж, голдрилыг нь өөрчилсөн хөрсний ус арай доод
түвшинд, хөлдөх гүнээс доош (ө.х. гадаргууд гарч ирэхгүйгээр) Ундай голын элс, хайргад нэвчиж
байхаар зураг төслийг хийсэн.
БОННҮ-нд гүний усны голдрил өөрчлөх системийн оролт болон гаралтын зураг төсөлд тавигдах
шалгуурын хувьд зөрчилтэй байна хэмээн тодорхойлсныг энд дурдах хэрэгтэй. Ялангуяа БОННҮний С5-р Бүлгийн 5.4.4-р хэсэгт ийнхүү тодорхойлжээ.


"[Гүний усны голдрил өөрчлөх] хоолойн урсгалын эхэн болон төгсгөлд нийт хэмжээ нь
голын өргөнтэй ижил хэмжээтэй олон жижиг өрөмдсөн сувгийг суурилуулсан байна.
Хоолой нь өөрөө ус зайлуулах системтэй бөгөөд оролт дээр ус нэвтрүүлэх чанарыг
сайжруулах үүднээс тус бүр 50 мм диаметртэй олон сувгуудыг байршуулах юм."



“Жижиг сувгууд бүхий хоолойн оролтын хэсгийн эргэн тойронд чулуун суурьтай (150 мм )
ба уг хайрган бүсээр 10-4 м/сек-ээс их хурдас нэвтрэх болно”.
Гэвч хэвтээ хөндлөн хэлбэртэй байхын оронд босоо ус гадагшлуулах цооногоос бүрдсэн дээр
дурдсан “голдрил салаалах хайрцаг”-ны зураг төслийг мөн тус хэсэгт тодорхойлсон байна.
БОННҮ-ний A4.11.2-р хэсэгт мөн адил ингэж тодорхойлсон байна.
-

“Гүний усны чиглэл өөрчлөх шугам хоолойн орж ирэх болон гарах урсгал 50 мм диаметрийн
нүхэлсэн хоолойгоор дамжуулан урсгана. Энэ нь голын тунадсыг бодвол ус илүү нэвчүүлэх
чадвартай хайрган савлагаатай ба оролтын хоолойг тунадасны бүх урсгалыг барьж
авахыг баталгаатай байлгах зорилгоор тунадасны суурьт байрлуулна. Хайрган савлагаа нь
тунадас хуримтлагдахаас сэргийлж шүүлтүүр дотор шигтгэгдсэн байна.”

Ундай голын аллювийн систем, ялангуяа гүний усны урсгалын горимын шинж байдлын талаар
бүрэн ойлголттой болохоос өмнө БОННҮ, ОТ төслийн голын голдрил өөрчлөх зураг төслийн
дэлгэрэнгүй тайланг 2011 онд хийж дуусгасан болохыг тэмдэглэх нь чухал. Оюу Толгой: Уурхайн
талбайн орчмын гидрогеологийн нөхцөл гэсэн гарчигтай 2013 оны тайланд тус системийн тухай
тодорхой ойлголтыг танилцуулжээ. Тус тайлангаас хоёр үндсэн дүгнэлт гарчээ.


Ундай голын голдрил өөрчлөх ажлыг дуусгахаас өмнө Ундай голын сувгийн дээд (хойд),
доод (өмнөд) тусгаарлах далан хоорондын аллювийн гүний усны урсгал Ундай голын
гүехэн аллювийн нэгжийн доор байрлах өгөршсөн үндсэн чулуулгийн нэгжийг байгалийн
жам ёсоор "гоожиж" эсвэл тэжээсэн. Нэгжүүд ийнхүү харилцан холбоотой байгаа нь
идэвхтэй ил уурхайн ойр, Баруун БАТ болон Солонго хагарлын хооронд орших Ундай
голын сайр хавиар хязгаарлагддаг.



Ундай голын сайрын аллювийн нэгжийн зузаан хойд тусгаарлах далангийн байршил дахь
ойролцоогоор 5-6 метрээс өмнөд тусгаарлах далангийн байршлын чанх доор ойролцоогоор
2 метр хүртэл багасдаг. Энэ нь БОННҮ-нд дурдсанаар өмнөд тусгаарлах далангийн доор
орших аллювийн нэгжийн голдрилыг өөрчилсөн гүний усыг хүлээн авч, хөрс рүү буцаан
урсгах чадварыг бууруулж байна.
УЛТ доторх Ундай голын системийн ихэнх гүний ус ил уурхайн ойр хавьд суурь дэвсгэр болсон
өгөршсөн үндсэн чулуулгийн нэгж рүү "гоождог" байсан тул аллювийн хурдсанд доош чиглэлд
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урсаагүй байна. Ил уурхайд нэвчих түвшинг одоогоор 5 л/сек гэж тооцоолсон нь суурь дэвсгэр
болсон өгөршсөн үндсэн чулуулгийн нэгж дэх үлдэгдэл хуримтлалаас гол төлөв эхтэй байна. Ундай
голын ерөнхий системд хойд болон өмнөд тусгаарлах далангийн байршлын хооронд орших голын
адгийн аллювийн хурдас тусгаарлагдсан тул 1 л/сек-ээс бага хэмээн тооцоолсон аллювийн хурдсын
шүүрэл буурсаар байх болно. Энэ урсгал Баруун БАТ болон Солонго хагарлын ойр хавьд шүүрэл
үүсгэхгүй тул Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл онолын
хувьд УЛТ-аас өмнө зүгт авах боломжтой аллювийн урсгалын хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хүргэнэ.
5.1.2.2 Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн системийн
гүйцэтгэл
Зураг төслийн шалгуурын нарийн үзүүлэлтээс үл хамааран одоогийн гадагшлуулах цооногууд
санасан хэмжээнд ажиллахгүй байна. Гадагшлуулах хоёр цооног зориулалтын оруулах худаг
(Ундай голын голдрилын өөрчлөлтөөс үүссэн усыг зайлуулах худаг), өмнөд тусгаарлах даланг
барих үеэр ус шүүрүүлэх зорилгоор ашигласан зэргэлдээ худгаас бүрдэнэ. Ундай гол голдрилын
өөрчлөлтөөс үүссэн усыг зайлуулах худаг голдрилыг нь өөрчилсөн гүний усыг буцаан хөрс рүү
шингээж оруулах ганц эх үүсвэр болох зориулалттай байв. Харин үүний оронд хөрсөн доор
голдрил өөрчлөх хоолойгоос гарсан ус Ундай голын голдрил өөрчлөлтөөс үүссэн усыг зайлуулах
худгийн хайрган шүүлтүүр, зэргэлдээ ус шүүрүүлэх худгийн дээш явж, дараа нь гадаргуу дээр
урсаж байна. Энэ дараах хэд хэдэн хүчин зүйлс нийлж нөлөөлж байгаагаас шалтгаалж болох юм.


өмнөд тусгаарлах далангийн чанх доор, газрын гадаргаас доош дөнгөж 0.96-аас 1.2 м хүртэл
хэлбэлзэх ханаагүй нимгэн бүс (хуримтлуулах хязгаарлагдмал хүчин чадал байгааг харуулж
байна);



УЛТ-аас доош чиглэлд хүлээн авах аллювийн хурдсын нэвчих чанар.



мөн гадагшлуулах байршилд (1-1.2 л/сек хэмээн тооцоолсон) голдрилыг нь өөрчилсөн гүний
усны урсгалын одоогийн хурд яг энэ байршил дахь Ундай голын аллювийн суваг дахь гүний
усны түүхэн хурднаас хэтэрсэн байх магадлал.
2013 оны 9-р сараас хойш Оюу Толгой V хэлбэртэй барьсан хоёр далангаа дамжуулан гадагшлуулах
цооногийн байршил дээр гадаргуугийн урсгалын хурдыг хэмжиж байв. 2014 оны 5-р сард гүний
усны голдрил өөрчлөх хоолойд урсгал хэмжих шугаман хэмжүүрийг суурилуулсан бөгөөд
голдрилыг өөрчилсөн гүний усны урсах хурд ойролцоогоор 1,15 л/сек байгаа болохыг харуулсан.
Өмнө нь энэ үзүүлэлт гадагшлуулах цооногийн ойр барьсан V хэлбэрийн далан дээр хэмжихэд
ойролцоогоор 1-1,2 л/сек-тэй маш ойр байсан. Гэвч барьсан V хэлбэрийн далангийн гадаргуугийн
усны урсах хурдыг саяхан хэмжихэд тогтворжих хандлагатай байсан бөгөөд хамгийн сүүлд
гадаргуугийн урсах хурд ойролцоогоор 0,35 л/сек байв. (5.1 зураг) Анх төлөвлөснөөр эдгээр
үзүүлэлт голдрилыг өөрчилсөн гүний усны урсгалын ойролцоогоор 2/3 хөрс рүү буцаж урсаж
байгааг харуулж байгаа бөгөөд голдрилыг нь өөрчилсөн гүний усны үлдсэн хэсэг нь гадаргууд
урсаж байна.
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Зураг 5.1: V-хэлбэрийн 1-р далан, V хэлбэрийн 2-р далан дээр хэмжсэн гадаргуугийн усны
хэмжилт
Хэдийгээр төлөвлөөгүй боловч УЛТ-н хашааны ойр хавийн гадаргуугийн урсац зэрлэг ан амьтан,
малчид, малчдын мал сүрэг ундаалах хиймэл булаг үүсгэжээ. 2014 оны 3-р сард энэ булаг
ойролцоогоор газрын гадаргууд 17000 м2 талбай эзэлж байв. Гэвч сүүлд авсан тоо мэдээлэл тус
булгийн газрын гадаргууд эзлэх талбай үлэмж багасаж ойролцоогоор 1201 м2 болсны харуулж
байна. (5.2, 5.3 зураг) 2011 онд бичсэн ОТ төслийн голын голдрил өөрчлөх зураг төслийн
дэлгэрэнгүй тайланд Бороо овоо булгийн газрын гадаргуугийн талбайг ойролцоогоор 40 м2 гэж
тооцоолсон. Шинээр гаргасан булгийн гадаргуу, морфологи уур амьсгалын хүчин зүйл, гол хөлдөж
гэсэх мөчлөгөөс хамаарч өөрчлөгддөг. Өвлийн саруудад голдрилыг өөрчилсөн гүний ус хөлдүү
газар зайрмагтаж, аажмаар хөлдөж, өргөн мөсөн хуудас бий болгоно. Хавар энэ хуримтлагдсан мөс
хайлж, системд бага хэмжээний ус үүсгэж, улмаар усны түвшинг түр хугацаанд ихэсгэдэг.
Ундай голын сувгийн мониторингийн цэг өмнөд тусгаарлах далангаас өмнө зүгт ойролцоогоор 400
метр зайд байрладаг. (OTMB11-45). Хэдийгээр УЛТ-н доор өргөн талбайд аллювийн хурдсын нийт
зузааныг нарийн тооцож гаргахад ашиглах өгөгдөл хязгаарлагдмал байгаа ч гэсэн өмнөд тусгаарлах
далангийн чанх доор байрлах аллювийн хурдас харьцангуй нимгэн (2 – 3 м) байна. УЛТ-н доош
байрлах аллювийн хурдсын зузааны талаарх өгөгдөл мэдээлэл аллювийн сувгийн нэг цэгт хийсэн
өрөмдлөгийн бичлэгээс авсан өгөгдлөөс бүрдэнэ (OTMB 11-22/23/45-д).
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Зураг 5.2: УЛТ-аас доош үүсгэсэн булгийн гадаргууд эзлэх талбай

Зураг 5.3: 2014 оны 9-р сар УЛТ-н доор байрлах хиймэл булгийн эзлэх талбай Булгийн энэ
гадаргууд эзлэх талбай 2014 оны 3-р сар-4-р сараас хойш тогтмол буурсан
(ойролцоогоор 17000 м2-аас 1201 м2 хүртэл)
Сарын үнэлгээ Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга, хамгаалах төсөлтэй холбоотойгоор
хяналтын үр дүнг үнэлэх Байгаль орчны хэлтсээс хэрэгжүүлж байна. OTMB11-45 цэгээс авсан
мониторингийн өгөгдлийг 5.4 зурагт харуулсан байна. (2012 оны 5-р сараас өнөөг хүртэл) Усны
түвшин эрс нэмэгдэж барилгын ажил нь эхэлсэн нь 2013 оны дөрөвдүгээр сард эхлэн ажиглагдаж
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байна. Ундай голын аллювийн суваг нь тэр үед газрын доорхи усны урсгалын үед нь газар доорх
шугам хоолойгоор дамжуулан гарахгүй, дээш налууд хойд захын далан тасагт шилжүүлсэн юм,
эцэст нь зүгээр л урд нь Ундай голын аллювийн гадаргуу нь хуурай хоолойгоор урсан гарсан ВХ.
Барилгын ажлын үеэр ус шавхах анхны түвшин ойролцоогоор 6 л/сек байсан бөгөөд 2013 оны 5-р
сард 54 л/сек хүртэл өсөж байв. Зун/намрын барилгын ажлын улиралд маш их бороо орсон байв.
2013-2014 оны өвлийн өгөгдлийг үзвэл гүний усны түвшин ойролцоогоор газрын гадаргуугаас доош
1 метрт тогтворжсон байна. 2014 оны хавар OTMB45-11 цэгт усны түвшин нэмэгдсэн нь
гадаргуугийн мөс хайлж, аллювийн уст үе рүү нэмж түр зуурын урсац үүсгэсэн байх магадлалтай.
Усны түвшин аажмаар буурч, газрын гадаргуугаас ойролцоогоор 1 м доош харьцангуй тогтворжсон
болохыг сүүлийн үеийн чиг хандлага харуулж байна.

Зураг 5.4: OMB11-45 - усны түвшний өгөгдөл (2012 оны 5-р сар – 2014 оны 9-р сар)
OMB11-45 цэгээс дооших дараагийн мониторингийн цэг бол Хөх хад малчны худаг бөгөөд 1,4 м
гүн, УЛТ-аас өмнө зүгт ойролцоогоор 4 км зайд байрлана. Энэ булгийн усны түвшний мэдээллийг
5.5 зурагт үзүүлэв. Малчид ашигладаг, бүртгэл дутуу хөтөлдөг, хөлддөг учир өвлийн саруудад зөв
хэмжихэд бэрхшээлтэй зэргээс шалтгаалан өгөгдлийн багц зарим талаар хязгаарлагдмал,
өөрчлөлттэй байна. Малчны худгийн зургийг 5.6 зурагт үзүүлэв.
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Зураг 5.5: Хөх хадны усны түвшин өгөгдөл (2012 оны 5-р сар – 2014 оны 9-р сар)

Зураг 5.6: Оюу Толгойн ажилтан малчинтай хамт Хөх хад дээр
Хөх Хад малчны худгаас цааш, Ундай голын сайрын дараагийн гүехэн аллювийн мониторингийн
цэг бол OTMB11-22/OMB11-23 мөн бөгөөд УЛТ-аас өмнө зүгт ойролцоогоор 5 км зайд хоёулаа
байрладаг. Эдгээр өгөгдлийн цэг Ундай гол, Хүрэн толгойн голын бэлчрийн доор байрладаг бөгөөд
бүс нутгийн үерээр тэжээгддэг байна. OTMB11-22 худгаас авсан өгөгдөл OTMB11-23 цэгтэй адил
чиг хандлагыг харуулж байгаа бөгөөд 5.7 зурагт харууллаа.
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Зураг 5.7: OTMB 11-22 усны түвшин өгөгдөл (2012 оны 5-р сар – 2014 оны 9-р сар)
Оюу Толгой УЛТ-аас өмнө зүгт үүссэн гадаргуугийн булаг дээр сар бүр усны чанарын мониторинг
хийсэн. Авсан дээжээс үзвэл байгальд өндөр концентрацтай тохиолддог молибденыг эс тооцвол
Монгол улсын ундны усны стандарттай (MNS 900-2005) ерөнхийдөө тохирч байгаа. Бор овоо
булгийн анхны төрхөөс доогуур байгааг, мөн гадаргуугийн усны чанар ерөнхийдөө сайжирсан
болохыг тус тус харуулж буй Уусаагүй хатуу бодисын нийт хэмжээ (УХБНХ), цахилгаан дамжуулах
чадварын (ЦДЧ) утгыг 5.1 хүснэгтэд үзүүллээ.
Хүснэгт 5.1: Анхны Бор овоо булгийн усны ерөнхий чанарыг одоогийн түр булагтай
харьцуулсан нь
Үзүүлэлт

Бор овоо булгийн
анхны төрх

УЛТ-аас урагш орших одоогийн
түр булаг

470 (2)

222

1,5

0,43

Уусаагүй хатуу бодисын нийт
хэмжээ (УХБНХ) – мг/л
Цахилгаан дамжуулах чадвар (ЦДЧ)
– мСм/см
(1)

2014 оны 8-р сарын дээж

(2)

Лабораторийн хоёр шинжилгээнд үндэслэсэн; уурхайн талбайн гүний ус, гадаргуугийн усны ердийн УХБНХ/ЦДЧ
корреляцын хүчин зүйлд үндэслэн урьд өмнө өндөр байсан байх.

Одоогийн булгийн pH утга урсгалын доош чиглэлд нэвчих цэг хүртэл өөрчлөгддөг. pH утгыг сүүлд
хэмжиж үзэхэд гарах цэг дээр 8.16-аас нэвчих цэг дээр 9.74 хүрч нэмэгдсэн байв. Уусаагүй хатуу
бодисын нийт хэмжээ, ЦДЧ-ын утга ойролцоогоор 10 хувь нэмэгдсэнийг харуулж байна.
Геохимийн төлөв байдал нь мал сүрэг, ялангуяа хавтгай, мөн тус бүс нутгийн төрөл зүйл тус
булгаас их хэмжээгээр ундаалдаг болохыг харуулж байж болох юм. Мөн зуны саруудад уурших
үзүүлэлт харьцангуй доогуур (~ 0.5 л/сек) байдаг ч энэ давсжилтыг тодорхой хэмжээгээр
нэмэгдүүлдэг байна. Гэвч усны чанар Бороо овоо булгийн анхны төрх байдлын чанараас илүү,
Монгол улсын ундны усны стандартын үзүүлэлтийн дотор байна.
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5.1.2.3 Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн нөлөөллийн
дүн шинжилгээ
БОННҮ-ний С5-р бүлгийн 5.4.2-р хэсэгт ийнхүү дурджээ.
-

“Голдрил өөрчлөх зураг төслийн гол зорилго нь тухайн усан сангийн системийн гадаргын
болон өнгөн хөрсний доорхи урсгалыг хадгалан голдрилыг өөрчилсөн урсгалыг түр зуурын
урсгал ус руу үр ашигтайгаар дахин нийлүүлэх явдлыг хангах замаар голын голдрил
өөрчлөлтийн хор хөнөөл, нөлөөллийг бууруулан зохицуулахад оршино. Нэн ялангуяа
өнгөн хөрсний доорхи усны урсгалын зураг төсөл нь голдрилыг өөрчлөхтэй холбоотойгоор
гүний ус нь орлуулж буй булаг болон дамжуулах хоолойн хооронд ууршин алга болохгүй
байх нөхцлийг хангаж байгаа юм.”

Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл ойролцоогоор арван
дөрвөн сар үргэлжилж байна. Газар ашиглах зөвшөөрлийг авахад удаашралтай байгаагаас
шалтгаалан Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд зааснаар ӨМ-ийн журмыг Оюу
Толгой 2014 оны 5-р сарын 20-нд хэрэгжүүлсэн (2014-001 тоот Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэл) ОТ
ӨМ-ийн журмыг дараах зорилгоор санаачилсан. Үүнд (а) Ундай голын голдрилыг бүрэн өөрчлөх
зураг төсөл, барилгатай холбоотойгоор БОННҮ-нд байгаа зөрчлийг шийдвэрлэх; (б) Ундай голыг
хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийн БОННҮ-нд тусгасан
амлалтуудтай зөрчилдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх (УЛТ-н гадна гарч гүйцэтгэж байгаа үйл
ажиллагаатай холбоотой). Үүний хариуд 2014 оны 6-р сарын 6-нд Зээлдүүлэгчид Ундай голын
голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх, хамгаалах төсөл БОННБҮ-ний амлалт, холбогдох үйл
ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөтэй уялдахтай холбоотой техникийн асуудалд тулгуурлан
2014-001 Өөрчлөлтийн мэдэгдэлд 1-р ангиллын татгалзах мэдэгдэл гаргасан.
Өмнөх 2014 оны 3-р сар – 4-р сарын аудитын тайланд БОНХ зөвлөсний дагуу усны мониторингийн
нарийвчилсан үнэлгээг 2014 оны 11-р сард хийсэн. Оюу Толгой, Зээлдүүлэгчид, БОНХЗ-ийн
техникийн төлөөлөгчид байлцсан. Ундай голын гүний усны систем маш эмзэг байгалийн баялаг
болохыг харгалзан үзэж, ялангуяа Ундай голын системд одоогоор байгаа гүний усны хэмжээг ОТ
барилгын ажил эхлэхээс өмнөх үетэй харьцуулсан мэдээлэлтэй сайтар танилцсан.
Усны нарийвчилсан үнэлгээний үр дүнд дараах дүгнэлт гарсан.
 гүний усны голдрил өөрчлөх хоолой ойролцоогоор 1 л/сек усыг гадагшлуулах цооног руу
хүргэж, энэ урсгалын ~2/3 аллювийн голын хурдас руу тэжээгдэж, ~1/3 нь гадаргууд гарч
урсаж байна.




Ундай аллювийн уст давхарга гадагшлуулах цооног дээр болон түүнээс чанх доош чиглэлд
(одоогоор >400 м) тэжээгдэж байна. Гадагшлуулах цооногоос чанх доош чиглэлд усны
гүнийг хэмжихэд хурдас газрын гадаргуугаас идэвхтэй голын сайрын хэмжээнд 1 м дотор
хүртэлх зайд ханаж байв.
өнөөг хүртэл шинээр бий болгосон булгийн гадаргуугийн талбай ерөнхийдөө том бөгөөд
Бор овоо булгийн анхны төрх байдлаас илүү тогтвортой байгааг өмнөх бүртгэл мэдээллээс
харж болно (2008 оны 6-р сараас хойш)



шинээр бий болгосон булгийн давсжилт Бор овоо булгийн анхны түвшингээс бага,
гадаргууд урсах чиглэлийн дагуу уурших концентрац хамгийн бага байна.
Эдгээр дүгнэлтээс гадна Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчилсэн тохируулга хийх
төслийн гүйцэтгэлд илүү нарийвчилсан үнэлгээ хийх боломжийг олгох зорилготой нэмэлт
мониторингийн ажил хийхийг зөвлөсөн. Дараах зөвлөмжийг өгсөн.





гадагшлуулах цооногийн чанх доош чиглэлд, OTMB11-45 мониторингийн цооногийн ойр
аллювийн хэсэг уст давхаргын өргөнийг бүхэлд нь хамруулж усны түвшний мониторингийн
шинэ цэгүүдийг байгуулах. Аллювын зузааныг тодорхойлох боломж олгохын тулд хяналт
шинжилгээний цэг бүр дээр үндсэн чулуулагт хүрэх гүнийг тогтоох болно;
өмнөд тусгаарлах далан, Хөх хад булгийн хооронд аллювийн мониторингийн нэмэлт хоёр
цооног гаргаж ажиглалт явуулах.
Ундай гол болон Хүрэн толгойн голын бэлчрийн чанх дээр ажиглалтын цэг эсвэл түүнтэй
дүйцэх усны түвшний мониторингийн цооног гаргах. (энэ газар Ундай голын салбар бүр
дээр нэг)
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Будагт булгийг булгийн мониторингийн хөтөлбөрт оруулах. Мөн гадаргуугийн ус байхгүй
тохиолдолд усны гүнийг хэмжихийн тулд булгийн мониторингийн журамд өөрчлөлт
оруулах юм.



гадагшлуулах цооног дээр сар бүр усны чанарын мониторингийн шинжилгээг
үргэлжлүүлэх, гадагшлуулах цооногийг байршил, хөлдөөгүй үед нэвчилтийн эцсийн цэгийг
оруулахын тулд усны чанарын шинжилгээг сар бүр хийх.
OTMB11-45 цэгт улирал тутмын усны чанарын лабораторийн шинжилгээ хийж, дээр
дурдсанаар мониторингийн шинэ цэгүүдийг байгуулах.




Будагт, Хөх хад булаг, мөн Хөх хад малчны худаг дээр усны чанарт лабораторийн
шинжилгээг жил бүр хийж, улирал бүр үзүүлэлтийг хянах.
Оюу Толгой талбайн доош чиглэлд байрлах булгууд урт хугацаанд урсаж тэжээгдэх байдал, мөн
Ундай голын мониторингийн цэгүүдээс авсан урт хугацааны гүний усны гүний өгөгдөлд үндэслэн
Ундай голыг хамгаалах, голын голдрилд хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийн (мөн Ундай голын
голдрил өөрчлөх барилгын ажлын) амжилтыг үнэлнэ. Дээр дурдсан мониторингийн ажлыг
сайжруулах зорилго нь Оюу Толгойн талбайгаас доош чиглэлд Ундай голын гүний усны нөөцийг
хамгаалахад оршино. Ялангуяа мониторингийн ажлыг сайжруулах нь УЛТ-аас өмнө зүгт орших,
үерээс тэжээгдэхээс (ө.х УЛТ болон Ундай голын сайр, Хүрэн толгой голын бэлчрийн хооронд)
больсон 4 км хэсэг газрыг илүү сайн үнэлэх боломжийг олгох юм. УЛТ-аас урагш гүний усны хурд
багасахтай холбоотойгоор (ойролцоогоор жилд 30 м гэж тооцсон) доош чиглэлийн байгаль орчны
хүчин зүйлд ямар нэг нөлөөлөл үүсэхэд магадгүй олон арван жил шаардагдах байх. Хамгийн их
магадлалтай өртсөн хүлээн авагч болох Будагт булаг Хүрэн толгойн голын бэлчрийн дээр байрладаг
тул шууд хур тунадсыг эс тооцвол гадаргуугийн ямар ч тэжээл хүлээж авдаггүй юм.
Мөн хиймэл булгийн биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөллийн
талаар 5.9.3 Хэсэг, Ундай голын голдрил өөрчлөх ажлын талаар оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах талаар хийсэн хэлэлцүүлгийн тухай 6.4.2.1 хэсгийг үзнэ үү.
5.1.2.4

Өмнийн говийн усны хэрэглээ

Оюу Толгой тус бүс нутагт ус ашиглах тогтвортой загварыг боловсруулахад туслахын тулд Монгол
улс засгийн газар, төрийн бус байгууллага, Өмнийн говийн бүсийн төр, хувийн хэвшлийн ус
ашиглагч этгээдтэй хамтран ажиллах үүрэг хүлээдэг. Оюу Толгой энэ зорилгыг биелүүлэхээр олон
санаачилгыг хэрэгжүүлж ажилладаг бөгөөд хамгийн сүүлд явуулсан үйл ажиллагааны тухай доор
дурдлаа.


2030 усны нөөцийн бүлэг. Оюу Толгой 2030 усны нөөцийн бүлгийн удирдах зөвлөлийн
гишүүн мөн бөгөөд Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны (БОНХЯ)
удирдамжийн дагуу дараах бүс нутгийн хэд хэдэн санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд 2030 Усны
нөөцийн бүлгийн хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлж байна.
o Усны хэрэгцээг бууруулах, усны хангамжийг сайжруулах (тайлбар: зардал/үр ашгийг
тодорхойлж, хувилбаруудын эрсдэлийн үнэлгээг хийхээр ажлын удирдамжийг
боловсруулж байна)
o Усны нөөцийг тогтвортой ашиглахад чиглэсэн зөв зохистой урамшуулал бий болгох;
o Бүх оролцогч талуудын хоорондын хамтын ажиллагаа.



ОУСК-ийн Өмнийн говийн ус, уул уурхайн салбар, орон нутгийн иргэд сэдэвтэй дугуй
ширээний уулзалт. Оюу Толгой Өмнийн говийн ус, уул уурхайн салбар, орон нутгийн иргэд
сэдэвтэй дугуй ширээний 7-р уулзалтад 2014 оны 9-р сард оролцсон.
ОУСК-ийн санаачилсан Өмнийн говийн ус, уул уурхайн салбар, орон нутгийн иргэд сэдэвтэй
дугуй ширээний уулзалт. 2014 оны 9-р сард Оюу Толгой удирдах ажилтны сургалт, дугуй
ширээний уулзалтад оролцож, Өмнийн говьд ажиллаж буй уул уурхайн компаниудад
зориулж гүний усны мониторингийн сургалтыг зохион байгуулсан.
Монгол улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам ОТ 2014 оны 6-р сард БОНХЯ-ны
зохион байгуулсан уурхайн баяжуулах барилга байгууламжийн байгаль орчны
менежментийн хуралд оролцсон. БОНХЯ мөн 2014 оны 8-р сард Оюу Толгойн талбайд
зочилж, Ундай голын голдрил өөрчлөх төсөлтэй танилцсан.
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5.1.2.5

Усны сав газрын захиргаа. Сайншандын усны сав газрын захиргаа 2014 оны 8-р сард
БОНХЯ-ны дэмжлэгтэйгээр Оюу Толгой төслийн талбайд зочилсон. 2014 оны 9-р сард ОТ
Даланзадгадын усны сав газрын захиргааг талбайтай танилцуулж, төслийн усны менежмент,
мониторингийн талаар хэлэлцүүлэг хийсэн.
Оюу Толгойн усны хэрэглээ, хамгаалал

ОТ төсөл Гүний Хоолойн давсархаг уст давхаргын бүсэд суурилуулсан 28 худгаас 870 л/сек-ын
хурдтай ус авах зөвшөөрөлтэй. (ойролцоогоор өдөрт 75000 м3) 2013 онд Оюу Толгойн олборлосон
гүний усны нийт хэмжээ 11 392 209 м3 буюу ойролцоогоор өдөрт 31200 м3 байв. 2014 оны эхний
есөн сард Оюу Толгой нийт 10 156 943 м3 ус ашигласан бөгөөд одоогоор Оюу Толгойн ашигласан
ариутгаагүй усны дундаж хэмжээ 432,2 л/сек байна. Төслийн баяжуулах үйлдвэрийн эргэлтэд
хамгийн их хэмжээгээр ус ашиглаж байгаа бөгөөд ашигласан усны ихэнх хувийг дахин ашиглахаар
ажиллаж байна.
Ерөнхийдөө төсөл 84,8% усыг дахин ашиглаж байгаа нь 2013 оны дахин ашиглах түвшин болох
83,58%-иас бага зэрэг илүү, гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтээр авсан хамгийн бага шалгуур болох дахин
ашиглах 80% босгоос дээгүүр байна. (WR-KPI-03). ХХБ дээр усны менежментийг оновчтой
болгоход амжилт гарсан бөгөөд хаягдлын хатуу бодисын нягт 55%-иас ойролцоогоор 61%,
хаягдлын эргийн налуу 0,3-аас 0,6 хувь болж сайжирсан. Оюу Толгой төслийн хэмжээнд усны
хэрэглээ одоогоор олборлосон хүдрийн 520 л/тонн буюу төлөвлөсөн 547 л/тонноос доогуур, олон
улсын дундаж зарцуулалтын хэмжээ болох 1200 л/тонн хүдрийн талаас бага байна.
5.1.2.6

Усны мониторинг

Тус төсөл усны мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 366 цооног, 121 малчдын худаг, 11
байгалийн булаг бүхий нийт 498 цэгийг ажиглаж байна. Эдгээр мониторингийн цэгт Өмнөговь
аймгийн Ханбогд, Манлай, Цогтцэцийн сум, Дундговь аймгийн Өлзийн сумын газар нутаг багтана.
Байгаль орчны хэлтсийн одоогоор хийсэн дүн шинжилгээгээр ОТ төслийн малчдын худаг эсвэл
байгалийн булагт үзүүлэх шууд эсвэл шууд бус нөлөөлөл илрээгүй боловч тус хэлтэс аливаа
харилцан хамаарлыг илрүүлэхээр усны түвшинг тогтмол хянаж байна. Малчдын худагт усны
түвшин удаан хугацаанд буурах эсвэл усны чанар өөрчлөгдвөл Оюу Толгой тухайн малчны худагт
үнэлгээ хийж, биеэр үзэж шалгаж, худаг эзэмшигчтэй уулзалт зохион байгуулдаг. Оюу Толгой
аливаа төслийн нөлөөлөл илэрвэл залруулах арга хэмжээ авах үүрэгтэй.
2013 онд зарим малчид Гүний хоолойн уст давхаргын баруун өмнөд буланг дайран гарсан, түр
урсгалтай Халив голын аллювийн системд суурилуулсан малчны гурван гүехэн худгийн нөхцөлийн
талаар санаа зовж байгаагаа хэлсэн. Халив голын хурдсанд буй малчны худгууд Халив голы Гүний
хоолойн цооногийн талбайг хөндлөн гарсан хэсгийн доор байрладаг. Халив голын дээд хэсгийн
аллювийн хурдас маш нимгэн, мөн Ундай голын гадагшлах сав газар гэх зэрэг бусад системтэй
харьцуулбал гадагшлуулах сав газар талбайн хувьд илүү хязгаарлагдмал байдаг тул эдгээр худаг
уур амьсгалын өөрчлөлтөд маш их автдаг. Халив голын хавийн малчдын худгийн өгөгдлийг судалж
үзэхэд усны түвшний өөрчлөлт нь малчдын худаг ашиглах хүчин зүйл, тус бүс нутгийн хуурай цаг
агаартай холбоотой байв. Эдгээр худаг дунд зэргийн хуурай цаг агаарт ч гэсэн мэдрэг байсаар
байгаа бөгөөд Оюу Толгой тусламж болгон энэ бүс нутгийн малчдад ус түгээсэн байна.
Одоогоор 23 малчин өрх Хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрт хамрагдаж, нийт 31 худаг
дээр ажиллаж байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд цуглуулсан өгөгдлийг төслийн цуглуулсан
өгөгдөлтэй хамт хянаж, ОТ, Хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрийн авсан дээжийн үр
дүнтэй танилцаж хэлэлцэхийн тулд оролцогч малчидтай уулзалт хийдэг. Сүүлийн гурван жилд тус
төсөл ойролцоогоор 60 малчдын худгийн сэргээн босгосон бөгөөд орон нутгийн иргэдтэй хийсэн
уулзалтаар нэн чухал байршил хэмээн тодорхойлсон 29 худгийг нэмж сэргээн босгох төлөвлөгөөтэй
байна. Үүнд Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумын нутаг дэвсгэрт буй худаг багтана. Сэргээн босгох
ажлын үр дүнг олон нийтэд бичгээр танилцуулж, БОНХЗ-ийн аудитын баг малчид, төрийн албан
тушаалтнуудтай уулзаж ярилцахад ам сайтай байв (дэлгэрэнгүй мэдээллийг 6.3.2.3 хэсгээс үзнэ үү)
Усны мониторингийн төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг бол үерийн мониторинг юм. ОТ төсөл УЛТ
дотор, мөн УЛТ-н гадна Ундай голын сайрын дагуу, Гүний Хоолойн бүс нутагт усны түвшинг
хэмжих автоматжуулсан төхөөрөмж бүхий үерийн усны түвшинг хэмжих найман шонг
суурилуулсан. (5.8 зураг) Эдгээр байршилд лавлагааны зориулалттай үерийн усны мониторингийн
ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
2014 ОНЫ 11-Р САРД ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ

13-391-H4

Хуудас 66

суурин, бетон шонг суурилуулсан. Үер болоход нарийвчлалтай хэмжилт хийхийн тулд Ажлын
стандарт журам боловсруулжээ. Олсонд бэхэлсэн хөвөгч төхөөрөмж ашиглан үерийн хурд, мөн
тодорхой хугацаанд явсан зайг хэмжих аргачлалыг Ажлын стандарт журам тусгажээ. Ил уурхайн
геодезийн баг үеийн мониторингийн байршил бүрд хөндлөн зүсэлтийн морфологийн талаар
геодезийн мэдээлэл өгсөн. Үерийн нийт урсцыг тооцоолоход энэ мэдээллийг ашиглана. Ундай
голыг хамгаалах, голын голдрил хэсэгчилсэн тохируулга хийх төслийг хэрэгжүүлж дууссанаас
хойш (2013 оны зун) Баруун суваг руу гадаргуугийн усны чиглэлийг өөрчлөхөд хүргэхүйц
хэмжээгээр Ундай гол үерлээгүй байна.

Зураг 5.8: Голдрил өөрчлөх хоолойгоос хойш Ундай голд суурилуулсан үерийн шон
УМТ-ний 3.4.3 хэсэгт Ундай голын сайр дагуу, УЛТ-аас доош чиглэлд урсдаг байгалийн булгийг
ажиглахад ашиглах журмын талаар дурджээ. 2014 оны 6-р сард ОТ "Булгийн гэрэл зураг авах"
тухай Ажлын стандарт журам боловсруулж эхэлсэн. Ажлын стандарт журамд тогтсон лавлагаа
цэгээс сар бүр гэрэл зураг авах тухай зааврыг өгдөг.
Орон нутгийн иргэд булаг дотор хуваарьтай, суурин лавлагааны төхөөрөмж суурилуулахыг
сайшаадаггүй тул босоо шугам ашиглан усны хамгийн гүн түвшинг хэмждэг. 7-р сар-8-сард БОНХЗ
боловсруулсан Түр тайландаа нүдэн баримжаа, алхмаар булгийн гадаргууд эзлэх талбайг тооцоолж
хэмжих талаар Ажлын стандарт журамд оруулахыг зөвлөсөн. Тогтоол ус, ханасан хурдсын
морфологи, төлөв байдал маш их өөрчлөгддөг тул Оюу Толгой одоо сар бүр хамгийн их урт, өргөн
зэргийг хэмжих замаар булгийн гадаргууд эзлэх талбайг тооцоолон гаргаж байгаа. Энэ улмаар
нарийвчлалтай хэмжихэд хүндрэл учруулах боловч цуглуулсан өгөгдөл, сар бүрийн гэрэл зураг
тухайн булаг тодорхой цаг хугацаанд нэмэгдэж эсвэл багасаж байгааг тайлбарлах боломжийг олгож
байна.
5.1.2.7

Гүехэн болон гүн уст давхаргын харилцан хамаарал

Уст давхарга харилцан хамааралтай байх тохиолдолд бууруулах арга хэмжээг авах нь Усны
нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний нэгэн шаардлага юм. (WR-04) Суурилуулсан гадагшлуулах
ган хоолой, хайрган шүүлтүүр тодорхой хугацааны дараа муудаж элэгдэхээс шалтгаалж Гүний
хоолойн бүс нутгийн уст давхаргын ойр байрлах хайгуулын цооногуудаас ус ялгаран олгойддог
байна. Цооногуудыг ашиглахгүй орхих аргын талаар орон нутагтай олон удаа ярилцсаны эцэст
олгойддог зургаан цооногийн гурвыг 2013 онд амжилттай битүүлсэн (GHW5x1, GHW6x1, GHEB-02
цооногийг битүүмжилсэн) GHW14x1, GHEB-08, andCGHW4x6 гэсэн олгойддог цооногуудыг
битүүмжлэх хэрэгтэй.
2014 оны 6-р сард Оюу Толгой Гүний Хоолойн бүс нутгийн хайгуулын цооногууд гидрогеологийн
хамааралтай байж болохыг судлахаар камерын судалгаа явуулахаар болсон. Ханбогд сумын засаг
даргын хүсэлтээр энэ ажлыг хийсэн. Гүний Хоолойн бүс нутагт ойролцоогоор 300 хайгуулын
цооног байгаа бөгөөд үүнээс 37 нь олгойддог цооногуудтай адил төстэй угсралтын үзүүлэлттэй
байгаа юм. Угсралтын ижил төстэй үзүүлэлт бүхий эдгээр 37 цооногийг камерын судалгаанд
хамруулсан. Үүний үр дүнд олгойддог бас хоёр цооногийг илрүүлж, УЛТ-гаас гадна нийт таван
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цооног болсон. Энэ хоёр худаг нь GGW6 (газрын гадаргуугаас доош (ггд) 34,9 м олгойддог, усны
түвшин 35,03 м) GGW19 (газрын гадаргуугаас доош (ггд) 12 м олгойддог, усны түвшин 35,03 м) юм.
Энэ судалгааны үр дүнг Ханбогд сумын засаг даргад 2014 оны 9-р сард илгээсэн бөгөөд орхиж
үлдээхээр ажлын хэсэг заавар өгөх шаардлагатай. Ундай голын ойр хавьд УЛТ дотор хоорондоо
холбоотой цооногууд мөн илэрсэн. Доор дурдсанаар төсөл УЛТ дотор байрлах хоорондоо
холбоотой цооногуудыг орхих эсвэл үр бүтээмжтэй ашиглахаар тэднийг хувиргаж өөрчлөхийн
(жиш. эдгээр цооногийг пьезометр болгох) тулд ажлын удирдамж боловсруулсан.
5.1.2.8

Гидрогеологийн судалгаа

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайд зориулан гүний усны загварыг 2014 оны 5-р сард
шинэчилж дууссан. (Гүний Хоолойн уст давхаргын шинэчилсэн үнэлгээ) Тус загварын дагуу 40
жилийн хугацаанд урт хугацааны уст давхаргын нөлөөлөл үүснэ гэж таамаглаж байна. Усны
түвшний бууралтын анхны өгөгдөл загварын таамаглалтай тэнцүү эсвэл үүнээс сайн байгаа бөгөөд
дамжуулах өндөр чадвартай, уст давхаргын зүүн хойд хэсэгт ойролцоогоор 8 м бууралт, дамжуулах
бага чадвартай, баруун өмнөд хэсэгт 2 м бууралттай байна. 2014 оны 6-р сард 2011 оны тайлангийн
мөрөөр Ил уурхайн гидрогеологи, уурхайн налуугийн даралтыг багасгах шинэ тооцооллыг хийсэн.
Ил уурхайн гидрогеологи, уурхайн битүүлэг алдагдах тохиолдлын техник эдийн засгийн үндэслэл:
Сүүлд хийсэн судалгаагаар ил уурхайн концепцын загварыг шинэчилж, пьезометрийн мониторинг,
цооногийн дотогшлох урсгалын талаар илүү сайн ойлголттой болгох зорилгоор цооног дотор
чичирхийлэлтэй утас, пьезометрийг суурилуулах төлөвлөгөөний талаар дурджээ. Энэ тайлангийн
мэдээллийг мөн уурхайн усны одоогийн менежментийн стратегийг сайжруулахад ашиглана. Тус
судалгаагаар доод цооногийн ажлын хэсэгт борооны усыг хадгалах, зайлуулах хэрэгцээг
үгүйсгэхийн тулд тусгай өдөөгч, хоолой суурилуулах хэрэгцээг онцолжээ.
Ханбогд сумыг тогтвортой усан хангамжтай болгохын хувьд 2013 оны 12-р сард Гүний усны загвар,
цооногийн талбай байгуулах хувилбар – Ханбогдын сав газар гэсэн нэртэй тайланг боловсруулсан.
Энэхүү тайланд өрмийн цооног суурилуулахад туслахаар ашиглахын тулд гидрогеологийн
мэдээлэл, гүний усны загварыг танилцуулсан байдаг. Энэ ажлын дараа ОТ дөрвөн цооног
суурилуулсан. Эдгээр худгийг ашиглах зөвшөөрлийг авахаар хүлээж байгаа бөгөөд хөндлөнгийн,
төрийн байгууллагаас зөвшөөрсөн компани гүйцэтгэх ёстой. Энэ зөвшөөрлийг авсны дараа тусдаа
ажлын чиглэлээр түгээх дэд бүтцийг байгуулах шаардлагатай. (ө.х Оюу Толгой Ханбогдын ундны
ус түгээх сүлжээг байгуулахгүй) Энэ хавийн гүний ус байгалиасаа молибден, бор, хүнцэл их
агуулдаг. Гарсан усыг урт хугацаанд ундны ус болгон ашиглахын тулд холих эсвэл агууламжийг
бууруулах өөр ямар нэгэн арга хэрэгтэй байж болзошгүй.
2014 оны 5-р сард Оюу Толгой Гидрогеологийн зөвлөх үйлчилгээний ерөнхий гэрээ байгуулахад
ашиглах АЖ гаргасан. Худалдан авахтай холбоотой зарим нэг саатал гарсны дараа гэрээг албан
ёсоор 2014 оны 11-р сард байгуулсан. Тус гэрээнд хэд хэдэн тодорхой ажлыг багтаажээ.


гидрогеологийн ерөнхий тусламж дэмжлэг;



Оюу Толгойн бүс нутгийн гидрогеологийн загварыг сайжруулах;



УНМТ-г хэрэгжүүлэхэд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, өгөгдлийн сан, ЧБ/ЧХ, сургалт,
тайлагнах шаардлага;
нэмэлт мониторингийн цооног суурилуулах ажлыг удирдах;



 гидрогеологийн мониторингийн үр дүнтэй жил бүр танилцах.
Мөн 2014 оны 5-р сард УНМТ-нд заасан байршилд мониторингийн нэмэлт цооног өрөмдөж
суурилуулахтай холбоотойгоор Усны мониторингийн нэмэлт цооног суурилуулах – Гүний Хоолой,
Оюу Толгой АУ-ийг боловсруулсан Нийт 37 хяналтын цэгийг Гүний Хоолойн бүс нутаг, УЛТ-н
дотор, Оюу Толгой уул уурхайн үйл ажиллагаа идэвхтэй явагдаж буй газар суурилуулах болно гэсэн
тооцоо байна. (өөрөөр хэлбэл ил уурхай, ус зайлуулах суваг, ХХБ-ийн дээд, доод чиглэлд). 5.1.2.7
хэсэгт өгүүлснээр Гүний хоолойн бүс нутаг дахь хоорондоо холбоотой цооногуудыг битүүмжлэх,
Ундай голын дагуу хоорондоо холбоотой цооногуудын лацдан битүүмжлэх талаар АУ-ид мөн
тусгасан байна. АУ-ыг боловсруулсны дараа хүлээн авсан саналд 2014 оны 7-р сард техникийн
үнэлгээ хийж дууссан.
Ажлыг гүйцэтгэх шинэ гүйцэтгэгч сонгосон бөгөөд төлөвлөсөн
өрөмдлөгийн үйл ажиллагааг ОТ аюулгүй ажиллагааны протоколтой нийцүүлэхийн тулд энэ

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
2014 ОНЫ 11-Р САРД ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ

13-391-H4

Хуудас 68

гүйцэтгэгчийг ажиллуулах эсэхийг шийдэхээр хяналт үнэлгээ хийж байгаа.
хөтөлбөрийг дараагийн улиралд хэрэгжүүлэх магадлалтай байна.

Тиймээс энэ

УНМТ-ний элэгдэл, тунадасжилтын мониторингийн шаардлагыг хангахын тулд 2014 оны 6-р сард
Элэгдлийн мониторингийн компанийн дотоод тайланг боловсруулсан. Тус тайланд дараах байршил
дахь элэгдэл, тунадасжилтын мониторингийн тухай дурджээ.


Ундай гол, мөн Баруун суваг;




УЛТ-аас доош чиглэлд байрлах Хөх хад, Буурал, Мааньт зээг Ундай голын булгууд;
УЛТ дотор байрлах ус зайлуулах сувгуудын замын гарц;



УЛТ-н гадна байрлах ус зайлуулах сувгуудын замын гарц, үүнд ХБ (ОТ – ХБ зам), Гүний
Хоолойгоос ус дамжуулах хоолойн зам, ОТ – ГС зам дагуу.
Ундай голын сайр ОТ талбайд нэвтрэх цэгээс эхэлж, Баруун суваг Ундай голын голдрилын бэлчрээр
дуусгаж, 470 гаруй гэрэл зургийг Ундай голын сайрын дагуу 100 м интервалтай авсан. УЛТ-н гадна
байрлах ус зайлуулах сувгуудын замын гарц дээр 200 гаруй гэрэл зураг авсан (ОТ – ХБ, ОТ – ГС
зам, Гүний Хоолойгоос ус дамжуулах хоолойн зам дагуу 9, 46, 4 гарц) Эдгээр нь элэгдэл,
тунадасжилтыг баримтжуулах зорилгоор авсан анхны гэрэл зураг тул цаашид гарах аливаа
элэгдлийн нөлөөллийг хянах суурь мэдээлэл гэж үзэх болно. Элэгдлийн мониторингийн тайланг
жил бүр шинэчилнэ.
5.1.2.9

Ундны ус, цэвэршүүлсэн бохир ус

Ундны ус, цэвэршүүлсэн бохир усны тухай Төслийн шалгуур үзүүлэлтийг хангах үүргийг Оюу
Толгой хүлээсэн. Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний А хавсралтын А1, А2 хүснэгтэд
эдгээр Төслийн шалгуур үзүүлэлтийг харуулсан. Монгол улсын лабораторийн чадавхад тулгуурлан
УНМТ-ний усны чанарын шинжилгээний үзүүлэлтийг шинэчлэхээр 2014 оны 6-р сарын 24-нд
БОННҮ-ний ӨМ-ийн мэдэгдлийг илгээсэн. (2014-002 дугаартай Өөрчлөлтийн мэдэгдэл) Одоогоор
дээж аваагүй үзүүлэлтийг гол үзүүлэлт гэж үзээгүй бөгөөд ӨМ-ийг хүлээн авсан.
Тодорхойлсон Төслийн стандарттай харьцуулж ундны ус болон цэвэршүүлсэн бохир усны чанарыг
үнэлэхийг БОНХЗ зөвлөж байна. Одоогоор Монгол улсын ундны усны стандарт (MNS 900-2005),
Цэвэршүүлсэн бохир усны стандарттай (MNS 4943-2011) харьцуулж үнэлж байгаа бөгөөд Төслийн
шалгуур үзүүлэлттэй ихэвчлэн хангах боловч бүрэн нийцэхгүй байна.
Хамгийн сүүлд ундны ус, цэвэршүүлсэн бохир уснаас авсан дээж Монгол улсын стандарттай тохирч
байгааг харуулж байна. Төлөвлөгөөт цэвэршүүлсэн бохир усны шинжилгээгээр өвчин үүсгэгч нян
илрээгүй. Барилгын ажил дууссан тул бетоны хэрэгцээ бага байгаа ба Оюу Толгой сүлжээнд улам
их цэвэршүүлсэн бохир ус ашиглах боломжийг судалж байна. Цэвэршүүлсэн бохир усыг их
хэрэглэх нь тохиромжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд бохир усны сүлжээнд дүн шинжилгээ
хийлгэхээр хөндлөнгийн зөвлөх ажиллуулсан байна.
5.1.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс - Ус, хаягдал усны менежмент
M1.1

Уурхайн лицензит талбай (УЛТ) гадна Ундай голын голдрилыг өөрчлөх ажил (газар
ашиглах зөвшөөрөл авах) хүлээгдэж байна. Одоогийн тогтолцоог түр зуурын гэж
үзэж байгаа боловч БОННҮ-нд зааснаар ажлыг хийх боломж олгох газар ашиглах
зөвшөөрлийг хэзээ олгох нь тодорхой бус байна. БОННҮ-нд танилцуулсан Ундай
голын голдрилыг өөрчлөх ажлын зураг төслийн шалгуурт зарим нэг зөрчилтэй зүйл
байна.
Төсөл БОНМТ-нд тодорхойлсон БОННҮ-ний ӨМ-ийн журам, мөн Зээлдүүлэгчийн
бүлгийн өөрчлөлтийг мэдэгдэх шаардлагыг 2014 оны 5-р сарын 20-нд (2014-001 тоот
Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэл) хэрэгжүүлсэн байна. ӨМ-ийн журмыг хэрэгжүүлэх
зорилго нь (а) Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх, хамгаалах төслийн
БОННҮ-ний үүрэг амлалттай зөрчилдөж байгаа хэсгийг шийдвэрлэх; (б) Ундай
голын голдрил өөрчлөх төслийн зураг төсөл, барилгын ажилтай (өөрөөр хэлбэл
УЛТ-н гадна хийгдэх ажил) холбоотой БОННҮ-нд буй зөрчлийг шийдвэрлэх .
Мэдээллийн арга зүйн дэлгэрэнгүй үнэлгээ хүлээгдэж байсан тул Зээлдүүлэгч 2014-
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001 тоот Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийг хүлээн аваагүй юм. Энэ нь Ундай голын
гүний усны системд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхэд болгоомжтой хандаж
байгааг харуулсан.
УЛТ-н гадна хийгдэх ажил, Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх,
хамгаалах төсөл БОННҮ-д заасан Ундай голын голдрил өөрчлөх зураг төслийн
шалгууртай зөрчилдөж байгаагаас шалтгаалан энэ асуудлыг II түвшний зөрчил
болгож бууруулсан байна. (2014 оны 11-р сар) Гэсэн хэдий ч 2014 оны 11-р сард
хийсэн усны нарийвчилсан хяналт шалгалтаар одоогоор хийсэн тохируулгын үр
дүнд гүний усны нөөцөд их хэмжээний нөлөөлөл үүсэх эрсдэл байхгүй болохыг
тодорхойлсон юм.
М1.5

Хайгуулын цооногууд Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай, мөн Уурхайн
лицензийн талбай дотор гидрогеологийн нэгжтэй харилцан холбоотой болохыг
харуулсан нотолгоо байна. УЛТ-н гадна байрлах хоорондоо холбоотой таван
цооногийг битүүмжлэх талаар Ханбогд сумын захиргаатай хамтран байгуулсан
ажлын хэсэг одоогоор судалж байгаа. УЛТ-н дотор болон гадна хоорондоо
холбоотой цооногуудыг битүүмжлэхийн тулд төслийн зүгээс махруу ажиллаж байгаа
боловч тус асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна. (БОНХЗ, 2013 оны 4-р сар,
WR04, WR14)

M2.3

5.1.2.8. хэсгийг үзнэ үү. УХШТ, УНМТ-нд тусгасан үүрэг амлалтыг биелүүлэхийн
тулд ОТ төслийн гаргах нэмэлт хүчин чармайлт, хийх судалгааны талаар эдгээр
төлөвлөгөөнд дурдсан байна. Хөрсний элэгдлийн хяналт-шинжилгээг одоо хийж
байгаа бөгөөд мониторингийн үр дүнг хянах, ЧБ/ЧХ баталгаа, нэмэлт хяналтын
цооногуудыг суулгах ажлыг удирдахад туслуулахын тулд ерөнхий гидрогеологийн
зөвлөхтэй туслалцаа үзүүлэх гэрээ байгуулсан байна. Гэсэн хэдий ч гүйцэтгэгчийн
аюулгүй ажиллагаанд үнэлгээ хийж байгаагийн улмаас УХШТ-нд зааснаар өрөмдөх,
нэмэлт хяналтын цооногуудыг суурилуулах ажил хараахан хийгдээгүй байна. Оюу
Толгой нэмэлт шинжилгээний цооногуудыг 2015 оны хээрийн ажлын улирлын үеэр
суурилуулах болно гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. (WMP 5.2, WR14, WRm06, WRm11).

M4.1

УМТ-нд заасан байршилд бүх бороо хэмжигчийг суурилуулаагүй. Алслагдсан газар
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоор төсөл бүс нутгийн 10 бороо хэмжигчийг
бүгдийг суурилуулж чадаагүй байна. Нийт зургаан бороо хэмжигчийг амжилттай
суурилуулсан байна. (WMP 3.8, WMP 11-р зураг).

Ажиглагдсан зүйлс - Ус, хаягдал усны менежмент
4. Малчдын худагт гарч болзошгүй нөлөөллийг авч үзэж, ажиглагдсан аливаа буурах
хандлагыг судлах зорилгоор авсан арга хэмжээний талаар дурдсан тодорхой дэд
хэсгийг жилийн тайланд оруулахыг зөвлөж байна.
5. Ундай голын голдрилд хэсэгчлэн тохируулга хийх, хамгаалах төслийн гүйцэтгэлтэй сар
бүр танилцахдаа хөрсөнд буцаан урссан гэж таамагласан түвшинг гадаргуугийн урсгал
хэмээн хэмжсэн чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усны түвшинг үнэлэхийг зөвлөж байна.
Бий болгосон булгийн гадаргуугийн талбай улирлын чанартай өөрчлөгдөх шалтгааныг
мөн авч үзэх ёстой.
6. Ундай голын системд үзүүлэх нөлөөний талаарх мэдээллийг баталгаажуулах
боломжтой бол "нүүрсний зам", "төмөр замын олборлолтын худаг" (аль аль нь УЛТгаас хойш Ундай голын сувагт байрладаг) төслийн мониторингийн үйл ажиллагаанд
багтаахыг зөвлөж байна. Эдгээр байгууламж төслийн нөлөөлөх талбайд багтдаггүй
боловч Ундай голын системд гадаргуугийн болон гүний усны урсгалд нөлөөлж
болзошгүй.
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5.2

ЭРДСИЙН ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

5.2.1

Төслийн стратеги

Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд16 (ЭХМТ) хаягдал чулуулаг, хөрс чулуулаг,
хаягдал, шатаалтаас үүссэн үнс зэрэгтэй холбоотой байгаль орчны нөхцөлийг авч үздэг. Төслийн
стратегийн үндсэн элементийг БОНХЗ өмнөх аудитын тайлангуудад баримтжуулсан. Эрдсийн
хаягдлын менежменттэй холбоотойгоор 2014 оны 6-р сарын 26-ны өдрийн Өөрчлөлтийн
менежментийн хоёр мэдэгдлийг хүлээн авсан бөгөөд Зээлдүүлэгчийн тайлбаргүй хэрэгжүүлсэн.
2014-003 дугаартай ӨМ 1-р босоо амны хаягдал чулуулгийн овоолгыг нурааж зайлуулах; мөн 2014004 дугаартай ӨМ Гүний уурхайн хаягдал чулуулгийн овоолгыг нурааж зайлуулах ажлын шинэ
мэдээ. 2014-003 дугаартай ӨМ-ийн мэдэгдэлд 1-р босоо амыг байгуулахад ашиглах чулуулгийг
Хүчил үүсгэх чадвартай (XҮЧ-тай) эрдсийн хаягдлын зураг төсөл, үүнд тавих мониторингийн
шаардлагын дагуу удирдаж зохицуулна. Гүний уурхайг байгуулах явцад 1-р босоо амны овоолгын
чулуулгийн материалыг байгуулсан ил уурхайн ХҮЧ-тай хаягдал чулуулгийн овоолго руу
шилжүүлэх эсвэл Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) ХҮЧ-тай тусгай бүсэд ашиглана. Энэ
өөрчлөлтийг тусгахын тулд ЭХМТ-ний менежментийн MW05 үндсэн хяналтыг өөрчилсөн.
Барилгын/хаалтын материал болгон дахин ашиглахын тулд хүчил үүсгэх чадваргүй (ХҮЧ-гүй) түр
чулуулгийн овоолго үүсгэж, мөн ХҮЧ-тай чулуулгийн стандартын дагуу удирдаж, хянах байнгын
нэгдсэн чулуулгийн овоолгод ХҮЧ-тай чулуулгийг байрлуулах зорилгоор 2014-004 дугаартай ӨМийн мэдэгдэлд 2, 3, 4, 5-р Босоо ам, CS2 нэвтрэх хэвгийг байгуулахад гарсан хаягдал чулуулгийг
ялгах болно. Байнгын чулуулгийн овоолгыг одоогийн 2-р Босоо амны хаягдал чулуулгийн
овоолгын орчимд байгуулна. Оюу Толгойн Эрдсийн хаягдал, Хүчиллэг чулуулгийн урсац,
Овоолгын менежментийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөнд менежмент, мониторингийн стандарт
бий. Энэ өөрчлөлтийг тусгахын тулд ЭХМТ-ний менежментийн MW05 үндсэн хяналтыг
өөрчилсөн.
Дараах хэсэгт нэгтгэн харуулснаар ХХБ-ийн зураг төсөл, ЭХМТ ОУСК-ийн Уул уурхайн
ажиллагааны Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжтай (2007) нийцэж байгаа
юм. Монголын зураг төслийн тодорхой шалгуур байхгүй тохиолдолд Канад улсын стандартыг
(CDA, 2007) ХХБ-ийн зураг төслийн шалгуурыг сонгохдоо ашигласан байна. Хаягдал хураах
нөхцөлийг шийдвэрлэхийн тулд KлонКрипен Бергер (ККБ) компанийн 2010 оны ХХБ-ийн зураг
төслийн тайланд баримтжуулсан ХХБ-ийн зураг төсөлд өөрчлөлт оруулж байна. 2014 оны 5-р
сарын 21-ний өдрийн тайланд баримтжуулснаар Голдер Aсошиэтс компани ХХБ-ийн далангийн
дараах зураг төслийн өөрчлөлтийг боловсруулж байна. (1) хойд, баруун, өмнөд хязгаарын дагуу
урсгалын дээд, төв хэсгийн даланг өндөрсгөхийг зогсоох, бүх талын дагуу урсгалын доод хэсгийн
даланг өндөрсгөх (эргүүлэн татах цөөрмийн дагуу зүүн хүрээний анхны зураг төсөлтэй адил); (2)
бүх хязгаарын дагуу ХХБ-ийн далангийн дээд хэсэг дотор олон шүүлтүүрийн бүс гаргах.
Талбайн Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд журмыг боловсруулах зорилгоор
ослын төрлөөс гадна хаягдлын далан нурах хувилбарыг авч үзсэн. Нурах тохиолдолд маш бага
хаягдал алдагдаж урсана (ойролцоогоор 500 метр) хэмээн тооцоолсны дагуу энэ хувилбарын
Онцгой байдалд авах арга хэмжээг боловсруулсан байна. ХХБ-ийн 1-р бассейныг ирэх 5 жилд 70аас дээш метрийн өндөртэй барих бөгөөд УЛТ, урсгалын дагуу байрлах барилга байгууламжид
үерийн аюул учруулж болох юм. Тиймээс гарч болзошгүй нөлөөллийг үнэлэхийн тулд нуралтын
дүн шинжилгээ хийж, зохих онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний журмыг
боловсруулах шаардлагатай.
Уурхайг хаах төлөвлөгөөг шинэчилсэн (2014 оны 4-р сар) бөгөөд бүрэн хаах, түр хаах үед нөхөн
сэргээх арга хэмжээ, хаасны дараах мониторинг, хаалтын зардлын тооцоо бүхий санхүүгийн
үндэслэлийг тусгасан. Санхүүгийн үндэслэл, физик, хими, экологийн амьдрах орчны бүрэн бүтэн
байдлыг харуулах зорилгоор олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, цаашид уурхай
хаагдсаны дараа ашигтай ашиглах, нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг бууруулахын тулд Уурхайн
хаалтын төлөвлөгөөг боловсруулдаг. Оюу Толгой тус төлөвлөгөөг хаалтын зардлыг тооцоолж
тайлагнах ажлын хүрээнд жил бүр үнэлж хянадаг бөгөөд уурхайн төлөвлөлт эсвэл хаах стратегид
гарсан өөрчлөлт, мөн зардлын өөрчлөлтийг тусгахын тулд таван жил тутамд нэг удаа шинэчилдэг.
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Хүдэр боловсруулах түвшин, уурхайг ашиглах хугацаа, мөн хаалтын зардлын шинэчилсэн тооцоо
зэргийг тусгаж, уурхайг хаах төлөвлөгөөг 2014 онд шинэчилсэн.
5.2.2

Ажиглагдсан зүйлс

2014-003 дугаартай ӨМ-ийн мэдэгдэлд 1-р босоо амны овоолгын чулуулгийг зайлуулах төлөвлөгөө,
мөн Менежментийн хяналтад оруулсан MW05 өөрчлөлтийг тусгажээ. Тус овоолгыг байгальд
байдаг шавар дээр байгуулсан бөгөөд хөмсгөөр хүрээлж хашдаг. Эрдсийн хаягдал, Хүчиллэг
чулуулгийн урсац, Овоолгын менежментийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу ХҮЧ-тай
чулуулгийн овоолгын шаардлагыг ерөнхийдөө хангаж байна. Менежментийн хяналтад оруулах
өөрчлөлт MW05-д эцсийн байдлаар зайлуултал ХҮЧ-тай овоолгын хэлбэрээр ажиллахыг заасан
бөгөөд үүнд чулуулаг асгарах, тогтвортой байдал, элэгдэл, шүүрэл зэргийг хамарсан холбогдох
мониторингийн төлөвлөгөө багтана. ХҮЧ-тай чулуулгийн стандартад шүүрлийг хянах, мониторинг
хийх ажил багтах бөгөөд Хаягдал чулуулгийг зайлуулах ажлын хүрээнд гадаргуугийн ус, гүний
усны мониторингийг Усны мониторингийн төлөвлөгөөнд (УМТ) авч үздэг. Ус зайлуулах тухай
УХШТ-нд тусгасан бөгөөд 1-р Босоо амны овоолгыг яваандаа ХҮЧ материалд зориулсан газар луу
нүүлгэн шилжүүлэх тул ӨМ-2014-003-ыг хэрэгжүүлснээр M1.8 асуудлыг шийдвэрлэсэн.
Хязгаарлагдмал хур тунадас ордог хуурай орчин, хөрсний шаварлаг суурь, гадаргуугийн усыг
цуглуулах систем гүний усыг хамгаалах боломж олгож, үүнийг УХШТ-нд тодорхойлсон цэгүүдэд
хянаж байгаа.
2014-004 дугаартай ӨМ-ийн мэдэгдэлд босоо амны болон налуу үүсгэх бусад чулуулаг, 2-р босоо
амны хаягдал чулуулгийн овоолгыг багтаасан бөгөөд ХҮЧ-тай чулуулгийн менежмент,
мониторингийн шаардлагын дагуу хаягдал чулуулгийн нэгдсэн байнгын овоолгыг үүсгэх юм.
MW06 дугаартай Эрдсийн хаягдлын менежментийн хяналтад оруулсан өөрчлөлтөд гүний уурхайг
байгуулах чулуулгийг ХҮЧ-гүй, ХҮЧ-тай чулуулаг хэмээн ялгаж, ХҮЧ-тай чулуулгийг газар доорх
чулуулгийн нэгдсэн (бүх босоо ам/налууд ашиглах) овоолгод байрлуулж, ХҮЧ-тай чулуулгийн
стандартын дагуу удирдаж, хянах тухай дурджээ. ХҮЧ-гүй чулуулгийг өөр зорилгоор ашиглахаар
түр овоолгод эсвэл төлөвлөж буй гүний уурхайн нэгдсэн чулуулагт байрлуулах талаар тус санал
болгосон өөрчлөлтөд заажээ. Усны мониторингийн төлөвлөгөөний дагуу гүний уурхайд ашиглах
ХҮЧ-тай чулуулгийн байнгын овоолгын гүний усны хяналт шинжилгээтэй танилцаж, шаардлагын
дагуу шинэчлэхийн тулд ХҮЧ-тай чулуулгийн стандартад шүүрлийг хянах, мониторинг хийх тухай
заасан байдаг. Гүний уурхайг барих ажлын хүрээнд ажлыг эхлүүлэх бөгөөд одоогоор хувьцаа
эзэмшигчдийн хоорондын асуудлыг шийдвэрлэхээр хүлээж байна.
Хаягдал чулуулаг (ХҮЧ-гүй, ХҮЧ-тай), нэгтгээгүй хөрс чулуулаг, бага агуулгатай хүдрийг ил
уурхайн олборлолтын үеэр ялгаж, Эрдсийн хаягдлын менежментийн хэрэгжүүлэх нэгдсэн
төлөвлөгөөний дагуу заасан овоолгод байрлуулдаг. Овоолго, чулуулгийн овоо руу материалыг зөөн
шилжүүлэх ажлыг бодит цаг хугацаанд хянах систем ашиглан тэсэлгээний өрмийн цооногоос авсан
чөмгөн дээжид үндэслэн ил уурхайн менежментийн систем хүдрийн агуулга, хөрс чулуулаг, хаягдал
чулуулгийн материалыг ангиллыг нэгтгэдэг. 2014 онд геохимийн баталгаажуулах шинжилгээнд
нэмж 50 дээжийг илгээсэн бөгөөд ялгах, хүчил үүсэх үйл явцыг таамаглах, саармагжуулахад туслах
мэдээллийн санд оруулна.
Овоолго, эрдсийн хаягдал чулуулгийн овоолгын мониторингийн үйл ажиллагааг Геотек ил уурхайн
гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтийн хөтөлбөрийн дагуу удирддаг. Овоолго эсвэл чулуулгийн овоолгоос
ус шүүрч байгааг илрүүлэх тохиолдолд дээж авч, шинжилгээ хийх Байгаль орчны хэлтсийн
ажилтантай холбоо барих мэдээллийг санамж хуудаст тусгажээ. Хамгаалалтын тавцангаас хальсан
чулуулгийг зайлуулах зэрэг овоолгын арчилгаа үйлчилгээг баталгаажуулсан байна.
Хаягдал чулуулгийн овоолгыг (ХЧУ) нөхөн сэргээх түр концепцыг Эрдсийн хаягдал, Хүчиллэг
чулуулгийн урсац, Овоолгын менежментийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгажээ.
Туршилтын бүрхэх талбай байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд дараа жил ажил эхлэх төлөвтэй
байна. Хэдэн жилийн хугацаанд туршилтын талбайд мониторинг хийх нь нөхөн сэргээлтийн журам
боловсруулахад тусална. ХЧУ-ийн гадаргууг нөхөн сэргээх хугацаа овоолгын талбайн хил
хязгаарыг эцсийн байдлаар тогтоохоос шалтгаална.
Голдер Асошиэтс компанийн чанарын хяналтын үзлэг шалгалт, шинжилгээний хөтөлбөрийн дагуу
цаашид хаягдлыг зайлуулах ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор ХХБ-ийн 1-р бассейны өндөрсгөж байгаа
бөгөөд ККБ компани улирал тутам чанарын баталгаажуулах хяналт хийж, тайлан гаргана. 2014 оны
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11-р сард хийсэн үнэлгээгээр шийдэгдээгүй хэд хэдэн ЧХ, ЧБ-ын асуудлыг шийдвэрлэж, 2014 оны
6-р сарын 4-ний байдлаар 12 нээлттэй асуудлаас 4-ийг шийдвэрлэлгүй үлдээж, шийдвэрлэхэд
туслахын тулд шинэ зөвлөмжөөр 4-ийг нь сольсон. Зарим асуудлыг шийдвэрлэхэд ЧБ-ын зарим
зөрчлийн хувьд ХХБ-ийн найдвартай байдлыг магадлах зорилготой хүлээн авах шалгуурыг
тогтоохын тулд Зохиогчийн хяналт шалгалт хариуцсан Инженерээр (Голдер Асошиэтс) үнэлгээ
хийлгэх шаардлагатай болно. ККБ компанийн томилсон өөр ЧБ-ын инженер ажиллах болсон, мөн
тайлагнах шинэ систем нэвтрүүлсэн зэргээс шалтгаалж 2014 оны ЧБ-ын хяналтын үеэр нэлээн олон
шинэ (20) асуудал илэрсэн. Далангийн бүсэд байрлуулсан материал зохистой эсэх талаар өмнө
тавьж байсан асуултыг шинэ системийн (QA-R-02, 03, 04 зүйлс) дагуу Зохиогчийн хяналт шалгалт
хариуцсан инженерийн санал бодлыг тусгаж нухацтай судалсан. Барилга угсралтын чанарын
хяналтаас гадна Зохиогчийн хяналт шалгалт хариуцсан инженер барилгын бичиг баримт, тайлагнах
үйл явцтай холбоотой анхаарвал зохих олон асуудлыг илрүүлсэн. Үүнд тайлбарлах зорилгоор босго
утгыг пьезометрийн хэмжилттэй харьцуулж, холбогдох арга хэмжээ авах зэрэг ажил багтана. ККБ
компани мөн сайжруулах санал (СС) гаргасан бөгөөд материал тохиромжтой эсэхтэй холбоотой
асуудал, тайлагнахтай холбоотой шаардлагыг шийдвэрлэхэд тус дөхөм болох юм.
ХХБ-ид хаягдал хуримтлагдах үйл явцыг хянаж тайлагнах ажлыг үргэлжлүүлж байгаа ба хаягдал
өтгөрүүлэгч үйл ажиллагааг сайжруулснаар хаягдлын булингын нягтрал 56 хувиас 60 хувь болж
нэмэгдсэн (2014 оны 3-р сараас өмнө). Үүний үр дүнд байршуулсан хаягдлын эргийн налуу 2014
оны 9-р сард 0.6 хувиас 0.3 хувь (ажиллаж байгаа 1А бассейнд) болж нэмэгдсэн байна. Оюу Толгой
0.6 хувийн эргийн налуутай болгож болох бөгөөд хаягдал өтгөрүүлэгчийг сайжруулахын хэрээр
хаягдлын булингын нягт улам нэмэгдэхэд хүргэх тул цаашид хувийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж
үзэж байгаа. ХХБ-ид хийсэн ажиглалтаар ил гарсан эрэг хатаж ширгэж, эргүүлэн татах цөөрмийн
зэргэлдээ нөөцлөгдсөн ус их багассан байлаа. Хаягдлын нягтшил ХХБ-ийн хүчин чадлын
шаардлагад нөлөөлөх бөгөөд мөн эргийн налуу хаягдал, далангийн нөөц гадаргуугаас гарах ус,
захын далангийн ханыг өргөх шаардлагад нөлөөлөх болно. 10-р сард дэд бассейны усны
түвшингээс давах хэмжээ 5 метрээс хэтэрсэн бөгөөд эргүүлэн татах цөөрөмд 11 метрээс давж, зураг
төслийн шаардлага болох 3.5 метрээс хамаагүй илүү байв. 11-р сард ХХБ-ид одоо явуулж байгаа
ажлыг дуусгасны дараа тус усан сан ирэх өвлийг давах хүчин чадалтай болно. 2015 оны далан барих
зорилтуудыг 2016 оны төсөөлөн харж тодорхойлсон.
ХХБ-ийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, хяналтын гарын авлагад цуглуулах суваг шуудуу руу
шүүрсэн усыг урсгах зэргийг тусгасан мониторингийн заавар бий. 2014 оны дундуур зүүн хойд
буланд, эргүүлэн татах цөөрмийн ойр ХХБ-ийн захаас шүүрч байгаа нь илэрсэн. Урсах хурд, усны
чанар, нөлөөлсөн талбайн баримжаа хэмжээ зэргийг тусгасан ажиглах, улирал тутам мэдээлэх
хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэн. (2014 оны 10-р сарын 15-нд эхний тайлан) Мөн гүний усны цооног,
пьезометрт байнга шалгалт хийж байна. Одоогоор шүүрлийн түвшин бага (ойролцоогоор 0.71 л/сек)
байгаа бөгөөд ККБ компанийн анхны зураг төсөлд тооцоолсон хэмжээнээс бага байгаа бололтой.
Гурван өөр шүүрлийн хэсэгт усны чанарыг шалгахад шүүрсэн усны янз бүрийн эх үүсвэрээс
нөлөөлж байгааг харуулсан. Шүүрлийн эх үүсвэр, замыг ойлгож тайлбарлах, ХҮЧ-тай далангийн
бүсийг хамгаалахад дэмжлэг болгох үүднээс ХХБ-ийн далангийн талбайд пьезометрийн
түвшингийн дагуу шүүрэх түвшин, усны чанарыг үргэлжлүүлэн хянаж ажиглах ёстой.
2014 оны 5-р сарын 23-ны өдрийн тайландаа баримтжуулснаар урсгалын дээд хэсэг эсвэл төвд
барихаар өмнө нь төлөвлөж байсан далангийн хэсэгт урсгалын доод хэсэгт барих замаар Голдер
Асошиэтс компани жилийн эхэнд ажиглагдсан бага нягттай, илүү хавтгай эргийн налууг тооцохын
тулд ХХБ-ийн зураг төслийг өөрчлөх эсэхийг судлахаар инженерийн дүн шинжилгээ хийж байна.
Зураг төсөлд хийсэн өөрчлөлтүүд тооцоолсон үерээс хамгаалахын тулд тогтсон нөөц гадаргуугийн
шаардлагыг хангаж, ус хаягдлаас ХХБ-ийн далангийн доод бүсэд шүүрэхээс хамгаалахын тулд
анхны зураг төсөлтэй ерөнхийдөө нийцсэн хамгаалалтын бүс ашиглаж байна. . Пьезометрийн
түвшинг тодорхойлж, налуугийн тогтвортой байдлын үнэлгээнд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд
шүүрэлтийн дүн шинжилгээ хийсэн боловч шүүрэлтийн дүн шинжилгээ, тооцоолж гаргасан түвшин
хэмжээ, ХҮЧ материалыг доод бүсэд ашиглахыг тусгаарлахын тулд хамгаалалтын дээд бүсийг
тайланд авч үзээгүй (3C, 3D бүс).
Үүний өмнө Хөндлөнгийн техникийн үнэлгээний зөвлөлд (ХТҮЗ) 2013 оны 3-р сард ХХБ-ийг
барих, ажиллуулах талаар мэдээлэл өгсөн. Ил уурхай, ХХБ-ийн аль алинд нь анхаарч, хоёрдугаар
сард ХТҮЗ-ийн уулзалтыг хийхээр төлөвлөж байна. KКБ компани ЧБ-ын инженерийн үүрэг
гүйцэтгэж буйн хувьд далан барих талаар тайлан мэдээ өгч, хаягдал зайлуулах үйл ажиллагааны
талаар хязгаарлагдмал үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байна. Зураг төсөл, барилгын үе шатанд хөндлөнгийн
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хяналт шалгалт хийж, ашиглалтын үед бүтэц, усны чанарт байнгын хяналт тавихыг ОУСК-ийн
удирдамжид зөвлөсөн байдаг.
5.2.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Эрдэст хаягдлын менежмент
Байхгүй.

Ажиглагдсан зүйлс – Эрдэст хаягдлын менежмент
7. 2014-004 дугаартай ӨМ-эд заасан далд уурхайг байгуулахтай холбогдох ХҮЧ-тай
чулуулгийн байнгын, нэгдсэн овоолгод тавигддаг Усны мониторингийн төлөвлөгөөний
гүний усны хяналт шинжилгээний шаардлагыг хянаж, шаардлагатай тохиолдолд
шинэчилж байх ёстой (MW04, MW13, MWM5).
8. Чулуулгийн овоолгыг аажмаар нөхөн сэргээх зорилгоор туршилтын нөхөн сэргээлтийн
талбайг байгуулах төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх стратегийг боловсруулах,
ажиглагдсан нөхцөлд ус зайлуулах, шүүрэх тохиолдлын мөрөөр эцсийн налуу, бүрхүүл
бий болгох. Усны урсцын чанарыг хамгаалах, нэвчилтийг бууруулах, салхины
элэгдлийг хянах, өвс ургамал ургах нөхцөл бүрүүлэхийн тулд ХЧО-ын нөхөн сэргээх
талбайн хугацаа, түр журмыг тодорхойлох үндэслэлийг стратегид тусгах (MW12).
9. Зураг төслийн шалгуурыг (MW14) хангах зорилгоор улирлын тайланд хөндсөн ХХБийн барилгатай холбоотой ЧБ-ын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай.
10. ХХБ дахь хаягдлын нягтрал, хураах эргийн налуу анхны зураг төслийн шалгуурыг
(MW14) хангахгүй байна. ХХБ-ийн даланг өндөрсгөхөөр зураг төслийг өөрчилж,
барилгын ажлын хуваарьт мөн өөрчлөлт оруулж байна. Зураг төслийн өөрчлөлтийн
дагуу ХХБ-ийн бүрэн бүтэн байдал, тогтвортой байдлыг харуулахаас гадна
инженерийн үнэлгээ нь ХХБ-ийн далангийн урсгалын доод бүсэд (Голдер Aсошиэтс
компанийн 2014 оны 5-р сарын 23-ны тайланд тусгаснаар 3С, 3D бүс) ашиглах ХҮЧ-тай
материалыг хаягдлын шүүрлийн ус, хүчиллэг чулуулгийн урсацтай (MW14) нийлэхээс
сэргийлж тусгаарлах болно .
11. Хаягдлын нягтрал, хураах нөхцөл, мөн аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах
системтэй холбогдуулан ХХБ-ийн зураг төслийн өөрчлөлтийг харгалзан үзэж ХХБ-ийн
эрсдэлийн үнэлгээтэй танилцаж шинэчлэх (Оюу Толгойн Аюулыг илрүүлэх, эрсдэлийн
менежментийн 3-р элементтэй холбоотой ЭХМТ-ний 5,3 хэсэг, ОУСК-ийн Уул уурхайн
үйл ажиллагааны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжтай
холбоотой ЭХМТ-ний 4,4 хэсэг, 1,1 хэсэг Хаягдал)
12. Хэрэгжүүлж болох зураг төслийн өөрчлөлт, ашиглалтын үеийн (9-р хэсэг) гидрологийн
болон усны түвшин дээшлэх шалгуур, Хаягдлын удирдлагын зохицуулалттай
менежментийн дагуу 9-р хүснэгтийн Өдөөх хүчин зүйлс, арга хэмжээтэй холбогдуулан
ХХБ-ийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, хяналтын гарын авлагыг хянаж тодруулах.
(параметрийн утгыг тодруулах эсвэл оруулах) (ЭХМТ-ний 5.3 хэсэг) Зураг төслийн
дүн шинжилгээнд үндэслэн авах арга хэмжээтэй уялдуулан пьезометр, нуугдмал
суваг/шүүрсэн усыг хэмжих зориулан босго түвшинг боловсруулах (MWM2, MWM3).
13. ХХБ-ийн зураг төслийн өөрчлөлтийг ХТҮЗ эсвэл өөр хөндлөнгийн зөвлөхөөр
хянуулах. (Оюу Толгойн Эрдсийн хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн урсац, овоолгын
менежментийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй холбоотой ЭХМТ-ний 5,3 хэсэг, ОУСК-ийн
Уул уурхайн үйл ажиллагааны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны
удирдамжтай холбоотой ЭХМТ-ний 4,4 хэсэг, 1,1 хэсэг Хаягдал).
14. Үерийн зураглал хийж, уурхайн барилга байгууламж, дэд бүтэц, талбайн бус газар
нутаг, иргэдэд үзүүлж болох нөлөөллийг тодорхойлохын тулд ХХБ доголдохоос
шалтгаалж хаягдлын далан нурах тохиолдлын дүн шинжилгээ хийж, Онцгой байдлын
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах.
15. ХХБ-ийн шүүрэлтийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг үргэлжлүүлж, шинээр бий
болсон шүүрэлттэй хэсгийг тусгаж, ажиглагдсан шүүрэлтийн эх үүсвэр, арга замуудыг
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тайлбарлах. Шүүрэлт, гүний ус, болон пьезометрийн хяналтын мэдээлэл, тайлбарыг
танилцуулсан тайланг тогтмол гаргах.

5.3

ЭРДСИЙН БУС ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

5.3.1

Төслийн стратеги

Төслийн үйл ажиллагаанаас гарах эрдсийн бус хаягдлыг зохицуулах, зайлуулах Төслийн ерөнхий
стратегийг Оюу Толгойн боловсруулсан Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд17
тусгасан бөгөөд энэ нь Оюу Толгойн БОНМТ-нд харьяалагдаж, Оюу Толгой төслийн ашиглалтын
хугацаанд гарах эрдсийн бус хаягдлыг үр дүнтэй удирдах ерөнхий стратегийг харуулдаг.
Тус төлөвлөгөөг Монгол улсын холбогдох хууль, стандарт, түүний дотор төслийн шалгуур
үзүүлэлт, РT шалгуур үзүүлэлт, Зээлдүүлэгчдийн холбогдох шалгуур үзүүлэлт, удирдамжид
нийцүүлэн боловсруулсан байна. Тус баримт бичигт янз бүрийн хаягдлыг тодорхойлохоос эхлээд
санал болгож буй боловсруулах, эцсийн байдлаар зайлуулах арга, хяналт-шинжилгээний шаардлага,
тайлагнах журам, түүнчлэн үүрэг хариуцлага хүртэл хог хаягдлын менежментийн ерөнхий
шаардлагыг тодорхойлно. Тус баримт бичгийн зорилго нь хог хаягдлын менежментийн шатлалын
зохистой хэрэгжүүлэх, эх үүсвэр дээр хог хаягдлыг бууруулах, хог хаягдлыг дахин ашиглахыг
нэмэгдүүлэх, олон улсын стандартын дагуу хадгалах, боловсруулах, эцсийн байдлаар устгах замаар
ОТ талбайд эрдсийн бус хог хаягдлын менежментийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд оршино.
Хог хаягдал цуглуулах, шилжүүлэх ерөнхий журам, мөн анх цуглуулах, ялгах, түр хадгалахаас
эхлээд эцсийн байдлаар зайлуулах хүртэл хог хаягдлыг хэрхэн удирдах заавар, мөн өдөр тутмын хог
хаягдлын менежментийн үйл ажиллагааны тодорхой асуудлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээл өгдөг
ХМТ-ийн үйл ажиллагааны журам Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний нэг хэсэг мөн.
5.3.2

Ажиглагдсан зүйлс

Биднийг ажиллах үед өгсөн баримт бичиг, мөн хийсэн ажиглалтаас үзвэл тус төсөл Эрдсийн бус
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд дурдсан хог хаягдлын менежментийн стратегийг
хэрэгжүүлэхээр ажилласаар байна. Төслийн газар нутгийн алслагдмал байршил, Монгол Улс даяар
дахин боловсруулах найдвартай хувилбаруудыг тодорхойлоход бэрхшээлтэй ч тодорхой хог
хаягдлыг (зай, тос гэх мэт) дахин боловсруулах хувилбарыг олохоор ажиллаж байна. Энэ удаа
ажиллах үед төсөл хуванцар сав, хаягдал металл, торх, хаягдал тос / хөргөлтийн шингэн, хаягдал
мод зэрэг сонгосон хог хаягдлын ангилахад томоохон амжилтад хүрсэн бөгөөд орон нутгийн
үйлдвэрлэгч эсвэл орон нутгийн ард иргэдэд өгч зохих ёсоор дахин боловсруулж байна. Өгсөн
мэдээллийн дагуу 2014 оны эхнээс 777.000 гаруй литр хаягдал тосыг дахин боловсруулахаар УБ хот
руу илгээж, 562,5 гаруй тонн хаягдал металлыг түр ХМТ-өөс зөөж, Дархан-Уул төмөрлөгийн
үйлдвэр лүү шилжүүлсэн байна. Мөн хуванцар савыг ангилах зайлуулах ажиллагаанд үлэмж ахиц
гарсан бөгөөд сүүлийн аудитаас хойш хэмжээ нь багассан байна. Ундны усыг талбайд урвуу
осмосын технологитой төвлөрсөн усны үйлдвэрээс нийлүүлж, 5 галлоны дахин ашиглах боломжтой
усны саваар түгээж, хаягдал усны сав бараг 50% буурсан байна. БОНХЗ үүний өмнө ирж ажиллах
үед Оюу Толгой төслийн хог хаягдлыг дахин ашиглах үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүх гуравдагч
этгээдийн байгууламж эсвэл гүйцэтгэгч дээр тогтмол хөндлөнгийн аудит хийх компанийг олохоор
ажиллаж байсан. Шинэ гуравдагч этгээдийн барилга байгууламж дээр тус процесс явагдаж байгаа
бололтой бөгөөд төслийн шаардлагыг хангуулахын тулд одоо ажиллаж буй гүйцэтгэгчид дахин
аудит хийх юм.
2014 оны 6-р сараас хойш байнгын ажиллагаатай, шинэ ХМТ үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ
байгууламж нь АНУ-ын Байгаль хамгаалах агентлагийн CFR 258 стандарттай нийцэх зураг төслөөр
барьсан хогийн цэг мөн бөгөөд хог хаягдал зайлуулах зориулалттай нэг бассейн, бассейнээс шүүрч
гарсан усыг цуглуулах хоёр ууршуулах цөөрөм, аюултай хог хаягдал шатаах зуух, тодорхой хог
хаягдлын ангилалд зориулсан янз бүрийн тусгаарлах талбайгаас бүрдэнэ. Энэ талбай сайн зохион
байгуулалттай, зохих ёсоор үйл ажиллагаа явуулдаг болох нь ажиглагдсан. Шинэ байгууламж
ашиглалтад орсноор түр ажиллагаатай ХМТ-ийг ашиглахаа зогсоож, хуримтлагдсан хог хаягдлыг
дахин боловсруулж/цэвэрлэж эсвэл шинэ ХМТ рүү шилжүүлнэ. Бидний ажиллах үед дахин
боловсруулахын өмнө хуванцар сав, зарим хаягдал металлыг түр хадгалж байв.
17
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Түр ажиллагаатай хогийн цэгийг буулгах, цэвэрлэх, нөхөн сэргээх төлөвлөгөөг боловсруулж байна.
Үе шаттай арга барилаар ажиллахаар ажлын удирдамжийг боловсруулсан. Үүнд талбайд одоогоор
хаяж буй янз бүрийн хог хаягдлын хэмжээ, төрөл, байршлыг баталгаажуулах/тодорхойлохын тулд
өгөгдөл цуглуулах, хуримтлагдсан хог хаягдлын орон зайн хамрах хүрээг зураглах геофизикийн
судалгаа, авсан үр дүнг давхар шалгаж, янз бүрийн байршилд дээж авах туршилтын цооног багтана.
Бохирдлын хэмжээг тодорхойлсны дараа талбайг нөхөн сэргээх/бохирдлыг арилгахад шаардлагатай
арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор эрсдэлд суурилсан арга барилаар талбайн тодорхой стратегийг
ашиглах болно. Аудитын үеэр мэдээлэл цуглуулах ажил явагдаж байсан бөгөөд хог хаягдлын
төрлийг ангилж бараг дуусаж, боловсруулж буй "Хог хаягдлын менежментийн стратеги, ангилах
журамд" тусгахад бэлэн болсон байв.
5.3.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Эрдсийн бус хаягдлын менежмент
Байхгүй

Ажиглагдсан зүйлс – Эрдсийн бус хаягдлын менежмент
16. Дугуй, аккумулятор, агаарын шүүлтүүр, тос гэх (WMM4) зэрэг тодорхой хог хаягдлын
ангилалд зайлуулах бодит шийдлийг тодорхойлохоор ажиллаж байна.
17. Аюултай бус хаягдал болгож боловсруулах боломж олгохын тулд түр ажиллагаатай
ХМТ дээр хуримтлагдсан зарим химийн бодис, уусгагчийг саармагжуулах оновчтой
шийдлийг тодорхойлохоор ажиллах (БОНХЗ-ийн 2013 оны 10-р сарын аудит, WM09,
Хог хаягдал цуглуулах, зөөх ерөнхий журам18).
18. Зураг төслийн үзүүлэлтийн дагуу шинэ байнгын ажиллагаатай ХМТ-ийг зөв зохистой
ажиллуулж, бидний ажиллах үеэр ажигласан нөхцөлөөр арчилж тордохын тулд тухайн
хэсгийн ЭМААБО-ны ахлагч/супервайзор ерөнхий эмх цэгцийг шалгах ердийн үзлэг
шалгалт хийхийг үргэлжлүүлэх.

5.4

АЮУЛТАЙ БОДИСЫН МЕНЕЖМЕНТ, БОХИРДЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

5.4.1

Төслийн стратеги

Төслийн хэмжээнд аюултай бодисын менежментийн ерөнхий стратегийг ОТ төслийн БОНМТ-ний
ерөнхий төлөвлөгөөнд багтсан бөгөөд ОТ боловсруулсан Аюултай материалын менежментийн
төлөвлөгөөнд19 заасан байгаа. Уг төлөвлөгөөнд савлаагүй, эзлэхүүнтэй аюултай бодис асгарч
гоожих, байгаль орчин бохирдуулахаас сэргийлэх, аюулгүй түр хадгалах, тээвэрлэхийн талаар Оюу
Толгойн ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдэд (Гэрээт гүйцэтгэгчдийн менежментийн төлөвлөгөөгөөр
дамжуулан) зориулсан ерөнхий зааврыг өгнө. Тус төлөвлөгөө Оюу Толгойд өдөр тутам аюултай
бодистой харилцаж ажиллахтай холбоотой тодорхой мэдээллийг өгдөг хэд хэдэн журамд
тулгуурладаг. Аюултай бодистой ажиллах, тээвэрлэх, хадгалах үйл ажиллагаанд туслах Аюултай
бодисын менежментийн журам, аюултай бодис асгарсан тохиолдлыг зохистой удирдах арга
хэмжээнд чиглэсэн Бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний журам үүнд багтана.
5.4.2

Ажиглагдсан зүйлс

Биднийг ажиллах үеэр өгсөн мэдээлэл, газар дээр нь ажиглагдсан зүйлээс үзвэл одоогийн байдлаар
төслийн янз бүрийн талбайд хэрэглэгддэг гол аюултай бодис нь хөнгөн, хүнд тээврийн хэрэгслийн
шатах, тослох материал, бусад холбогдох химийн бодис юм. Ерөнхийдөө аюултай бодистой зөв
зохистой ажиллаж, зориулалтын агуулахад хадгалдаг байна. Төсөл төслийн хэмжээнд ашигладаг
бүх химийн бодисын бүртгэл, мөн холбогдох Хор аюулын лавлах мэдээллийг нэгтгэдэг Кем алерт
системийг ашигласаар байна. Стандарт аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг ОТ-н дотоод
ОТPORTAL сүлжээнд байрлуулж, тусгай сургалтыг янз бүрийн ажлын байранд зохион байгуулдаг
байна. Агуулах, ажлын байранд санамсаргүй хяналт, шалгалт хийх замаар зохих шаардлага,
журмыг мөрдүүлдэг. Шалгуур/босгыг тогтоож, бүх хэлтэст үйлчилж буй Бодис асгарах тохиолдолд
авах арга хэмжээний журмыг шинэчлэхийн тулд БОНХЗ сүүлд ирж ажилласнаас хойш Химийн
18
19

Хог хаягдал цуглуулах, зөөх ерөнхий журам - Doc. №. OT-10-Е5-0001-E 2013.01.09. өдрийн.
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бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн. Тус шинэ журам бүх шингэн, нунтаг бодис асгарах
тохиолдолд үйлчилдэг бөгөөд аюултай бодис, нүүрс-устөрөгч, химийн бодис, бохирдсон материал,
хөрс, ус гэх мэт асгарахад арга хэмжээ авах процессыг тусгадаг. Тус журамд төслийн талбай бүрд
заавал байх шаардлагатай асгарсан бодисыг цуглуулах төхөөрөмжийн байршлыг зааж,
шаардлагатай багаж төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, асгарсан бодисыг тархахаас сэргийлэх
арга техник, асгарсан бодисыг цэвэрлэх, бохирдсон материалыг зохистой зайлуулах зэргийг
багтаасан үр дүнтэй арга хэмжээ авах талаар тодорхой заавар өгдөг.
Шатахууны гол агуулахаар дамжуулан М-ойл компани төслийн янз бүрийн талбайд ашигладаг түлш
шатахууныг тээвэрлэж түгээх ажлыг удирдаж, уурхайн талбайд ажилладаг хүнд даацын ачааны
машин, хөнгөн тээврийн хэрэгсэл, автобусны зогсоол/түгээх цэгийг түлшээр хангадаг. Түлш
түгээгч ачааны машин буюу жижиг оврын тусгай зориулалтын цистернээр тоноглогдсон тээврийн
хэрэгслээр ил уурхай болон уурхайн бусад алслагдсан газарт ажиллаж байгаа хүнд машин,
механизмыг түлшээр хангаж байна.
Тосолгооны тос, тосолгооны материал, химийн бодис үйл ажиллагааны агуулахад хадгалагдаж
байдаг.
Хадгалах талбайг бетоноор хучиж, асгарсан зүйлийг шахуурга руу оруулахаар
хамгаалалтын далан эсвэл налуутай хийдэг байна. Өмнөх удаа ажиллахдаа дурдсаны дагуу, мөн
байнга сайжруулах үүднээс наранд халж, бороонд норох тохиолдлыг бууруулахын тулд удаан
хугацаагаар торхыг хадгалах магадлалтай хэсэгт сүүдрэвч байгуулах талаар бодолцохыг дахин
анхааруулж байна.
Трансвест компани баазын үндсэн засвар үйлчилгээний талбай, цехийг зохистой удирдаж
ажилласаар байгаа бөгөөд барилгын үе шат эхэлснээс хойш бүх хүнд машин механизм, ачааны
автомашины засвар үйлчилгээг хариуцдаг. Үүний өмнө ажиллах үеэр тэмдэглэсэн нэг асуудал нь их
бороо орох үед үерийн ус урсаж, өөр газраас цех руу орохтой холбоотой байв. 3-р сард хийсэн
аудитын явцад борооны усыг тарааж, хүнд хүнд даацын ачааны машиныг байгууламжид нэвтрэх
боломж олгохын тулд зохих хэмжээтэй хуудсан урсгал тараагчийг суурилуулах шийдлийг
тодорхойлсон. ОТ суурилуулахад хүнд хэцүү байдгаас шалтгаалан урсгалын чиглэл өөрчлөх
гадаргуугийн төхөөрөмж эсвэл өөр бусад ус цуглуулах систем суурилуулаагүй болохыг аудитын
үеэр хэлсэн. Үерийн ус хальж урсах ховор тохиолдолд гар аргаар арга хэмжээ авч, шингээдэг
материал ашиглах болно. Хүнд даацын ачааны автомашины угаах хэсгийг барьж дууссан бөгөөд
байгууламж ажиллаж байна.
5.4.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Арга хэмжээ – Аюултай бодисын менежмент, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
Байхгүй.

Ажиглагдсан зүйлс – Аюултай бодисын менежмент, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
19. Удаан хугацаагаар хадгалах торхыг нарны туяа болон борооны уснаас хамгаалахын
тулд гол шатахууны депо болон агуулахын ойролцоо тос тосолгооны материал мөн
химийн бодис хадгалдаг газар сүүдрэвч барихыг бодолцох.
20. Гэрээт гүйцэтгэгчид болон төслийн талбайн ахлах ажилчид аюултай материалыг түр
хугацаанд хадгалж байгаа өөр өөр газруудад бодис асгарсан үед хэрэглэх иж бүрэн
багаж төхөөрөмжийг хангалттай хэмжээгээр зөв байрлуулсан эсэхийг тогтмол шалгаж
хянах.

5.5

АГААРЫН ЧАНАР

5.5.1

Төслийн стратеги

ОТ төслийн БОННҮ-ний С2–р бүлэгт төслийн барилга угсралт, үйл ажиллагааны улмаас гарч
болзошгүй агаарын чанартай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг тодорхойлсон байна.
Тоосонцрын болон хийн хаягдлыг зохицуулах ерөнхий стратегийн тухай Ашиглалтын үе шатны
Энэ
Агаарт ялгарах хийн хаягдал менежментийн төлөвлөгөөнд20 (АЯХХМТ) дурдсан.
менежментийн төлөвлөгөө нь Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын,
20
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менежментийн төлөвлөгөө, Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, Газар ашиглалтын менежментийн
төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарт нөлөөлөх бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй шууд холбоотой
юм.
АЯХХМТ-ний гол зорилго нь төслийн холбогдох стандартуудыг тодорхойлох мөн төслийн үүрэг
хариуцлага, мониторинг хийх, тайлагнах журам, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд зэргийг
тодорхойлоход оршино. ОТ-ын Агаарын чанарын мониторингийн төлөвлөгөө21 (АЧМТ) нь
АЯХХМТ-г хэрэгжүүлэх үндсэн журам юм. АЧМТ нь Уурхайн лицензэт талбай дотор болон гадна
байрлах мониторингийн цэгүүд, хүрээлэн буй орчинд болон мөн утаанд мониторинг хийх журмыг
тодорхойлно. Тайлагнах шаардлагуудыг мөн тодорхойлсон байна. АЯХХМТ-нд ямар ч өөрчлөлт
ороогүй байна.
Ажиглагдсан зүйлс

5.5.2

Цахим мэдээллийн өрөөнд өгсөн мэдээлэлтэй танилцаж,11-р сарын 8-12-ны өдөр талбайд ажиллаж,
Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнуудтай захидлаар харилцсаны үндсэн дээр энэ хэсэгт дурдсан
зүйлсийг илрүүлсэн болно. Агаарын чанартай холбоотой мониторингийн мэдээллийг Байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх жилийн тайланд нэгтгэнэ. Уг жилийн тайланг Монгол
улсын Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд хүргүүлдэг. Жилийн тайлангийн үр дүнг ирэх
жилийн Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөө болон Мониторингийн Хөтөлбөрийг
боловсруулахад ашигладаг.
5.5.2.1

Орчны агаарын чанар

Хуурай, үржил шимгүй орчинтой тул төслийн талбайд салхитай үед шороон шуурга тавьж, орчны
агаарын чанар, тэр дундаа тоосонцрын агууламжид нөлөөлдөг. 2014 оны 9-р сард гуравдагч
этгээдийн гүйцэтгэгч Агаар мандалд тархах загварчлалын шинэчилсэн тайланг боловсруулжээ. Тус
тайлангийн зорилго орчны агаарын чанарын хяналт шинжилгээний үр дүн, байгаль орчны эмзэг
хүчин зүйлсэд нөлөөлөх боломжийг үнэлэхэд оршиж байв. 2013 оноос хойш ОТ талбайд тоосны
хяналт шинжилгээний нэгтгэсэн үр дүнг 5.2 хүснэгтэд нэгтгэн харуулав
Хүснэгт 5.2: 2013 Орчны тоос (Тоосонцрын 10 агууламж)
Талбайд

Талбайгаас 10
км дотор

Төслийн шалгуур
үзүүлэлт

Талбайд
давсан %

Талбайгаас бус
газар давсан %

Богино хугацааны
3
хамгийн их (мкг/м )

564

540

50

1129

1076

Олон жилийн
3
дундаж (мкг/м )

135

81

40

337

202

Талбайд болон талбайгаас өөр газар хэмжсэн үзүүлэлт РМ10 хувьд төслийн стандартаас хэтэрсэн
байна. Тоосжилтыг талбайд бууруулахдаа ХХБ-аас бусад бүх овоолгын байгууламж, мөн талбайн
замыг усалдаг. Гэсэн хэдий ч зөрчлийн тоо АЯХХМТ-ний гол гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд
заасан жилд таван удаа байх AQ-KPI02 босгыг давсан байна. Барилгын кэмп, Манлай бааз, 1, 2-р
Босоо амны байршил зэрэг байгаль орчны гол ач холбогдолтой газарт гадаргуугийн түвшинд орчны
бохирдуулагч бодисын агууламжийг Агаар мандалд тархах загварчлалын тайланд үнэлсэн. Хэвийн
үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлд орчны бохирдуулагчдын гадаргын түвшний концентрацыг Төслийн
стандартаас (ЕХ-ны Орчны агаарын чанарын стандарт) доогуур байсан. Гэсэн хэдий ч дизель
генераторыг ашиглах явцад Манлай баазад УЛТ-н гадна болон УЛТ-д NO2 агууламж богино
хугацаанд хэтэрсэн байдаг. Дамжуулах шугамын үйлчилгээ тасалдах үед л зөвхөн дизель
генераторыг ашиглах хэрэгтэй болохыг тэмдэглэж байгаа бөгөөд хийн бохирдуулагч бодисын
гадаргуугийн түвшний концентрац таван жилийн загварчилсан хугацааны 99% Төслийн стандартаас
бага байх болно гэж таамаглаж байна.
Оюу Толгой мониторингийн хэтрэлтэй холбоотой үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажилладаг.
Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ агаарын чанарыг бохирдуулагч бодисыг бууруулах боломжтой болгосон
төслийн талбайд үр дүнг илүү сайн баримтжуулахын тулд 2015 онд энэ үйл ажиллагааны
21
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төлөвлөгөөг сайжруулахаар төлөвлөж байна. . Эдгээр санаачилгын амжилтын илүү сайн хянах
боломжийг график дүрс зураг олгодог.
Өмнөх аудитын тайланд тэмдэглэсэнчлэн AЯХХМТ-нд заасан үүрэг амлалтаа биелүүлж, төслийн
шалгуур үзүүлэлттэй холбоотой орчны агаарын чанарт хяналт тавихын тулд талбайд байгаа орчны
агаарын хяналт шинжилгээний сүлжээ сайжруулахыг шаарддаг. Худалдан авсан материал
AЯХХМТ-ний шаардлагыг хангаж чадах эсэхийг магадлахаар тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлтийн
жагсаалтыг хөндлөнгийн гүйцэтгэгч боловсруулсан байна Энэхүү тоног төхөөрөмжийг худалдан
авах хүсэлтийг 2014 оны 11-р сард хуралдахаар төлөвлөсөн худалдан авах хороонд танилцуулах
болно. Хэрэв хороо баталбал хүсэлтийн дагуу тендер зарлана. Өмнөх аудитын (2014 оны 8-р сар)
мэдээллээс үзвэл 2014 оны 11-р сард шаардлагатай тоног төхөөрөмж талбайд авчирч, суурилуулахад
бэлэн байх болно гэж үзэж байна. 6 – 12 сарын дотор суурилуулна гэж одоогоор тооцоолж байгаа
тул энэ зүйл зөрчил хэвээр байна.
Өмнөх аудитын тайланд тэмдэглэсэнчлэн том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын (ТШХO) байгууламжид
их хэмжээний тоос (тоосонцор) үүсдэг. 2013 оны 6-р сард Байгаль орчны хэлтэс эдгээр нөхцөлийг
хэмжиж, шалтгааныг дурдсан хураангуй тайлан боловсруулсан. Бууруулах арга хэмжээний
нарийвчилсан инженерийн судалгааг үүний дараа хийж, тоосыг хөөсөөр дарах төхөөрөмжийг
ашиглахыг хамгийн оновчтой хэмээн тодорхойлсон. Худалдан авахыг зөвшөөрсний дараа зайлшгүй
шаардлагатай дэд бүтцийг хүргэхэд зарим нэг саатал гарсан байна. Гэсэн хэдий ч одоо суурилуулж
дуусаж байгаа бөгөөд байгууламжийн нөхцөлд томоохон ахиц гарах болно гэж үзэж байна.
Тоосонцрыг бууруулахад гарах амжилтыг тоогоор илэрхийлж хэмжихийн тулд орчны хяналтшинжилгээг ТШХО дээр хийнэ.
5.5.2.2

Яндангийн утааны чанар

2013 оны 10-р сараас хойш ихэнх генераторыг унтрааж, ашиглалтын бэлэн байдалд байлгаж байна.
Үүний үр дүнд эх үүсвэрийн хийн ялгаруулдаг ихэнх эх үүсвэрийг ашиглахаа больсон байна.
Талбайд хоёр уурын зуух үлдсэн байгаа. Үүний хамгийн чухал нь нисэх онгоцны буудалд
хэрэглэдэг маш бага зуухтай Төв дулааны станцын (ДТС) зуух байна. AЧMТ-нд тодорхойлсон
сарын давтамжийн дагуу яндангаар гарах утаанаас шууд дээж авах боломжтой хяналт
шинжилгээний тоног төхөөрөмж дулааны төв станц (ДТС) дээр одоогоор байхгүй байна. Үүнийг
шийдвэрлэхийн тулд ОТ төсөл ДТС, шатаах зуух, Ханбумбат (ОТ) нисэх онгоцны буудлын нүүрсэн
галлагаатай зуухнаас сар бүр яндангаас утааны шинжилгээ авах хөндлөнгийн гүйцэтгэгч болох
Монгол улсын Цаг уур, орчны шинжилгээний газартай (ЦУОШГ) гэрээ байгуулсан байна.
Монгол улсын Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн (ШУТИС) уурын зуухны туршилт,
судалгааны төв (ЗТСТ) хамгийн сүүлд 2014 оны 10-р сард ДТС дээр утаанаас дээж авсан. ДТС 29
мВт-ын хоёр , 7 мВт-ын хоёр уурын зуухтай бөгөөд нийтдээ 72 мВт-ын хүчин чадалтай. ЦУОШГ
утаанаас дээж авах үед ажиллаж байсан хоёр зуух болох 1-р уурын зуух , 2-р уурын зуухнаас (аль
аль нь 7 мВт) дээж авсан. AЧMТ-ний (5.3 Хүснэгт ) Б Хавсралтад тодорхойлсноор 2014 оны 2-р сар,
10-р сард авсан дээжийг төслийн стандарттай тулгаж үнэлдэг. 7 мВт, 29 мВт-ын уурын зууханд
NOx, SO2, тоосонцрын агууламж төслийн стандартаас хэтэрсэн болохыг өгөгдөл харуулсан.
Хүснэгт 5.3: Утаанаас авсан дээжийн үр дүн - ДТС
Үзүүлэлт
29 МВт-ын #4-р зуух
7 МВт-ын #1-р зуух (2014
оны 10-р сард дээж авсан)

NOx (мг/м3)

SO2 (мгg/м3)

Тоосонцор

91

303

80,8

2609

2491

160

Хууль тогтоомжид заасан удирдамж
AЧMТ-ний
шалгуур үзүүлэлт
(MNS) 6298:2011

төслийн

200

200

20

450

600

200

1

7 МВ-ын 2-р уурын зуухны өгөгдөлд алдаа байгаа боловч 1-р уурын зуухны хувьд дээжийн үр дүн бараг ижил
төстэй байх төлөвтэй байна.
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2-р зууханд NOx хийн үзүүлэлт Төслийн шалгуур үзүүлэлтээс хэтэрч байгааг үр дүн харуулсан.
SO2, тоосонцрын хэмжээ хоёр уурын зууханд Төслийн шалгуур үзүүлэлтээс хэтэрч байна. 2014 оны
эхээр ШУТС-ийн Уурын зуухны судалгаа, туршилтын төв (УЗСТТ) ДТС-ын усны зуухны гүйцэтгэл
ажиллагааг нухацтай судалж туршжээ. Савлах байранд шохойн чулуу, мөн нэмж Хүннү нүүрсний
компанийн нэгж жинд 7% шохойн чулуугаар бүрэхийг судалгаанд зөвлөмж болгожээ. Талбайд
шохойн чулуугаар хангах найдвартай эх үүсвэрийг олж авахад бэрхшээлтэй байсан бөгөөд дээр
дурдсан туршилтын үед ямар ч шохойн чулуу (SOx өндөр агууламжтай болгоно) нэмэхгүй байлаа.
Шохойн чулуугаар найдвартай хангах гэрээ байгуулсан бөгөөд 29 мВт-ын уурын зуухыг ажилд
оруулах ашиглалтын шаардлагын дагуу 2014 оны 12-р сард нийлүүлэх төлөвтэй байна. 29 мВт-ын
уурын зуухны хөргөх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэмэлт инженерийн ажлыг 2015 оны зун
үйл ажиллагааг зогсоосны дараа хийхээр төлөвлөсөн. 29 мВт-ын уурын зуухыг сайжруулах эдгээр
ажлыг хийснээр NOx, СО ялгарлыг бууруулна гэж таамаглаж байна.
5.5.2.3

Шатаах зуух

Төслийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу боловсруулсан зураг төслийн дагуу худалдан авсан шатаах
зуух талбай дээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч (Инсинко компани)
төхөөрөмжийн нөхцөл/ажиллагааг үнэлэхээр талбайд 2014 оны 1-р сар, 10-р сард ажилласан. 1-р
сард хийсэн үзлэг шалгалтаар тус шатаах зуухын ерөнхий нөхцөл маш муу, ерөнхий засвар
үйлчилгээ хийдэггүй болохыг илрүүлсэн. Тус төхөөрөмжийн агаарын тэсэлгээний хөргүүр, дулаан
солилцуур хөлдөж, зохисгүй өөрчлөлт хийсэн шинж тэмдэг харагдаж байлаа. Үйлдвэрлэгчийн
үнэлгээгээр шатаах зуухыг үзүүлэлтээс нь хэтрүүлэн ашиглаж, талбайд гарч буй бөгөөд шатаах
зууханд шатааж буй аюултай материалын хэмжээ төхөөрөмжийн хүчин чадлаас хэтэрсэн байна гэж
дүгнэсэн.
2014 оны 10-р сард талбайд ажиллах үеэр үйлдвэрлэгч компани төхөөрөмжийг дураараа өөрчлөх
(жиш. засвар үйлчилгээний оролтын битүүмжилсэн тагийг авах, үнсний хаалтыг салгаж авах), буруу
ашиглах (жиш. хийн шүүлтүүрийг брезентээр таглах, тохируулагчийн мотороос цахилгаан утсыг
салгаж авах) тохиолдол байна гэж дүгнэсэн. Инсинко компани шатаах зуухыг зөв зохистой
ажиллуулахад учирч буй эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхээр хэд хэдэн удаа засвар хийсэн. Үүний
дараа бүрэн системийн туршилт хийж, зохистой ажиллаж байгаа эсэхийг магадлахын шатааж
туршсан юм. Үүнээс гадна Оюу Толгойн операторуудад ачих саванд хэрхэн хаягдлыг зөв хольж
хийх талаар сургалт зохион байгуулсан юм. Хэдийгээр Инсинко компанийн тайланд эдгээр
операторуудыг сургалтад бүрэн хамруулсан гэж бичсэн ч БОНХЗ эдгээр оператортай ярилцахад тус
төхөөрөмжийг хэрхэн ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх талаар хангалттай заавар өгөөгүйд сэтгэл
дундуур байсан гэж байв. Өмнөх аудитын үеэр шатаах зуухны ажиллагаа муу гэсэн асуудал байсаар
ирсэн тул энэ тодорхой бус зүйлийг шийдвэрлэхийг БОНХЗ зөвлөж байна.
Оюу Толгой одоо хаягдал тосны шүүлтүүрийг доторлосон хаягдлын менежментийн байгууламж руу
урсгаж байгаа бөгөөд шатаах зуухны ачааллыг үлэмж багасгажээ. Үйл ажиллагаанаас агаарт
ялгарах утааны чанарт дээж авах төхөөрөмжийг зассан байна. Оюу Толгой сар тутам утаанаас дээж
авах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр гуравдагч этгээдтэй (ШУТИС) гэрээ байгуулсан байна. Харин
ШУТИС-ийн хэрэглэдэг дээжийн програм Төслийн шалгуур үзүүлэлт, AЧМТ-ний В хавсралтад
заасан бүх үзүүлэлтээр тооцдоггүй. (жишээ нь хүнд металл, диоксин, фуран) Мөн дээжийн үр дүнг
төсөл Төслийн шалгуур үзүүлэлттэй бус (Хаягдал шатаах тухай 2000/76/ЕС дугаартай ЕХ-ны
захирамж) MNS 6342:2012 стандарттай тулгаж үнэлсэн.
5.5.2.4

Хүлэмжийн хийн тооцоолол, эрчим хүчний хэмнэлт

ОТ компани хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаа тооцож бүртгэдэг бөгөөд 2014 оны 9-р сарыг дуустал
нийт 944296 CO2 (eq) хүлэмжийн хий ялгаруулсан гэж тайлагнасан байна. 2013 онд ялгарсан нийт
хүлэмжийн хий 1066279 СО2 (eq) байв. Хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим хүчний хэмнэлтийг
сайжруулах боломжийг 2014 оны дотоод санамж бичигт тодорхойлсон. Оюу Толгой талбайн янз
бүрийн барилга байгууламжийг ДТС-тай холбох зэрэг арга хэмжээг аль хэдийн хэрэгжүүлсэн. Энэ
нь ялгарах хийн чанарыг сайжруулахаар үйл ажиллагаа, инженерийн хяналтыг тавих нэг байршил
бий болгож байна.
Байнгын төмөр замын талбайг төвийн эрчим хүчний сүлжээнд холбох, одоо ашиглаж буй нүүрсээр
галладаг гэрийг цахилгаанаар хангах зэрэг хэрэгжүүлж болох төслийг тодорхойлсон. Байгаль
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орчны баг ялгарах утааны хяналтыг зураг төслийн үзүүлэлтэд тусгахын тулд уурхайн талбайд
зориулж шинэ тоног төхөөрөмж худалдаж авахад оролцдог байна.
5.5.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Агаарын чанар
М1.11 Өмнөх аудитын тайланд тэмдэглэсэнчлэн том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын
(ТШХO) байгууламжид их хэмжээний тоос (тоосонцор) үүсдэг. 2013 оны 6-р
сард Байгаль орчны хэлтэс эдгээр нөхцөлийг хэмжиж, шалтгааныг дурдсан
хураангуй тайлан боловсруулсан. Бууруулах арга хэмжээний нарийвчилсан
инженерийн судалгааг үүний дараа хийж, тоосыг хөөсөөр дарах төхөөрөмжийг
ашиглахыг хамгийн оновчтой хэмээн тодорхойлсон.
Худалдан авахыг
зөвшөөрсний дараа шаардлагатай дэд бүтцийн байгууламжийг хүргэж
суурилуулахад зарим саатал гарсан бөгөөд тус бүтээгдэхүүний зөрчил хэвээр
байна. Гэвч одоо суурилуулж дуусаж байгаа бөгөөд тус байгууламжийн нөхцөл
ихээхэн сайжирна гэж тооцож байна. Тоосонцор бууруулахад гарах амжилтыг
тоогоор илэрхийлж хэмжихийн тулд орчны хяналт-шинжилгээг ТШХО дээр
хийнэ. (AQ05).
M1.12 Өмнөх аудитын тайланд тэмдэглэсэнчлэн AЯХХМТ-нд заасан үүрэг амлалтаа
биелүүлж, төслийн шалгуур үзүүлэлттэй холбоотой орчны агаарын чанарт
хяналт тавихын тулд талбайд байгаа орчны агаарын хяналт шинжилгээний
сүлжээ сайжруулахыг шаарддаг. Худалдан авсан материал AЯХХМТ-ний
шаардлагыг хангаж чадах эсэхийг магадлахаар тоног төхөөрөмжийн
үзүүлэлтийн жагсаалтыг хөндлөнгийн гүйцэтгэгч боловсруулсан байна Энэхүү
тоног төхөөрөмжийг худалдан авах хүсэлтийг 2014 оны 11-р сард хуралдахаар
төлөвлөсөн худалдан авах хороонд танилцуулах болно. Хэрэв хороо баталбал
хүсэлтийн дагуу тендер зарлана. Өмнөх аудитын (2014 оны 8-р сар) мэдээллээс
үзвэл энэ төхөөрөмжийг 2014 оны арваннэгдүгээр сард суурилуулахад бэлэн
болох юм байна. Цаашид 6 – 12 сарын дотор (өөрөөр хэлбэл 2015 оны эцэс
гэхэд) суурилуулна гэж одоогоор тооцоолж байгаа. (AЧМТ 1.5 хэсэг; AЧМТ A
хавсралт; AQ-KPI02)
М1.13 AЯХХMТ-нд тодорхойлсон сарын давтамжийн дагуу яндангаар гарах утаанаас
шууд дээж авах боломжтой хяналт шинжилгээний тоног төхөөрөмж дулааны
төв станц (ДТС) дээр одоогоор байхгүй байна. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд ОТ
төсөл ДТС, шатаах зуух, Ханбумбат (ОТ) нисэх онгоцны буудлын нүүрсэн
галлагаатай зуухнаас сар бүр яндангаас утааны шинжилгээ авах хөндлөнгийн
гүйцэтгэгч болох Монгол улсын Цаг уур, орчны шинжилгээний газартай
(ЦУОШГ) гэрээ байгуулсан байна. ДТС- дээр 2014 оны 2, 11-р сард авсан
дээжээс үзвэл NOx, SO2, мөн тоосонцрын хэмжээ төслийн стандартаас хэтэрсэн.
2015 оны зун хаахтай холбогдуулан шохойн чулууг найдвартай ханган
нийлүүлж, нэмэлт зураг төслийн ажил хийхээр төлөвлөж байгаа нь хийн
хаягдлын чанарыг сайжруулна гэж таамаглаж байна. (AM03, AQMP Б хавсралт).
М2.4

Төслийн шатаах зуух үйлдвэрлэгч 2014 оны 10-р сард талбайд ажиллахдаа тус
төхөөрөмжийг зохисгүй байдлаар өөрчилсөн, буруу ажиллуулдаг талаар
тэмдэглэсэн байна. Үүний дараа хэд хэдэн удаа засвар хийсэн. Үүний дараа
бүрэн системийн туршилт хийж, зохистой ажиллаж байгаа эсэхийг магадлахын
тулд шатааж туршсан юм. Оюу Толгой сар тутам утаанаас дээж авах ажлыг
гүйцэтгүүлэхээр гуравдагч этгээдтэй (ШУТИС) гэрээ байгуулсан байна. Харин
ШУТИС-ийн хэрэглэдэг дээжийн програм Төслийн шалгуур үзүүлэлт, AЧМТний В хавсралтад заасан бүх үзүүлэлтээр тооцдоггүй. (жишээ нь хүнд металл,
диоксин, фуран) Мөн дээжийн үр дүнг төсөл Төслийн шалгуур үзүүлэлттэй бус
(Хаягдал шатаах тухай 2000/76/ЕС дугаартай ЕХ-ны захирамж) (AM06, АЧМТ
В хавсралт) MNS 6342:2012 стандарттай тулгаж үнэлсэн.
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5.6

ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРГЭЭ

5.6.1

Төслийн стратеги

3-р улирлын мониторингод Төслийн шалгуур үзүүлэлт хэтрээгүй. 2014 оны эцэст жил бүрийн
чичиргээний судалгааг дуусгана.
5.6.2

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Арга хэмжээ – Дуу чимээ, чичиргээ
Байхгүй.

5.7

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

5.7.1

Төслийн стратеги

Төсөл хэрэгжих хугацаанд онцгой байдалтай тулгарч ажиллах төслийн ерөнхий стратегийг
Ашиглалтын үеийн онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, арга хэмжээний төлөвлөгөөнд
(ОБҮББАХТ)22 тодорхойлсон бөгөөд ашиглалтын үе шатанд Оюу Толгойд байвал зохих онцгой
байдлын үед авах арга хэмжээ, бэлэн байдлын журам, үүргийг тусган харуулдаг. ОТ-н
боловсруулсан онцгой байдал тохиолдоход авах арга хэмжээг тодорхойлсон арга хэмжээний
төлөвлөгөө, журам тус баримт бичгийг дагалддаг. 2014 оны 9-р сард талбайн Онцгой байдлын үед
авах арга хэмжээний журмыг шинэчлэх боловсруулсан болно.
5.7.2

Ажиглагдсан зүйлс

2014 оны 9-р сард (v1.2) Талбайн онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний журмыг шинэчилж, ил
уурхай болон гүний уурхайн нөхцөл, нисэх онгоцны буудал, орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж болох
үйл ажиллагаанд авах шаардлагатай онцгой байдлын үеийн арга хэмжээний журмыг
хэрэгжүүлэхийг шаардах аюул, осолд үндэслэн Талбайн онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд (25 тохиолдол) тодорхойлсон бүх тохиолдлыг тусгасан. Шуурхай ажиллагаа, тогтоон
барих, хянах, цэвэрлэх, мэдээлж тайлагнах зэргийг харгалзан тухайн аюул ослын мөрөөр авах
төлөвлөсөн үйл ажиллагааг эдгээр журамд тайлбарлан харуулдаг. Энэ баримт бичигт заасан
ерөнхий үйл ажиллагаанаас гадна Монгол улсын Уул уурхайн яаманд засвар үйлчилгээ, арчилгаатай
холбоотой Гүний уурхайн онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг ирүүлэх
шаардлагатай. Суурин болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалт, засвар үйлчилгээнд
зориулан энэ тусдаа төлөвлөгөөг мөн шинэчилсэн. (2014 оны 8-р сар) Тусад нь Онцгой байдлын үед
авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулахыг шаардсан өөр нэг хэсэг бол Хаягдал хадгалах
байгууламж (ХХБ)мөн бөгөөд их өндөр байгуулбал уурхайн барилга байгууламж, дэд бүтэц,
зэргэлдээ талбай, орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж болзошгүй. ХХБ-аас ус, хаягдал алдагдахтай
холбоотойгоор үерлэх түвшинг тодорхойлохын тулд хаягдлын далан нурах тохиолдлын дүн
шинжилгээ хийвэл зохих бөгөөд нөлөөлөх хүрээ хязгаар, талбайг Онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах хэрэгтэй. Үүний дараа Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд хэрэгжүүлэхэд хүргэх хүчин зүйлс, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, мэдээлэхэд
тавих шаардлага, төлөвлөгөөг түгээх, дасгал сургуулилт, төлөвлөгөөний менежмент зэргийг
тусгана.
ОТ-н Бизнесийн тогтвортой байдал, арга хэмжээний стратегийн дотоод үнэлгээг хийж байгаа
бөгөөд энэ үеэр Талбайн онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний журмыг шинэчлэхэд хүргэж
болох ажлын хамгийн чухал байршлыг тодорхойлж, аюул, эрсдэлийг илрүүлэхээр холбогдох
менежерүүдтэй хамтран ажиллах болно. Баяжуулах үйлдвэр, гүний уурхай, ил уурхай гэх мэт
тодорхойлсон ажлын байршилд зориулан тохиолдож болзошгүй хувилбаруудыг боловсруулна.
Удирдлагад тогтмол танилцуулга хийх, хэлтэс/байршилд тохиолдолд үндэслэсэн төлөвлөгөөт
семинар, жил бүр компанийн хэмжээнд бодит дасгал сургуулилт хийх зэргээр сургалт зохион
байгуулна. Дараах тохиолдлыг турших шаардлагатай. ХХБ нурах, автомашины цуваа өнхрөх,
асгарах, хүнсний хордлого, баяжуулах үйлдвэрт өндрөөс унах хүнийг аврах, халуунд ядрах. ОББ22 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, арга хэмжээний төлөвлөгөө - Doc. №. OT-12-PLN-0011 2013.01.09.
өдрийн.
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ийн гишүүдийг манлайллын хөтөлбөр, анхны тусламж үзүүлэх, босоо болон давчуу орон зайд аврах,
гал унтраах, агаарын тээврийн онцгой байдлын үед ажиллах, жолоочийн дээд шатны сургалтад
хамруулна. ОТ Бизнесийн тогтвортой байдал, сэргээн босгох ажил үүргийг хариуцах чадвартай
Монгол улсын удирдах ажилтныг томилон, ур чадвар эзэмшүүлэх нь тус стратегийн зорилтуудын
нэг юм.
Ослыг хянаж бүртгэх ОББ-ийн төв мэдээллийн сан үүсгэж байгаа бөгөөд 2014 оны бүх ослыг
ачаалсан байна. Энэ систем химийн бодис асгарахаас эхлээд дуу чимээтэй холбоотой гомдол гэх
мэтээр осол/зөрчлийн талаар хураангуй мэдээллийг өгнө. Хуурамч утаа, галын дохиоллыг
оролцуулахгүйгээр гал түймэр, холбогдох осолтой холбоотой түгшүүр зарлах, арга хэмжээ авах
тохиолдол хамгийн түгээмэл байдаг. Оюу Толгой хуурамч дохиолол дуугаргасан байж болох
хуучирсан галын дохиоллыг ашиглахаа зогсоохоор төлөвлөж байна.
Онцгой байдлын баг, Орон нутгийн баг орон нутагт тохиолдох ослын үеэр ажиллах журам
боловсруулсан. Үйл ажиллагааны стандарт журмын дагуу Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд хамаарах
осол гарахад Онцгой байдлын багийг (ОББ) Талбайн онцгой байдлын удирдлагын өрөөнөөс
илгээдэг. Оюу Толгойтой холбоогүй ослын хувьд Талбайн онцгой байдлын удирдлагын өрөө багийг
илгээхийн өмнө эхэлж удирдлагаас зөвшөөрөл авах ёстой. Харуул хамгаалалт, ОББ, ОУСОС, Орон
нутгийн баг зэрэг Оюу Толгойн хэлтсээс бүрдсэн Онцгой байдлын арга хэмжээний хороог
санаачилж байгуулсан бөгөөд осол зөрчил, үйл ажиллагааны жагсаалт, төлөвлөгөөний талаар
ярилцах тогтмол уулзалт хийх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Орон нутагт тохиолдох осол
зөрчилтэй холбоотой ёс заншлын асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ, Онцгой байдлын үеийн бэлэн
байдал, авах арга хэмжээний сургалт зэргийг хэрэгжүүлнэ. Орон нутгийн удирдлагыг уулзалтад
урихад анхаарч байгаа бөгөөд онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний дасгал
сургуулилтыг сурталчлахад оролцуулах боломж олгох юм. Гал унтраах, гэмтсэн хүмүүст тусламж
үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэхийг шаардсан нисэх онгоц осолдох тохиолдлыг үзүүлэн харуулах
замаар нисэх онгоцны буудлын онцгой байдлын менежментийн журмыг туршиж баталгаажуулахын
тулд ОТ 2014 оны 5-р сарын 13-нд онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний томоохон дасгал
хийсэн. Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээг сайжруулахын тулд хийсэн тус сургуулилтын
дараах үнэлгээнд үндэслэсэн зөвлөмжийг хянаж, журмын өөрчлөх эсвэл нэмэлт сургалт зохион
байгуулах ажлыг хийсэн (гал унтраах журам, ОУСОС гэмтсэн хүмүүсийг ангилж, эмнэлгийн
тусламжийг үзүүлэхийг шийдэх сэдэвтэй сургалт зохион байгуулсан)
Гадаргуугийн онцгой байдлын баг хоёр ээлжээр ажилладаг 27 гишүүнтэй бөгөөд нисэх онгоцны
буудал дээр ОББ-ийн тоног төхөөрөмжийг агуулдаг түр галын байраас онцгой байдлын ачааны
машинаар очиж ажилладаг.
5.7.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээ
M4.2

Хаягдлын даланг нурахад авах арга хэмжээний журмыг боловсруулсан хэдий ч
их хэмжээний урсамтгай бодис агуулах ХХБ-ийг нэлээд өндөр байгуулах
бөгөөд уул уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэц, зэргэлдээ газар нутаг, орон
нутгийн иргэдэд нөлөөлөх боломжтой болно. Үйл ажиллагаа, нутгийн иргэд,
байгаль орчинд нөлөөлж болох аюул тохиолдоход бэлэн байх, авах арга
хэмжээний талаар ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага, ОУСК-ийн удирдамжид
(Хаягдлын далан нурах зэрэг онцгой байдлын тухай мэдлэг ойлголт, бэлэн
байдлыг дээшлүүлэх тухай НҮББОХ-ийн ОНТМОББ-тай холбоотой
удирдамжийг иш татсан) онцлон тэмдэглэжээ. Боловсруулсан журмыг улам
дэлгэрэнгүй болгосон Онцгой байдлын үеийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулж, гарч болзошгүй нөлөөллийн хамрах хүрээг тодорхойлохын тулд
таамагласан доголдлын дүн шинжилгээнд тулгуурлан үерийн зураглал хийхийг
ХХБ шаардаж байна. (ERP02, 02b, 02c).

Ажиглагдсан зүйлс – Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээ
21. Бизнесийн тогтвортой байдал, арга хэмжээний стратегийн дотоод үнэлгээний хүрээнд
тодорхойлсон тохиолдлын мөрөөр авах нэмэлт арга хэмжээний журмыг боловсруулж,
менежментийн холбогдох хяналт, Төслийн шалгуур үзүүлэлтийн зорилготой нийцэж
байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд одоогийн тохиолдлуудыг үнэлэх. (EPRP 4.4, 5.1
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хэсэг; ERP02, ERP02b, ERP02c; Талбайн онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний
төлөвлөгөө).
22. Уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэц, орон нутгийн иргэдэд аюул учруулж болох ХХБ
доголдох тохиолдол, гарч болзошгүй нөлөөллийг үнэлж, онцгой байдлын үед явуулах
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах. (Талбайн онцгой байдлын үед авах арга
хэмжээний төлөвлөгөө, 4.4, 4.6 хэсэг, ОУСК-ийн удирдамж, ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн
шаардлага, НҮББОХ-ийн ОНТМОББ-тай холбоотой удирдамж).

5.8

ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТ

5.8.1

Төслийн стратеги

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд23 (ТМТ) Оюу Толгойн үйл ажиллагаа, гэрээт гүйцэтгэгчийн
аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг тусгажээ.
Агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааг тус
төлөвлөгөөний хамрах хүрээнээс тусдаа баримт бичигт авч үзлээ. ТМТ-нд замын зураг төсөл,
аюулгүй ажиллагааг багтаасан менежментийн хяналтыг тодорхойлж, зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах
арга хэмжээг тусгасан. Дараах журмын холбоотой баримт бичгийг ТМТ-нд дурдсан. Замын
барилга, арчилгааны журам, Хүнд тээврийн хэрэгсэл жолоодох журам, Хөнгөн тээврийн хэрэгсэл
жолоодох журам, Дугуй, обудын журам, Оюу Толгойн талбайн хэмжээний тээврийн менежментийн
төлөвлөгөө.
Ерөнхийдөө Оюу Толгойн ашиглалт, барилга угсралт, ЭМААБО-ны хэлтэс
менежментийн хяналт тавих үүрэгтэй бөгөөд БНХНА хариуцсан хэлтэс нийтийн замын аюулгүй
ажиллагааны хөтөлбөрт анхаарч ажилладаг. Гүйцэтгэгчид замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай
холбоотой зарим хяналт тавих мөн үүрэгтэй.
Тээврийн хэрэгслийг аюулгүй жолоодохоос гадна менежментийн хяналт замын тоос, ан амьтанд
нөлөөлөх аюулыг (мал, зэрлэг ан амьтан хоёуланд) шийдвэрлэх зориулалттай. Оюу Толгой-Гашуун
Сухайт, Оюу Толгой-Ханбогд, Оюу Толгой-нисэх онгоцны буудлын чиглэлийн зам дагуу малыг
аюулгүй зам хөндлөн гарах боломж олгох гарцыг суурилуулсан. Зэрлэг ан амьтад замаар аюулгүй
гарах боломж олгох өөр бусад арга хэмжээг судалсаар байна.
Хяналтыг тавихын тулд бүртгэл, үзлэг шалгалт, мониторингийн систем, зарим тохиолдолд тодорхой
төлөвлөгөөг ашиглах болно. Гүйцэтгэгчид талбайгаас бус газар үйл ажиллагаа явуулахад мөрдөх
Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай бөгөөд асуудал
илэрвэл эмзэг газруудын ойр хавьд (малчдын өвөлжөө, хаваржаа гэх мэт) тоосны менежментийн
стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд Оюу Толгой талбайн тоосны тодорхой менежментийн төлөвлөгөөг
боловсруулна.
5.8.2

Ажиглагдсан зүйлс

7-р сараас хойш баяжмалын экспорт нэмэгдсэн бөгөөд 10-р сарын 28 хүртэл 2014 онд 1203 багцыг
тээвэрлэсэн нь хуримтлагдсан нөөцийг их хэмжээгээр бууруулсан. Ойролцоогоор 16 ачааны
машинаас тус бүр бүрдсэн 35 цуваа ням гаригаас бусад өдөр өглөө хуваарьт цагт талбайгаас хөдөлж
байна. Хил дээр Гашуун Сухайтаар дамжин өнгөрөх хугацаа 2 цаг байдаг бөгөөд Хятад улс руу
нэвтрэх зөвшөөрөл олгохоос өмнө (шалгах цэгийг эс тооцвол) зогсох шаардлагагүй. Ачааны
машинаас баяжмалыг Ха Фэнг талбайд үдээс хойш буулгаж, цуваа тэр өдөртөө эсвэл дараагийн
өдөр буцдаг. Хятад улсад хонох жолооч нарыг байр сууцаар хангадаг байна.
Баяжмалыг тээвэрлэхээр дөрвөн тээврийн үйлчилгээний компанитай гэрээтэй бөгөөд гүйцэтгэгчид
жолооч нарыг удирдаж, тээврийн хэрэгсэл, асгарах бодистой холбоотой Онцгой байдлын үед авах
арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу ажиллах үүрэгтэй байдаг. Болгоомжтой жолоодох, ядарсан
үед амрах, ачаа ачих, хориглосон зан үйлдэл зэргийг тусгасан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.
Олон нийт, мал сүрэг, зэрлэг ан амьтан, байгаль орчинтой холбоотой санал гомдлыг шийдвэрлэхийн
тулд Орон нутгийн зааварчилгааны хөтөлбөрийг санаачилсан. Жолооч нарын 60 гаруй хувь Орон
нутгийн зааварчилгааны хөтөлбөрт хамрагдсан. Тоос асуудал үүсгэсэн боловч замыг хучсаны дараа
Оюу Толгойн олон тээврийн хэрэгслийн хувьд асуудал байхаа больсон (нүүрс зөөдөг ачааны
машины тоотой харьцуулбал)
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Ха Фэнг талбайд 80 хүртэлх жолооч хонож байрлах боломжтой. Жолооч нарын гомдлыг
гүйцэтгэгчдийн супервайзороор дамжуулан хүлээж авч, судлах системийг нэвтрүүлсэн. Гаргасан
гомдол ихэвчлэн Хятад улс дахь байр сууцтай холбоотой байгаа бололтой бөгөөд Оюу Толгой
эдгээр гомдлыг шийдвэрлэх боломж нөхцөл бага байна. Жолооч нар хууль бус наймааг хориглосон
дүрэм журмыг мэддэг бөгөөд хил дээр шалгадаг тул саад бэрхшээл учруулдаггүй байна.
ОТ-ГС замаар хэр их хөдөлгөөний урсгал байгааг хянах зорилгоор замын хөдөлгөөний хяналтыг
хэрэгжүүлж байна. Хяналтын станцыг ОТ-гоос ойролцоогоор 32 км зайд суурилуулж, замд
суурилуулсан цахилгаан соронзон ороомгийг ашиглан хүнд (богино), хөнгөн (урт) тээврийн
хэрэгслийг илрүүлэх боломжтой Хоёр эгнээнд хоёр урсгалтай замын хөдөлгөөнийг хянан ОТ руу
шууд дамжуулж, цувааны мэдээлэл, зэрлэг ан амьтны (цагаан зээр, хулан) хөдөлгөөнийг газарзүйн
байршил тогтоох төхөөрөмжөөр хянана.
Төслийн зам, замын доогуур тавьсан хоолойг шаардлагад нийцүүлэн тавьж арчилдаг бололтой. ОТГС зам дагуу ажиглахад малчид зам хөндлөн гарах гарц, мөн зэрлэг ан амьтан гарах магадлалтай
хэсэгт тэмдэг тавьсан байв. Зэргэлдээ зам талбайд барилга байгууламж барьсны дараа цэвэрлэх
ажлыг хийсэн нь тодорхой байгаа бөгөөд замгүй газар жолоодсон ноцтой тохиолдол харагдсангүй.
5.8.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Тээврийн менежмент
Байхгүй.

Ажиглагдсан зүйлс – Тээврийн менежмент
23. Бүх жолоочийг Орон нутгийн зааварчилгааны хөтөлбөрт хамруулах (TMP13). Аюулгүй
ажиллагаа, орон нутгийн асуудлаар байнга мэдээлэл өгөх зорилгоор Орон нутаг
хариуцсан багийг сар бүрийн уулзалтад оролцуулах.

5.9

БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

5.9.1

Төслийн стратеги

Өмнөх аудитын тайланд дурдсанчлан Оюу Толгой биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай
холбоотой бүх үйл ажиллагааг нэгдмэл байдлаар төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хянах боломжтой байхын
тулд биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын нөлөөг бууруулах, мониторингийн арга хэмжээг
Төслийн Үйл ажиллагааны Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын менежментийн
төлөвлөгөөгөөр (БТЗОЯБМТ) дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Биологийн олон янз байдалтай холбоотой
үүрэг амлалт, шаардлагыг бусад хэд хэдэн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан.
Оюу Толгой, Зээлдүүлэгчид, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын мэргэжилтнүүд
БТЗОЯБМТ-г хянаж шинэчилсэн бөгөөд БОНХЗ-ийн аудиттай зэрэгцэн холбогдох үйл ажиллагааг
болгож шинэ хувилбарыг мөн нарийвчлан хянасан. Цаг хугацаанд оруулах зохих өөрчлөлт,
ялангуяа зэрлэг ан амьтны гаралтай хууль бус бүтээгдэхүүн, ургамал, газар ашиглалтын менежмент,
нөхөн сэргээлт, замгүй газар жолоодохтой холбоотой холбогдох төлөвлөгөө, журмын өөрчлөлтийн
талаар тохиролцохын тулд энэ процессын хүрээнд Оюу Толгойн Зээлдүүлэгчдэд илгээсэн
Өөрчлөлтийн тухай хоёр албан ёсны мэдэгдэлтэй холбоотой асуудлуудыг мөн авч үзсэн. Эдгээр
санал болгосон өөрчлөлтийн үр дагавартай холбоотойгоор ажиглагдсан зүйлсийг доорх холбогдох
хэсэгт авч үзлээ.
БТЗОЯБМТ-ний үйл ажиллагааг үүргийн бүртгэл, тодорхой хяналтын тайлбар бүхий холбогдох
хяналтын системийг ашиглан хэрэгжүүлдэг. Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын хяналт
шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө (БТЗОЯБХШҮТ) бол биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдал, экосистемийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, шаардлагатай үр дүнд хүрэхэд гарах ахиц
дэвшлийг үнэлэх гол суурь дэвсгэр юм. Нэн чухал амьдрах орчинтой холбоотой тодорхой үүргийг
хөндсөн Биологийн үндсэн төрөл зүйлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө
(БҮТЗХШҮТ0) боловсруулсан бөгөөд Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг, түнш байгууллагатай
байгуулсан гэрээгээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна. Нэн чухал биологийн төрөл зүйлийн чиглэлээр
хэд хэдэн мониторингийн судалгаа явуулсан бөгөөд 2014 оны 11-р сард Жилийн биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдлын мониторингийн уулзалтын үеэр урьдчилан үр дүнг танилцуулжээ. Энэ
нь арга барил, үр дүнг хянаж үнэлэх, ОТ-н дасан зохицох менежментийн суурь болгон ашиглахаар
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төлөвлөж буй үзүүлэлт, босгын талаар хэлэлцэх боломжийг олгосон. БҮТЗМТ-г хэрэгжүүлэхэд
хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан 2015 он гэхэд цогц БТЗОЯБХШҮХ-ийг боловсруулсан
байхаар төлөвлөж байна. Оюу Толгойн мэргэжлийн зөвлөхүүд мониторингийн үр дүнд үндэслэн
дасан зохицох менежментийн үйл ажиллагааны зохих босго хязгаарыг турших үзүүлэлтүүдийг
боловсруулж байгаа бөгөөд эдгээрийг БТЗОЯБХШҮТ-тэй нэгтгэх болно.
1.1.2.3 хэсэгт дурдсанчлан биологийн олон янз байдалтай холбоотойгоор оролцогч талуудыг
(дотоод, гадаад) татан оролцуулах явдлыг төслийн хэмжээний стратегид тусгах зорилготой ОТ
төслийн стратеги арга хэмээ авахыг шаардаж буй гол чиглэл хэвээр байна.
5.9.2

Ажиглагдсан зүйлс

Энэ хэсэг дэх илэрсэн зүйлс 2014 оны 11-р сард талбайд ажиллах үеэр ажиглагдсан зүйлс, төслийн
бидэнд өгсөн баримт бичиг, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал хариуцсан болон бусад
ажилтнуудтай хийсэн ярилцлага, видео хурал, утсаар хийсэн уулзалтад үндэслэсэн болно.
5.9.2.1 Цахилгаан дамжуулах шугамтай холбоотой нөлөөллийг бууруулах
БТЗОЯБМТ-ний менежментийн үндсэн хяналтын нэг нь цахилгаан дамжуулах шугамтай мөргөлдөж
үхэх шувуудын тоог бууруулахын тулд цахилгааны шугамд шувуу үргээгч суурилуулж ашиглах
явдал юм. Шувуу үргээгчийг "үйл ажиллагааны турш зэрлэг ан амьтдын үхэж хорогдохыг
бууруулахын тулд хэрэгцээ шаардлагын дагуу" байрлуулах ёстой. "Далавч" маягийн зарим шувуу
үргээгчийн ажиллагаанд доголдол гарсаар байна. ОТ-н Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал
хариуцсан баг доголдолтой байгаа шувуу үргээгчийн тоо хэмжээг гаргаж, доголдлын шалтгааныг
олоход ахиц дэвшил гаргасан. Нэмэлт мониторингийн судалгаа, ялангуяа 2014 оны 9-р сард үхсэн
тахиа ашиглан шувуудын илжирч ялзрах түвшинг хэмжих судалгаа мөн хийсэн.
Дутуу бүртгэсэн байж болох талаар мэдээлэл авах замаар мөргөлдөх тоог бүртгэх нарийвчлалыг
сайжруулахад эдгээр тоо мэдээллийг ашиглах зорилготой байв. Гэвч биднийг ажиллах үеэр
ярилцахад нөлөөлөлд өртсөн шувуудын тархалт, тоо хэмжээний талаар баталгаатай мэдээлэл хомс,
ийм мэдээллийг олж авахад тулгарах бэрхшээл саадаас шалтгаалан хамгаалах шаардлагатай
шувуудын төрөл зүйлийн хорогдлын мэдээллийн ач холбогдлыг тайлбарлаж ойлгоход бэрхшээлтэй
хэвээр байгаа нь тодорхой байлаа.
Шувуу үргээгчийг засах эсвэл өөрчлөхөд саад бэрхшээлтэй, мөн хамгааллын ач холбогдолтой төрөл
зүйлд үзүүлэх нөлөөлөл тодорхой бус байгаа нь эрдэм шинжилгээний ном зохиолд баримтжуулсан
мониторинг, мөргөлдөх тоо хэмжээний мэдээлэлд үндэслэн төслийн үлдэгдэл нөлөөллийг
хэмжихдээ болгоомжтой таамаглал дэвшүүлэх нь зүйтэй байж магадгүй болохыг харуулж байна.
Цэвэр эерэг нөлөөлөл бий болгохын тулд байгаль хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх өөр арга
барил, хувилбарыг боловсруулбал зохих бөгөөд БОНХЗ дараагийн удаа ирж ажиллахад нь
танилцуулахаар бэлэн болгох төлөвтэй байна.
Дунд хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугам шон, шугамын эцсийн шонг худалдан авах үйл явц
одоо дууссан бөгөөд 2015 оны хавар суурилуулахаар төлөвлөсөн байна.
5.9.2.2 Замын хөдөлгөөн, тээвэртэй холбоотой нөлөөллийг бууруулах
Их хэмжээгээр агнах, мөн замгүй газар зорчих автомашинаас үргэж дайжихаас шалтгаалж зэрлэг ан
амьтдад эрсдэл учирч байгааг БОННҮ-нд тодорхойлсон. Замгүй газар жолоодоход ан амьтан үргэн
дайжих, агнаж барихаас шалтгаалан ихээр үхэж хорогдохыг бууруулах зорилготой арга хэмжээ
авахыг БТЗОЯБМТ-нд шаарддаг. БТЗОЯБМТ-тэй адил ялангуяа замын аюулгүй байдал, зэрлэг ан
амьтантай холбогдуулан энэ асуудлыг Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө OT-10-C3-PLN-0001,
ОТ төслийн хэмжээний замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөнд OT-10-C3-PRC-0005-E,
хөндсөн байгаа.
Эдгээр байгууламж ашиг тус багатай бөгөөд үр дүн муутай гэдэг дээр мэргэжилтнүүд ерөнхийдөө
санал нэгдсэн тул 2013 оны 10-р сард ОТ ОТ-ГС замаас тээврийн хэрэгслийг гаргаж жолоодохоос
сэргийлэх зориулалттай байгууламж эсвэл хаалтыг суурилуулах ажлыг БТЗОЯБМТ-нөөс хасахыг
Зээлдүүлэгчдэд санал болгосон. Оюу Толгой компани албан ёсны "Өөрчлөлтийн мэдэгдлээр" (20147) дамжуулан энэ арга хэмжээг БОЯБМТ-нөөс хасах тухай албан ёсны хүсэлтийг зээлдүүлэгчид
ирүүлсэн бөгөөд үүнийг баталсан байна. Эмзэг газар зам байхгүй хэсэгт жолоодохтой холбоотой
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нөлөөллийг бууруулах өөр бусад төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгцээ шаардлагын талаар
зээлдүүлэгчид, ОТ хооронд хэлэлцэн ярилцаж байна.
БОНХЗ-ийн өмнө хийсэн аудитаас хойш гүйцэтгэгч тээврийн хэрэгслээ талбайгаас өөр газар
жолоодох эсвэл орон нутгийн оршин суугчид автомашинаа жолоодох үед хянаж цагдахыг
оролдохоо зогсоосон байна. Замгүй газраар жолоодохоос шалтгаалж мал үргэх, хорогдоход хяналт
тавихын тулд итгэл үнэмшилтэй, өөр бусад арга хэмжээг авах шаардлагатай байгаа бөгөөд төсөл
хэрэгжиж байгаа нь үүнийг улам бүр даамжруулсан байна. Магадгүй хиймэл дагуулаас авсан зураг
эсвэл агаараас авсан гэрэл зургийг ашиглаж зориулалтын бус замаар жолоодохын нөлөөнд гарсан
өөрчлөлт зэрэг хэмжихэд харьцангуй хялбар үзүүлэлтэд үндэслэн төслийн ач тусыг үнэлэхэд замгүй
газар жолоодох зан үйлд мониторинг хийх шаардлагатай.
Эмзэг аюултай үеэр жолоодохоос зайлсхийх эсвэл зэрлэг ан амьтад байдаг эмзэг газрын талаар
жолооч нарт мэдлэг олгох зорилгоор гүйцэтгэгчид замгүй газар жолоодох аяллыг төлөвлөж
хуваарилах боломж олгохын тулд өвс ургамал ургах эсвэл зэрлэг ан амьтныг үргээх талаас нь авч
үзвэл замгүй газар жолоодсоноор гарах үр дагаварт илүү өртөх газар нутгийн тодорхойлж, зураглах
нь зүйтэй.
Тээврийн хэрэгслийн хурдыг зохицуулах шаардлагатай талаар мэргэжилтнүүд
зөвшилцөөгүй байгаа бололтой. Гэвч OT туурайтан ан амьтад ОТ-ГС замаар гардаг гол байршилд
замын хөдөлгөөний мониторингийн төхөөрөмж суурилуулж байгаа бөгөөд энэ нь цаашид хурдны
хяналт тавих хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэхэд ашиглаж болох автомашины хурдны талаар зарим
мэдээлэл өгч болох юм.
2014 оны 7-р сард илгээсэн Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийн дагуу "орон нутгийн иргэдтэй дотроо
болон гадна" ашиглахын тулд ОТ замгүй газар жолоодоход гарах нөлөөллийн талаар
сурталчилгааны материал бэлтгэж түгээхийг санал болгосон. Үүний мөрөөр ОТ Ханбогд суманд
мэдлэг ойлголт олгох зарим үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
төлөвлөгөөгөөр дамжуулан хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд ийм ажлыг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй.
Хэрэв замын хөдөлгөөн нэмэгдэх нь ан амьтад чөлөөтэй нүүдэллэхэд саад учруулахаар бол цаашид
ОТ зэрлэг ан амьтан замаар хөндлөн гарах боломж олгох шаардлагатай хэвээр байна. 2014 оны 11-р
сард семинар зохион байгуулж, зэрлэг ан амьтдын зам хөндлөн гарах гарцын боломжит
хувилбаруудын талаар хэлэлцсэн бөгөөд ан амьтад нүүхэд саад учруулахгүйн үүднээс авах ОТ
төслийн арга хэмжээнд үнэлгээ хийж, боловсруулж, хэрэгжүүлэх арга барилыг тодорхойлсон ажлын
төлөвлөгөөг Зээлдүүлэгчдэд илгээх төлөвтэй байна.
5.9.2.3 Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай холбоотой үүрэг, шаардлагыг ОТ оролцогч талуудтай
хамтран ажиллах процесстой нэгтгэх нь Зээлдүүлэгчийн шаардлага мөн. (БТЗОЯБМТ В хавсралт
ID 24) Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай холбоотой оролцогч талуудын хамтын
ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг ОТ-н системтэй үр дүнтэй нэгтгэхийн тулд OT "зорилтот
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө" боловсруулахаар болсон. Дүйцүүлэн хамгаалах
(БТЗОЯБМТ-ний В хавсралт ID26) үйл ажиллагааны чиглэлээр оролцогч талуудтай хамтран
ажиллах төлөвлөгөө боловсруулж, бүс нутгийн хэмжээнд тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр
ажилладаг бүс нутгийн байгууллагуудтай албан ёсоор хамтран ажиллах зэрэг Зээлдүүлэгчийн
нэмэлт үүрэг амлалт бий. (БТЗОЯБМТ-ний В хавсралт ID26)
ЗБТЗОЯБҮАТ-ний 24, 25, 26-р зүйл гол төлөв биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг
дүйцүүлэн хамгаалах стратегийг боловсруулахад шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээнд төвлөрөх
боловч мөн бууруулах арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд дотооддоо сайн хамтран ажиллах
хэрэгцээ шаардлагыг мөн онцолдог. Олон хөндлөнгийн оролцогч талууд, бусад компани, бүс нутагт
тогтвортой хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж буй засгийн газрын бүх түвшний байгууллага, мөн бусад
байгууллагуудтай хамтран ажиллах шаардлага тавигдаж байна.
БОНХЗ 2014 оны 4-р сард, мөн 2014 оны 7-р сард ирж ажиллахдаа I түвшний зөрчлийн (M 2.6)
хувьд энэ чиглэлээр ахиц дэвшил гараагүй болохыг илрүүлсэн. OT 2014-006 тоот Өөрчлөлтийн
тухай мэдэгдлээрээ дамжуулан биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай холбоотой оролцогч
талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг 2014 оны 4-р улирал болгож сунгахыг
хүссэн.
Оюу Толгой экосистемийн үйлчилгээний чадавхийг бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлын
хяналт-шинжилгээ, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги
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боловсруулах зэрэг стратегийн гол үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний болон олон
улсын мэргэжилтнүүд, ТББ-тай стратегийн түншлэл өрнүүлж байна. 2014 онд Оюу Толгой
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах бодлогынх нь Монгол Улсын
Засгийн газартай зөвшилцсөн боловч тодорхой уялдаж нийцэхгүй бол холбогдох бүх стандарт,
шаардлагыг хангах биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөө
(B28) боловсруулах боломжтой болохын тулд засгийн газар, бусад оролцогч талуудтай цаашид ярьж
хэлэлцэх хэрэгтэй.
Төлөвлөлтийн арга механизм, оролцогч талуудтай хамтран ажиллах журмыг баталгаажуулах
хэрэгтэй. Фауна энд Флора Интернэшнл байгууллагын Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын
чадавх бэхжүүлэх, оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад тавих шаардлагын тухай тайландаа
өгсөн зөвлөмжийн дагуу OT оролцогч талуудын зураглал хийж, тодорхой хугацааг нь заасан тусгай
хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай
холбоотой үүрэг амлалт, шаардлагыг жиш. ОТЗФ эсвэл өөр тохиромжтой механизмаар дамжуулан
OT-н оролцогч талуудтай хамтран ажиллах дотоод төлөвлөлтийн системтэй уялдуулах зохистой үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлбэл зохино.
5.9.2.4 Газар хөндөлтийн хяналт, газрын нөхөн сэргээлт
ОТ нь байгаль орчны онцгой ач холбогдолтой газар нутгийг сүйтгэхээс зайлсхийхийн тулд газар
хөндөх зөвшөөрлийг экологийн хяналт, үнэлгээгээр баталгаажуулдаг Газар хөндөх зөвшөөрөл (OT10-E9-PRC-0003) олгох журамтай. Үүнд техникийн нөхөн сэргээлт ба биологийн нөхөн сэргээлт
гэсэн хоёр үе шат байдаг. БОНХЗ-ийн сүүлийн тайланд дурдсанаар OT, гэрээт гүйцэтгэгч нар
техникийн чиглэлийн ажлыг зөв удирдан хийдэг боловч биологийн нөхөн сэргээлтийн шаардлагыг
тийм ч сайн тодорхойлоогүй байгаа бөгөөд ахиц дэвшил удаашралтай байна.
Рио Тинтогийн Газар ашиглалт хамгааллын стандартын дагуу Газар ашиглалт, хэрэгжилтийн
төлөвлөгөө боловсруулахыг шаардахаа больсон бөгөөд биологийн нөхөн сэргээлтийн үр дүн,
үүргийг өөр төлөвлөгөөнд тодорхой заасан нөхцөлд Зээлдүүлэгчид энэ арга хэмжээг БТЗОЯБМТ,
Зээлдүүлэгчийн БТЗОЯБҮАТ-нөөс хасаж болно гэсэн. БОНХЗ-ийн ажиллах үеэр Биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдал, Газар хариуцсан багууд ярилцаж хэлэлцээд OT холбогдох үүрэг, арга
хэмжээг Биологийн нөхөн сэргээлтийн журмыг хавсаргах Газар хөндөх, нөхөн сэргээх шинэ
төлөвлөгөөнд тусгахаар төлөвлөж байгаагаа хэлсэн. БОНХЗ дараагийн удаа ирж ажиллах үеэр энэ
хоёр баримт бичгийг бэлэн болгох төлөвтэй байна. БОНХЗ-ийн өмнөх тайланд дурдсанчлан нэгдсэн
арга барилаар ажиллахын тулд газар ашиглалт, нөхөн сэргээх холбоотой төлөвлөгөө, журмыг Газар,
Биологийн төрөл зүйл, Олон нийттэй харилцах багуудын хамтран үнэлэх шаардлагатай. Шинэ
төлөвлөгөө, журам боловсруулсны дараа Газар ашиглах менежментийн төлөвлөгөөг (ГАМТ),
Бэлчээрийн менежментийн төлөвлөгөө, Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх шаардлагыг үнэлэн
хянаж, шаардлагатай бол шинэчилж байх ёстой.
Зохистой эцсийн зориулалтаар (жиш. бэлчээрийн энгийн төрөл зүйлээс бүрдэх өвс ургамал) нөхөн
сэргээх, мөн тодорхой ургамлын бүлгэмдлээр биологийн нөхөн сэргээлт хийх үйл ажиллагааг
хооронд нь тодорхой ялгах нь чухал хэвээр байна. Ийм ургамлын бүлгэмдлийн зарим нь ЦЭН бий
болгоход хэрэгтэй байдаг бөгөөд хэрэв шаардлагатай бол судалгаа хийж, ховор ургамлын төрөл
зүйлийн талаар тодорхой арга хэмжээ авахыг шаардаж болно.
"Аналог" эсвэл лавлагаа өвс ургамлын бүлгэмдлийг (жиш, төрөл, төрөл зүйлийн
бүрэлдэхүүн,бүтцээр ) байгуулах аргыг боловсруулж байгаа ч хараахан дуусаагүй байна. Гэвч
үерлэх талбайн цар хүрээ, ус цуглуулах талбайн хэмжээг харгалзаж, өвс ургамал ургуулж, хад
чулуутай амьдрах орчин үүсгэж, Бор Овоо булгийг шинээр бий болгохдоо Бор Овоо булгийн төрх
байдалд аль болох ойртуулахыг шаардаж буй зорилтот айл өрхийг тодорхойлох ажилд ахиц дэвшил
гарсан байна. (БОННҮ B7a бүлэг 7.1 Хүснэгт) OT одоо шинээр бий болгосон булагт зориулан өвс
ургамлын бүлгэмдлийг тодорхойлох, хээрийн туршилт явуулахаар ажиллаж байна. Түр байгуулсан
булгаас зэрлэг ан амьтад ундаалж байгаа бөгөөд эцсийн зураг төсөл, байршлыг баталтал зөв зүйтэй
түр шийдэл гэж үзэж болох юм гэсэн яриа дуулдсан (БОННҮ Ch B7a 7.1 хүснэгт, 5.1.2.1, хэсэг, №.
M1.1 асуудлыг үзнэ үү) Гэвч малын тоо толгой эсвэл төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор
үргэж дайжих нь нэмэгдэхээс шалтгаалан цаашид нөхцөл өөрчлөгдөж болзошгүй тул жишээ нь
камер суурилуулах эсвэл газар дээр нь хийх мониторингийн үйл ажиллагааны үеэр тогтмол,
системтэй шалгалт ажиглалт хийх зэргээр албан ёсны хяналт шинжилгээний сайжруулсан нотолгоо
хэрэгтэй байна.
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Монгол улсын улаан номд саяхан оруулсан өөрчлөлт оруулсан тул БТЗОЯБДХТ-г эцэслэн
боловсруулахдаа тодорхой төрлийн өвс ургамлыг нөхөн сэргээх, ховор өвс ургамлын төрөл зүйлд
ЦЭН бий болгох ОТ-н үүргийг дахин хавч үзэх шаардлагатай. Оюу Толгойн мод үржүүлэх газрыг
хувьчлах нь хамгааллын ач холбогдолтой ургамлын төрөл зүйлийн судалгаа явуулах эсвэл
биологийн нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай үед хангалттай үр, бусад нахиа соёолжоор хангах
чадварт нөлөөлөхгүй гэсэн баталгаа байх хэрэгтэй.
5.9.2.5 Хууль бус агнуурыг бууруулж сэргийлэх
Оюу Толгой үр дүнд тулгуурлан хууль бус агнуур, ургамал түүх/амьтан барих тохиолдол,
нөлөөллийг суурь түвшинд хүртэл бууруулахад дэмжлэг үзүүлж, хууль бус агнуур, ургамал түүх/ан
амьтан барих асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үр дүнтэй арга хэмжээний талаар судалгаа хийх үүрэг
хүлээсэн. Агнуурын нөлөөлөл бууруулах явдлыг Өмнийн говийн бүс нутагт ЦЭН бий болгох
чиглэлд байгаль хамгааллын ахиц дэвшил гаргах зорилгоор ОТ төслийн авч хэрэгжүүлж болох арга
хэмжээ гэж үзэж байна.
ОТ төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын мониторингийн үндсэн хөтөлбөрөөр
дамжуулан холбогдох судалгаа хийсэн бөгөөд ОТ зэрлэг ан амьтан агнах, худалдах чиглэлээр
туршилтын судалгаа явуулахаар ЗАХН-тэй гэрээ байгуулсан. Өмнөговь, Дорноговь 2014 оны 2-р
сард. Тус судалгаанд олон арга ашигласан бөгөөд агнах тоо хэмжээний суурь болгож үхсэн ан
амьтныг тоолж, худалдаж наймаалах тохиолдлыг судлахаар өрхийн судалгаа хийжээ. Энэ ажил
тусгай хамгаалалттай газар нутагт хэрэгжилт, чадавхи дутмаг байгааг харууллаа. Тус судалгаагаар
мониторинг, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн чиглэлээр албаны хүмүүсийг сургалтад хамруулах
шаардлагатай байгааг дараах байдлаар онцлон тэмдэглэсэн. "Хэрэв урт хугацааны турш
хэрэгжүүлэх өөрчлөлтийн арга хэмжээ болохын хувьд хулгайн ан, худалдаа наймааны түвшинд
тулгуурлавал ЦЭН-ийг бий болгох зорилгод хүрэх ахиц дэвшлийг хэмжих үзүүлэлтийг
боловсруулах".
Төрийн албан тушаалтнууд үүнийг сайшаан хүлээн авсан бөгөөд цаашид тус бүс нутагт явуулах үйл
ажиллагааны суурь дэвсгэр болгон чадавх бэхжүүлэх, бусад хүчин чармайлт гаргахад сонирхлоо
илэрхийлсэн байв. Үүнд үндэслэн ОТ төслийн ЦЭН-ийн стратегийн хүрээнд агнуурын нөлөөллийг
бууруулах үйл ажиллагааны саналыг боловсруулахад анхны мэдээллийг ашигласан. Монгол улсын
бусад хэсэгт үр дүнтэй, уялдаа холбоотой хууль сахиулах санаачилгыг амжилттай хэрэгжүүлж, орон
нутгийн хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажиллаж ирсэн туршлагад тулгуурлан Оюу
Толгой төслийн өмнөөс "Хулгайн антай тэмцэж, дүйцүүлэн хамгаалах туршилтын хөтөлбөрийг"
Састэйнэбилит Ийст Эйшиэ ХХК (СИЭ), Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (ЗАХН) санаачилсан.
Өмнийн говьд хууль бус агнуур, зэрлэг ан амьтны худалдаа наймааны аюул заналыг бууруулах
зорилготой OT төслийн анхны алхмын хүрээнд Ханбогд суманд олон байгууллагуудын хамтарсан
баг байгуулж, хулгайн антай тэмцэх гурван нэгжийг мөн байгуулахаар төлөвлөж байна. Хэрэв
бодитой үр дүн үзүүлэх эсэхийг нотолж чадвал тус туршилтыг хөтөлбөрийг өргөжүүлнэ.
Янз бүрийн төрөл зүйлийг агнаж эсвэл худалдаж буй тохиолдлын суурь судалгааны үр дүнг удахгүй
танилцуулах бөгөөд Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах
менежментийн төлөвлөгөөгөөр дамжуулан ЦЭН-ийг харуулах зорилготой төлөвлөгөө
боловсруулахад харгалзаж үзнэ. (5.9.2.6 хэсэг)
Хууль бус агнуурт хяналт тавих өөр нэг чухал механизм бол зэрлэг ан амьтан эсвэл зэрлэг ургамлын
гаралтай бүтээгдэхүүнийг тээврийн хэрэгсэл, орон байранд нуусан эсэхийг шалгах үзлэг шалгалт
хийх явдал юм. Зээлдүүлэгчийн БТЗОЯБҮАТ-нд (18d, БТЗОЯБМТ, В хавсралт) Оюу Толгой зэрлэг
ургамал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар ашиглахтай тэмцэх бодлогыг хэрэгжүүлэх
журмыг боловсруулна гэж заажээ. Оюу Толгойн шинэчилсэн "зэрлэг ургамал, амьтны гаралтай
бүтээгдэхүүнийг хууль бусаар ашиглахтай тэмцэх бодлоготой" (OT-10-E9-PRC-0005-E)
Зээлдүүлэгчид танилцсан бөгөөд шалгасан тээврийн хэрэгслийн тоотой холбоотойгоор илрүүлсэн
зүйлсийн ач холбогдлыг үнэлэх чадварыг сайжруулах өөрчлөлтөөс хамааран батлах төлөвтэй байна.
OT тээврийн хэрэгсэл эсвэл орон байрны шалгалт хийдэг ажилтнуудад зориулан хууль бус зэрлэг ан
амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг таних чиглэлээр 2014 оны 4-р сард харуул хамгаалалтын
ажилтнуудад тодорхой сургалт явуулахыг албан ёсоор хүссэн. БОНХЗ энэ удаа ажиллахад
шаардлага, тээврийн хэрэгслийн шалгалтын үеэр эдгээр бүтээгдэхүүний тодорхой шалгалтын талаар
илүү сайн мэддэг болсон нь илт байлаа. Онгоцны буудал дээр хийх шалгалтын үеэр нарийн
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шалгадаг гэж ойлгож байгаа бөгөөд OT ажилтнууд талбайд ирэх эсвэл амралтаар талбайгаас явахад
ижил төстэй байдлаар шалгахаар төлөвлөж байна.
5.9.2.6 Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх
Оюу Толгойн Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн
төлөвлөгөөг боловсруулах ажил хоцорч байна. Нэг талаас үлдэгдэл нөлөөллийг баталгаажуулах
мониторингийн мэдээллийн хэрэгцээ, нөгөө талаас Оюу Толгойн Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратегийг 5.9.2.3 хэсэгт өгүүлснээр энэ чиглэлд төрийн шинэ
бодлоготой уялдуулах хэрэгцээнээс шалтгаалсан юм. Мониторинг, хэлэлцүүлэг үргэлжлэх зуур
хувилбаруудтай холбоотой эрсдэл, боломж, боломжтой цаг хугацааг сайтар ойлгохын тулд
танилцуулахаар төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй. ОТ хөндлөнгийн байгууллага эсвэл "Дүйцүүлэн
хамгаалах үйл ажиллагааг удирдах хороо" байгуулахыг бодолцож үзэж болох юм.
5.9.2.7 Экосистемийн үйлчилгээ
Экосистемийн үйлчилгээний талаар хэд хэдэн сургалтын үйл ажиллагаа, семинарыг 2014 оны
дундуур болон сүүлээр зохион байгуулсан байна. Эдгээрийг Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлын баг зохион байгуулсан. ФФИ байгууллага Монгол улсын их сургуультай хамтран сургалт
явуулж, дараа нь үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэхээр дотоод семинар зохион байгуулжээ. Эдгээр
үйл ажиллагаанаас зарим эерэг үр дүн гарч байгаа бололтой бөгөөд тогтвортой бэлчээрийн
менежмент, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах, амьжиргааг
сайжруулахад хувь нэмэр оруулахад нь тус төсөлд тулгарч байгаа экологийн болон биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдлын сорилтыг улам сайн ойлгоход тус дөхөм болж байна. Гэвч энэ төвөгтэй
асуудлыг шийдвэрлэхэд Оюу Толгой улам их ажил хийх шаардлагатай хэвээр байна. Гүний уурхайг
хэрхэх талаар шийдвэр удааширч, төсөвт дарамт шахалт учруулж байгаа нь улам их бэрхшээл саад
үүсгэж байна.
БОННҮ-нд тодорхойлсон цэнгэг усны хангамж, усны зохицуулалт, бэлчээрийн мал аж ахуй, био
түлш зэрэг экосистемийн дөрвөн гол үйлчилгээнд үзүүлэх нөлөөллийг хянаж удирдах үр дүнтэй
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд OT орон нутаг, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал хэвээр байна. Бүх талууд гарч болзошгүй эрсдэл, хамтын
чармайлт, боломжийг ойлгож, Оюу Толгой хөтөлбөрүүдэд тусгахын тулд биологийн олон янз
байдал, нутгийн иргэдэд суурилсан амьжиргааны арга хэмжээ төлөвлөхдөө экологи, нийгмийн
асуудлын хоорондын нэгдмэл байдал, тэнцвэрийг хадгалах хэрэгтэй.
Сургалт, семинарын зорилтын нэг нь экосистемийн үйлчилгээний хяналт-шинжилгээ, хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг боловсруулах явдал байсан хэдий ч Оюу Толгой санасандаа хүрэх хэмжээний ахиц
гаргаагүй байна. Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах стратегийг хэрхэн хэрэгжүүлэх, OT бэлчээрийн
менежмент, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагааг баталсан
стратегитай хэрхэн уялдуулахыг зорьж байгааг тайлбарлахын тулд "газрын зураг" эсвэл ижил
төстэй баримт бичиг хэрэгтэй байгаа. Хөрөнгө нөөцийг удирдаж, уялдаа зохицуулалтыг хангахын
тулд тус төлөвлөгөө нь судалгаа, баг, янз бүрийн үйл ажиллагааг хариуцаж оролцдог зөвлөх,
оролцогч талуудыг тодорхой харуулах хэрэгтэй.
Экосистемийн үйлчилгээ Группд зориулан Төслийн Удирдамжийг (ТУ) одоогоор боловсруулаад
байгаа бөгөөд Гүйцэтгэх Хорооны баталсан байна. Энэ баг хоорондоо холбоотой олон асуудлыг
хэлэлцэж шийдвэрлэхийн тулд тогтмол уулзаж байна.
Саяхан хийсэн семинарын үеэр
экосистемийн үйлчилгээг тодорхойлоход дэвшил гарсан бөгөөд өвс тэжээлийг импортоор оруулж
ирэх үед говийн бүсээс өөр газраас ургамлын төрөл зүйлийг нэвтрүүлэх зэрэг гарч болох санаандгүй
үр дагаврыг судлан санал болгож буй төслийг хянах эрсдэлийн үнэлгээний санамж
жагсаалт/журмыг боловсруулбал зохино.
Одоогийн үйл ажиллагааны орчинд экосистемийн үйлчилгээний чиглэлээр шаталсан арга барилаар
амжилттай ажиллахын тулд OT сайтар манлайлах хэрэгтэй. БОНХЗ/Зээлдүүлэгчид Оюу Толгой
компанитай зохих ёсоор энэ асуудлыг цаашид хэлэлцэх боломжтой болно.
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, Орон нутаг хариуцсан багуудыг бэлтгэл сургалтад
хамруулах, чадавх бэхжүүлэхэд хугацаа олгохын тулд OT нэн чухал экосистемийн үйлчилгээний
"Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөрийг" илгээх хугацааг 2014 оны 1-р улирлаас 4-р улирал
хүртэл сунгахыг хүссэн.
ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙН ТӨСӨЛ - БОНХЗ-ИЙН ТАЙЛАН
2014 ОНЫ 11-Р САРД ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ

13-391-H4

Хуудас 90

БОНХЗ-ийн өмнөх аудитын үеэр ажигласан зүйлсийн мөрөөр ажиллаж орон нутгийн баг орон
нутгийн иргэдэд тогтмол мэдээлэл өгөх боломжийг идэвхтэй тодорхойлж ажилласан бөгөөд энэ
удаа БОНХЗ-ийг ажиллах үед танилцуулснаар үр дүнтэй мэдээлэл харилцааны материалыг
боловсруулжээ.
5.9.2.8 Хяналт шинжилгээ
OT-н Биологийн үндсэн төрөл зүйлийн олон янз байдлын мониторингийн төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэхэд оролцсон бүх байгууллагууд оролцсон жилийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлын мониторингийн үр дүнтэй танилцах семинарыг 2014 оны 11-р сард зохион байгуулсан.
Албан ёсоор тайланг гаргахын өмнө үр дүнг танилцуулж, үр дагаврын талаар ярилцсан. OT төслийн
хэмжээний биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний
төлөвлөгөөнд ашиглах үзүүлэлт, шалгууртай танилцаж нэг өдрийг өнгөрөөсөн. Оюу Толгой хяналт
шинжилгээний хөтөлбөртөө ихээхэн хүч хөрөнгө зарцуулсан байна. Хяналт-шинжилгээний үйл
ажиллагаанд сайн ахиц дэвшил гарсан бөгөөд оновчтой, сайн боловсруулсан журмыг даган мөрдөж
байна. Тус хөтөлбөр маш сайн уялдаа холбоотой байгаа бөгөөд цаашдын хяналт-шинжилгээний үйл
ажиллагааны бат бэх суурийг тавих болно.
Өмнөх мониторингийн семинарын дараа идлэг шонхрын статусыг Олон улсын улаан номд
ховордсон шувуу гэж бүртгэсэн тул тус шувуунд үзүүлэх үр дагаврыг авч үзсэн. Хэдийгээр
томоохон эрсдэл илрээгүй боловч мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ ажил үргэлжлэх болно.
Хулангийн зам хөндлөн гарах давтамж, хугацаанд замын хөдөлгөөний үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх
боломж олгохын тулд Хулангийн судалгаагаар (ҮБТЗМ-ийн 3-р явцын тайлангийн В хавсралт)
замын хөдөлгөөний ачаалал, үйл ажиллагааны мониторингийн төхөөрөмж суурилуулах зөвлөмж
өгсөн. ОТ ОТ-ГС замын хөдөлгөөнийг хянах зарим төхөөрөмж суурилсан бөгөөд туурайтан ан
амьтад зам хөндлөн гардаг эсвэл гардаггүй газруудын шинж байдлыг судлах урьдчилсан судалгаа
явуулсан байна. Хяналт-шинжилгээний мэдээллийг үнэлэх үед цаашид хүчин чармайлт гаргах
хэрэгцээ шаардлагыг судалбал зохино.
5.9.2.9 Хөрөнгө, ажилтны хүрэлцээ
ОТ Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал хариуцсан баг Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлын менежерийн удирддаг ургамал, амьтны аймгийн багтай. Баг бүр судалгааны үүрэг бүхий
ажилтан, арга зүй хариуцсан ажилчидтай байдаг. БОЯБМТ-нд хэрэгжүүлэх гол үүрэг, хариуцлагыг
тусгасан болно. Амьтны аймгийн баг биологийн олон янз байдлын янз бүрийн мониторингийн үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлэх, дүйцүүлэн хамгаалах саналыг боловсруулах үүрэгтэй. Биологийн нөхөн
сэргээлт хийх үүрэг хариуцлагыг ургамлын баг хүлээдэг бөгөөд одоогоор мод үржүүлгийн газарт
ажиллаж байгаа бүх ажилтнаас бүрддэг. Мод үржүүлгийн газрыг хувьчлах төлөвлөгөөний хүрээнд
эдгээр үүргийг Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал хариуцсан багт шилжүүлэх боломжтой.
ОТ үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлтийн үүрэгтэй боловч нэн тэргүүний ач холбогдолтой төрөл
зүйлийг хамгаалах чадавхтай холбоотой асуудал гарч болох юм.
Биологийн олон янз байдлын баг болон бусад ОТ-н багуудын хоорондын үндсэн хамтын
ажиллагааны чиглэлийг ОТ БОЯБМТ-нд тодорхойлсон байна. Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдал хариуцсан багийн үйл ажиллагааг менежментийн төлөвлөгөөгөөр дамжуулан биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдалтай холбоотой үүрэ амлалт хариуцсан тус байгууллагын бусад
бүлгүүдтэй уялдуулахаар хүчин чармайлт гаргасан. Үүнд ялангуяа Орон нутаг хариуцсан баг багтах
боловч усны менежмент, тээвэр зэрэг асуудал хариуцсан бусад бүлгүүд мөн орно. Эдгээр чиглэл
биологийн төрөл зүйлд ЦЭН бий болгох уялдаа холбоотой арга барилын хүрээнд чухал ач
холбогдолтой хэвээр байгаа бөгөөд цаашид улам сайн боловсруулах хэрэгтэй.
Хөндлөнгийн оролцогч талууд, түнш байгууллагуудтай харилцаа тогтоох нь чухал хэвээр байна
OT стратегийн эсвэл мэргэжлийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр олон улс, үндэсний ТББ-уудтай
хамтран ажилласаар байна. Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг зэрэг зөвлөх, хөндлөнгийн түншүүд
тус багт сайн дэмжлэг үзүүлдэг.
Мониторингийн өгөгдлийг тайлбарлах, OT төслийн ЦЭН, дүйцүүлэн хамгаалах стратеги
боловсруулах, биологийн нөхөн сэргээлтийн хүрэн үр дүнг боловсруулах чиглэлээр чадавх
дутагдаж болзошгүй байна. Шаардлагатай хэмжээнд биологийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийг
боловсруулж хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чадавхтай холбоотой саад бэрхшээлийг илрүүлсэн
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бөгөөд жирэмсний чөлөөнөөс шалтгаалан үндсэн ажилтан байхгүй байгаа нь биологийн нөхөн
сэргээлтийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх ажил хугацаанаас улам бүр хоцорно гэсэн үг. OT нөхөн
сэргээлтийн үйл ажиллагаанд нэлээд оролцож, биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг нөхөн
сэргээх үүрэг, журмыг боловсруулахаар ургамлын аймаг хариуцсан багтай ажиллах агрономист
хөлсөлсөн байна.
Хэдийгээр мониторингод нэлээд хөрөнгө зарцуулсан боловч ажилтнууд өдөр тутмын ажил үүргээ
гүйцэтгэж байхад үр дүнг тайлбарлахад бэрхшээл байна. Хөлсөлсөн зөвлөх үр дүнг хожуу
танилцуулах нь байдлыг улам хурцатгаж болох юм. Жирэмсний чөлөөтэй хүний оронд ажиллах
ажилтан байхгүй, техникийн зөвлөхийн үүргийг удирдах ажил үүрэгтэй нэгтгэх нь цаашид ажиллах
хүчний хомстолд хүргэж болзошгүй. Дүйцүүлэн хамгаалах тохиромжтой арга хэмжээг төлөвлөхийн
тулд маш олон судалгаа, үнэлгээг ашиглаж тайлбарлах хэрэгтэй чухал үе шат руу төсөл одоо
шилжиж байна. Тиймээс энэ чиглэлээр чадавхыг хэвийн түвшинд байлгах нь нэн чухал.
5.9.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, экологийн менежмент
М1.16 Шувууд цахилгаан дамжуулах шугамтай мөргөлдөх эрсдэлийг бууруулахаар
суурилуулсан далавч маягийн шувуу үргээгчийн ажиллагаанд доголдол
гарсаар байна.
Ажиллагааны доголдлын шалтгаан, үр дагаврыг ойлгох хүчин чармайлт
гаргаж байгаа боловч илрүүлээгүй шувуудын цахилгаан дамжуулах
шугамтай мөргөлдөх тохиолдлын цар хүрээ тодорхой бус хэвээр байна.
БОНХЗ-ийн өмнөх тайланд дурдсаны дагуу жороо тоодог, идлэг шонхор
зэрэг чухал амьдрах орчин бүхий хамгааллын ач холбогдолтой төрөл зүйл
үхэж хорогдсон тохиолдол байна. Бусад хүчин зүйлээс гадна нөлөөлөлд
өртсөн ан амьтдын тооны талаар найдвартай мэдээлэл дутмаг байгаагаас
шалтгаалж эдгээр тохиолдлын ач холбогдол тодорхой бус байна. Нягтрал
бага байгаа тул илүү идэвхтэй мониторинг хийхэд бэрхшээлтэй байна. Үйл
ажиллагааны явцад засаж залруулах арга хэмжээ авахад мөн бэрхшээлтэй
байдаг байна. Их хэмжээний нөлөөлөл байгаа болохыг сайтар нотолж
чадахгүй бол дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг боловсруулах хэрэгтэй.
Илүү идэвхтэй мониторинг хийхгүй тохиолдолд эдгээр зөвлөмжийг
боловсруулахдаа мөргөлдөх тохиолдол, тоо толгойд үзүүлэх нөлөөллийн
талаар болгоомжтой таамаглал дэвшүүлэх нь зүйтэй. (B09, ЗБТЗОЯБҮАТ
ID1, БҮТЗМТ). БОНХЗ дараагийн удаа ирж ажиллах үеэр эдгээр баримт
бичгийг бэлэн болгох төлөвтэй байна.
М1.18 Үерлэх цар хүрээ, ус цуглуулах талбайн хэмжээг харгалзаж, өвс ургамал
ургуулж, хад чулуутай амьдрах орчин үүсгэж, Бор Овоо булгийг шинээр бий
болгохдоо Бор Овоо булгийн төрх байдалд аль болох ойртуулбал зохино.
(БОННҮ B7a бүлэг 7.1 Хүснэгт) OT одоо шинээр бий болгосон булгийн өвс
ургамлын бүлгэмдлийг тодорхойлохоор ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээр
ургамлын экологийн шаардлагыг судалж байна. Үүнийг хийхдээ орон
нутгийн малчдаас зөвлөгөө авсан бөгөөд Сонгогдсон малчдын бүлэг энэ арга
барилыг сайшаасан байна. Холбогдох мод үржүүлгийн газар, хээрийн
туршилтад гарсан ахицыг БОНХЗ-ийн дараагийн аудитын үеэр үнэлнэ.
Зэрлэг ан амьтад түр зуурын булгаас ундаалж, одоогийн нөхцөлд байнга
ашиглаж байгаа гэсэн ам яриа дуулдаж байна. Гэвч малын тоо толгой эсвэл
төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үргэж дайжих нь нэмэгдэхээс
шалтгаалан цаашид нөхцөл өөрчлөгдөж болзошгүй тул жишээ нь камер
суурилуулах эсвэл газар дээр нь хийх мониторингийн үйл ажиллагааны үеэр
тогтмол, системтэй шалгалт ажиглалт хийх зэргээр албан ёсны хяналт
шинжилгээний сайжруулсан нотолгоо хэрэгтэй байна. (БОННҮ B7a бүлэг 7.1
Хүснэгт; 5.1.2.1 хэсэг, №М1.1 асуудлыг үзнэ үү)
М2.5

ОТ оролцогч талуудтай зөвлөлдөх үйл ажиллагаа, хугацаа, зураг төсөл,
байршил, мөн мэргэжилтний зөвлөгөөг баримтлан хийх инженерийн болон
байгаль орчны үнэлгээг тусгасан нүхэн гарц барих ажлын төлөвлөгөө
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боловсруулсан. Тус төлөвлөгөөний төслийн талаар Зээлдүүлэгчидтэй 2013
оны 4-р улиралд (БТЗОЯМТ В Хавсралт, ID 5) зөвшилцөх төлөвлөгөөтэй
байсан боловч одоогоор хоцорч байна. Мэргэжилтнүүд нүхэн гарц барих
хэрэгцээ шаардлага эсвэл хэр үр дүнтэй байх талаар санал нэгдээгүй байна.
Гэвч ОТ-ГС, бусад замаар улам их автомашин зорчих нь хулан, зээр зэрэг
төрөл зүйл нүүдэллэн суурьшихад саад учруулж болзошгүй. Туурайтан
амьтдын газрын болон агаарын судалгаагаар одоогийн замын ачааллын
түвшин саад тотгор учруулахгүй гэсэн нотолгоо байгааг харуулсан ч цаашид
тоо өгөгдлийг тайлбарлан үнэлэхэд тодорхой хэмжээгээр үргэж дайжиж
байгаа харуулж болох юм. Ирээдүйд гарч болох нөлөөллийг загварчлах
суурь судалгааны хүрээнд үүний хамрах хүрээг баталгаажуулсан байх
шаардлагатай. OT ийм төрөл зүйлийн нэн чухал амьдрах орчинд үзүүлэх
үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулахаар шилдэг арга ажиллагааг түгээн
дэлгэрүүлэх үүрэг хүлээсэн. Энэ асуудлаар өөр нэгэн семинарыг 2014 оны
11-р сард хийсэн бөгөөд ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, төслийн үйл
ажиллагааны туршид ан амьтдад шилжин нүүдэллэх боломжийг олгох
зорилгоор ОТ-н санал болгож буй арга хэмжээг тодорхойлохын тулд үр дүнг
нь ашиглана Хаалт хамгаалалтын үзүүлэх нөлөөний шинэ чиг хандлага эсвэл
ийм шинэ чиг хандлага байхгүй байгааг илрүүлэхийн тулд замын
хөдөлгөөний ачаалал, зэрлэг ан амьтдын нүүдэлд хяналт шинжилгээ хийхийг
үргэлжлүүлбэл зохино. (БТЗОЯБМТ В16, В Хавсралт, ID 5)
М2.6

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах нь биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдалтай холбоотой олон үүрэг амлалтын суурь дэвсгэр мөн бөгөөд ОТ
"биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажил
дотоодын байгаль хамгаалах тэргүүлэх чиглэл, оролцогч талуудын ашиг
сонирхолтой нийцүүлэхийн тулд оролцогч талуудтай идэвхтэй хамтран
ажиллаж, зөвлөлдөх" үүрэг хүлээсэн. Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдалтай холбоотой оролцогч талуудын хамтын ажиллагаанд тавигдах
шаардлагыг ОТ-н системтэй үр дүнтэй нэгтгэхийн тулд OT "зорилтот
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө" боловсруулахаар болсон.
2014-006 тоот Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлээр дамжуулан OT энэ үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлэх хугацааг 2014 оны 4-р сар хүртэл сунгахыг хүссэн.
Энэ удаа бидний ажиллах үеэр дахин сунгахыг хүссэн. Фауна энд Флора
Интернэшнл байгууллагын Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын
чадавх бэхжүүлэх, оролцогч талуудтай хамтран ажиллахад тавих шаардлагын
тухай тайландаа өгсөн зөвлөмжийн дагуу OT оролцогч талуудын зураглал
хийж, тусгай хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдалтай холбоотой үүрэг амлалт, шаардлагыг жиш.
ОТЗФ эсвэл өөр тохиромжтой механизмаар дамжуулан OT-н оролцогч
талуудтай хамтран ажиллах дотоод төлөвлөлтийн системтэй уялдуулах
зохистой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлбэл зохино. (БТЗОЯБМТ В05,
ЗБТЗОЯБҮАТ ID 24, БТЗОЯБМТ В Хавсралт)

М2.7

OT өвс ургамал эсвэл амьдрах орчныг нөхөн сэргээхээр төлөвлөж буй үйл
ажиллагааг тодорхой харуулах зорилгоор 2014 оны 1-р улирал гэхэд
Зээлдүүлэгчдэд ГАХТ эсвэл зохих төлөвлөгөөг илгээх ёстой байсан.
Байгалийн амьдрах орчинд "хор хохирол огт учруулахгүйтэй" холбоотой 6-р
ГС-ын шаардлагыг хангахад гаргаж буй ОТ-н амжилт, мөн нэн чухал
ургамлын төрөл зүйлд цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлэхтэй холбоотой ОТ-н
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын стратегид хяналт шинжилгээ
хийх дэвсгэр суурийг тавихад энэ нь шаардлагатай юм. Рио Тинто ГАХТ-г
боловсруулах шаардлагагүй гэж үзсэн бөгөөд Зээлдүүлэгчдэд Өөрчлөлтийн
тухай мэдэгдэл илгээж, боловсруулах энэ үүргийг хасахыг хүссэн. Ялангуяа
Рио Тинто ГАХТ-г боловсруулах шаардлагагүй гэж үзсэн, мөн ОТ өөр бусад
үйл ажиллагааг санаачилж хэрэгжүүлэх нөхцөлд Зээлдүүлэгчид БТЗОЯБМТнөөс энэ шаардлагыг хасах тухай ОТ-н хүсэлтийг хүлээн авсан.
(ЗБТЗОЯБҮАТ ID 18с, (БТЗОЯБМТ В Хавсралт). Энэ аудитын явцад хийсэн
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хэлэлцүүлгийн үр дүнд ОТ сэргээн ургуулсан өвс ургамалтай холбоотой
үүргийг Биологийн нөхөн сэргээлтийн шинэ журамтай уялдаа холбоотой
Газар хөндөх, нөхөн сэргээх шинэ төлөвлөгөөнд тусгах санал дэвшүүлсэн.
Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө, мөн бусад холбогдох
төлөвлөгөө, журмыг хянаж шинэчилнэ.
Бэлчээрийн менежментийн
төлөвлөгөөтэй уялдаа холбоотой тул үүнийг Орон нутаг хариуцсан багтай
хамтран хийвэл зохино. (ЗБТЗОЯБҮАТ ID 18с, (БТЗОЯБМТ В Хавсралт).
M2.8

Хууль бусаар зэрлэг ургамал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг ашиглах
бодлогод (ОТ-10-E9-PLC-1001), хууль бус агнуурыг хориглосон бөгөөд
ажилчид эсвэл гүйцэтгэгч эсэхээс үл хамааран бүх ажилтнуудад зааварчилгаа
өгөх, сургалтад хамруулах замаар танилцуулна. OT тус Бодлогыг энэ
асуудлыг зохицуулах ОТ-н арга барилыг тодорхойлсон (OT-10-E9-PRC-0005E) журмаар солихын тулд Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлээр (2014-006)
дамжуулан Зээлдүүлэгчид хүсэлт тавьсан. Гэвч эдгээр ЗАХН хяналт үнэлгээ,
сургалтаараа шаардлагатай журмын талаар мэдлэг ойлголт сул болохыг
илрүүлсэн. Аливаа илрүүлсэн зүйлийн ач холбогдлыг тайлбарлах боломж
олгохын тулд сольсон журамд шалгалтын давтамж, хийсэн шалгалтын
давтамжийг бүртгэх тухай заах тохиолдолд Зээлдүүлэгчид үүнийг хүлээн
авах боломжтой.
Шинэчилсэн журмыг танилцуулахаар дахин илгээх
хэрэгтэй. (ЗБТОЯБҮАТ ID 18d, БТЗОЯБМТ В хавсралт)

M4.3

Их хэмжээгээр агнах, мөн замгүй газар зорчих автомашинаас үргэж
дайжихаас шалтгаалж зэрлэг ан амьтдад эрсдэл учирч байгааг БОННҮ-нд
тодорхойлсон. Автомашиныг замаас гаргаж жолоодохоос сэргийлэх шийдэл
болгож замын хаалт хайсыг авсан тул зээлдүүлэгч нар энэ асуудлыг
шийдвэрлэх өөр хувилбарыг шаардаж байгаа. Гэвч зээлдүүлэгч, ОТ өөр
шийдэл боловсруулах эсвэл боловсруулахгүй эсэх талаар ярилцсаар байна.
Оюу Толгой нөлөөлөлтэй дүйцэх хэмжээгээр бууруулах арга хэмжээ авч
байгаа гэдгээ харуулахын тулд найдвартай суурь мэдээлэл хэрэгтэй. OT
төслийн хэрэгжүүлээд эхэлсэн "зайлсхийх" зан үйлийн мониторинг,
загварчлалаас гадна жишээ нь агаараас авсан гэрэл зураг эсвэл хиймэл
дагуулын зургаар илрүүлсэн зориулалтын бус замын нягтрал, хамрах хүрээг
ашиглан тодорхой хугацаанд замгүй газраар явсан автомашинуудын үргээх
нөлөөллийг хянах нь зүйтэй. Эмзэг аюултай үеэр жолоодохоос зайлсхийх
эсвэл зэрлэг ан амьтад байдаг эмзэг газрын талаар жолооч нарт мэдлэг олгох
зорилгоор гүйцэтгэгчид замгүй газар жолоодох аяллыг төлөвлөж хуваарилах
боломж олгохын тулд өвс ургамал ургах эсвэл зэрлэг ан амьтныг үргээх
талаас нь авч үзвэл замгүй газар жолоодсоноор гарах үр дагаварт илүү өртөх
газар нутгийн тодорхойлж, зураглах нь зүйтэй. 2014 оны 7-р сард илгээсэн
Өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийн дагуу "орон нутгийн иргэдтэй дотроо болон
гадна" ашиглахын тулд ОТ замгүй газар жолоодоход гарах нөлөөллийн
талаар сурталчилгааны материал бэлтгэж түгээхийг санал болгосон. Үүний
мөрөөр ОТ Ханбогд суманд мэдлэг ойлголт олгох зарим үйл ажиллагаа
явуулсан бөгөөд Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөгөөр
дамжуулан хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд ийм ажлыг үргэлжлүүлэх нь
зүйтэй. (ЗБТЗОЯБҮАТ ID6)

M4.4

Оюу Толгойн Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажил хоцорч байна. ОТ
Тогтвортой санхүүжүүлэх хувилбаруудыг тодорхойлж, төслийн нэн чухал
төрөл зүйлд үзүүлэх их хэмжээний, сөрөг нөлөөг бууруулж, уурхайн
ашиглалтын хугацаанд цэвэр эерэг нөлөөлөл бий болгоход хангалттай
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах
менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх амлалт авсан. Энэ
ажил төлөвлөсөн хугацаанаас хоцорч байна. Энэ чиглэлээр төрийн бодлогыг
боловсруулж байгаа бөгөөд зохих үйл ажиллагааг боловсруулахад хяналт
шинжилгээний үр дүн шаардлагатай байна. Гэвч биологийн төрөл зүйлийн
олон янз байдалд бодитой ашиг тус хүргэх дүйцүүлэн хамгаалах арга
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хэмжээг тодорхойлоход учирч буй саад бэрхшээл, үүнийг хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах магадлалтай урт хугацааг авч үзвэл танилцуулж хэлэлцүүлэхээр
зөвлөмжийг аль болох хурдан боловсруулах нь чухал. ОТ хөндлөнгийн
байгууллага эсвэл "Дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг удирдах хороо"
байгуулахыг бодолцож үзэж болох юм. (ЗБТЗОЯБҮАТ ID13)
M4.5

Экосистемийн үйлчилгээний группээр дамжуулан ОТ байгаль орчин,
нийгмийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран, нийгмийн мониторингтой уялдуулсан
нэн чухал экосистемийн үйлчилгээнд чиглэсэн олон салбарын хяналт
шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон. Үүнд холбогдох
үзүүлэлт, босго шалгуурыг багтааж, зохицуулах менежментийн үндэслэлийг
гаргаж, статистикийн хувьд холбоо хамааралтай байх шаардлагатай байв. ОТ
компани дотроо экосистемийн үйлчилгээний талаар ойлголт мэдлэг олгох
арга хэмжээ авч, үүнд холбогдох мэргэжилтэн дэмжлэгийг авч, туршилтын
мониторингийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ чиглэлээр малчид, орон
нутгийн иргэд, сумын захиргаатай үр дүнтэй хамтран ажиллахын тулд OT
орон нутгийн иргэд, байгууллагатай энэ чиглэлээр хамтран ажиллахаар зорьж
байгаа бөгөөд хамтран ажиллах хувилбарыг судалж байна. Гэвч чухал
үйлчилгээнд төлөвлөсөн үзүүлэлт, босго шалгуурыг хараахан тогтоогоогүй
байна. ОТ нэн чухал экосистемийн үйлчилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд
эдгээрийг боловсруулахын тулд бэлчээрийн менежмент, биологийн төрөл
зүйлийн олон янз байдлыг хамгаалах, амьжиргааг сайжруулах үйл
ажиллагааг хэрхэн уялдуулахаар зорьж байгаагаа тодруулбал зохино.
Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын сэдвээр саяхан зохион
байгуулсан семинар, Хамтран ажиллах гэрээнд заасан оролцогч талуудтай
хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тулгуурлан ОТ энэ хөтөлбөрийг
удирдах арга механизм, цаг хугацааг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үүрэг
хариуцлагыг тодруулахын тулд "газрын зураг" эсвэл ижил төстэй баримт
бичиг боловсруулбал зохино. (ЗБТЗОЯБҮАТ ID17, Бэлчээр, амьжиргааг
сайжруулах стратеги, НШҮАТ-ний Тэтгэмжийн матриц).

Ажиглагдсан зүйлс – Биологийн олон янз байдал, экологийн менежмент
24. Өмнөх аудитын үеэр газар дээр нь нөхөн сэргээлтийн ахиц дэвшилтэй танилцах
боломжгүй байв. Энэ удаа БОНХЗ ажиллах үеэр нөхөн сэргээсэн хайрга, элсний ухсан
нүх бүхий талбай, ОТ-ГС замын дагуу хажуугийн хуучин замын нөхцөлөөс харвал OT
техникийн нөхөн сэргээлтийг маш өндөр түвшинд хийдэг болох нь харагдсан. Гэвч
биологийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр хугацаанаасаа улам хоцорсон. БОННҮ-нд
төсөл ашиглахаа больсон хуучин зам жим, бусад хэсэг, мөн хараахан нөхөн
сэргээгээгүй байгаа барилгын материал импортлоход ашигласан замыг нөхөн сэргээх
үүрэг багтсан байгаа. Үүнд дэмжлэг үзүүлэхэд хэрэгтэй судалгаа, хээрийн туршилтыг
дэмжих аливаа төлөвлөгөөг ашиглан тодорхой хөтөлбөр боловсруулбал зохино.
Биологийн нөхөн сэргээлт хийх эсвэл сэргээн босгоход гарсан амжилтыг цаашид
үнэлэхийг улам сайжруулах нэг аргын хувьд газар хөндөх зөвшөөрөл авах үе шатанд
төлөвлөж буй газар хөндөх хэсгийн хэмжээнд хөндлөн зүсэлтийн дагуу "лавлах" дээж
цэгүүдийг нэгтгэх боломжийн талаар ярилцсан.
25. ЗАХН албан ёсны эх үүсвэр, мөн хийсэн олон тоон ярилцлагаас авсан найдвартай тоо
мэдээлэл хомс байна хэмээн мэдээлсэн бөгөөд "янз бүрийн төрөл зүйлийг агнаж эсвэл
худалдаж байгаа түвшингийн талаар боломжийн суурь тооцоог гаргаж ирэх боломжгүй
байна" гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. Үндсэн биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын
мониторингийн төлөвлөгөөг улам боловсронгуй болгож, Биологийн төрөл зүйлийн
олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа
найдвартай суурь мэдээлэлтэй харьцуулж ЦЭН-ийг харуулахад гарч буй үүний үр
дагаврыг харгалзаж үзэх хэрэгтэй.
26. Ашиглах шалтгааныг санамсаргүй хөндлөн гарах/ашиглахгүй байх шалтгаантай
харьцуулж судлах боломж олгохын тулд замаар хөндөх гарах цэгүүдийг зураглах
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хэрэгтэй болохыг Хулангийн судалгаагаар (ҮБТЗМ-ийн 3-р явцын тайлангийн В
хавсралт) харуулсан. Зам хөндлөн гарахад эерэг нөлөөлөх эсвэл саад учруулах хүчин
зүйлийг илүү нарийн судлах нь Хулангийн бэлчээр нутагт нүүн бэлчих боломжийг
алдагдуулахгүйн тулд авах үр дүнтэй арга хэмжээг төлөвлөхөд тус дэм болох юм.
Тээврийн замуудын саад тотгор учруулах нөлөөний талаар илүү сайн ойлголттой
болохын тулд ЭР, ТТ-н зам гэх мэт бусад уул уурхайн замыг оруулахыг санал болгосон.
ОТ туурайтан ан амьтад зам хөндлөн гардаг эсвэл гардаггүй газруудын шинж байдлыг
судлах урьдчилсан судалгаа явуулсан байна. Хяналт-шинжилгээний мэдээллийг үнэлэх
үед цаашид хүчин чармайлт гаргах хэрэгцээ шаардлагыг судалбал зохино.
27. БОННҮ-нд заасан бүх үүргийг АҮБОНМТ-нд тусгасан эсэхийг шалгаж
баталгаажуулахын тулд ЗБТЗОЯБҮАТ-ний 18b зүйлийн дагуу БОНХЗ БТЗОЯБМТ,
биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалтай холбоотой үүрэг амлалтын бүртгэлтэй
танилцахыг шаардсан. Шинэчилсэн БТЗОЯБМТ-г Зээлдүүлэгчээр батлуулахын тулд
нарийвчилсан үнэлгээ хийх шаардлагатай байв. Үүнийг БОНХЗ ажиллах үеэр хийсэн
бөгөөд зарим нэг засвар өөрчлөлт оруулаад санал болгож буй шинэ БТЗОЯБМТ Оюу
Толгой төслийн БОННҮ-ний үүрэг амлалтыг шийдвэрлэж байна гэж үзэж болно.
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6

НИЙГМИЙН
ЭНЭ АУДИТЫН НИЙГМИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ

6.1

Оюу Толгой үйл ажиллагааны ажиллах хүчийг "зөв хэмжээтэй" болгосны дараа 2014 оны 11-р
сарын аудитыг хийсэн. Сүүлийн үед одоо ажиллаж байгаа ажиллах хүчийг ашиглан ил уурхайн
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, баяжмалыг тээвэрлэх янз бүрийн хувилбарыг судлахад анхаарч
ажиллаж байна. Ийм учраас ажилчдын орон сууцны хэрэгцээ шаардлагыг судалж, бусад
өөрчлөлтийг үндэсний ажилчдын ажил амралтын хуваарьт оруулсан байна. Үүний өмнө талбайд
очиж ажилласан үеэс хойш Ханбогд сумын нутагт олон үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд
Ханбогд сумаас Оюу Толгой хүрэх авто замыг сайжруулах зөвшөөрөл авч, хэд хэдэн чухал ач
холбогдолтой нийгмийн дэд бүтцийн төслүүдийг хэрэгжүүлж дуусгасан байна. Тус хэлтсийн хүчин
чармайлтыг үйл ажиллагааны хоёр үндсэн чиглэлд төвлөрүүлэхийн тулд үүний зэрэгцээ 2014 оны 6р сард ОННА эрхэлсэн багт бүтцийн өөрчлөлт хийсэн.
Тиймээс энэ аудитын зорилго Оюу Толгой компанийн хөдөлмөрийн харилцаа, ажилчдын нөхцөл,
малчдын амьжиргаа, бэлчээрийн тогтвортой менежмент, оролцогч талуудтай хамтран ажиллах,
Ханбогд сумын орон нутгийн хөгжил, тээврийн туршилттай холбогдуулан соёлын өвийн чиглэлийн
үйл ажиллагаа, Ханбогд - Оюу Толгой чиглэлийн замд чиглэсэн юм. Бага хэмжээгээр орон нутгийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ахиц дэвшлийг үнэлсэн

6.2

АЖИЛЛАХ ХҮЧ, АЖЛЫН НӨХЦӨЛ

6.2.1

Төслийн стратеги

2014 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар Оюу Толгой төслийн ажиллах хүчний харьцааны дагуу ОТ
ХХК, гүйцэтгэгч компаниудад 6,677 ажилчид ажиллаж байлаа. Уурхайн талбай, Улаанбаатар,
Даланзадгад, Ханбогд24 сумын янз бүрийн албанд ажиллаж байгаа ажилчид үүнд багтана. Нийт
2574 ажилчид Оюу Толгой ХХК-ийн ажилчид байх бөгөөд үлдсэн нь гэрээт гүйцэтгэгч, туслах
гүйцэтгэгч компанид ажилладаг ажилчид байна. Нийт ажиллах хүчний 95% нь Монгол улсын иргэд
байна.
Ажилд авах, хөдөлмөрийн харилцаа, уурхайн үйл ажиллагааны ажлын нөхцөлийн (түүнчлэн одоо
явагдаж буй аливаа барилга, өргөжүүлэлтийн ажил) ерөнхий шаардлагыг Монгол улсын
Хөдөлмөрийн хууль, ОУСК-ийн ГС2 ба ЕСБХБ-ны ГШ2-ийн зэрэг олон улсын стандартуудын
дагуу тодорхойлсон Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөөг25 боловсруулсан байна. Энэхүү
төлөвлөгөө Оюу Толгой ХХК, гэрээт гүйцэтгэгч нарт хамааралтай болно. Энэхүү төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн бодлого, журмуудыг боловсруулсан байна. Оюу Толгойн Хөрөнгө
оруулалтын гэрээ (ХОГ)-нд мөн дотоодын ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, сургалт, эрүүл мэнд, үйл
ажиллагааны үеийн аюулгүй ажиллагааг хангах тухай хэд хэдэн үүрэг амлалтууд орсон. ОТ нь
ХОГ-ний шаардлагуудын дагуу хяналт хийдэг.
Оюу Толгой компанийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой тохиролцсоны дагуу Оюу Толгой ХХКийн ажилтнуудтай 2016 оны эхэн хүртэл хоёр жилийн хугацаатай гэрээ байгуулсан. Ажилчдыг үйл
ажиллагаа, ЭМААБО, бусад заавар журамтай танилцуулах, холбогдох сургалтад хамруулах
чиглэлээр гүйцэтгэгчтэй харилцахыг ажлыг удирдахын тулд 2014 онд Гүйцэтгэгчтэй хамтран
ажиллах баг байгуулсан.
Ажиглагдсан зүйлс

6.2.2
6.2.2.1

Ажилд авах, ажиллах хүч

Оюу Толгойн ажиллах хүч ил уурхайн олборлолт, баяжмал тээвэрлэлт, эдгээр үйл явцад туслах
чанартай үйл ажиллагаанд анхаарлаа хандуулан ажилласаар байна. Цөөн хэдэн ажилчид засвар
үйлчилгээний ажил үүрэг гүйцэтгэж, гүний уурхайг (ГУ) барьж байгуулах ажлыг түдгэлзүүлсэн
байна.
Дотоодын ажиллах хүч 95% эзэлж байгаа тул ХОГ-нд заасан үндсэн үзүүлэлтийг хангасаар байна.
Орон нутгийн ажил эрхлэлтийн тоо тогтвортой хэвээр байгаа бөгөөд аравдугаар 2014 оны 9- сард
24
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Баян Овоо, Манлай сумын төвд байдаг албадыг 2014 оны дундуур хаасан.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө - Doc. №. OT-10-PLN-0005 2013.01.09. өдрийн.
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Өмнөговь аймгаас авсан ажилчдын тоо 373, 2014 оны 10-р сард 385 байв.26 2014 оны 6-р сараас
хойш Оюу Толгой ХХК-ийн 62 хүн шинээр ажилд авснаас 38 нь Ханбогд сумынх байсан юм. Оюу
Толгой ажилд авахад давуу эрх олгох бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлсээр байгааг харахад урамтай
байна. Орон нутгийн ажилтан авах, ажил олгоход хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэх ёстой.
Талбайд ажиллаж буй гүйцэтгэгчийн тоо өмнөх аудитын тоо хэмжээтэй адил хэвээр байна. Ирэх 5
жилийн ажиллах хүчний тооцоог хийж дуусгасан байна. 2014 оны 12-р сарын байдлаар Оюу Толгой
ХХК, 1-р ангиллын гүйцэтгэгчдийн компанид 2964 хүн ажиллана гэж тооцоолж байгаа бөгөөд 2019
оны 12-р сард 2568 ажилчид байна гэж тооцоолж байна. Энэ нь гүний уурхайг өргөжүүлэхэд бус ил
уурхайн үйл ажиллагаанд тулгуурласан тоо юм. Ойролцоогоор 400 хүнээр буурна гэсэн энэ
тооцооллын гол үндэслэл нь энэ хугацаанд дадлагажигч, төгсөгчдийн тоо буурахтай холбоотой
байна.
Орон нутгийн иргэдийг ажилд авах, сургалт, ажил эрхлэлтийн талаарх зарим мэдээллийг сар бүр
гардаг орон нутгийн сонинд саяхан нийтэлсэн байна. Ажилд авах, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн
тухай тоо мэдээллийг ирэх саруудад олон нийтэд тогтмол мэдээлж байвал зохино.
6.2.2.2

Ажилчдын харилцааг удирдах

Сүүлийн саруудад Оюу Толгой хэд хэдэн чухал өөрчлөлт хийсэн. Үүнд дотоодын бүх ажилчдын
ажил, амралтын хуваарийг өөрчлөх, зарим ажилчдын ээлжийн цагийг багасгах, баяжуулах үйлдвэр,
ил уурхайн багийг савласан хоол хүнсээр хангах багтана. Нийт үйл ажиллагааны зардлыг хэмнэх
зорилгоор хоол хүнс бэлтгэл, цэвэрлэгээний багт бусад өөрчлөлт хийсэн.
Бүх дотоодын ажилчид 28 хоног ажиллаж, 14 хоног амрахаа больж, 14 хоног ажиллаж, 7 хоног
амардаг хуваарьт аажмаар шилжиж байна. Энэ шилжилтийн хэрэгжилт талдаа ороод байгаа бөгөөд
бүх ажилчид энэ хуваарьт 2014 оны 12-р сар дунд гэхэд шилжсэн байх төлөвлөгөөтэй ажиллаж
байна. Энэ өөрчлөлттэй холбогдуулан шинэ гэрээ байгуулах тухайд ажилчид, үйлдвэрчний эвлэл,
гүйцэтгэгчидтэй удаан хэлэлцэж тохиролцож байна. Ерөнхийдөө энэ хуваарийн өөрчлөлт ихэнх
ажилчид эерэг хүлээж авсан гэж хэлж байна. БОНХЗ Даланзадгад, Улаанбаатарын төвөөс хол,
захад амьдардаг энэ өөрчлөлт тийм их таалагдахгүй байна гэж ярихыг зарим ажилчдаас сонссон.
Тэд 7 хоног амрахдаа нэг өдрөөс илүү хугацааг замд өнгөрөөх болж байгаа нь гэртээ амрах цагийг
багасгаж байгаа юм. Оюу Толгой руу буцаж нисэх нислэг өглөө эрт байдаг тул зарим нь
Улаанбаатар хотод өөрийнхөө зардлаар хонох болж байгаа гэж хэлж байлаа.
Зарим удаан ажилласан ажилчдыг Оюу Толгойтой ойртож нүүхийг өмнө нь урамшуулсан бөгөөд
олонх нь гэр бүлтэйгээ Ханбогд руу нүүсэн учир бас хүндрэл бэрхшээл учруулж байна гэж тэд хэлж
байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ тэтгэмжийг олгохоо больсон бөгөөд Ханбогд суманд орон сууцтай
холбоотой ямар нэгэн урт хугацааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхгүй байна. Эдгээр ажилчид талбайд
ажиллахтай харьцуулбал ажилдаа явахдаа илүү цаг зарцуулж байна гэж үзэж байгаа бөгөөд үүнд
нөхөн олговор олгох эсвэл ажлын цагийг бууруулахыг хүсэж байв. Ханбогдод ийм байдалд орсон
ойролцоогоор 200 ажилчид байгаа бололтой. Оюу Толгой аливаа хөдөлмөрийн асуудал гомдол
болж хувирахаас нь өмнө судлах нь зөв.
Тээврийн засвар үйлчилгээ, төв засвар үйлчилгээ, техникийн үйлчилгээний ээлжийг 11-ээс 10 цаг
болгон бууруулжээ. Үүний гол шалтгаан нь нийт цагийг багасгах, эдгээр ажилчдын аюулгүй
ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд байв. Баяжуулах үйлдвэр, ил уурхайн ажилчдын гаргасан санал
зөвлөмжийн дагуу сүүлийн хэдэн сар компани тэдэнд зориулж савласан хоол хүргэж эхэлсэн байна.
Үүнийг бүрэн нэвтрүүлээд байгаа бөгөөд эдгээр баг тун сайн хүлээн авсан байна. Ажилтнууд
шөлтэй хоол авах хүсэж, хоолны хэмжээний тухайд зарим нэг сайжруулах санал гаргасан бөгөөд
Оюу Толгой үүнийг судалж байна.
Гэрээт гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлийг хянаж, аудит хийх үүргийг Худалдан авалт хариуцсан хэлтэс
хариуцдаг боловч бодит байдалд ХН, Ажилтнуудын харилцааны (АХ) гүйцэтгэлийг Оюу Толгой
хянахгүй байна. Нийлүүлэгчийг урьдчилсан шалгаруулах үед гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд
зарим нэг хүний нөөцийн хяналт шалгалт хийж, сарын уулзалтуудаар хүний нөөцийн гүйцэтгэлийг
шалгадаг болохыг БОНХЗ хүлээн зөвшөөрч байна. Хүний нөөцийн болон Худалдан авах
ажиллагааны багууд 2015 оны эхээр хүний нөөцийн сэдэв зэргээр гүйцэтгэгчийн хяналтын
26
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чиглэлээр хамтран ажиллахаар тохиролцсон. Аудитын график төлөвлөгөө, хамрах хүрээг юуны
өмнө боловсруулж, 1-р ангиллын гэрээт гүйцэтгэгчээс эхлэн аажмаар хэрэгжүүлбэл зохино. Өмнө
дурдсанчлан ажилд авч, сонгон шалгаруулах процесс, цалингийн цэс, хөдөлмөрийн гэрээ, ажилтны
тусламж/гомдлын систем, ажилчдыг талбайд авчрах/ложистикийг үнэлэх ажил энэ төрлийн
шалгалтад ихэвчлэн багтдаг. Худалдан авалт хариуцсан хэлтэс, ХН-ийн хэлтэс (ХН-ийн хэлтэс ийм
аудитад шаардлагатай техникийн мэдлэг туршлагатай) хамтран ажиллавал аудитын процесс илүү үр
дүнтэй болохыг БОНХЗ онцлон тэмдэглэж байна.
6.2.2.3

Бөөнөөр цомхтгох, тараах

Оюу Толгой БОНХЗ-өд 2014 оны дундуур хийсэн цомхтголын үр дүнгийн талаар хязгаарлагдмал
мэдээлэл өгсөн. Үүнд Оюу Толгой ХХК-ийн цомхтгосон ажилтнуудын нийт тоо (117), Ажилтны
тусламжийн хөтөлбөрт хандсан хүмүүсийн тоо (13) багтсан. Цомхтгох үеэр Оюу Толгой,
гүйцэтгэгч хоорондоо нягт холбоотой ажиллаж, янз бүрийн уулзалт хийж, янз бүрийн ХН-ийн
багууд туршлага солилцжээ. Гэсэн хэдий ч БОНХЗ эцсийн үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тайлан
өгөхийг хүссэн бөгөөд үүнийг хараахан өгөөгүй байна. Жиш. цаашид гүйцэтгэгчидтэй холбоотой
гарч болзошгүй аливаа хүндрэл бэрхшээлийг багасгахын тулд гэх зэргээр эрсдэлийн сайн
менежментийн арга болохын хувьд тус компани аливаа цомхтголын эцсийн үр дүнгийн талаар сайн
ойлголттой болох нь зүйтэй.
Цомхтгол дууссан ч гэсэн Оюу Толгой энэ мэдээллийг
БОНХЗ/Зээлдүүлэгчид гаргаж өгөх нь чухал хэвээр байна.
Зарим ажилчид тэднийг цомхтгохоор талбайгаас буцаахдаа ашигласан арга барилыг гайхсан байна.
Жишээ нь цомхтгох тухай зарлаж мэдэгдэх өдөр багуудыг ажилдаа үлдэж буй, нөгөө нь
цомхтгогдож байгаа гэж хоёр бүлэгт хуваасан байна. Цомхтгосон ажилчдыг талбайгаас дагуулж
гаргасан. Бусад улс оронд ижил төстэй цомхтгох үйл явцын дагуу хийсэн ч цомхтгох талаар
ажилчдад мэдэгдэх арга хэлбэрийг сайжруулж, санал болгож буй тэтгэмжийг илүү эерэгээр
танилцуулж болох юм. Оюу Толгойн ажилчдад орон нутгийн банкнууд зээл олгохоо больсон нь
цомхтголын нэгэн хүсээгүй үр дагавар байлаа. Оюу Толгой янз бүрийн банкнуудтай уулзаж,
ажилтнуудын талаар тодорхойлолт өгөх замаар нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхээр ажилласан ч энэ нь
цаашид илүү болгоомжтой ажиллах сургамжийг өгч байна.
6.2.2.4

Ажилчдын орон сууц

БОНХЗ талбайд ажиллахдаа Оюу Толгойн хэлснээр Өмнөд баазыг 8-р сард буулгасан болохыг
баталгаажуулсан. Тус баазыг аажмаар хааж байгаа. (Зураг 6.1) Тус баазыг буулгаж хаах талаар
шийдвэр гарсны дараа БОНХЗ тус талбайг цэвэрлэж, Оюу Толгойн, орон нутгийн/тус улсын байгаль
орчны стандарт, шаардлагын дагуу нөхөн сэргээхийг зөвлөж байна.

Зураг 6.1: Өмнөд баазыг хааж байгаа нь
Манлай баазад шүүрэх асуудал байгаа бөгөөд зарим блокт бүх хоолойг солих замаар шийдвэрлэж
байна. Хоолойг сольж байх зуур зарим хүмүүс ойролцоогоор 2 долоо хоног нүүх хэрэгтэй болно.
Засах шаардлагатай эхний дөрвөн блокийг 2014 оны сүүлээр дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Бусдыг
2015 оны эхээр сэлбэж дуусна. Талбайн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг
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сайжруулж, зарим үйл ажиллагааг Манлай баазаас холдуулж, Оюут цэвэрлэх байгууламж руу
шилжүүлэхээр системийг өөрчилсөн. Хэдийгээр энэ нь Манлай сумын зарим иргэдийн гомдол
гаргаж байсан үнэр үнэртэхийг багасгасан боловч БОНХЗ-ийг талбайд ажиллахад үнэр үнэртэж
байлаа. Үнэрийг багасгахын тулд нэмэлт арга хэмжээ авах хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлохын тулд
энэ нөхцөл байдлыг ажиглах хэрэгтэй.
Манлай баазад дуу чимээг тусгаарлах арга хэмжээ авснаас хойш дуу чимээтэй холбоотой гомдол
ажилчдаас ирээгүй. Оюу Толгой орон сууцны нөхцөл, Оюу Толгой талбай дахь ажилчдын
хандлагыг үргэлжлүүлэн ажиглан хянаж, одоогоор болон цаашид хэрэгжүүлэх орон сууцны
төлөвлөгөөний талаар ажилчдад мэдээлэл өгч байх нь чухал.
Бидний ажиллах үед Ханбогд27 дахь бааз 80 ажилчидтай үйл ажиллагаа явуулж байв.28 Энэ баазыг
арваннэгдүгээр сарын дундуур хааж, үлдсэн ажилчдыг Оюу Толгой талбайд байрлуулах
төлөвлөгөөтэй байсан. Аудитыг хийх үед Оюу Толгой баазыг хаах эсвэл шаардлагатай бол дахин
нээх боломжтой байлгахаар арчилж тордох эсэхээ шийдэж байсан. БОНХЗ дараагийн удаа ирж
ажиллахдаа тус баазын төлөвийг баталгаажуулах болно. Өмнө хэлснээр зам тавих, мөн бусад үйл
ажиллагааны улмаас Ханбогд суманд орон байрны хэрэгцээ шаардлага гарч болох бөгөөд орон
сууцтай холбоотой шинэ төлөвлөгөөг боловсруулахын өмнө Зээлдүүлэгчдэд мэдэгдэхийг БОНХЗ
Оюу Толгойд зөвлөж байна.
Хятад улсын хилийн боомт дээр Оюу Толгойн тээврийн гүйцэтгэгчийн ашиглаж буй орон сууцыг
үнэлэхээр БОНХЗ тээвэр, ложистикийн ажилчид, удирдлагатай ярилцсан. Одоогоор Оюу Толгой
дөрвөн гүйцэтгэгч компанийн хөлсөлж ажиллуулдаг 350 гэрээт жолоочтой байгаа. Ажилчдыг
Хятад улс дахь хилийн боомт дээр байрлуулдаг. Нэг нь хилээс 7 км зайд байрлах Хуафанг бөгөөд
ойролцоогоор 300 тээврийн ажилчид байрладаг, 4 давхар байр байдаг. Хятадын гүйцэтгэгч компани
болох Жиаю тус газрын агуулах, гааль, талбай, мөн орон байрыг удирдаж зохицуулдаг. Оюу
Толгой ХХК-ийн дөрвөн ажилтан энэ талбайд суурин ажилладаг. Жолоочид орон сууцтай
холбоотой ноцтой асуудлын талаар мэдээлээгүй бөгөөд жишээ нь хоол хүнсний талаар гаргасан
гомдлыг гүйцэтгэгч компани шийдвэрлэсэн байна. Оюу Толгой холбогдох өөрийн стандарттай
нийцүүлэхийн тулд энэ болон бусад тээвэр, ложистикийн баазад орон сууцны аудитыг үе үе хийх
шаардлагатай. Нэг өрөөнд29 байх орны тоо, нэг хүнд ногдох угаалгын өрөө, бусад холбогдох
шаардлагад анхаарвал зохино. Оюу Толгой талбайд байрладаг тул тус баазад ихэнх тээврийн
ажилчид хааяа хонодог болохыг тэмдэглэх нь чухал.30
6.2.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Ажиллах хүч, ажлын нөхцөл
M2.10 Орон нутгийн иргэдийг ажилд авах, сургалт, ажил эрхлэлтийн талаарх зарим
мэдээллийг сар бүр гардаг орон нутгийн сонинд саяхан нийтэлсэн байна.
Ажилд авах, сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай тоо мэдээллийг ирэх саруудад
олон нийтэд тогтмол мэдээлж байвал зохино. (ХӨМТ, 5.1.2 хэсэг, IMPm21)
M4.6

Гүйцэтгэгч компаниудын ХН/АХ-ны дүрэм журмыг хэр биелүүлж байгааг
үнэлэх аудитын хуваарь, хамрах хүрээг боловсруулж, 1-р ангиллын
гүйцэтгэгчдээс эхлэн аажмаар хэрэгжүүлэх.
Зээлдүүлэгч/БОНХЗ-өд
ХН-ийн багийг аудитад оролцуулж, БОНХЗ-ийн санал
танилцуулах.
болгосноор гол чиглэл эсвэл ижил төстэй чиглэлийг үүнд хамруулах. (ХӨМТ,
5.1.8, 9.2 хэсэг)

M4.7

ОТ ХХК, гүйцэтгэгчдийн ажилчдыг цомхтгох хөтөлбөрийн эцсийн үр дүнгийн
дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх. (ХӨМТ, 5.1.3, 9.1 хэсэг, L04)

Ажиглагдсан зүйлс – Ажиллах хүч, ажлын нөхцөл

27
28
29
30

Энэ баазыг мөн "Зуны бааз" гэж нэрлэдэг. Энэ нь хаагдсан Си-Ай-Эс компанийн баазтай адил биш юм.
Энэ бааз 600 хүний багтаамжтай.
Одоогоор нэг өрөөнд 8 ор байгаа нь шаардлагатай тооноос илүү байна.
Цуваа хэзээ хөдлөхөөс шалтгаалан тэд нэг өдрийн дотор Оюу Толгой руу буцаж явж чаддаг байна.
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28. Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг үргэлжлүүлэн ажиглаж, гүйцэтгэгчид мөн
Ханбогд, Өмнөговь аймгаас давуу эрхтэй ажиллах хүч авах бодлого баримтлах
шаардлага тавих (ХЭМТ 5.1.2 хэсэг, L02)
29. Томоохон төвүүдийн гадна амьдардаг дотоодын ажилтан, мөн Ханбогд руу нүүсэн
удаан ажиллаж байгаа ажилтнуудын ажлын ээлжийн хуваарийн өөрчлөлттэй холбоотой
хөдөлмөрийн харилцаанд гарч болзошгүй асуудал гомдол болж хувирахаас нь өмнө
судлах.
30. Өмнөд баазыг буулгаж хаах талаар шийдвэр гарсны дараа БОНХЗ тус талбайг Оюу
Толгойн, орон нутгийн/тус улсын байгаль орчны стандарт, шаардлагын дагуу цэвэрлэж,
нөхөн сэргээх.
31. Оюу Толгой талбай дахь үнэрийн асуудлыг хянаж, үнэрийг багасгахын тулд нэмэлт
арга хэмжээ авах хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлох.
32. 2014 оны дундуур төлөвлөсний дагуу Ханбогд баазаас (Зуны бааз) ажилчдыг нүүлгэж,
энэ баазын төлөвийн талаар БОНХЗ/Зээлдүүлэгчид мэдээлэл өгөх. Орон сууцтай
холбоотой аливаа шинэ төлөвлөгөөг боловсруулахын өмнө Зээлдүүлэгчдэд мэдэгдэх.
33. Оюу Толгой орон сууцны нөхцөл, Оюу Толгой талбай дахь ажилчдын хандлагыг
үргэлжлүүлэн ажиглан хянаж, одоогоор болон цаашид хэрэгжүүлэх орон сууцны
Орон байрны урт хугацааны
төлөвлөгөөний талаар ажилчдад мэдээлэл өгөх.
төлөвлөгөөний талаар ажилчидтай зөвлөлдөж, ГУ-г барих ажлыг түр зогсоохтой
холбоотой тодорхой бус байдлыг тайлбарлах (ХЭМТ 5.1.5 хэсэг, IMP15)
34. Ажилчдын байр, нөхцөлтэй холбоотой холбогдох стандарттай нийцүүлэхийн тулд
Хуафанг гүйцэтгэгчийн бааз, мөн тээвэр, ложистикийн бусад холбогдох баазад үе үе
орон сууцны аудит хийх. (L03, L08)

6.3

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ, АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ

6.3.1

Төслийн стратеги

ОТ-с төслийн биет болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнг зохицуулахын тулд
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг31 (НШҮАТ) 2012 оноос хойш хэрэгжүүлж
байгаа болно. Энэхүү төлөвлөгөөг 2013 онд одоогийн ашиглалтын шатны үйл ажиллагааг тусган,
Ханбогдын нөлөөлөлд өртсөн малчдын нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн төлбөрийн явцын талаар
мэдээлэл өгөх зорилгоор шинэчилсэн. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний
зорилго нь нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд нөхөн төлбөр ба бусад олговрыг үр дүнтэйгээр
олгох, мэдээлэлд тулгуурласан малчдын оролцоо, нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүсийн хяналт, үнэлгээ,
аливаа гомдлыг барагдуулах зорилготой байв. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг Оюу Толгойн одоо явуулж байгаа бүх үйл ажиллагааг хамруулж шинэ үйл ажиллагаа,
холбогдох барилга байгууламжуудаас үүдэн цаашид гарч болзошгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийн
ажиллагаанд зориулан загвар болгон ашиглах зорилготой юм.
Одоогоор ихэнх нөхөн олговрыг олгосон бөгөөд Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах стратегийн32 дагуу
хэрэгжүүлсэн Ханбогд сумын малчдын амьжиргаа сэргээх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд анхаарч
байна. Энэхүү стратегийг бэлчээрээ алдсан буюу бэлчээрийн өөрчлөлтөд өртөх магадлалтай
Ханбогд сумын бүх малчдад нээлттэй бэлчээрийн тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийг
тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан. Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын хувьд одоогоор Үйл
ажиллагааны аудитыг одоо хийж дуусгасан байна. 2011 онд эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд
өртсөн өрхүүдийн эцсийн үнэлгээг хараахан хийгээгүй байна.
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг бууруулах, зохицуулахад чиглэсэн тус стратегийн бусад
дагалдах бүрэлдэхүүн хэсэгт Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө33 (ГАМТ) болон Газар

31
32
33

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - Doc. №. OT-10-PLN-0006 2013.01.09. өдрийн.
Бэлчээр болон Амьжиргааг Сайжруулах Стратеги - Doc. №. OT-10-E2-PLN-0001 2013.01.09. өдрийн.
Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө - OT-10-E9-PLN-0001-E 2013.01.09. өдрийн.
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хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) багтана. Малчдад малаа Оюу Толгой уурхайн лицензийн талбайд жил бүр
тодорхой хугацаанд бэлчээх боломжийг олгох Бэлчээр ашиглах журам боловсруулсан.
Ажиглагдсан зүйлс

6.3.2
6.3.2.1

Нүүлгэн шилжүүлэлт

Нүүсэн малчдын аудитыг одоогоор хийж дуусгажээ. Тус тайланг сайн боловсруулсан бөгөөд
эцсийн хувилбарт БОНХЗ-ийн өгсөн олон саналыг тусгажээ. Малчдын амьжиргаа, ахуйн түвшинг
суурь үзүүлэлттэй тулгаж, өрх бүрд дүн шинжилгээ хийсэн. Ер нь өрхүүд амьжиргаагаа сэргээх
боломжтой байна. Зарим өрхийн хувьд үлдсэн бүх асуудлыг хаахыг хөндлөнгийн аудиторууд
зөвлөмж болгосон байна. Эдгээрийн ихэнх нь тус хөтөлбөрийг боловсруулахдаа малчидтай цаашид
зөвлөлдөхтэй холбоо хамааралтай боловч эмзэг өрхүүдтэй холбоотой зарим зөвлөмж нь илүү
ноцтой байна. (мөн 6.3.2.4 хэсгийг үзнэ үү) OT Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны тайланд
өгсөн холбогдох зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, холбогдох өрхүүдтэй хамтран
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ үйл явцын хүрээнд Оюу Толгой компани шилжин суурьшсан малчид,
бусад оролцогч талуудад үр дүнг зохих арга хэлбэрээр танилцуулбал зохино.
6.3.2.2

Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчид

2011 оны нөхөн олговор олгох хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын үр дүнгийн үнэлгээнд бага зэрэг л
ахиц гарсан байна. ОТ-СМБ-СГШЗ-ийн хамтран явуулж буй олон чиглэлийн судалгааны хүрээнд
үүнийг хийхээр төлөвлөж байна. Ажлын удирдамжийн (АУ) талаар бүх гурван талтай (СМБ, Оюу
Толгой, СГЗЗ) тохиролцсон бөгөөд тендер шалгаруулах ажлыг 2015 оны эхээр эхлүүлэх төлөвтэй
байна. Өмнө хэлснээр БОНХЗ эдгээр судалгааг нэгтгэхийг дэмжиж байгаа боловч үр дүнгийн
үнэлгээ хийх ажил маш их хоцорч байна.34 Хэрэв олон чиглэлийг хамарсан судалгаанд тодорхой
ахиц дэвшил гарахгүй бол үр дүнгийн үнэлгээг бие даан хийх хэрэгтэй. Судалгаанд нүүсэн
малчдын бүх ангиллаас малчин өрхийн жишээг тусгахыг БОНХЗ дахин зөвлөж байна. ("Д
ангиллын" малчдыг оролцуулан)
БОНХЗ олон чиглэлийн судалгааны АУ-тай танилцах
зөвшөөрлийг Оюу Толгой СГЗЗ/СМБ-аас авах нь зүйтэй. Ингэснээр бид үр дүнгийн үнэлгээний
шаардлагыг хангах эсэхийг баталгаажуулах боломжтой болно.
Өмнө нь нөхөн олговрын гэрээнд гарын үсэг зураагүй байсан цорын ганц малчин гарын үсэг зуржээ.
Иймээс замын засвар үйлчилгээний ажилтнаар 5 жилийн гэрээтэй ажиллахыг энэ өрхөд санал
болгосон байна35. 2013 онд нүүсэн өөр нэг малчин өрхөд зориулж, тухайн улиралд тааруулж 2014
оны 11-р сарын сүүлээр байнгын худаг гаргахаар төлөвлөж байна.
Оюу Толгой компанид замын засвар үйлчилгээний ажил хийж буй малчдыг нөхөн олговор хүлээн
авахаа больж эдийн засгийн хувь бие даалгахад Оюу Толгой сүүлийн саруудад анхаарч ажиллаж
байна. Одоогоор 6 малчин хагас цагаар ажиллахаа больж үндсэн оператор болсон байна. 13
тэтгэврийн насны хүнээс гурав нь сайн дураараа үлдсэн цалингаа нэг доор авсан бөгөөд хоёр
тэтгэвэр авдаг хүн ийнхүү нэг доор авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлжээ. Эдгээр ажилчдыг урт
хугацаагаар ажиллуулах боломжийг судалсаар байгаа бөгөөд эдгээр малчдад нөхөн олговор олгох
хугацаа дуусахаас өмнө үр дүнтэй дэмжлэг үзүүлэхийн тулд нэмэлт сургалт эсвэл бусад тусламж
санал болгож болох юм.
Өмнөх аудитын тайлангаас хойш нүүлгэн шилжүүлэх эсвэл нөхөн олговор олгохтой холбоотой өөр
гомдол малчдаас гараагүй байна. Хараахан хучаагүй байгаа шороон замаас үүсэх нөлөөлөлд
хангалтгүй эсвэл ямар ч нөхөн олговор олгоогүй талаар хэд хэдэн малчид (ойролцоогоор 13 малчин)
гомдол гаргаад байна.36 Нөхөн олговрын ажлын хэсгийг (НОАХ) дахин байгуулж, энэ асуудлыг
34

35
36

2013 оны сүүлээр үр дүнгийн урьдчилсан (завсрын) үнэлгээг хийхээр төлөвлөж байсан ч СМБ-тай хэлэлцсэнийг
оруулан олон шалтгаанаар үүнийг 2014 он хүртэл хойшлуулсан байна. Арга хэмжээг хэрэгжүүлэх болон эхний
үр дүнгийн үнэлгээний хоорондын хугацааг сунжруулахгүй байх нь чухал. Эс бөгөөс нүүдэл үү эсвэл бусад
гадаад хүчин зүйл өртсөн хүмүүсийн амьжиргаа эсвэл ахуйн түвшинд нөлөөлсөн хэмжээ хязгаарыг
тодорхойлоход улам хэцүү болох болно.
Тухайн өрх нөхөн олговор олгох гэрээнд гарын үсэг зураагүй байсан тул замын засвар үйлчилгээний ажилд
авахаар нэг жилийн гэрээ хийсэн байна.
Энэ гомдол ОТ-ГС чиглэлийн засаагүй замын хэсэг, мөн ОТ-ХБ замтай холбоотой гарсан гэж бид ойлгож
байна. СГЗЗ энэ болон бусад гомдлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа.
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судалж, шийдвэрлэхээр СМБ-тай тохиролцсон хэдий ч энэ ажлын хэсэг дахин хуралдаагүй байна.
Биднийг СМБ-тай уулзахад энэ нь сумын үүрэг гэж хэлсэн боловч холбогдох байгууллагуудтай энэ
процессын талаар ярьж хэлэлцэхийг үргэлжлүүлэхийг Оюу Толгойгоос хүссэн байна. Сумын
удирдлага үүнийг ажил хэрэг болгоход шаардлагатай тогтоол гаргаагүй байгаад СМБ сэтгэл
дундуур байна. Өмнө дурдсанчлан БОНХЗ НОАХ-тэй ажиллахыг дэмжиж байгаа боловч хэрэв
НОАХ удаан хугацаагаар хуралдахгүй бол Оюу Толгой өөр арга замыг эрэлхийлэх хэрэгтэй болж
магадгүй юм.
6.3.2.3

Бэлчээр болон Амьжиргааг Сайжруулах

Төлөвлөсөн ёсоор ургамлын хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөр 2014 оны 8-р сард
эхэлсэн. Нийт 35 газар (70 хяналтын цэг) одоо хяналт шинжилгээ хийж байна. БОНХЗ хөтөлбөрийг
илүү дэлгэрэнгүй хэлэлцэхээр энэ удаа ажиллахдаа Нутаг Түншлэл ХХК-тай уулзсан байна. Нутаг
Түншлэл ХХК ашиглаж байгаа аргачлал нь малчидтай хамтран ажиллахад үндэслэж байгаа бөгөөд
Байгаль орчны багт зориулан ЗАХН-ийн явуулж буй бусад ургамлын мониторингийн ажилтай
уялдаатай байна. Нутаг Түншлэл ХХК энэ ажлын бэлтгэл үе шатанд малчид, бусад оролцогч
талуудтай уулзахаар гурван суманд 6 удаа очиж ажилласан бөгөөд аргазүйн талаар зөвлөлдөхөөр
ЗАХН-тэй хэд хэдэн удаа уулзсан. Энэ хөтөлбөрийн урьдчилан үе шат бараг дууссан бөгөөд тайлан
2014 оны сүүлээр гарах төлөвтэй. Гурван (сум бүрд нэг) тайлан гарах бөгөөд бэлчээрийг хамгаалах
төлөвлөгөөг боловсруулах боломж олгох зөвлөмж өгөх болно. Тус ажлыг сумын удирдлага, Хөдөө
аж ахуйн хэлтэстэй нягт холбоотой хэрэгжүүлсэн. БОНХЗ эдгээр тайланг гарахад танилцах
хүсэлтэй байна. Оюу Толгой Нутаг Түншлэл ХХК-ийн өгсөн аливаа зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд
сумдад хэрхэн туслахаа тодорхойлох нь чухал.
Малын эрүүл мэндийн судалгаанд 2014 онд Баян-Овоо, Манлай сумдыг нэмж хамруулсан байна.
Ханбогд сумын нийт 160 малчин , Баян-Овоо сумаас 51 малчин, Манлай сумаас 39 малчин
судалгаанд хамрагдсан байна. Хөдөө аж ахуйн яам, орон нутгийн мал эмнэлгийн байгууллагууд,
судалгаанд оролцсон малчдад үр дүнг танилцуулжээ. Аудитын үеэр үр дүнг танилцуулахын тулд
Оюу Толгой 11-р сарын 24-нд СМБ-тай уулзахаар төлөвлөж байв. БОНХЗ үр дүнг олон малчдад
хэрхэн оновчтой байдлаар тараах талаар ярилцахыг Оюу Толгой, СМБ-т зөвлөж байна. Тус
судалгааны үр дүнд малын эмч, бусад мэргэжилтэнтэй олон сургалт явуулжээ. Ханбогд, Баян-Овоо
сумын хоёр малын эмч Улаанбаатар хотод сургалтад хамрагдаж, 15 сумын 49 малын эмч,
мэргэжилтэн Өмнөговь аймагт сургалтад оролцжээ. Оюу Толгой "Орон нутгийн мал эмнэлгийн
үйлчилгээнд тулгарч буй асуудал, цаашид сайжруулах шийдэл" гэсэн сэдэвтэй семинар зохион
байгуулж, Хөдөө аж ахуйн хэлтэс, бусад төрийн албан хаагч, 53 малын эмч оролцжээ. Энэ бол
чухал хөтөлбөр мөн бөгөөд дараагийн үе шатанд малын эрүүл мэндийг сайжруулахад нь малчин
өрхөд дэмжлэг үзүүлэхийг багтаахыг зөвлөж байна.
Оюу Толгой, СМБ, сумын удирдлагын хооронд Бэлчээр ашиглах тухай шинэчилсэн журмыг
боловсруулсан бөгөөд малчдад уурхайн лицензийн талбай дотор 1600 гаруй га-д малаа бэлчээх
боломжийг олгосоор байх юм. Шинэчилсэн журам оны эхээр ОТ түрээсийн талбайн дотор хийсэн
даацын үнэлгээн дээр тулгуурласан байдаг. Орон нутгийн засаг захиргаа малчдын тоог гаргаж,
тодорхой өрхүүдэд бэлчээрийн талбайг ашиглахыг зөвшөөрсөн.
Оюу Толгой авсан үүргээ бүрэн биелүүлэхийн тулд Ханбогд сумын малчдад чиглэсэн жижиг
үйлдвэр хөгжүүлэх, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлах хэрэгцээ шаардлага
байсаар байна гэж БОНХЗ үзэж байна.37 Тэмээ хяргах төсөл үүнийг хийх нэг боломж мөн бөгөөд
дараагийн хяргах улирал эхлэхээс өмнө малчдад ноос боловсруулах, хяргах боловсронгуй арга
техникийн ашиг тусыг ойлгож мэдрэх боломж олгохын тулд төслийн дараагийн үе шатыг тэдэнтэй
хамтран хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (мөн 6.5.2 хэсгийг харна уу) Төсөв мөнгө хязгаарлагдмал байгаагаас
шалтгаалан малчдын өрхийн түвшинд амьжиргааг дэмжих нэмэлт төсөл түр зогссон болохыг
БОНХЗ-өд мэдээлсэн. (ГУ-н талаар шийдвэр гарахгүй удааширч байгаа нь төслийн хэмжээнд үйл
ажиллагаанд дарамт учруулж байна.) Хамтын ажиллагааны гэрээнд зарим малчдын амьжиргааг
сайжруулах төсөлд хөрөнгө хуваарилах тухай заасан бололтой байгаа нь сайшаалтай. Гэвч уурхайн
үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан нүүдлийн нөлөөллийг шийдвэрлэхээр Оюу Толгойн авсан үүрэг
амлалт болох малчдын амьжиргааг сайжруулахад ийм төрлийн төсөл шууд хувь нэмэр оруулах
37

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 5.4 хэсэгт заасанчлан.
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бөгөөд богиноос дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг БОНХЗ дахин тэмдэглэж байна.38
Боломжтой бол хөрөнгийг малчдад чиглэсэн ийм төрлийн төсөл руу дахин хуваарилбал зохино.
Нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийн дараагийн үе шатыг өвөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа ба
Оюу Толгойн дэмжлэгтэй байгуулсан хоршоо энэ жил хэрэгжүүлнэ. Тус хөтөлбөрийг үнэлсний үр
дүнд авсан сайжруулах арга хэмжээний нэг нь энэ юм. Тус хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг
БОНХЗ харах хүсэлтэй байгаа бөгөөд тус процессыг ажиглаж баримтжуулахыг Оюу Толгойд зөвлөх
байна. (тус компани хэрэгжүүлэхэд нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх бол)
6.3.2.4

Шилжин суурьшсан эмзэг бүлгийн иргэд

БОНХЗ талбайд ажиллахдаа Ханбогд сумын нийгмийн халамжийн ажилтан, нийгмийн ажилтантай
уулзаж, эмзэг малчин өрх, эмзэг иргэдэд үзүүлэх дэмжлэгийн талаар ярилцсан. Бид мөн сумын хэд
хэдэн эмзэг малчин өрхтэй уулзсан. Ийнхүү уулзаж ярилцахад ОТ малчин өрхөд зориулсан эмзэг
иргэдийн хөтөлбөрийг боловсруулахаар сумын удирдлагатай нягт холбоотой ажиллаж байгаа нь
тодорхой болсон юм. (нийт 21 эмзэг өрхийн 8 өрх нь малчид юм) 9-р сард сумын нийгмийн
халамжийн хэлтсийн ажилтан, Ханбогд сумын ОННА хариуцсан баг өрхүүдийн гэрт очиж
ажиллажээ. Эдгээр айлчлалын үеэр тус бүр өрх бүрийн хувийн мэдээллийг шинэчлэхэд сумын
захиргаанд туслах мэдээлэл цуглуулсан бөгөөд өрхүүдэд холбогдох тэтгэвэр, тэтгэмж, бусад
нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл өгсөн. Орлого нэмэгдүүлэх боломжийг
ашиглах, орон нутагт явуулдаг бусад үйл ажиллагаанд оролцох тэдний сонирхлыг тодорхойлохын
тулд сумын төвд эдгээр өрхүүдтэй уулзан ярилцсан. Эдгээр үйл ажиллагаанд Оюу Толгой дэмжлэг
үзүүлсэнд сумын ажилтнууд баяртай байгаа бөгөөд хөрөнгө мөнгө хязгаарлагдмал, хариуцдаг бүх
эмзэг бүлгийн иргэдтэй уулзах эсвэл тусламж үзүүлэх боломжгүй байдаг талаар ярьж байв.
Оюу Толгой эмзэг бүлгийн өрхтэй ажиллах төлөвлөгөө боловсруулсан бөгөөд тодорхой өрхийн
төлөвлөгөөний талаар ярилцаж байна. Эдгээр төлөвлөгөөг баталж, бүрэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
Эмзэг малчин өрх бүрд тусламж үзүүлэхдээ тус бүрийнх нь чадавх, бэрхшээл саадыг харгалзаж,
орлогын эх үүсвэр нэмэгдүүлэх, нэмэлт орлого олох боломжийг олгоход анхаарвал зохино. Бүх өрх
Оюу Толгойн дэмжиж буй амьжиргааг сайжруулах зарим төсөлд хамрагдаж чадахгүй тул (жиш.
тэмээ хяргах, эко аялал жуулчлал, бусад хоршооны бизнес) нэмэлт жижиг сургалт явуулж,
бизнесийн гарааны дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Бидний уулзсан зарим эмэгтэйчүүд оёдол/хувцас
засвар, ногоо тарих зэрэг жижиг бизнесийг сонирхож байв.
Нэг малчин өрх тэмээний сүүг Говийн ёс заншлын өргөөнд39 долоо хоног тутам нийлүүлж, арван
таван хүн заг модыг нөхөн сэргээх ажилд оролцож, нэг хүн худгийн мониторингийн хөтөлбөрт
хамрагдаж байгаа гэх зэргээр зарим бодитой ахиц дэвшил гарсан байна. Эдгээр үйл ажиллагаанд
оролцох нь тус орон нутгийн эмзэг бүлгийн иргэд хоорондоо уулзаж ярилцах сайхан боломж юм.
Зарим тохиолдолд худгийн мониторингийн ажилд зориулж Оюу Толгой түлшний мөнгө өгөх
зэргээр материалын тусламж үзүүлдэг бөгөөд энэ нь тухайн малчинд мөн заримдаа аймаг руу явах
боломж олгодог. Эмзэг бүлгийн малчин өрхөд тогтмол хяналт тавих асуудлыг эмзэг бүлгийн
иргэдийн төлөвлөгөөнд тусгавал зохино.
Эмзэг бүлгийн иргэдийг амьжиргаа дэмжих үйл ажиллагаанд татан оролцуулахын тулд зарим
богино хугацааны эрүүл мэнд, дэд бүтцийг сайжруулах эсвэл ижил төстэй үйл ажиллагаа оновчтой
байдаг. Энэ зорилгоор 2014 оны 7-р сар/8-р сард Оюу Толгой саяхан 85 сайжруулсан гэр, дулаалгын
материалыг зорилтот сумдад хандивласан. Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн 21 өрх бүгдээрээ
эдгээрийг гэрийг хүлээн авчээ. Энэ удаа бидний ажиллахад уулзсан бүх малчин өрх Оюу Толгойн
өгсөн шинэ гэрийг авч, ахуй амьдрал нь дээшилсэн гэж хэлж байлаа. БОНХЗ орон нутгийн
хөгжлийн илүү өргөн хүрээтэй хөтөлбөрийн хүрээнд бусад эмзэг өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлж байхыг
зөвлөж байна.
Сум бусад эмзэг өрхийг хэрхэн тодорхойлдог болохыг Оюу Толгой цаашид судлах шаардлагатай.
Бидний ажиллах үед эмзэг боловч тусламж шаардлагатай 21 өрхийн жагсаалтад ороогүй бусад өрх
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Энэ үүрэг бол НШҮАТ-нд зааснаар "Д ангиллын" малчдад олгох нөхөн олговор юм. Эдгээр үүрэг нь илүү
үзэмжид тулгуурласан орон нутгийн хөгжлийн хандиваас ялгаатай.
39
Говийн ёс заншлын өргөө Оюу Толгой талбайд байрладаг бөгөөд Ханбогд сумын Ахмадын хороо ажиллуулдаг.
(8.1.2 хэсгийг мөн үзнэ үү)
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байгааг илрүүлсэн. Жишээ нь сумын ажилтнууд нэн ядуу бөгөөд байнга хоол хүнсний тусламж
шаардлагатай байдаг боловч тус жагсаалтад багтаагүй хоёр өрх байдаг гэж хэлж байв. Жагсаалтад
ороогүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй доод тал нь бас нэг малчин өрх байгаа бололтой. Олонх
нь багийн хуралд оролцдоггүй тул сумын удирдлага эдгээр айл өрхөд хяналт тавьж чаддаггүй
бөгөөд тэдэнд өрхүүдээр зочлох хөрөнгө нөөц байхгүй байна. ОТ Ханбогд сумын эмзэг малчдын
нөхцөл байдлыг бүрэн ойлгож, эмзэг иргэдийн хөтөлбөрт өөр өрхийг хамруулах хэрэгтэй эсэхийг
тодорхойлох нь зүйтэй.
Сумын нийгмийн халамжийн хэлтсийн ажилтан сүүлийн жилүүдэд Ханбогд сумын хүн ам өсөхийн
хэрээр эмзэг бүлгийн иргэдийн тоо нэмэгдсэн гэж хэлж байв. Өөр газраас нүүж ирсэн бөгөөд
тухайн багт бүртгүүлээгүй тул тэдний хөтөлбөрт хамрагдаагүй эмзэг бүлгийн олон иргэд сумын
төвд амьдардаг бололтой байна. Сумын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөлийн ерөнхий мониторингийн
хүрээнд Оюу Толгой энэ асуудлыг ажиглах хэрэгтэй.
6.3.2.5

Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэх

НШҮАТ-г 2014 оны сүүлээр шинэчлэх төлөвлөгөөтэй байна. Сүүлийн 12-18 сард явагдсан янз
бүрийн үйл ажиллагаа, мөн шилжин суурьшсан малчдын талаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үр
дүн гарсан байгааг харгалзан НШҮАТ-нд үнэлгээ хийж, шинэчлэх нь зүйтэй.
Өмнө хэрэгжүүлсэн нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дүгнэхийг (НШҮАТД)
зөвлөж байна. Хамгийн сүүлд нүүсэн малчдын талаар хийсэн янз бүрийн судалгаа, СМБ-тай
хамтран ажилласан байдлыг дүгнэвэл зохино. Үүнд амьжиргаа, бэлчээрийг сайжруулах, эмзэг
бүлгийн иргэд, орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил, мөн бусад холбогдох чиглэлээр
малчидтай хийхээр төлөвлөсөн үйл ажиллагааг тусгах хэрэгтэй. Зээлдүүлэгчдийн өмнө ҮАМТ-нд
хүлээсэн үүрэгтэй уялдуулахын тулд НШҮАТ-г шинэчлэн боловсруулахдаа ОННА хариуцсан баг
хөндлөнгийн тусламж авах нь зүйтэй гэж БОНХЗ үзэж байна.
6.3.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах
М1.23 2011 оны нөхөн олговор олгох хөтөлбөрийн Үр дүнгийн үнэлгээнд бага зэрэг л
ахиц гарсан байна. ОТ-СМБ-СГШЗ-ийн хамтран явуулж буй олон чиглэлийн
судалгааны хүрээнд үүнийг хийхээр төлөвлөж байна. Өмнө хэлснээр БОНХЗ
эдгээр судалгааг нэгтгэхийг дэмжиж байгаа боловч үр дүнгийн үнэлгээ хийх
ажил маш их хоцорч байна. Хэрэв олон чиглэлийг хамарсан судалгаанд
тодорхой ахиц дэвшил гарахгүй бол үр дүнгийн үнэлгээг бие даан хийх
хэрэгтэй. (НШҮАТ-ний 10.1, 10.2, 10.4-р хэсгүүд)

М3.1 Эмзэг бүлгийн малчин өрхийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөр
боловсруулахад сайн ахиц гарчээ. Оюу Толгой одоо эмзэг бүлгийн
өрхүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, өрхийн төлөвлөгөөг эцэслэн
боловсруулж, БОНХЗ/Зээлдүүлэгч нарт танилцуулах хэрэгтэй.
Орлого
нэмэгдүүлэх, орлогын өөр бусад эх үүсвэр олох боломжид анхаарч, өрх бүрд
тусгайлан зориулсан амьжиргааг сайжруулах, бусад дэмжих арга хэмжээг
боловсруулах. Эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, эмзэг
бүлгийн малчин өрхүүдэд тогтмол хяналт шинжилгээг санаачлах. (НШҮАТ-ний
6-р хэсэг, 25-р хүснэгт-R05, R11)
M3.2

Ханбогд сумын малчдад чиглэсэн жижиг үйлдвэр хөгжүүлэх, орлогын өөр
бусад эх үүсвэрийг олох боломжийг судлах шаардлагатай.
Бэлчээрийн
тогтвортой менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Оюу Толгойн үүргийг
биелүүлэхэд зээлд зуучлах, тэмээ хяргах төсөл, малын эрүүл мэндийг дэмжих
төсөл эсвэл өөр ижил төстэй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь тохиромжтой.
(НШҮАТ-ний 5-р хэсэг)

Ажиглагдсан зүйлс – Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах
35. Гүйцэтгэлийн аудитаас гарсан холбогдох зөвлөмжийг шилжин суурьшсан малчидтай
хамтран хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах. Аудитын тайлангийн үр дүнг нүүсэн
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малчид, бусад оролцогч талуудад зохих арга хэлбэрээр танилцуулах (НШҮАТ, 10.1,
10.2 10.4 хэсэг)
36. Тохиролцсоны дагуу сая шилжин суурьшсан малчин өрхүүдэд яаралтай байнгын худаг
гаргаж өгөх. Үүнийг 2014 оны 11-р сарын сүүлээр хийхээр төлөвлөсөн болохын
БОНХЗ тэмдэглэж байна.
37. Малчдын холбогдох гомдлыг авч үзэхийн тулд НОАХ-ийг дахин хуралдуулах талаар
СМБ, Ханбогд сумын удирдлагатай ярилцах.
38. Малын эрүүл мэндийн судалгааны үр дүнг хэлэлцэхээр СМБ-тай хийсэн уулзалтын үр
дүнг баримтжуулах. Судалгааны үр дүнг олон малчдад зохих арга хэлбэрээр түгээх.
39. Хоршоо, мөн сумын байгууллагуудтай хамтран энэ жилийн нэмэлт тэжээлийн
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хянаж баримтжуулах.
40. Ханбогд сумын бусад эмзэг бүлэгт хамрагдаж болзошгүй малчдын нөхцөл байдлыг
судалж, эмзэг иргэдийн хөтөлбөрт өөр өрхийг хамруулах хэрэгтэй эсэхийг
тодорхойлох.
41. Сумын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал ерөнхий хяналт шинжилгээний хүрээнд
Ханбогд сумын эмзэг бүлгийн хүмүүсийн асуудлыг хянаж ажиглах.
42. НШҮАТ-г шинэчилж боловсруулах. Урьд өмнө хэрэгжүүлсэн Нүүлгэн шилжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө эсвэл ижил төстэй үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийхийг Оюу
Толгой төсөлд зөвлөж байна. Хүчин төгөлдөр ҮАМТ-нд заасан үүрэг амлалттай
нийцүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн дэмжлэг авахыг судлах.

6.4

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

6.4.1

Төслийн стратеги

ОННА эрхэлсэн баг орон нутагтай харилцаж ажиллах үүрэгтэй байдаг бөгөөд харин Засгийн газар,
мэдээлэл харилцааны баг засгийн газар, бусад үндэсний оролцогч талуудтай харилцаж ажилладаг.
Оюу Толгойд РТ-ийн орон нутаг, оролцогч талын хамтын ажиллагааг хянах системийг
("ОНОТХАХС")40 нэвтрүүлж байгаа боловч одоогоор зөвхөн цөөн хэдэн элементийг нэвтрүүлжээ.
Оролцогч талуудын өгөгдөл мэдээлэл, хамтын ажиллагааны бүртгэл, үр дүнг байгууллага даяар
удирдахад туслах зорилгоор ОНОТХАХС-ийг боловсруулжээ. ОННА хариуцсан баг шаардлагагүй
захиргааны дарамт ачаалалгүйгээр орон нутгийн харилцаа, эрсдэлийг удирдахад аль элемент илүү
сайн туслахыг тодорхойлж байгаа тул тус хэлтэс ОНОТХАХС-ийг нэвтрүүлсээр байна.
ОННА эрхэлсэн баг Оюу Толгойн үйл ажиллагааны хариуцсан чиглэлээрээ Орон нутгийн оролцогч
талтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний (ХАТ) төсөл боловсруулж шинэчилжээ. Энэ нь гол
оролцогч талууд, хөндлөнгийн зөвлөлдөх бүлэг, ашиглах аргачлал, арга хэрэгсэл, мөн мониторинг,
аудит хийх, тайлагнах шаардлагад анхаарна.
Үүнд орон нутагтай хамтран ажиллах үйл
ажиллагааны дэлгэрэнгүй хуанлийг ашигладаг. Эдгээр баримт бичгийг шаардагдах янз бүрийн үйл
ажиллагаанд чиглэсэн тодорхой салбарын зөвшилцлийн төлөвлөгөө дагалдах болно.
2014 оны дундуур Оюу Толгой орон нутагтай харилцах багт өөрчлөлт орж, Баян-Овоо, Манлай
сумын төвөөс ажилтнууд буцан ирсэн. Ханбогд, Даланзадгад дахь албад эдгээр иргэдтэй харилцаж
ажилладаг бөгөөд Оюу Толгой талбай дээр болон Улаанбаатар хотод ажилтнууд ажилладаг. (мөн
4.2.3 хэсгийг харна уу)
6.4.2

Ажиглагдсан зүйлс

2014 оны 11-р сард БОНХЗ-ийн хийсэн аудит орон нутгийн байгууллагууд, Ханбогд сумын
иргэдтэй хамтран ажиллах асуудалд чиглэж байв. Баримт бичигтэй танилцаж, ОННА эрхэлсэн баг,
сонгосон оролцогч талууд болох Ханбогд сумын засаг даргын орлогч, сумын Нийгмийн халамжийн
хэлтсийн ажилтан, сумын нийгмийн ажилтан, 2011 оны нөхөн олговрын хөтөлбөрт хамрагдсан
хэдэн малчид, хамтын оролцоот мониторинг, худаг сэргээн босгох, мөн бусад хөтөлбөрт оролцож
40

Рио Тинто групп олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаандаа Орон нутаг, оролцогч талын хамтын ажиллагааг
хянах системийг нэвтрүүлж байна.
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буй бусад малчидтай ярилцсаны үндсэн дээр тулгуурлаж эдгээр асуудлыг илрүүлсэн болно. Хэд
хэдэн эмзэг бүлгийн малчин өрхтэй уулзаж, БОНХЗ Сонгогдсон малчдын багтай (СМБ) анх удаа
уулзалт хийсэн.
6.4.2.1

Орон нутгийн хамтын ажиллагаа

Бидний уулзсан бүх оролцогч талууд Оюу Толгойн мэдээллийг түгээж, хамтран ажиллах түвшинг
сайн гэж үнэлсэн. Оюу Толгой, зорилтот сум багтай сүүлийн 6 сард хэд хэдэн хамтарсан үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлж, сонгосон оролцогч талуудтай тодорхой чиглэлээр хамтран ажиллажээ.
Үүнд наадам, Ахмадын өдрийг тэмдэглэх, СМБ-тай тогтмол уулзах, туршилтын олон төсөл, үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлж хамтран ажилласан байна.
ОННА хариуцсан баг хамтын ажиллагааны хуанлигаар дамжуулан орон нутгийн хамтын ажиллагааг
удирдан чиглүүлж байгаа бөгөөд улирал тутам үүнийг шинэчилдэг.
Шаардлагын дагуу
боловсруулах үйл ажиллагааны хуанли, тодорхой асуудлаар хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд
дэмжлэг болгож ОННА эрхэлсэн багийн шинэчилсэн ХАТ-ний төслийг боловсруулсан. Энэ
төлөвлөгөөг аль хэдийн хэрэгжүүлж байгаа ч ОННА эрхэлсэн баг Зээлдүүлэгчидтэй тохиролцсон
ашиглалтын үе шатны өмнөх ХАТ41-нд заасан үүрэг амлалтыг үүнд тусгасан эсэхийг магадлах
хэрэгтэй. Боломжтой үед БОНХЗ үүнтэй танилцах хүсэлтэй байна. Хамтын ажиллагааны бүртгэл
мэдээллийг системтэй болгож, ОНОТХАХС-ийг нэвтрүүлэх замаар орон нутагтай зөвлөлдөх
процессын үр дүнд дүн шинжилгээ хийхэд ахиц дэвшил гарчээ.
БОНХЗ СМБ-ийн дөрвөн гишүүнтэй энэ удаа уулзсан. Энэ уулзалтын үеэр Оюу Толгой, СМБ-ийн
хоорондын харилцаа маш их сайжирсан болохыг онцолж байлаа. Эдгээр хамтарсан уулзалт нь
Ундай голын голдрил өөрчлөх төсөл, СГЗЗ-өөр дамжуулан тавьсан малчдын бусад асуудлын талаар
орон нутгийн иргэдтэй ярилцах гол талбар юм. (Мөн 6.4.2.4 хэсгийг үзнэ үү) Эдгээр уулзалт дээр
үйл ажиллагааны талаар харилцах тохиролцох механизм байгаа бөгөөд тэдгээрийн хэрэгжилтийг
хянадаг байна. Үр дүнг мөн тогтмол сар бүр гардаг орон нутгийн сонинд нийтэлдэг байна. СМГийг 2014 онд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаатай анх удаа танилцахыг урьсан бөгөөд тэд бүх
талбайг үзэж сонирхсондоо баяртай байсан гэж БОНХЗ-өд хэлсэн. Тэдэнд тус аяллын үеэр ХХБийн талаар тодорхой асуулт байв.
Тус бүлгийн бүрэлдэхүүн их цөөрсөн бөгөөд олдоо зөвхөн 6 хүн үлдсэн гэж СМБ хэлж байв.
Төлөөлөгчид 2014 оны нэгдүгээр сард тус тусын багаас дахин сонгогдсон. Энэ нь СМБ-т
ажилласаар байгаа хүмүүс Оюу Толгой компанитай урт хугацаанд ажиллахаар зорьж буй, мөн
сумын малчдын санал гомдол өнгөрсөн онд үлэмж буурсан гэдгийг тодорхой харуулж байгаа юм.
Энэ бүлэгт урт хугацаанд зөвлөлдөх этгээдийн үүрэг гүйцэтгэх боломж олгохын тулд Оюу Толгой
одоогоор СМБ-тай хамтран ажиллах үйл явцыг хэрхэн оновчтой болгохыг судалж байна. Үүнийг
БОНХ сайшааж байгаа бөгөөд дараагийн аудитын үеэр энэ чухал орон нутгийн зөвлөлдөх бүлгийн
үйл ажиллагааны санал болгосон чиглэлтэй танилцахыг хүсэж байна. Ерөнхийдөө СМБ Оюу
Толгойтой хамтарч ажиллаж байгаа байдалдаа сэтгэл хангалуун байна гэж хэлж байв. Сумын
удирдлага ОТ-той хамтран нөхөн сэргээлтийн ажлын хэсэг, мөн биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлын ажлын хэсэг гэсэн хоёр ажлын хэсэг байгуулах хүсэлтэй байгаагаа тэд онцолж байв.
Ундай голын чиглэлээр хамтран ажиллах төлөвлөгөөг хараахан боловсруулаагүй байна. Энэ нь
цаашдын хамтын ажиллагаа гол төлөв СМБ-СГЗЗ-ОТ захиалсан Хөндлөнгийн шинжээчийн
зөвлөлийн (ХШЗ) судалгааны үр дүнгээс зарим талаар хамаарч байгаатай холбоотой байна. (үүнийг
боловсруулж байгаа) БОНХЗ эдгээр үйл ажиллагаа уялдаатай байх хэрэгтэй гэдгийг ойлгож байгаа
ч ХШЗ-ийн тайлан удааширч байгаагаас шалтгаалж асуудалтай байна. ХШЗ-ийн тайлан гарахад тус
бүлэг сайтар бэлтгэлтэй байх үүднээс бид ОТ, СМБ-т Ундай голын асуудлаар хамтран ажиллах
талаар урьдчилан ярилцахыг зөвлөж байна.
6.4.2.2

Мэдээллийг ил тод болгох

Сар тутмын орон нутгийн орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл түгээх гол хэрэгсэл байсаар байна. Оюу
Толгой бусад сэдэвчилсэн материалыг хэвлэж, мэдээллийн самбар дээр тавьж, багийн хурал,
сумдын захиргааны байранд, мөн янз бүрийн арга хэмжээний үеэр тараадаг байна. Иргэдийн санал
41
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гомдол, нийгэм, байгаль орчны бусад гүйцэтгэл, хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт
шинжилгээний тухай мэдээллийг хангах зэргээр сүүлийн үед орон нутгийн иргэдэд өгөх
мэдээллийн цар хүрээ нэмэгдэж байна. Оюу Толгой ирэх саруудад нийгэм, байгаль орчны
гүйцэтгэлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэх бөгөөд БОНХ дараагийн аудитын үеэр үүнтэй
танилцахдаа баяртай байх болно.
Байгаль орчны хамтын оролцоотой мониторингийн (БОХОМ) хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөснөөр
малчидтай хамтран ургамлын мониторингийг 2014 оны 8-р сард хийж эхэлсэн. Хэд хэдэн
мэдээллийн хуудас хэвлэх, Ханбогд сумын албан байранд ТВ-ийн дэлгэцээр танилцуулах (Зураг
6.2), сургуулийн үзэсгэлэн, олон нийтийн хурлын үеэр үзүүлэх зэргээр Оюу Толгой Ханбогд суманд
БОХОМ-ийн мэдээлэл түгээх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ бол маш сайшаалтай бөгөөд
БОНХ цаашид олон танилцуулах үйл ажиллагаа явуулсны дараа иргэдийн санал хүсэлтийг
сонсохыг хүсэж байна.

Зураг 6.2: Ханбогд сумын Оюу Толгойн байранд ТВ-ийн дэлгэцээр БОХОМ хөтөлбөрийн
мэдээллийг танилцуулж байгаа нь
Ханбогд сумын Соёлын төвийн дотоод засал чимэглэл бараг хийгдэж дуусжээ (мөн 5.6.2 хэсгийг
үзнэ үү) Энэ нь орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгч, Оюу Толгой болон Ханбогдын оршин
суугчдын хоорондын харилцааг хөгжүүлэхийн тулд олон төрлийн материал, арга хэлбэрийг
ашиглах боломжийг олгох болно.
6.4.2.3

Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол

Одоогоор 2014 онд орон нутгийн иргэдийн гаргасан гомдлын тоо 18 байгаа бөгөөд аудитыг хийх
үед 16 гомдлыг шийдвэрлэсэн байна. Хамгийн нийтлэг төрлийн гомдол бол байгаль орчинтой
(тоос, ус, бохирдол) холбоотой байдаг бөгөөд малчдын амьжиргаатай холбоотой гомдлын тоо
тогтмол бага хэвээр талаар байна. Шинэчилсэн гомдлын журмыг эцэслэн боловсруулж, БОНХЗ
санал болгосны дагуу боловсронгуй болгосон.
Одоо ОНОТХАХС-д багтах болсон гомдлын удирдлагын мэдээллийн санг нилээд сайжруулсан
байна. Орон нутгийн гомдлыг бүртгэх, хуваарилах, боловсруулах систем их сайжирсан бөгөөд
гомдлыг бүртгэн авч, хянаж бүртгэх ажиллагаа тогтмолжсон байна. Сүүлийн 6 сар ажиллаж байгаа
орон нутгийн иргэдийн гомдол хариуцсан тусгай ажилтан үйл ажиллагааг зохицуулж удирдсан тул
ийнхүү дэвшил гарсан байна. Гомдлын ангилал илүү хялбар, үнэн зөв болсон бөгөөд гомдлыг
шийдвэрлэж буй хурдыг бүртгэдэг болсон. Шинэ системд мөн шийдвэрлэх процессыг илүү бүрэн
дүүрэн бүртгэдэг болсон нь гомдлыг зөв зохистой хаахад хүргэж байна. ОНОТХАХС-д мөн тус
процесс, шийдвэрийн талаар гомдол гаргасан хүмүүст өгсөн санал хүсэлтийг бүртгэдэг. Хүлээн
авсан гомдол, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар сар тутмын орон нутгийн сониноор дамжуулан иргэдэд
тогтмол мэдээлж эхэлсэн бөгөөд энэ нь маш сайшаалтай байна. (Зураг 6.3) Гомдлыг шийдвэрлэж
удирдах чиглэлээр дахин сургалт явуулна.
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Зураг 6.3: Сар тутмын сонинд орон нутгийн иргэдийн гомдол, хүсэлт, өргөдлийг мэдээлэх
6.4.2.4

ОУСК-ийн Санал гомдлыг зохицуулах зөвлөл, ЕСБХБ-ны Төслийн гомдлын механизм

СГЗЗ, ТГМ-ийн процесс42 үргэлжилж байна. Дээр дурдсанчлан БОНХЗ СМБ-тай уулзаж, одоогоор
явагдаж буй хамтын ажиллагааны процесс, мөн гурван талын хооронд үйл ажиллагааны төлөвийн
талаар тэдний санал хүсэлт хүлээн авсан. (6.4.3 хэсгийг үзнэ үү) Ерөнхийдөө СМБ-тай харилцаж
байгаа байдал ихэвчлэн эерэг байгаа бөгөөд СГЗЗ-ийн удирдамжийн дагуу цөөн хэдэн албан ёсны
уулзалт хийх шаардлагатай байж болох тухай яригдаж байна. СМБ, Оюу Толгой ойрын хугацаанд
тус Зөвлөлийн оролцоогүйгээр хамтран ажиллаж чадна гэдэгт найдаж байна. ХШЗ-ийн илрүүлсэн
зүйл, мөн хэрэгжүүлэх шаардлагатай урт хугацаанд аливаа үйл ажиллагааны талаар санал нэгдэх нь
энэ процессод нэн чухал байх болно. ХШЗ-ийн зарим эхний ажил засвар өөрчлөлт шаардсан бөгөөд
Оюу Толгой боломжийн хэрээр эцсийн тайлангийн зорилгыг оновчтой болгож, шаардлагатай аливаа
арга хэмжээ/залруулгын талаар санал нэгдэх суурь дэвсгэр болгож ашиглах боломж бүрдүүлэх нь
зүйтэй. СМБ-СГЗЗ-ОТ компанийн дараагийн уулзалтыг 2014 оны 11-р сарын 15-нд хийхээр
төлөвлөсөн байна.
6.4.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
M2.11 Ундай голтой холбогдуулан хөндлөнгийн шинжээчдийн зөвлөлийн зөвлөмжийг
аваад асуудалд төвлөрсөн Ундай голын голдрилыг өөрчлөх төслийн талаар орон
нутагтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө (эсвэл дүйцэх өөр баримт бичиг)
боловсруулж БОНХЗ/Зээлдүүлэгчдэд танилцуулах. Оюу Толгойн янз бүрийн
баг, зөвлөхүүд оролцогч талуудтай янз бүрийн хэлбэрээр ажиллахыг удирдан
зохицуулах. Ундай голын чиглэлээр СМБ, бусад этгээдтэй хамтран ажиллахаар
аль болох эрт төлөвлөж эхлэх. (ОТХАТ Д Хавсралт, SEP05)

Ажиглагдсан зүйлс – Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах
43. Одоо ашиглаж буй ХАТ-ний (ХАТ 6-р хэсэг) орон нутгийн хамтын ажиллагааны
холбогдох бүх үүргийг тусган ОННА хариуцсан багийн ХАТ-г боловсруулж дуусгаж,
БОНХЗ/Зээлдүүлэгчид танилцуулах.
44. Жиш. энэ бүлэг байнгын зөвлөлдөх үүрэг гүйцэтгэх боломжтой байхын тулд. СМБ-тай
ажиллах урт хугацааны харилцааг тодорхойлох.
Боломжтой үед энэ бүлийн үйл
ажиллагааны чиглэлийг боловсруулах.
45. Нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, мэдээллийг тогтмол иргэдэд
танилцуулахаа үргэлжлүүлэх.
Үүнд үндсэн үзүүлэлтийг тусгаж, Оюу Толгойн
гүйцэтгэлийг хугацаагаар харуулах. Аль болох тоо мэдээллийг оруулах.

42

Анхаар: ЕСБХБ-ны ТГМ-д ирсэн гомдол хэр үндэслэлтэй, холбоо хамааралтай болохыг судалж байгаа тул
гомдлыг хараахан баталгаажуулаагүй байна.
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46. Соёлын төв ажиллаж эхэлсний дараа янз бүрийн мэдээлэл материалыг тэнд түгээж
танилцуулах.
47. Шинэчилсэн гомдлын журмыг танилцуулахаар ажилтан, удирдлага, бусад хэлтэс,
менежерүүдэд сургалт явуулах. (ХАТ 9.3 хэсэг)
48. ХШЗ-ийн үйл ажиллагааг аль болохоор хурдан боловсруулж дуусгах. Боломжтой бол
ХШЗ-ийн тайлангийн зорилгыг оновчтой болгож, цаашид
шаардлагатай арга
хэмжээ/залруулах үйл ажиллагааны талаар зөвшилцөх суурь дэвсгэр болгож ашиглах

6.5

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

6.5.1

Төслийн стратеги

Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн асуудал нь Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн
үндсэн үйл ажиллагаануудын нэг юм. Бүс болон орон нутгийг хөгжүүлэх чиглэлээр баримталж буй
ОТ-н үндсэн арга барил нь Өмнөговь аймагт зориулсан урт хугацааны Хамтын ажиллагааны гэрээ
болон мөн дагалдах гол харилцагч сумууд, Өмнөговь аймаг болон Төслийн хувьд чухал ач
холбогдолтой асуудлуудаар сэдэвчлэн дэд гэрээнүүд байгуулах явдал юм. Хамтын ажиллагааны
гэрээг үе шаттай боловсруулах ажлын хүрээнд Оюу Толгой 2013 оны сүүлээр гарын үсэг зурсан
Ханбогд сумын захиргаатай урьдчилсан гэрээ байгуулсан байна. Урьдчилсан гэрээг 2014 онд
хэрэгжүүлсэн байна.
Үүний зэрэгцээ Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны баг орон нутагт зориулсан хэд хэдэн
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлж байгаа нь бүсийн болон орон нутгийн хөгжилд тэр дундаа орон
нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил, соёлын өв, орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа, аюулгүй байдал, бэлчээрийн менежмент, хөдөлмөрийн чадвар, сургалт зэрэг
чиглэлүүдэд тодорхой хувь нэмрээ оруулж байна.
ОННА эрхэлсэн багийн бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд үйл ажиллагааны хоёр чиглэлийн нэг нь
Хуулийн хэрэгжилт, засаглалд чиглэж байгаа бөгөөд хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө, түр гэрээ энэ
чиглэлд багтаж байна. (Мөн 4.2.3 хэсгийг үзнэ үү) Оюу Толгой яваандаа нийгмийн бүх хөтөлбөрөө
энэ загварын дагуу хэрэгжүүлэх чиглэл рүү хөтөлж байна.
Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь дотогш чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнийг
зохицуулах асуудалтай шууд хамааралтай бөгөөд үүнийг Шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах
төлөвлөгөө43 (ШХЗТ), Хөдөлмөр эрхлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө (ХЭМТ), Орон нутгийн
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөгөөр44
(ОНЭМАААБМТ) зохицуулж байна. Эдгээр төлөвлөгөө нь шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах,
бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийг сайжруулж тухайн орон нутгийн ард иргэдэд хүн амын
өсөлтийг зохицуулахад тусламж үзүүлж, буюу эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд
чиглэсэн юм.
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Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө - Doc. №. OT-10-PLN-0004 2013.01.09. өдрийн.
Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөгөө - Doc. №. OT10-PLN-0004 2013.01.09. өдрийн.
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6.5.2

Ажиглагдсан зүйлс

6.5.2.1 Хамтын ажиллагааны гэрээ

Түр гэрээнд тусгасан үйл ажиллагааны хүрээнд сүүлийн 6 сард Ханбогдод дэд бүтэц, орон нутгийн
хөгжлийн хэд хэдэн төсөл хэрэгжиж дууссан. Үүнд 2014 оны дундуур хүлээлгэн өгсөн Ханбогд
сумын цэцэрлэгт хүрээлэн, сумын төвийн 5 км урт хатуу хучилттай замыг засах ажил багтаж байна.
(Зураг 6.4) Оюу Толгой компанийн хяналтын доор гүйцэтгэгч компани сүүлд ирж ажиллах үеэр
ажиглагдсан замын чанартай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэсэн болохыг харахад урамтай байв.
Зураг 6.4: Ханбогд сумын нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэн, Ханбогд сумын засмал
Соёлын төвийн дотоод чимэглэл заслын ажил урагшилж байгаа бөгөөд бидний ажиллах үеэр ахиц
гарч байв. 2014 оны эцэс гэхэд тус төв баригдаж дуусах бөгөөд 3 давхраас бүрдэнэ. 1) Олон
нийтийн танхим/нийтийн талбай; 2) Оюу Толгойн ОННА хариуцсан баг, Ханбогд сумын
захиргааны45 өрөө; 3) Компьютерийн сургалтын төв (Зураг 6.5). Орон нутгийн иргэд сумын
хөгжилд оруулж буй эдгээр хувь нэмрийг маш сайн хүлээн авсан байна. Оны эхээр тус сум 90
жилийн ой, наадам тэмдэглэж, Оюу Толгой олон ажилтан, удирдлага орон нутгийн болон бүсийн
томоохон арга хэмжээнд оролцсон. Хэдэн өдрийн турш маш олон үйл ажиллагаа явагдсан бөгөөд
тус ойн үеэр шинэ цэцэрлэгт хүрээлэнг албан ёсоор нээсэн.
Ханбогд сумын хогийн цэгийн зураг төслийг боловсруулж дуусжээ.46 Оюу Толгойн Гүйцэтгэх
хороо Оюу Толгой-Ханбогд-Жавхлант багийн зам тавих төсвийг баталсан байна. БОННБНҮ хийж
байгаа бөгөөд ажил 2015 оны эхээр эхэлж, 2 жил шаардах болно. Тус маршрутын дагуу соёлын
өвийн зарим судалгаа, малтах ажил аль хэдийн эхэлжээ (Мөн 8.1.2 хэсгийг үзнэ үү) 2014 онд Оюу
Толгойн барьсан Ханбумбат нисэх онгоцны буудлаас арилжааны нислэг үйлдэж эхэлсэн бөгөөд
долоо хоногт 2 удаа нисэж байна.
Бодитой хөрөнгө оруулалтыг хийж дууссан тул нийгмийн дэд бүтэц, үйлчилгээнд оруулах ОТ
компанийн хувь нэмэр багассан нь оролцогч талуудтай биднийг уулзахад тодорхой байлаа. Ямар ч
оролцогч тал тус компани нийгмийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалт хийгээгүй гэсэн тодорхой гомдол
гаргаагүй байгаа нь БОНХЗ үүний өмнө ирж ажиллаж байсан үеэс ялгаатай байв. Ханбогд сум Оюу
Толгойн үйл ажиллагаанаас хамааралтай байгаа эрсдэл хэвээр байгаа боловч Хамтын ажиллагааны
төлөвлөгөөг амжилттай боловсруулж дуусахад буурах болно.
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Нийгмийн халамжийн хэлтсийн ажилтан гэх зэргээр төрийн албаны хэд хэдэн ажилтан шинэ байранд
ажиллах болно.
46
Хогийн цэгийг байгуулах ажил тусдаа бөгөөд Завсрын гэрээнд хамаарахгүй.
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Зураг 6.5: Ханбогд сумын соёлын төв
Сүүлийн 6 сард Оюу Толгойн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй бүс нутгийн дэд бүтцийн төсөл бол
Даланзадгад сумын МСҮТ-ийн47 дотуур байрны өргөтгөл байсан юм. Даланзадгад сумын Соёл,
спортын (СС) өргөөний барилгын ажлыг түр хойшлуулаад байна. OT тус төвийг барихад зориулж
эхэлж 1 сая ам.доллар хандивласан бөгөөд дараа нь дахин 1 сая ам.долларыг хуваарилжээ. Тус
төвийн барилгын чанартай холбоотой асуудал, бүтцийн тогтвортой байдлыг саяхан илрүүлсэн гэж
ойлгож байгаа бөгөөд ажлыг түр зогсоогоод байна. Асуудал бэрхшээл, мөн тус компани алдаа
дутагдлыг хэрхэн залруулахад хэрхэн тусалж болохыг тодорхойлох, цаашид оруулах хөрөнгө
оруулалтад ийм асуудал учрахаас сэргийлэхийн тулд ОТ энэ төсөл, одоогоор зарцуулаад байгаа
хөрөнгийг үнэлж дүгнэх нь зүйтэй.
2014 оны аравдугаар сард Оюу Толгой компанийн Гүйцэтгэх хорооны хурлаар Хамтын
ажиллагааны гэрээг харилцан тохиролцсон байна. Оюу Толгойн ажлын хэсэг байгуулах тухай
Захирлуудын тогтоолыг 2014 оны аравдугаар сарын 20-ны өдөр эхэлсэн долоо хоногт баталсан
байна. Зөвшөөрөл, тогтоомжийг хэрэгжүүлсний дараа Хамтран ажиллах гэрээний дагуу байгуулах
Итгэлцлийн сангийн арга барилын тухай 2014 оны сүүлээр хэлэлцэж эхэлнэ. Оюу Толгойн гурван
дэд ерөнхийлөгчөөс бүрдсэн удирдах хороо, мөн хэлтсийн төлөөлөгчид багтсан хэлэлцээрийн баг
байгуулсан байна. ОННГ-ийн ерөнхий менежер хэлэлцээрийн багийг толгойлж, Удирдах хороонд
долоо хоног бүр ажлаа тайлагнадаг. Аудитын үеэр бүх холбогдох талуудтай хэлэлцээр хийж
эхлэхээр аймгийн удирдлагатай 11-р сарын сүүлээр уулзахаар товлосон байв. Эрчим хүч, уул
уурхайн яам санаачилж, Улаанбаатар хот дахь Дэлхийн Банк дэмжсэн "хамтын ажиллагааны гэрээ"
байгуулах чиглэлээр сургалтыг Оюу Толгой саяхан Даланзадгадад зохион байгуулан оролцсон.
Ашигт малтмалын тухай хуульд 2014 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, тухайн сумаас аливаа хамтын
ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурахыг шаардсан гэж Оюу Толгой мэдэгдсэн. БОНХЗ тус
Итгэлцлийн сангийн хэлэлцээрт ахиц дэвшил гарч, дараагийн аудитын үеэр гэрээг байгуулсан
байгаасай гэж хүсэж байна.
6.5.2.2 Албадмал шилжилт хөдөлгөөн
Одоогийн үйл ажиллагааны төлөв хүн амын өсөх эсвэл буурахад нэмэлт эрсдэл учруулахгүй тул энэ
аудитаар нүүдэллэн ирж буй хүмүүсийг зохицуулахаар явуулж буй үйл ажиллагааг үнэлээгүй.
Ерөнхийдөө сумын удирдлага гүний уурхайн талаар шийдвэр гарахгүй удаж байгаатай
холбоотойгоор иргэд нүүж болзошгүй байгаад санаа зовнисоор байна. Энэ нь эргээд ажилчдын
удаан хугацааны орон байр, ханган нийлүүлэгч/бизнесийн паркийн үйл ажиллагаа түр зогсоно гэсэн
үг юм. Шинэ чиг хандлага, асуудлыг ажиглаж байхын тулд өргөжүүлэх ажил зогссон ч гэсэн энэ
сэдвээр сумын удирдлагатай үе үе хэлэлцэж ярилцахыг зөвлөж байна.
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6.5.2.3 Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжил
Оюу Толгой төсөл орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихээр сүүлийн үед
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны хүрээнд малчид, бусад иргэд хамтран хоршоо байгуулах, байгаль
орчны олон төсөл хэрэгжүүлэх, Ханбогд суманд зах зээлийн өдөрлөг зохион байгуулахад анхаарч
ажиллажээ. 2014 оны наймдугаар сарын байдлаар ойролцоогоор 650 гишүүнтэй (Баян-Овоо 3,
Ханбогд 8, Манлай 4) нийт 15 хоршоо байгуулсан байна. Оюу Толгой сургалт, танилцах аялал,
бусад чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах замаар хоршооны хөгжлийг дэмждэг.
Хоршоод гутал, хиам, эсгий үйлдвэрлэх, сүү боловсруулах, түүхий эд боловсруулах, мал эмнэлгийн
үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг эдийн засгийн зарим үйл ажиллагаа эрхэлсэн байна. Манлай суманд гарсан
нэг амжилт гэвэл сумын захиргаа хоршоодод 65 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгожээ.
Тэмээ хяргах, тэмээ тамгалах, эко аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжийн судалгаа, ЖДҮ48-ийг
хөгжүүлэх зэрэг туршилтын төсөл хэрэгжүүлсэн. Малчдын хувьд тэмээний ноос хяргах, эко аялал
жуулчлалын төсөл ялангуяа ирээдүйтэй байна. Тэмээ хяргах санаачилгын хүрээнд Австрали улсын
итгэмжлэгдсэн сургалт явуулж, хяргах, ноос боловсруулах, ангилах тухай танилцуулж үзүүлсэн.
Тус үзүүлэн танилцуулгыг 3 сумын 60 малчдад хийсэн байна. Нийт 25 малчин хяргах сургалтад
хамрагдаж гэрчилгээ авсан. Төслийн дараагийн үе шатанд ОННА эрхэлсэн багийн хоёр гишүүн (нэг
нь Ханбогд сумын тэмээчин) Австрали улс руу явж, албан ёсны сургалтад хамрагдаж, хяргах, ноос
ангилах чиглэлээр гэрчилгээ авчээ. Төслийн дараагийн үе шатыг одоогоор төлөвлөж байна.
Малчид ашиг тус хүртэх боломж олгохын тулд дараагийн хяргах улирал эхлэхээс өмнө тэмээ хяргах
санаачилгын амжилт, сонирхлыг бэхжүүлэх нь чухал.
Дараагийн үе шатыг боловсруулж
хэрэгжүүлэхэд зарим саад бэрхшээл байгаа боловч БОНХЗ үүнийг малчдын амьжиргааг сайжруулах
чухал төсөл мөн бөгөөд ач холбогдол өгвөл зохино гэж үзэж байна. Гарсан сургамжийг
тодорхойлж, дараагийн үе шатыг боловсруулах суурь дэвсгэрийг тавихын тулд тус төслийн эхний
үе шатанд үнэлгээ хийх нь зүйтэй. (Мөн 6.3.2.3 хэсгийг үзнэ үү)
Орон нутгийн хүнсний ногоо ургуулах байгууламжийг бие даан ажиллуулж, сумын хөдөө аж ахуйн
баг дэмжлэг үзүүлж, шаардлагатай үед ОТ чадавх бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулж байна.
Сүүлийн удаа биднийг ажиллах үед Оюу Толгой Ханбогд суманд малчдад чиглэсэн хөнгөлөлттэй
зээл олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр судалж байсан бөгөөд БОНХЗ үүнийг дэмжиж байв. Төсөв
хөрөнгө дутагдалтай байгаагаас үүнийг түр азнаад байгаа гэж ойлголоо. (Мөн 6.3.2.3 хэсгийг үзнэ
үү)
6.5.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Бүс нутаг, орон нутгийн хөгжил
Байхгүй.

Ажиглагдсан зүйлс – Бүс нутаг, орон нутгийн хөгжил
49. Урьдчилсан гэрээнд төлөвлөсний дагуу Ханбогд сумын соёлын төвийг тохижуулж
дуусгах.
50. Итгэлцлийн сан байгуулахаар ярьж хэлэлцэх процесс, мөн Итгэлцлийн сангийн
холбогдох талууд, дүрэм, шалгуурын талаар тохиролцсон хэлцэл зөвшилцлийг
баримтжуулах.
51. Хамтын ажиллагааны гэрээ, мөн зорилтот иргэдийн цаашдын оролцоог дэмжих тухай
дэд гэрээг байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх (Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 4.9-р зүйл,
SEP28, SEP29, ШХМТ (янз бүрийн), IMP20, IMP21)
52. Шилжилт хөдөлгөөн/нүүх, холбогдох асуудлаар Ханбогд сумын удирдлагатай
хэлэлцэж ярилцахыг үргэлжлүүлэх. Тохиромжтой цагт журам боловсруулж, сумын
чадавхийг бэхжүүлж, ОТ шилжилт хөдөлгөөн, холбогдох асуудалд хяналт тавих
(IMP02-04, IMP07, IMP08)
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ЖДҮ = Жижиг, дунд үйлдвэр
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53. Гарсан сургамжийг тодорхойлж, цаашдын үе шатыг боловсруулах үндэс суурийг
тавихын тулд одоогоор хэрэгжүүлээд байгаа тэмээ хяргах санаачилгыг үнэлэх. Тус
төслийн дараагийн үе шатны төсөв, хугацаатай үйл ажиллагааг тусгасан хэрэгжилтийн
нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулах.
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7

ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

7.1

АЖИЛЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНД

7.1.1

Төслийн стратеги

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ХАБЭА 18001 стандарттай нийцүүлсэн ОТ төслийн Эрүүл мэнд,
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны менежментийн системийн хүрээнд удирдан зохион байгуулдаг.
Эрсдэл учрах магадлалд тулгуурлан ажилчдын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үнэлгээ хийж, ажилчид,
гүйцэтгэгчдийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулдаг. Талбайн эрүүл мэндийн байгууллага архаг
өвчин эмгэг сэдрэх, онцгой байдал тохиолдолд ажиллах эмч мэргэжилтэнтэй.
БОНМТ-нд эрүүл мэндээр ажилд тэнцэх шалгуурыг онцлон авч үзсэн бөгөөд согтууруулах ундааны
нөлөө, эрүүл ахуй сахих, эрүүл мэндээ хамгаалах олон арга хэмжээг бодлого журамд тусгажээ.
Дулааны ачаалал стрес, тоосонд идэвхтэй хяналт тавьж байна.
7.1.2

Ажиглагдсан зүйлс

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хөтөлбөрийн дагуу эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ хийж, Ил уухай, дэд
бүтэц, баяжуулах үйлдвэрт амьсгалын зам, сонсголын шинжилгээ хийж, баяжуулах үйлдвэрийн
дулааны ачаалал стресийн зураглал хийсэн. Гол төлөв чих, хамар, хоолой, арьс, амьсгал замын
өвчин эмгэгтэй өвчтөн СОС клиникт ирж үзүүлсээр байгаа бөгөөд гуравдугаар улиралд өдөрт
ойролцоогоор 56 хүн үзүүлж, 9-р сард улам нэмэгдэх хандлагатай байв. Тус улиралд дулааны тухай
мэдлэг ойлголт, эргономик, чихрийн шижин, зүрх судасны өвчин зэрэг сэдвээр яриа танилцуулга
үргэлжлүүлэн хийжээ.
Тус клиникийг Олон улсын СОС эмнэлэг 27 ажилтантай удирдан ажиллуулж, рентген зураг,
лабораторийн төхөөрөмж, эмнэлэг байдаг. Түргэн тусламжийн хоёр машин тус клиник дээр байх
бөгөөд нэг нь онгоцны буудалд бэлэн байдаг. 4-р сард хийсэн өмнөх аудитаас хойш Өмнөд баазыг
буулгахтай холбогдуулан алслагдсан клиникийг хаасан. Ажилчид шалбалах, гараа бэртээж гэмтээх
нь хамгийн түгээмэл гэмтэл байна. Саяхан суулгах өвчин гарч, 90 гаруй ажилчид өвдсөн бөгөөд
Олон улсын СОС клиникийн халдварт өвчний мэргэжилтэн эмчилгээг удирдаж, гар угаах тухай
зураг хуудсыг тарааж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг санаачилсан. АЗХХШ өвчин, бусад
халдварт өвчин гарахад мөрдөж ажиллах менежментийн төлөвлөгөөтэй бөгөөд хэвтүүлэх энгийн
журмаас гадна одоогоор клиникт ирсэн бүх өвчтөнөөс өмнөх сард гадаадад зорчсон эсэхийг асууж
үзлэг хийдэг. Вирусийн халдвар тархах тохиолдлоос сэргийлж тусгаарлах өрөөг тоноглож байна.
Төслийн үйл ажиллагаанд ашигладаг химийн бодисын тухай мэдээлэл авахад зориулан Химийн
бодисын сэрэмжлүүлгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж, монгол хэлээр мэдээлэл өгч, сургалтын
хөтөлбөрийг санаачилж байна.
7.1.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс – Ажилчдын эрүүл мэнд
Байхгүй.

Ажиглагдсан зүйлс – Ажилчдын эрүүл мэнд
54. БОНХЗ том хүдэр хадгалах байгууламжаас их хэмжээний тоос үүсэж байгааг
ажигласан байна. Төсөл тоосны асуудлыг шийдвэрлэх талаар ажиллаж байгаа хэдий ч
эрүүл мэндийн баг 11-р сарын 8-9-нд ажигласан их хэмжээний тоостой үе, нөхцөл
байдал, ХХХ-ийн шаардлагыг үнэлж, зэргэлдээ зам дээрх тээврийн хэрэгслийн аюулгүй
ажиллагааны нэмэлт арга хэмжээ тодорхойлбол зохино.

7.2

ОРОН НУТГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

7.2.1

Төслийн стратеги

ОНАБААМТ-нд орон нутгийн эрүүл мэндийг авч үзсэн. Үндсэн зорилго нь орон нутгийн эрүүл
мэнд, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой нийгмийн зөрчилдөөний эрсдэлийг бууруулах; эрүүл
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй бат бөх харилцааг тогтоож, тэдний тусламж үзүүлэх чадавхийг
сайжруулах; төсөлтэй холбоотой зам, тээврийн хөдөлгөөний нөлөөллийг бууруулахад оршино.
Тээвэр, шилжилт хөдөлгөөн, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээнээс гадна ОНЭМАААБ-ын
менежментийн хөтөлбөрт ОТ төслийн үйл ажиллагаа, авах арга хэмжээний стратегитай
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холбоотойгоор орон нутгийн оршин суугчдын эрүүл мэндийн гол үзүүлэлтүүдэд хяналт шинжилгээ
хийх тухай тусгадаг. Орон нутгийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь
ЭМААБО, БНХНА хариуцсан хэлтсийн хамтын үүрэг байдаг.
7.2.2

Ажиглагдсан зүйлс

Малчдын эрүүл мэнд, амьжиргааны судалгааны тайланг одоо англи хэлээр унших боломжтой
болжээ. Үр дүнг үндэсний болон аймгийн түвшинд танилцуулсан бөгөөд судалгаанаас анхаарах
дөрвөн үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон байдаг: Үүнд эрүүл мэндийн бодлого, орон нутгийн болон
бүс нутгийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлэх, малчдад шууд эрүүл мэндийн дэмжлэг үзүүлэх багтана. ОТ-н
ерөнхий зорилго малчдын ахиц дэвшлийг хянаж, аль эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг дэмжих тухай
шийдвэр гаргахад энэ мэдээллийг ашиглах чадвартай болоход оршино. БОНХЗ дараагийн аудитын
үеэр Оюу Толгойн санал болгож буй малчдын эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагаатай
танилцахыг хүсэж байна.
2014 оны 7-р сарын 28-нд Оюу Толгой элэгний хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээний чиглэлээр 54
эмнэлгийн ажилчдыг сургалтад хамруулж, эрүүл мэндийн мэдлэг олгох 6300 ширхэг материал
тарааж Гепатит өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр (ГӨТДӨ) тэмдэглэхэд дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд
ГӨТӨ аянд 2000 хүн оролцож, мөн 1181 хүнд гепатит В, гепатит С, мөн хавдрын (үнэгүй)
шинжилгээ хийсэн байна.
2014 онд Өмнөговь аймгийн удирдлага Ханбогд сумын шинэ эмнэлэгт яаралтай тусламжийн өрөө
байгуулахад дэмжлэг үзүүлэхийг Оюутолгой компаниас хүсжээ. (ОТ өмнө нь барилгын материал,
тоног төхөөрөмжөөр хангаж, эмнэлэгт дэмжлэг үзүүлсэн) Оюу Толгой аймгийн гаргасан энэ
хүсэлтийг биелүүлэхээр төлөвлөсөн байсан Эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийн төслөөс зарим
хөрөнгийг хуваарилж чадсан. Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ) ОТ дэмжлэгтэйгээр Зан үйлийг өөрчлөх
харилцааны үйлчилгээ үзүүлэх (ЗҮӨХ-ҮҮ) төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн боловсруулж байна.
Австралийн агаарын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний (ААЭТҮ) албаны айлчлалыг ДЭМБ,
Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газар, Монгол улс дахь Австрали улсын консулын газрын
дэмжлэгтэйгээр ОТ зохион байгуулсан байна. Тайланд санал болгосон үйл ажиллагаанд дэмжлэг
хүсэхээр албан ёсоор Австрали-Монголын Уул уурхайн хөтөлбөрт (AMУУХ) хүсэлт гаргахыг тус
танилцах аяллын тайланд зөвлөсөн бөгөөд ОТ энэ үйл явцад дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ танилцах
аяллын зорилго Монгол Улсын говийн бүсэд ийм үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломжийг судлахад
оршиж байв. OT энэ хамтын ажиллагааг дэмжиж байгаа бөгөөд хэрэв оновчтой бол туршилтын
хөтөлбөр эсвэл ижил төстэй үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх эсвэл хандивлагч байгууллагуудыг татан
оролцуулна хэмээн найдаж байна. БОНХЗ энэ үйл ажиллагааны дараагийн үе шат хэрхэн
хэрэгжихийг харах хүсэлтэй байна.
7.2.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс - Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд
Байхгүй.

Ажиглагдсан зүйлс - Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд
55. Малчдын эрүүл мэндийн байдал, амьжиргааны судалгааны үр дүн, Ханбогд сумын
малчдын үр дүнгийн үнэлгээний үйл явцыг бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах
хөтөлбөрийг боловсруулахад харгалзан үзэх (CHSS09, НШҮАТ 10.3 хэсэг ).

7.3

АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

7.3.1

Төслийн стратеги

ХАБЭА 18001 стандарттай нийцсэн ОТ Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны удирдлагын
системийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг мөн удирддаг. Хэд хэдэн үйл ажиллагааны
менежментийн төлөвлөгөө, журмын тусгай журамд удирдлагын хяналт, мониторингийн систем, мөн
олон нийтийн аюулгүй байдлын эрсдэлд өртөх, уул уурхайн болон тээврийн үйл ажиллагаанд дагаж
мөрдөх тодорхой журмыг тусгасан. Ажлын байрны ерөнхий эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг
БОНМТ, дагалдах баримт бичигт тусгасан байна. 3-р Элемент - Аюул, эрсдэлийн удирдлага; 6-р
элемент - Сургалт, ур чадвар, сурталчилгаа. Эдгээр баримт бичигт аюул, эрсдэлийн үнэлгээний
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тогтолцоо, аюул, хяналтын тухай ойлголт мэдлэг өгдөг ажил мэргэжил, хөдөлмөртэй холбоотой
олон үйл ажиллагааг авч үзсэн шатлалт үнэлгээний түвшинг танилцуулдаг. Бүх ажиллагсад, гэрээт
гүйцэтгэгчид аюулын тухай мэдлэг ойлголт өгөх, үнэлгээний үйл явцыг танилцуулах сургалтад
хамрагддаг.
Аюултай бодисыг Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан байгаа бөгөөд эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагааны тухай ойлголт мэдлэгийг бусад ҮАМТ-нд авч үздэг. Тэсэлгээний зураг
төсөл, үйл ажиллагааг ашиглалт, тэсрэх бодистой хэрхэн харьцах, тээвэрлэх; ажилтан, сургалт;
хуваарь, анхааруулах систем, хяналт тавих; аудитын журмыг багтаасан Тэсэлгээний стандарт
журмын дагуу хийж гүйцэтгэдэг.
Үүнээс гадна Дуу чимээ, чичиргээний менежментийн
төлөвлөгөөнд тэсэлгээний холбогдох нөлөөллийг авч үздэг бөгөөд энэ бүсэд ямар нэгэн эмзэг хүчин
зүйл байхгүй болохыг тэмдэглэсэн байна.
Бие махбодид учрах аюул уурхайн нөхцөл, тээвэрлэлт, суурин болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж,
машин механизмын ашиглаж хэрэглэхтэй холбоотой. Геотехникийн аюулгүй ажиллагааг уурхайн
төлөвлөгөө, холбогдох үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө, эрдсийн хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд авч үзсэн байна. Тээвэр, машин тоног төхөөрөмжийн
аюулгүй ажиллагааны удирдлагын хяналтыг замын хөдөлгөөний хяналт, замын тэмдэг тавих,
гэрэлтүүлэг, хамгаалалтын хаалт, хөмсгөөр дамжуулан тавьж байна. Цахилгааны аюулгүй
ажиллагаа, тусгаарлалт, өндөрт ажиллах, кран ажиллуулах, давчуу орон зайд ажиллах гэх мэт ажилд
тодорхой журам боловсруулсан байна
Одоогийн байдлаар далд уурхайд засвар арчилгаа хийж байгаа бөгөөд ажилчид тоног
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, дээврийн ажил хийхээр хязгаарлагдаж байна.
Цехүүдэд гарч болзошгүй аюул эрсдэлийг зайлуулж, 1-р Босоо аманд орох налуу орц дээр аюулгүй
ажиллагаа, засвар үйлчилгээнд зориулан тоног төхөөрөмж суурилуулсан. Тэсрэх бодис, тоног
төхөөрөмжтэй ойр байрладаг хоргодох байранд хяналт-шинжилгээ хийж гүйцэтгэдэг.
7.3.2

Ажиглагдсан зүйлс

ОТ аюулгүй ажиллагааны тухай ойлголтыг үнэлэх, давуу тал, сайжруулах чиглэл, ахиц дэвшлийг
үнэлэх шалгуурыг тодорхойлохоор 2014 оны хоёрдугаар улиралд ажиллагсдын аюулгүй
ажиллагааны соёлын судалгаа хийсэн байна. 2300 гаруй хүмүүс оролцлоо. Ер нь Оюу Толгой
компанийн удирдлага ажилчидтай нягт хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд оролцогчид аюулгүй
ажиллагаатай холбоотой асуудал дэвшүүлж эсвэл аюултай тохиолдолд ажлаа зогсоодог байна.
Судалгаанд оролцогчдын 90 гаруй хувь нь ажлыг аюулгүй хийж дуусгах цаг хугацаа, багаж
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй, шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий ажилтнаас дэмжлэг тусламж
авах боломжтой гэжээ. Судалгаагаар сургалтын хөтөлбөрүүд ерөнхийдөө хангалттай болох нь
харагдсан боловч өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд сургах сургалтыг улам боловсронгуй
болгох шаардлагатай байна.
ЭМААБО хэлтэс онцгой эрсдэлийн менежментийн (ОЭМ)
хөтөлбөрийг санаачилж, РТ, салбарын туршлага, ОТ төслийн хэлтсийн дарга нарын үнэлгээ/санал
бодолд үндэслэн 17 онцгой эрсдэлтэй үйл ажиллагаанд анхаарч ажилласан. Эрсдэлийг шийдвэрлэх
чухал хяналтыг менежерүүд тогтсон хуваарийн дагуу бөглөх ёстой мэдээлэл цуглуулах маягт
ашиглан шалгаж байна.
РTБШсистемийн хүрээнд осол, бэртэл гэмтэл, өвчнийг хянаж бүртгэж, хураангуй мэдээллийг сар,
улирлын ЭМААБО-ны тайланд тусгаж байна. Хэлтсүүдэд тохиолддог ослын тодорхойлолт
мэдээллийг тайланд тусгадаг болно. 2014 оны 1-р сараас хойш (томоохон осол, томоохон осолд
хүргэж болзошгүй тохиолдол) сар бүрийн ослын тоо 1-ээс 8 хүртэл хэлбэлзэж байна. Гурван осол
2014 оны 9-р сард гарсан бөгөөд өөр өөр хэлтэс газрын тоног төхөөрөмжийн оператор/засвар
үйлчилгээний ажилчид, Оюу Толгой ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчид өртсөн. Өндөрт ажиллах хоёр
осол гарахад нөлөөлсөн хүчин зүйл байсан юм.
РTБШсистемийн хүрээнд осол, гэмтлийн статистик мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж байдаг бөгөөд
(БГДТ, ХЧТАГ) холбогдох зорилттой харьцуулах зорилгоор хөдөлмөрийн чадвар түр алдах гэмтэл
(ХЧТАГ) , ХЧТА гэмтлийн давтамжийн түвшин (ХЧТАГДТ), бүх гэмтлийн давтамжийн түвшин
(БГДТ) зэрэг олон төрлийн үзүүлэлтээр тооцоолох боломжийг олгодог.
7.3.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс - Ажилчдын аюулгүй ажиллагаа
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Байхгүй.
Ажиглагдсан зүйлс – Ажилчдын аюулгүй ажиллагаа
56. БОНХЗ том хүдэр хадгалах байгууламжаас их хэмжээний тоос үүсэж байгааг
ажигласан байна. Төсөл тоосны асуудлыг шийдвэрлэх талаар ажиллаж байгаа боловч
ЭМААБО-ны хэлтэс 11-р сарын 8-9-нд ажиглагдсан шиг ялангуяа их хэмжээний
тоостой үед зэргэлдээ зам дээр тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах нэмэлт
арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор хөдөлмөрийн нөхцөлийг үнэлбэл зохино.

7.4

ОРОН НУТГИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

7.4.1

Төслийн стратеги

Орон нутгийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэл, менежментийн арга хэмжээг хэд хэдэн байгаль орчин,
ХАБЭА-н менежментийн төлөвлөгөө, дээр дурдсан журамд тусгасан бөгөөд орон нутгийн аюулгүй
ажиллагаа, хамгаалалтын арга хэмжээг ОНЭМАААБМТ-нд нэгтгэн оруулсан байна. ОНЭМАААБын менежментийн хөтөлбөрт орон нутагт хувь хүний аюулгүй байдал асуудлаар орон нутгийн
аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох сургалт, хяналт шинжилгээ хийх үүрэг амлалт орно. Орон
нутгийн иргэдэд нөлөөлж болзошгүй аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг ЭМААБО, БХНАХХ хамтран
хариуцаж ажиллаж байна. ОННА эрхэлсэн баг орон нутгийн хэмжээнд аюулгүй ажиллагааны
мэдлэг олгох сургалт явуулах, хяналт шинжилгээ хийх үүрэгтэй бөгөөд одоогоор үйл ажиллагаа
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, хүний аюулгүй байдал, хүний наймааны эрсдэлд чиглэсэн
хэвээр байна.
7.4.2

Ажиглагдсан зүйлс

ОТ Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (OУШХБ) хамтран ажиллаж, хүний аюулгүй
байдал, хүний наймааны асуудлаар мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсээр байна.
Ханбогд суманд нүүж ирсэн эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн долоон санал хүлээн авсан ба
санхүүжүүлэхээр судалж байгаа юм. Үе тэнгийн сургагч нарт зориулсан хүний аюулгүй байдал, хүн
худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлагыг хэвлэсэн. Нийт 16 сургуулийн багш,
нийгмийн ажилтан, цагдаагийн ажилтан өсвөр үеийнхнийг худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх сургалтад хамрагдсан байна.
Ханбогд суманд 2014 оны гуравдугаар улиралд зам тээврийн ослоор нэг долоо хоногт 5 хүн нас
барж, хүнд хэцүү үе тохиолдсон. Эдгээрийн аль нь ч Оюу Толгой холбоотой осол байгаагүй ч тус
компани осолдсон хүмүүст анхны тусламж үзүүлж, мөн сумын замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангах хэд хэдэн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байна. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал
сургалтад 150 ахлах сургуулийн сурагчдыг хамруулж, 30 малчин / авто замын засварын ажилчид
анхны тусламжийн сургалтад оролцож, 84 мотоциклын дуулга худалдан авч, малчин/бусад хүмүүст
олгож, сумын төвд хурд сааруулагч барьсан байна.
3-R хөтөлбөрийн (Эрх, Үүрэг, Оролцоо) II үе шатыг ОТ ОУШХБ-ын дэмжлэгтэйгээр санаачилсан
юм. Нийт 25 залуучуудын үе тэнгийн сургагч, 30 өсвөр үеийн үе тэнгийн сургагч, 29 ахмад настны
үе тэнгийн сургагч бэлтгэгдсэн бөгөөд үе тэнгийн сургагчдын бүлэг тус бүрд 500 ширхэг гарын
авлага тараасан байна. Оюу Толгой компани Ханбогд дахь Залуучуудын хөгжлийн төвийг
байгуулах саналыг дэмжихээр НҮБ-ын ХАС-тай хамтран ажиллаж байна.
ОННА эрхэлсэн баг, ГОБ осол болсон тухай мэдээ хүлээн авч, үйл ажиллагаа явуулах ОТ-н үйл
явцыг тодорхойлохын тулд орон нутагт гарсан ослын мөрөөр авах арга хэмжээний журмын төслийг
боловсруулсан байна. Эцэслэн боловсруулсны дараа ГОБ тус чиглэлээр орон нутгийн удирдлагатай
ажиллах болно. Түүнээс гадна осол, 5.7.2 хэсэгт дурьдсан ослын мөрөөр арга хэмжээ авахтай
холбоотой үйл ажиллагааны жагсаалт, төлөвлөгөөг хэлэлцэхийн тулд ОННА эрхэлсэн баг, ОТ-н
бусад хэлтсийн төлөөлөгчдийг багтаасан Гэнэтийн ослын хороог ГОБ байгуулсан.
7.4.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Илэрсэн зүйлс - Орон нутгийн аюулгүй ажиллагаа
Байхгүй.
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57. Сургалт, хүн худалдаалах, хүний аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх сургалт, гарын
авлага бэлтгэх ажлын үр дүнгийн тайлан боловсруулах. Мөн ОТ төслийн нөлөөлөх
бүсэд байгаа нүүж ирсэн эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилгоор ОУШХБ-тай өрнүүлсэн
хамтын ажиллагааны үр дүнгийн тайланг боловсруулах (CHSSMP 3-р хүснэгт, CHSS05,
CHSS06).
58. Ханбогд сумын гэмт хэргийн статистик мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч, хянах,
цагдаагийн газар зэрэг эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах, зарим эрсдэлийг
бууруулахаар ажилчидтай хамтран хэрэгжүүлж болох сургалт эсвэл бусад үйл
ажиллагаа эсвэл Оюу толгой дэмжлэг үзүүлж болох өөр ийм үйл ажиллагаа байгаа
эсэхийг судлах (IMP 2-р хүснэгт, IMPm11, IMP04, IMP05).
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8
8.1.1

СОЁЛЫН ӨВ
Төслийн стратеги

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө49 (СӨМТ) болон дагалдах Соёлын өвийн менежментийн
системийн (СӨМС) олон журам, мөн тохиолдлын олдворын журам, газар хөндөх зөвшөөрөл зэргийг
боловсруулан мөрдөж байна. соёлын ач холбогдолтой газар цэгүүдийг хамгаалах арга хэмжээ
хэрэгжүүлж, орон нутгийн соёлын уламжлал, тэмдэглэлт үйл явдалд хандив дэмжлэг үзүүлсээр
байна. Ханбогд/талбайд соёлын өвийн менежментийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх баг ажиллаж
байгаа.
Соёлын өвийн менежмент, мониторингийн ажлын гол зорилго нь мэдэгдэж буй соёлын өв бүхий
газруудыг хамгаалах, Говийн бүсийн биет болон биет бус өвийг хадгалж хамгаалах чиглэлээр
тогтвортой хувь нэмэр оруулах зорилгоор ОТ гаргасан амлалтаа биелүүлэхэд анхаарахад оршсоор
байна. Эдгээр үүргийг одоо хэрэгжиж байгаа Соёлын өвийн хөтөлбөрийн II үе шатанд тусгасан
байна. Чойроор дамжуулан баяжмал тээвэрлэж турших, Ханбогд суманд төлөвлөж буй зам барихад
зориулан соёлын өвийн судалгаа, хээрийн нэмэлт ажил хийх шаардлагатай байсан.50
8.1.2

Ажиглагдсан зүйлс

2014 онд соёлын өвтэй холбоотой ямар ч зөрчил бүртгэгдээгүй бөгөөд СХ-ийн баг газар хөндөх 34
зөвшөөрөл авч, үнэлж, баталсан байна.
ОТ-ГС замын 3-р бүсэд сүүлийн 6 сард археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн судалгаа хийсэн
бөгөөд Ханбогд-Оюу Толгой-Жавхлант багийн51 зам дагуу палеонтологийн болон угсаатны зүйн
судалгаа хийсэн байна. ОТ-ГС замын 3-р бүсийн хэсэгт судалгаа хийх шаардлагатай болсны
шалтгаан нь анх төлөвлөж байснаас маршрут бага зэрэг өөрчлөгдсөнд оршиж байв. ХанбогдЖавхлант багийн зам дагуу археологийн авран хамгаалах малтлага хийх шаардлагатай болсон
бөгөөд чулуу, шавар сав, ээмэг олдсон. Замын ойр орчимд зарим нэг эртний булш илэрсэн боловч
хөндөөгүй бөгөөд газрын зураг дээр тэмдэглэсэн байна. Эдгээр газар нутагт хийх бүх үйл
ажиллагаанд СӨ-ийн журам, газар хөндөх зөвшөөрөл, гүйцэтгэгчдэд хамаарах СӨ-ийн тусгай
зааварчилгааг баримтлах бөгөөд бүх газар шорооны ажилд СӨ-ийн ажилтан байлцаж хянах болно.
Өөрийн үйлчлүүлэгчдийн хүрээгээ тэлэхийн тулд Оюу Толгой Оюу Толгой-Чойр-Замын-Үүд замын
дагуу баяжмал тээвэрлэх судалгаа хийсэн байна. Орон нутаг, нийгмийн баг ОТ-Чойрын зам, ОТЗамын-Үүд замын дагуу сонгосон цэгүүдэд СӨ-ийн урьдчилсан суурин судалгаа хийсэн.
Судалгааны баг СӨ-ийн 8 цэгийг тодорхойлсон боловч эдгээр нь замаас нэлээд хол байлаа. Тус зам
нь өөр бусад олон тээврийн хэрэгсэл зорчдог зам тул туршилтад өөр ажил хийх шаардлага
байгаагүй.
Соёлын ач холбогдолтой газруудын сар бүрийн хяналт шинжилгээг 19 цэгт үргэлжлүүлэн хийж
байна. Долоо хоногт хоёр удаа тус тусын талбайгаа цэвэрлэхэд туслахаар зам засвар, арчлалтын
нэмж хоёр ажилчныг (нутгийн малчид) элсүүлсэн байна. Орон нутгийн малчидтай хамтран CӨ
бүхий газруудад оролцооны хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэн хийж байна. 2014 оны туршид өнөөг
хүртэл соёлын өв, олон нийттэй харилцах зааварчилгааг 1,160 ажилчдад өгсөн байна. Ханбогд
сумын ахмадын холбоо Говийн Соёл гэрт ажилласаар байна.
Соёлын өвийн хамгаалах, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийг 2014 онд УИХ 7-р
сард баталсан юм. ОТ төслийн үйл ажиллагаанд онцгой үр нөлөө үзүүлэх хоёр гол элемент шинэ
хуулинд байна. Нэгдүгээрт, одоо нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх үйл явцын нэг хэсэг мөн
(археологи, палеонтологи, угсаатны зүйн) гурван судалгаа хийх шаардлагатай байдаг хоёрдугаарт,
үл хөдлөх өв өөрөөр шийдвэрлэж болох юм бол, хасалтын бүс байх ёстой хэрэгтэй тодорхойлсон
гэж авч үзэв.
Биднийг ажиллах үеэр соёлын өвийн үндэсний эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын яам, Боловсрол, шинжлэх ухааны яам удирдан Оюу Толгой дэмжлэгтэй 2014 оны 11-р
сарын 26-нд зохион байгуулахаар төлөвлөж байлаа. Тус бага хурлын сэдэв нь "Өмнөговь аймгийн
49
50
51

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө - Doc. No. OT-10-PLN-0002 2013.01.09.
Үүнд ОТ-оос Ханбогд-Жавхлант багийн зам, ОТ - Гашуун Сухайт чиглэлийн замын "3-р бүс" орно.
ОТ-ГС замын 3-р бүс бол Хятад улсын хил хүртэлх сүүлийн 17 км юм.
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түүх, соёлын өв": Өнөө ба ирээдүй юм. Үндэсний, бүс нутгийн болон орон нутгийн засаг захиргаа,
соёлын өвийн асуудал хариуцсан гол байгууллага, уул уурхай, дэд бүтцийн компани, олон нийтийн
үйлчилгээний байгууллага оролцсон. Бүх 15 сумыг урьсан байгаа бөгөөд Өмнөговьд олдсон
палеонтологи, археологийн эд зүйлсийг үзүүлж, Өмнөговь аймгийн хэд хэдэн уран бүтээлчдийн
бүтээлийг толилуулна.
Сүүлийн аудитаас хойш биет бус соёлын өвтэй холбоотой зарим үйл ажиллагаанаас дурдвал
Ханбогд сумын52 "түүх, соёлын өв" нэртэй номыг хэвлэж, (3,800 ном), музейн ажилтан, бүс нутгийн
бусад мэргэжилтнүүдэд СӨ-ийн тухай шинэ хуулийг сурталчилж, тэмээн жингийн тухай DVD кино
бүтээсэн. 3-р сард эхэлсэн ардын урлагийн сургалтад зорилтот гурван сумаас 51 хүн (ихэвчлэн
хүүхдүүд) оролцсон байна.
Төлөвлөсний дагуу хэд хэдэн өвийг хамгаалах арга хэмжээг 2014 оны дундуур Манлай, Баян-Овоо
суманд хийж дуусгасан. Нийт 20 замын тэмдэг, 10 мэдээллийн самбар, 10 хогийн сав суурилуулсан
байна. Шар цав палеонтологийн талбай, Хүрдэт агуйд (бүс нутгийн газар нутаг) зориулж CӨMТ
боловсруулахаар холбогдох эрх бүхий байгууллагатай харилцан тохиролцсон бөгөөд хаалттай
тендерийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. 2015 оны эхээр CӨMТ боловсруулж эхлэх болно.
Дээр дурдсанаар (6.5.2 хэсгийг үзнэ үү) Өмнөговь аймгийн соёл, спортын төвийг барих ажлыг түр
азнаад байна. Ханбогд сумын музейн өргөтгөл, Оюу Толгой уулын загварыг бүтээх талаар сумын
захиргаатай ярилцаж байгаа бөгөөд гүний уурхайг байгуулах асуудал тодорхой болтол энэ талаар
ямар нэг шийдвэр гаргахыг хойшлуулсан болно.
8.1.3

Илэрсэн, ажиглагдсан зүйлс
Дүгнэлт – Соёлын өв
Байхгүй.

Ажиглалт – Соёлын өв
59. Ханбогд суманд төлөвлөсөн зам барилгын ажил, Оюу Толгой-Чойр-Замын-Үүдийн
замаар туршилтын журмаар баяжмал тээвэрлэхтэй холбоотойгоор сүүлд хийсэн CӨийн судалгааны үр дүнгийн талаар БОНХЗ/Зээлдүүлэгчид хураангуй тайланг илгээх.
60. Соёлын өвийн үндэсний форумын үр дүнг нэгтгэн хураангуйлах.
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Тус номын агуулга нь 1999 оноос хойш ОТ, Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академи, тэдний түнш
байгууллагуудын Ханбогд суманд хийсэн СӨ-ийн олон янзын судалгаа, үнэлгээн дээр үндэслэсэн.
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