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13 ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ
13.1

СУУРЬ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Монгол улсын Өмнийн Говийн бүс нутагт байгалийн нөөцийн ялангуяа уул уурхай болон эрчим
хүчний салбар эрчимтэй хөгжиж байна. Эдгээр төслүүдийн зарим нь хэдийнээ барилгын ажлын үе
шат болон ашиглалтын үе шатаа эхэлсэн бөгөөд бусад шинэ төслүүд төлөвлөлтийн буюу
боловсруулалтын үе шатандаа явж байна. Иймээс Өмнийн Говьд уул уурхайн ашиглалтын
хуримтлагдах нөлөөлөл нь Оюу Толгой төслийн уурхайн ажиллах хугацаанд болон түүний дараа ч
их байх магадлалтай байна.
Хэрвээ төлөвлөсөн уул уурхайн хөгжил үргэлжилвэл арван том төсөл хамтдаа наад зах нь жилд 70
сая тонн нүүрс ба 2 сая гаруй тонн/жилд зэсийн баяжмал үйлдвэрлэж 5,2 тэрбум.ам долларын
орлого жил бүр бий болгох болно. Эдгээр бүтээн байгуулалтууд нь хүн амын нягтшил бага,
хязгаарлагдмал дэд бүтэцтэй болон экологийн хувьд эмзэг бүс нутагт хийгдэх болно.
БОННБҮ– ний энэ бүлэгт дараах зүйлсийг тодорхойлж, үнэлнэ:



Өмнийн Говь дахь тодорхой/төлөвлөсөн дэд бүтцийн хөгжлийг тодорхойлж үнэлгээ өгөх ба
тэдгээрийн хөгжлийн цар хүрээ ба нөлөөллийг үнэлэхээр хийсэн бүс нутгийн судалгааг
нэгтгэж дүгнэнэ;



Өмнийн Говийн бүс нутаг дахь бусад уул уурхайн болон дэд бүтцийн төслийн нөхцөлд Оюу
Толгойн төсөлд үнэлгээ өгөх ба эдгээр бүтээн байгуулалтын хуримтлагдах нөлөөллийг авч
үзэх; ба



Ирээдүйд хийгдэх төсөлтэй холбоотой хөгжлийн бүтээн байгуулалтад нэмэлт сөрөг
нөлөөллүүд учирч болзошгүй хэмээн таамаглаж байна.

Энэ бүлэгт тодорхойлсон хуримтлагдах нөлөөллийн дийлэнхи хэсгүүд Оюу Толгойн хяналтаас
гадуур байгаа боловч БОННБҮ– ний хүрээнд санал болгосон бууруулах ба менежментийн
шаардлагуудыг багтаасан холбогдох нөлөөллийн үнэлгээ болон менежментийн төлөвлөгөөний
бүлгүүдэд зохих лавлах холбоосуудыг оруулж өгсөн.

13.2

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэхүү БОННБҮ– гээр авч үзсэнээр энэ төслөөс үүсэх хуримтлагдах нөлөөллүүдийг байгаль орчны
болон нийгэм-эдийн засгийн гэсэн нөлөөлөлд хувааж болно. Хуримтлагдах нөлөөллүүд нь Өмнийн
Говийн бүс нутгийн ирээдүйд хийгдэх хөгжлийн бүтээн байгуулалттай холбоотой мөн төслийн
ирээдүйн бүтээн байгуулалт эсвэл өргөжин тэлэх үйл явцад зэргээс үүдэлтэй юм.
Нийгэм-эдийн засгийн гол хуримтлагдах нөлөөллүүдэд:



Орон сууц болон нийгмийн дэд бүтцийн эрэлт хэрэгцээ;



Ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал;



Амьжиргааны өөрчлөлт (Монгол улсын “биет бус” соёлын өвийн нэг хэсэг болох уламжлалт
амьдралын хэв маяг алдагдах); ба



Эдийн засгийн “үсрэнгүй хөгжил ба сүйрэл” – тэй холбоотой эдийн засгийн сөрөг үр дагавар
буюу“Голланд өвчин” зэрэг орно.

Байгаль орчны үндсэн хуримтлагдах нөлөөллүүдэд:



Усны хуримтлагдах эрэлт хэрэгцээ (олон тооны төслөөс);



Зэрлэг байгальд үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөлөл;



Тоосжилт; ба



Хог хаягдлын дэд бүтцийн эрэлт хэрэгцээ болон хог хаягдлыг зайлуулахад тавигдах
шаардлага.

Эдгээр нөлөөллийн цар хүрээ нь бусад үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайнууд байгаль орчны
нөлөөллийг хэрхэн зохион байгуулж байгаагаас мөн Монгол улсын Засгийн газраас бүтээн
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байгуулалтуудыг хэрхэн чиглүүлэн удирдаж, зохион байгуулахаас шалтгаалах болно. Гэсэн хэдий ч
энэ бүс нутагт төлөвлөсөн бүтээн байгуулалтын цар хүрээтэй холбоотойгоор хуримтлагдах зарим
сөрөг нөлөөлөл зайлшгүй байх бөгөөд түүнийг дунд ба урт хугацааны төлөвлөлтөд тооцож үзэх
шаардлагатай.

13.3

ӨМНИЙН ГОВЬ ДАХЬ УУЛ УУРХАЙ БА ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

Оюу Толгой төсөл бол Өмнөговьд болон ерөнхийдөө Монгол улсад бодитоор хэрэгжсэн болон
төлөвлөгдөж буй уул уурхайн төслүүдээс хамгийн том нь юм.Дэлхийн банкны сүүлийн үеийн
судалгаагаар Монгол улсын өмнөд хэсэг дэхь уул уурхайн үйл ажиллагаа нь 2015 он гэхэд жилд 5,2
1
тэрбум долларын орлогыг бий болгож чадна гэж тооцсон байна . Ойрын хугацааны төлөвлөлтөөр
Өмнийн Говийн бүс нутаг болон Монголын хэмжээнд хэрэгжиж буй хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн ач
холбогдлын дарааллыг тогтоох чухал хэрэгцээтэй арга барилыг олгож байгаа бөгөөд уг судалгаанд
тусгагдсан болно.
Дэлхийг Банкнаас хийсэн судалгаа болон Хүснэгт 13.1– д үзүүлсэнээр тухайн бүс нутагт оногдох
олон тооны уул уурхайн одоогийн болон ирээдүйн зөвшөөрөлд үндэслэсэн болно – хэдийгээр энэ
хүснэгт зарим талаар хуучирсан боловч Өмнийн Говийн бүс нутаг дахь одоогийн ба ирээдүйд
хэрэгжих төслүүдийн боломжит зэрэглэлийг үзүүлсэн байна:
Хүснэгт 13.1: Монгол улсын өмнөд хэсэг дэхь ашиглагдаж буй болон төлөвлөгдсөн
уурхайнууд
Уурхай

Бүтээгдэхүүн

Таван Толгой
Ухаа Худаг
Баруун Наран
Цагаан
Толгой
Нарийн
Сухайт
Овоот Толгой
Сүмбэр
Шивээ Овоо
Оюу Толгой
Цагаан
Суврага
Нийт дүн

Нүүрс
Нүүрс
Нүүрс
Нүүрс

Уурхайн
ашиглах
хугацаа
(жил)
200+
40
20
20

Нүүрс
Нүүрс
Нүүрс
Нүүрс
Зэс
Зэс

Тооцсон шууд
хөдөлмөр
эрхлэлт

Тооцсон эхлэх
хугацаа

15,000
10,000
6,000
2,000

1,500
1,000
500
150

2012
2009
2012
2015

40

12,000

150

2003

50
50
200+
50
20

5,000
5,000
14,000
2,000
250

400
400
600
4,000
1,000

2008
2015
2015
2012
2012

13.6.4

Үйлдвэрлэл
(000 тонн/жил)

13.6.4

7,800

Эх сурвалж: Дэлхийн банк, 2009
Тайлбар:Зэсийн үйлдвэрлэл нь 30% - ийн зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрлэл юм.

Оюу Толгой төсөл болон бусад төсөл боловсруулагчдын хийсэн судалгаан дээр нэмээд Өмнийн
Говийн бүс нутгийн ирээдүйн хөгжлийн бүс нутгийн нөлөөллийг авч үзсэн сүүлийн үеийн хэд хэдэн
судалгаа хийгдсэн байна. Эдгээрт:



Уолтон T., 2010. Өмнийн Говийн бүс нутгийн Байгаль орчны үнэлгээ. Монгол улсад хийсэн
хэлэлцүүлгийн илтгэлүүд, Зүүн ази болон номхон далайн тогтвортой хөгжлийн хэлтэс,
Вашингтон К.Д: Дэлхийн банк;



Туйнхоф A. ба Н. Буянхишиг, 2010. Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны үнэлгээ. Монгол
улсад хийсэн хэлэлцүүлгийн илтгэлүүд, Зүүн ази болон номхон далайн тогтвортой
хөгжлийн хэлтэс, Вашингтон К.Д: Дэлхийн банк; ба



Уолтерс, Майкл 2009. Монгол улсын өмнөд хэсгийн дэд бүтцийн стратеги: Дэлхийн банк

1

Уолтерс, Майкл 2009. Монгол улсын өмнөд хэсгийн дэд бүтцийн стратеги, Дэлхийн банк

http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/SMIS_July.pdf

Оюу Толгой - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас|4 of 46

Доорхи хэсгүүдэд тайлан тус бүрийн талаарх тоймыг оруулж өгсөн байгаа ба эдгээр тайлангууд нь
бүс нутгийн болон хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээг нийт бүс нутгийн хэмжээнд хийсэн байдаг.
Хэдийгээр төслүүд хэрэгжихийн хирээр урьдчилан гаргасан тооцооллууд нь нарийн нийцнэ гэсэн
баталгаа байхгүй мөн зарим таамаглалууд Оюу Толгойн өөрийнх нь урьчилсан тооцоололтой
таарахгүй байгаа ч эдгээр судалгаанууд нь Өмнийн Говийн бүсийн уул уурхайн үйл ажиллагаанаас
бий болох боломжит хуримтлагдах нөлөөллийг үнэлэхэд анхан шатны түвшинд хэрэгтэй
мэдээллүүд юм.

13.4

ӨМНИЙН ГОВИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгааны зорилго нь тус бүс нутаг дахь уул уурхайн болон холбогдох дэд бүтцийн
үсрэнгүй хөгжлийг даган Өмнийн Говийн бүс нутгийн ирээдүйн хөгжлийн нэг хэсэг болох байгалийн
нөөцийн тогтвортой удирдлагын талаархи удирдамж ба зөвлөмжөөр хангах явдал байсан.
Уг судалгаагаар одоогийн хөгжлийн хандлагаар ирээдүйн хэтийн төлөв хэрхэх болон хамгийн
боломжтой, сайн байх хувилбарыг тодорхойлж, байгаль болон хүний орчинд үзүүлэх нөлөөллийг
үнэлсэн:



Одоогийн хэвийн хөгжлийн хандлагаар ирээдүйн төлвийг төсөөлөх хувилбараар өнөөгийн
уул уурхайн ашиглалтын явц холбогдох төлөвлөгөөний дагуу өргөжин, цаашид үргэлжилнэ
гэж үзэж байгаа бөгөөд хөгжлийн эхний үе шатанд буюу түүнд ойрхон байгаа шинээр гарч
ирж буй том уурхайнууд үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлэх болно гэж үзэж байна. Шинэ
уурхайнуудад Оюу Толгой дахь зэс, алтны уурхай,Таван Толгой дахь Энержи Ресурсис ХХК
–ий нүүрсний уурхай болон Таван Толгойн томоохон хэмжээний нүүрсний уурхай зэрэг орох
юм. Шинэ уурхайнуудад шаардагдах дагалдах байгууламжуудад Оюу Толгойд баригдах
магадлалтай нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станц (гэхдээ одоо хир нь боловсруулалтын
үе шатанд байгаа); Оюу Толгой болон Энержи Ресурсис ХХК– ий уурхайн үйл ажиллагааг
хөрсний усаар хангах худгийн талбайг цахилгаан дамжуулах гол шугамд холбох ажил; мөн
ажилчид болон тэдний гэр бүлд зориулан орон сууцаар хангах зэрэг байна. Хөгжлийн
хэтийн төлөвтдэмжлэг болохуйц томоохон дэд бүтцэд нүүрс болон уурхайгаас гарах бусад
бүтээгдэхүүнийг өмнө зүгт БНХАУ- ын хилийн гарам хүртэл тээвэрлэх сайжруулсан зам
болоод дараа дараагийн шатанд уг замтай зэрэгцээ орших төмөр замын сүлжээ зэрэг
багтана.



Төгс буюу бүрэн боломжит хувилбарт уурхай, дагалдах байгууламжууд болон нэмэлт
өргөтгөлүүд бүхий ирээдүйд баригдах дэд бүтэц түүн дээр нэмээд Цагаан Суварга дахь зэсмолибдены уурхай, Баруун Наран болон Элдэвийн нүүрсний уурхайнууд, Шивээ Овоогийн
нүүрсний уурхай дахь одоогийн байгаа том хэмжээний цахилгаан станц, Дорноговийн хойд
хэсэг дэхь Ураны гүний уусган баяжуулалтын төсөл, мөн Хөх Цав дахь томоохон хэмжээний
цементийн үйлдвэр зэрэг багтана. Уг хувилбарт орсон үндсэн дэд бүтцийн шинэ бүтээн
байгуулалтад Таван Толгойгоос зүүн хойшТранс-Монголын төмөр замын сүлжээ хүрэх
төмөр замын шугам болон Өмнийн Говийн бүсийн хойд хэсэгт томоохон голуудаас ус
дамжуулах шугам хоолой татах зэрэг орно.

Доор үзүүлсэн Зураг 13.1- д Өмнийн Говийн бүс нутаг дахь байгалийн нөөц баялагийг ашиглахаар
төлөвлөгдсөн хөгжлийн төслүүдийн байрлал ба хэмжээг харуулав.
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Зураг 13.1: Өмнийн Говь дахь байгалийн баялагийг ашиглахаар төлөвлөгдсөн хөгжлийн
төслүүд

Эх сурвалж: Айванхое Майнз ХХК

Судалгаанаас дараах гол мэдээллүүдийг олж авсан:



Өмнийн Говийн бүс нутгийн эрдэс баялаг болон байгаль орчны шинж чанар тухайн бүс
нутагт маш хөгжлийг авчрах онцгой нөөц боломж болоод хязгаарлагдмал байдлыг үүсгэсэн
байна Малчдын хагас нүүдлийн амьдралын хэв маяг давамгайлсан эрдэс баялагийн арвин
их нөөцтэй алслагдсан газар нутгийн хөгжилд түлхэц дэмжлэг болох боловч нөгөөтэйгүүр
хөгжлийн нөлөөгөөр мөн үрэгдэж ч болох сөрөг талтай юм;



Усны нөөцийн ач холбогдол. Гүний усны нөөцийн зөвхөн тодорхой хэсгийг тогтоож, үнэлгээ
хийсэн бөгөөд нөхөн сэргээгдэх боломжгүй байгалийн нөөц тул ариг гамтай хэрэглэх
шаардлагатай;



Өмнийн Говийн бүс нутаг дахь уул уурхай болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаанд
шаардагдах усан хангамжийн хэрэгцээ хэвийн хөгжлийн хувилбараар явахад 2020 он болон
ойрын ирээдүйд хангалттай хүрэлцээтэй гэж үзэж байгаа боловч харин төгс буюу бүрэн
боломжит хувилбарын дагуу цаашдын хөгжлийн хэтийн төлөвт усны нэмэлт нөөц
шаардагдах болно;



Орон нутгийн ард иргэд, малчид, тэдний мал сүрэг болон зэрлэг ан амьтдад уур амьсгалын
эрс тэс байдал аюултай нөлөө үзүүлнэ;



Хөрсний давхарга нимгэн бөгөөд чанар муутай байдаг нь малчид, тэдний мал сүрэг болон
зэрлэг ан амьтад хүний үйл ажиллагаагаар бий болсон доройтол болон цаг уурын (шороон
шуурга зэрэг) үзэгдэлд эмзэг байж болохыг харуулж байна;
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Байгалийн идэш, тэжээлийн хэлхээ нь цөлийн хөрсний эмзэг ургамалжилттай нягт
хамааралтай бөгөөд их хэмжээгээр мал хариулснаас сөрөг нөлөөнд ихээр өртөж, хохирдог;



Уурхайн барилгын ажлын шууд нөлөөлөл бүс нутгийн түвшинд харьцангуй ач холбогдол
багатай байдаг;



Нүүрс тээвэрлэлтээс үүсэх тоос, орчныг хязгаарлан хэсэгчлэх, ард иргэдийн эрүүл мэнд
болон аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалд хэдийнээ нөлөө үзүүлж эхэлсэн бөгөөд–
хэдийгээр төмөр зам барьснаар эдгээр нөлөөллийн ихэнхийг бууруулж болох ч мал сүрэг
ба зэрлэг ан амьтдын шилжих хөдөлгөөн болон нүүдлийн замд сөрөг нөлөө үзүүлэх
магадлалтай байгаа;



Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас хамааран зэргэлдээ орших сумын төвийн хүн амын тоо эрс
өсөх болно. Судалгаанаас хархад шилжин ирэгсэдийн тоо уурхайн ажилчид болон тэдний
гэр бүлийн гишүүдийн тоотой тэнцүү байх болно гэж үзэж байна. Үүний үр дүнд Өмнийн
Говийн бүс нутгийн уул уурхайтай холбоотой хүн ам, үүний дотор тус бүс нутгийн
уугуул оршин суугчид нийлсэн нийт тоо 30,000 – аас 80,000 хүрэх болно;



Хэвийн өсөлтийн хандлагын тооцоогоор ойрын ирээдүйд нэмэлт 5,300 орон сууц болон
бусад холбогдох усны хэрэгцээ, бохир ус, хог хаягдлын менежмент болон эрчим хүчний эх
үүсвэр зэрэг шаардлагатай;



Өмнийн Говийн бүс нутгийн хүрээнд агаарын чанарын тоосны эзлэх хувь гол төлөв Монгол
орны орчны агаарын чанарын хязгаараас дээш байдаг;



Бууруулах арга хэмжээг болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдэд авч хэрэгжүүлэх бөгөөд усны
асуудалд голчлон анхаарах болно;



Нүүрс болон бусад уурхайгаас гарах бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтээс үүсч буй өнөөгийн сөрөг
нөлөөллийг бууруулах асуудлыг эн тэргүүнд тавина;



Аймаг болон сумын захиргаа урьдчилан таамагласан хүн амын өсөлтийг зохицуулахад
бэлэн биш байгаа; ба



Гол сорилт бол Өмнийн Говийн бүс нутагт тогтвортой хөгжлийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх
явдал юм.

Оюу Толгойн бүсийн хөгжлийн судалгааны багаас сумын түвшиний одоогийн хүн амын урдчилсан
тооцоог боловсруулан гаргасан бөгөөд үүнийг Хүснэгт 13.2- т үзүүлэв. Уг тооцоог Азийн хөгжлийн
2
банкны Зүүн Өмнийн Говийн бүсийн хүн амын зүйн тооцоонд ашигласан арга барилыг ашигласан
бөгөөд түүнээс ялгарах зүйл нь сүүлийн үеийн тоо баримтан дээр тулгуурлан гаргасан юм. Доорхи
хүснэгтэд үзүүлснээр урдчилан тооцоонд орсон Ханбогд сумын хэмжээнд хүн амын өсөлтийн
тооцоог харуулав.
Хүснэгт 13.2: 2010-2020 он хүртэлх Сумын хүн амын өсөлтийн урьдчилсан тооцоо

Сумын төв

Ирээдүйд гүйцэтгэж болох үүрэг
(Оюу Толгойгоос хүртэлх зай)

2010 оны хүн
амын
тооллого

Даланзадгад

Бүсийн уул уурхайн төв
(250 км)

18,746

Ханбогд

Оюу Толгойн гол Төвлөрсөн
хотуудын үйлчилгээний төв
(45 км)

3,522

Дагуул хотын төв
(120 км)

2,441

Манлай

Хүн амын өсөлтийн урдчилсан
тооцоо
2010

2015

2020

17,000

22,600

30,000

3,500

14,000

20,000

2,000

2,400

3,000

2

Азийн хөгжлийн банк. Зүүн Өмнийн Говийн хотын болон хил орчмын хотуудыг хөгжүүлэх төсөл. Эх сурвалж
URL: http://www.adb.org/projects/project.asp?id=42184
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Сумын төв
Баян Овоо

Ирээдүйд гүйцэтгэж болох үүрэг
(Оюу Толгойгоос хүртэлх зай)
Дагуул хотын төв
(80 км)

2010 оны хүн
амын
тооллого
1,600

Хүн амын өсөлтийн урдчилсан
тооцоо
1,500

1,800

2,200

Эх сурвалж: Оюу Толгойн Бүсийн хөгжлийн судалгааны баг 2010, болон Ханбогд сумын засаг
даргын тамгын газар 2010
АХБ- ны тооцоолсноор 2020 он гэхэд Ханбогд сумын хүн ам огцом өсөх хандлагатай байна (2010
3
онд 3,522 байсан бол 2020 он гэхэд 20,000 болно) .
Үүнээс хархад Өмнийн Говийн Бүс нутгийн Байгаль орчны үнэлгээнд тусгагдсан Оюу Толгойн
гаргасан үзүүлэлтэд тулгуурласан тооцоо биелэх боломжтой боловч, уг судалгааны үр дүн цаг
хугацаа болон уурхайн хөгжлийн бодит байдлаас шалтгаалан өөрчлөгдөх магадлалтай юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг D16 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө
бүлгээс харна уу.

13.5

ӨМНИЙН ГОВИЙН БҮС НУТГИЙН ГҮНИЙ УСНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Энэхүү судалгааг Өмнийн Говийн бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор хийсэн
бөгөөд усны нөөцийг зохицуулснаар эдийн засгийн хөгжлийг тогтвортой байдлаар дэмжиж чадах
арга замыг эрэлхийлхийг эрмэлзэж байна. Судалгааны үр дүнгээс гарсан гол дүгнэлтүүд:



Бүс нутгийн усны өнөөгийн хэрэгцээ ахуйн хэрэглээнд ойролцоогооор 10,000м /өдөр
3
бөгөөд мал сүргийн хэрэгцээнд 32,000 м /өдөр байна. Нүүрсний уурхайн ашиглалтын
3
одоогийн үйл ажиллагаанд ойролцоогоор 40,000м /өдөр ус хэрэгцээтэй. Энэ эрэлт хэрэгцээ
3
2020 он гэхэд огцом нэмэгдэх шинжтэй байгаа бөгөөд ойролцоогоор 300,000м /өдөр – т
хүрж магадгүй байна.



Хүн амын өсөлт болон ашиглалтын хөгжилд уул уурхайн хөгжил чухал түлхэц болох
баүүнийг даган усны эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэх болно.Урьдчилсан тооцоогоор 2020 он гэхэд
3
3
усны нийт хэрэгцээ 450,000м /өдөр болох бөгөөд ойролцоогоор 300,000м /өдөр ус уул
уурхайдашиглагдна гэсэн тооцоо гарч байна.



Гүний ус бол Өмнийн Говийн бүс нутагт усны гол эх үүсвэр бөгөөд, нөхөн сэргээгдэх
3
боломжгүй юм. Гүний усны тооцоолсон нөөц 25 – 40 жилийн хугацаанд 200-500 саям /жил –
3
ийн хооронд хэлбэлзэх бөгөөд гүний усны түвшин 50 – 100 метрээр буурна. 200 саям /жил
3
– ийн усны нөөц доод тал нь 550,000 м /өдөр – тэй тэнцүү бөгөөд Өмнийн Говийн бүс
нутгийн дараа дараагийн 10 – 12 жилийн хугацаанд усны хэрэгцээг хангахад хангалттай
гэсэн дүгнэлтэнд хүргэж байна.



Өмнийн Говийн бүс нутаг руу гадаргуун усыг урсган зөөвөрлөх талаар хэд хэдэн
урьдчилсан төлөвлөгөөг авч хэлэлцсэн. Эдгээр төлөвлөгөөнүүд одоогийн байдлаар
урьдчилсан техник-эдийн засгийн үнэлгээний түвшинд байгаа бөгөөд нийгэм эдийн засаг,
санхүү болоод/ байгаль орчны ТЭЗҮ- ний түвшинд одоохондоо авч хэлэлцээгүй байна.
Зардлын урьдчилсан харьцуулалтадгүний усны үнэлгээ гадаргуун усыг бодвол 50 орчим
хувиар хямд байх боловч ашиглалтын зардал өндөртэй байх магадлалтай байна.



Хэрэгцээ төлөвлөлт болон усан хангамжийн арга замуудын тодорхой бус байдлыг
харгалзан үзэж цаашид хангамж болон эрэлт хэрэгцээг зохицуулах зорилгоор, мөн шинэ
мэдээллийг хэрэглэх боломжтой болох үед эдгээрийг тогтмол шинэчилж байх зорилгоор
урт болон дунд хугацааны хувилбаруудыг боловсруулах явдал юм.

3

Бүс нутгийн гүний усны менежментийн төлөвлөгөөг үндэс болгон бүх мэдээ мэдээллийг нэгтгэх
үүднээс бүс нутгийн гүний усны үнэлгээний судалгаа хийх шаардлагатай байна.
Оюу Толгойн зүгээс усны хэрэгцээгээ Гүний Хоолой усны сав газрын гүний давсархаг давхаргаас
татах ба уурхайн ашиглалтын дараагийн 27 жилийн турш өдөрт 100,000 тонн ус ашиглах усны
3

Зүүн Өмнийн Говийн хот болон хилийн орчмын хотын хөгжлийн төсөл; Төслийн тайлан; Нэмэлт хавсралт A;
Азийн хөгжлийн банк,2009 оны 11-р сар.
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хэрэглээний зөвшөөрлийг Усны газраас авсан юм. Үүний үр дүнд усны нөөцийн хомсдол үүсэхгүй
бөгөөд бусад үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон Гүний Хоолой сав газрын хур тунадасаар тэжээгддэг
гүехэн уст давхаргыг хэрэгцээндээ ашигладаг орон нутгийн хэрэглэгчидтэй усны нөөцийг ашиглах
тал дээр өрсөлдөх шаардлагагүй болж байгаа юм.
4

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ)-ний дагуу Оюу Толгой өөрийн хөрөнгө хүчээр нээн илрүүлсэн
усны эх үүсвэрийг ашиглах бүрэн эрхтэй ба бусад төсөлтэй холбоотой Оюу Толгойн барилгын
ажил, ашиглалт, үйлдвэрлэл болон нөхөн сэргээлт зэрэг ажлуудад усыг онцгой эрхтэйгээр ашиглах
боломжтой юм. Үүний үр дүнд Ханбогд суман дахь бусад төслүүдэд дутмаг байдаг шиг усны
асуудал дээр Оюу Толгой төсөл санаа зовох зүйлгүй ба бусад төслүүдтэй ус ашиглах тал дээр
өрсөлдөх шаардлагагүй юм. Оюу Толгой төслийн ашиглалтын хүчин чадал нэмэгдсэн тохиолдолд
одоогийн байдлаар тооцоолсон 100,000 тонн ус өдөрт ашиглах хэмжээнээс давах учраас цаашид
хэрэглэх усны нэмэлт үүсвэр болох Гүний Хоолой (явцын дунд судалгаа хийж одоогийн мэдэгдэж
буй усны нөөцийг нэмэгдүүлэх болно) болон бусад гүний уст давхаргуудаас (одоогийн байдлаар
тодорхойгүй байгаа) ус татах хэрэгцээнд зориулан усны зөвшөөрлийг авах шаардлагатай
болно.Үүнтэй зэрэгцэн Оюу Толгойн зүгээс усны үр ашигтай хэрэглээг нэмэгдүүлэх тал дээр
анхаарал тавин ажиллах бөгөөд цаашид төслийн өргөжин тэлэхтэй хамт урган гарах нэмэлт усны
хэрэгцээг ариг гамтай хэрэглэх, бууруулах арга хэмжээг авах болно. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг
А4:Төслийн тодорхойлолт,В6:Усны нөөцийн суурь судалгааны үнэлгээ болон болох С5:Усны
нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ бүлгээс харна уу.

13.6

МОНГОЛЫН ӨМНӨД БҮС НУТГИЙН ДЭД БҮТЦИЙН СТРАТЕГИ

Энэхүү тайланд Монголын өмнөд бүсийн ашиглахаар төлөвлөгдсөн уурхайн үйл ажиллагааг
дэмжих зорилгоор шаардагдах дэд бүтцийн хөгжилд түлхүү анхаарсан болно. Уурхайн хөгжилд
шинэ оршин суугч нарт зориулсан хотхон барьж байгуулах, уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд
гаргах, тээвэрлэх зорилгоор авто болон төмөр замын сүлжээ болон уурхайн үйлдвэрлэлд
зориулсан цахилгаан эрчим хүчээр хангах шаардлагатай болно. Уурхай болон хотын хэрэгцээг
хангахын тулд усны нөөцийг судлах хэрэгтэй. Стратегийн судалгаагаар цуглуулсан гол мэдээллийг
доор дурдав.

13.6.1

Хотын хөгжил

Уг стратегиэр хүн амын (уурхайг түшиглэсэн орон нутгийн ард иргэд) тоо ойролцоогоор уурхайн
ажилчдын тооноос найм (8) дахин нэмэгдэнэ гэж тооцоолж байна. 2015 он гэхэд хотын хөгжилд 1,4
тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардагдаж магадгүй байна. Дараахи хүснэгтэд хотынг
хөгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн барагцаалсан зардлын тухай товч мэдээллийг оруулав (доорхи

4

Хэсэг 6.13.
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Хүснэгт 13.3: Хотыг хөгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн барагцаалсан зардал
Суурин газар

Нэмэлт хүн ам

Таван Толгой
Нарийн Сухайт
Оюу Толгой
Цагаан Толгой

Барилгын зардал
(сая доллар)

Дэд
бүтцийн
зардал
(сая доллар)

Бүгд (сая доллар)

16,772

238

42

280

7,967

112

29

141

33,544

490

69

559

1,258

18

20

38

Шивээ Овоо

5,032

70

23

93

Даланзадгад

16,772

238

42

280

Нийт дүн

81,344

1,166

225

1,391

Хотын ирээдүйн хөгжлийн төлөвлөлтөд зориулсан олон төрлийн загвар боловсруулагдсан бөгөөд
тэдгээр төслүүдэд хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах талаар тусгасан санал сэдлүүд
байх юм (нисэж ирэх явах, хязгаарлагдмал суурин, нэгдсэн суурин ба/эсвэл компаний хот
/хүмүүсийн ажил амьдрал нэг буюу хэсэг бүлэг үйлдвэр аж ахуйн газрын үйл ажиллагаанаас
хамаардаг хот тосгон, ).
Бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг зохицуулахад засгийн газрын удирдлага болон хотын хөгжлийн
зохицуулалт шаардалагатай байна.

13.6.2

Төмөр зам

Монголын өмнөд бүсэд баригдах нэг километр төмөр замыг ойролцоогоор 1,8 сая ам долларын
зардлаар барих ба эдийн засгийн талаас зөвхөн 1 жилд хамгийн багаар 2 – 4 сая тонн хэмжээтэй
ачааг тээвэрлэхэд зориулагдсан болно. Уг судалгаагаар дараах дүгнэлтийг гаргасан:



Таван Толгойгоос гарах бүтээгдэхүүнээр БНХАУ- руу тавих төмөр замын барилгын ажлыг
санхүүжүүлэхэд хангалттай байх болно;



Нарийн Сухайт болон Овоот Толгой дахь МАК, MAK-Шинхуа ба “СауфГоби Сандс” зэрэг
уурхайнуудаас гарах бүтээгдэхүүн тус төмөр замын барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд
хангалттай байх болно;



Цагаан Суврага болон Цагаан Толгой дахь хотхонууд, (жишээ нь, Даланзадгад) мөн
уурхайнуудаас үүсэх ачааны болон зорчигч тээврийн ачааллаар тус төмөр замын барилгын
ажлыг санхүүгийн хувьд дэмжихэд хангалтгүй. Энэхүү чиглэлүүдэд авто замын тээвэр илүү
тохиромжтой байх болно; мөн



Оюу Толгойгоос гарах бүтээгдэхүүнээр төмөр замын барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд мөн адил
хангалтгүй боловч Таван Толгой – Гашуун Сухайтын төлөвлөгдсөн төмөр замын сүлжээтэй
ойр, тохиромжтой байрлалд байрласан болно.

13.6.3

Авто зам

2007 онд боловсруулсан Монгол улсын Авто замын мастер төлөвлөгөөнд Монгол орны өмнөд
бүсэд баригдах хэд хэдэн хатуу хучилттай зам барих барилгын ажлыг тусгасан байна. Эдгээр
замуудын өртгийг доорхи хүснэгтэнд тооцон оруулав. Уг мастер төлөвлөгөөнд шаардлагатай
тохиолдолд замын шинэчлэлт болон шинээр хийгдэж буй зам барилгын ажлыг санхүүжүүлж,
гүйцэтгэхэд уул уурхайн төслүүдийг оролцуулах санал тавьж байна. Замыг барьж дууссаны
дараагаар Засгийн газарт хүлээлгэж өгөх бөгөөд ашиглалтын зардлаа нөхөх зорилгоор тэдгээр
замуудыг төлбөртэй зам болгон ажиллуулна (доорхи

Оюу Толгой - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас|11 of 46

Хүснэгт 13.4– г үзнэ үү).

Оюу Толгой - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас|12 of 46

Хүснэгт 13.4: Монгол орны өмнөд хэсгийн замын мастер төлөвлөгөөний төсөл
Чиглэл

Хугацааны
сонголт

Зай (км)

Өртөг (сая доллар)

2008-10

230

69

Даланзадгад – Гашуун Сухайт

2008-9

329

99

Нарийн Сухайт – Хятадын хил

2009

40

12

2011-2015

293

88

892

268

Улаанбаатар – МандалГовь

МандалГовь – Даланзадгад
Нийт дүн

13.6.4

Цахилгаан эрчим хүч

Нэмэлт эх үүсвэргүйгээр эрчим хүчний хангамж 2011 оноос доголдолд орж эхлэх ба 2012 оноос
цахилгааны хэрэгцээ хангамжаасаа давж гарах болно. Урьдчилсан тооцоогоор Улаанбаатар хотод
Эрчим хүчний төвлөрсөн системд (ЭХТС) хэрэгцээний өсөлт 3,5%- тай байна гэж үзэж байгаа
бөгөөд Оюу Толгой, Ухаахудаг болон Таван Толгойн уурхайнуудын хөгжилд нөлөөлнө гэж үзэж
байна. Нарийн Сухайт болон Овоот Толгой уурхайнууд Хятадаас импортлогдох цахилгаан эрчим
хүчээр хангагдах болно. Хэрвээ БНХАУ- ын зүгээс импортод хориг тавих тохиолдолд хэрэгцээний
өсөлт илүү их болно.

13.6.5

Усны нөөц

Монгол орны өмнөд нутаг дахь хөрсний усны нөөцийн хэмжээг нарийвчлан тогтоогоогүй боловч
байгалийн гүний ус нь хамгийн их хэмжээний нөөц гэж тооцогддог.
Наад зах нь 2020 он хүртэлх хэрэгцээний өсөлтийг хангах хангалттай гүний усны нөөц байгаа гэж
тооцоолж байна. Эрэлт хэрэгцээний өсөлт өндөр байх тооцоонд үндэслэн 2020 он гэхэд Монгол
3
3
орны өмнөд нутаг дахь усны хэрэгцээ одоогийн хэрэглээ болох 50,000 м /өдөр- с 350,000м /өдөр
хүртэл өсөх болно. Тус нутаг дахь усны нөөцийн хэмжээний барагцаалсан тооцоогоор 500,000
3
м /өдөр – ийн гүний усны нөөцтэй хэмээн тооцоолжбайна (энэ тоо нь янз бүрийн бүс нутгийн
судалгаануудын дүнгээр өөр өөр байдаг).
Гүний усыг гаргаж авахад тулгуурласан усан хангамжийн системийг хөгжүүлэхэд 260 сая
ам.долларын өртөг гарах бөгөөд үүнээс ойролцоогоор 35 сая ам.доллар тандан судлах судалгаа
болон найдвартай усны цооног олж тогтоох болон өрөмдөхөд зарцуулагдах болно.
Монгол орны өмнөд нутгийг усаар хангах хоёрдогч хувилбарт Хэрлэн болон Орхон голоос
дамжуулах хоолойгоор дамжуулангадаргуун усыг ашиглаж болно. Тус хувилбарын эдийн засгийн
өртөг хамгийн багаар гэхэд тус бүрдээ 400 сая ам.доллар байх болно. Энэ хувилбарыг Оюу
Толгойн зүгээс эдийн засаг, байгаль орчин болон улс төрийн хувьд дэмжихгүй байгаа юм.
Уурхай болон хотын хөгжил цаашид үргэлжлэн явагдах учир гүний усаар усны хэрэглээг хангах
хувилбар хямд өртөгтэйгээс гадна мөн хөрөнгийн үнэ цэнийг цаг хугацаа орон зайнд хуваарилж
болох учраас илүү дээр гэж үзэж байгаа юм. Түүнчлэн гадаргуун усыг хэрэглэхтэй холбоотой үүсэх
байгаль орчны асуудал ноцтой байх магадлалтай.
Эцсийн дүндээ Хэрлэн болон Орхон голоос ус дамжуулах шугам хоолойг татахад хүргэх шаардлага
бий болох магадлалтай юм. Гэвч дараагийн арван жилийн туршид тус бүс нутагт гүний усны
нөөцөд тулгуурлах болон тэдгээрийн нөөцийн хэмжээг судалгаа болон өрөмдлөгийн хөтөлбөрөөр
нэмэгдүүлэх тал дээрилүү анхаарал тавих нь зүйтэй юм. Нэмэлт судалгаануудаар эдгээрээс гадна
3
багцаалсан тооцоогоор 500,000 м /өдөр – ийн нөөцтэй байх нэмэлт нөөцийг илрүүлэх бүрэн
боломжтой.

13.6.6

Нийгмийн асуудал

Нийгмийн олон төрлийн нөлөөллүүдийг тодорхойлдог байгууллагууд байдаг учраас орон нутгийн
оршин суугчдад уул уурхайн ашгаас зохих хувийг хүртээх явдлыг сайжруулах өргөн хүрээтэй цогц
стратеги боловсруулахад хүндрэлтэй байна.
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Цогц стратегийг боловсруулахад чиглэсэн анхны алхам бол засаглалын хэлбэрүүд, уул уурхайн
компаниуд, орон нутгийн ард иргэд болон ТББ – уудыг хамруулсан тогтмол зөвлөлдөх форум
явуулах явдал юм. Уг форумаар мэдээлэл солилцох, шийдвэр гаргах болон маргаан шийдвэрлэх
боломж олгох болно. Нийгэмд нөлөөлөх байдлын дийлэнхийг орон нутгийн засаг захиргаа
тодорхойлох шаардлагатай болно. Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг
бэхжүүлэхэд оруулах хөрөнгө оруулалтыг хүн амын шилжин ирэх урсгалаас өмнө эхлэх
шаардлагатай.
Шийдвэрлэх зарим асуудлуудад:



Уул уурхайгаас олох орлогыг хуваах;



Уул уурхайн компаний хувь нэмрийг засгийн газрын бодлогод нийцүүлэх;



Боловсрол, сургалтаар дамжуулан хөдөлмөр эрхлэх боломжийг сайжруулах;



Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн оролцоог дэмжих;



Хот тохижилт болон нийгмийн халамжийн үйлчилгээг сайжруулах;



Эмзэг бүлгийг хамгаалах;



Гадаадын ажилчдыг хамгаалах; ба



Уурхайн хаалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх.

13.6.7

Байгаль орчин

Гол авто замууд болон төмөр замын барилгын ажил зэрлэг ан амьтдын нүүдлийн замд ноцтой
буюу бүс нутгийн хэмжээний сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай. Эдгээр амьтдын нүүдлийн зам,
мөн түүнчлэн гол авто зам болоод төмөр замын гармыг хэрхэн, хаагуур ашиглан хөндлөн гардаг
тухай одоогоор хангалттай мэдээлэл байхгүй байна. Зэрлэг ан амьтдын зан байдлыг (ялангуяа
нүүдлийн маршрут) тодорхойлох судалгаа болон тэдгээрийн зам хөндлөн гарах гармуудад тохирох
зохицуулалтыг хийх нь тэргүүн зэргийн зорилт болооод байна. Зөвшөөрөгдсөн авто зам болон
төмөр замд зориулсан аливаа байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд зэрлэг ан амьтдад
зориулсан гарам, гарцыг барьж байгуулах шаардлагуудыг оруулах болно. Шаардлагатай
тохиолдолд нүүдлийн үндсэн замуудад үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор тээврийн
сүлжээг төлөвлөх ёстой.
Уурхайн мөргөцөгийн ус шавхах явцад эргэн тойрон дахь томоохон талбайн гүний усыг ширгэхэд
хүргэж болно. Зэрлэг ан амьтад ундаасдаг газруудад булаг шанд болон уст цооног бий болгох нь
байгаль орчны сөрөг үр дагаварыг багасгах болно.

13.6.8

Хөгжлийн санхүүжилт

Монгол улсын өмнөд нутагт уул уурхайг дэмжих дэд бүтцийн хөгжил 2015 он гэхэд 5 тэрбум гаруй
ам.долларт хүрэх хөрөнгө оруулалтыг шаардаж болох юм. Сангийн яамнаас хөрөнгө оруулалтын
төслийг улсын төсөв, хандивлагч болон хувийн хэвшлийн аль нь санхүүжүүлэхийг тодорхойлсон
санхүүжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулах ёстой.

13.7

НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Дараахи
хэсгүүд
нийгэм-эдийн
засгийн
орчинд
нөлөөлж
болзошгүй
хуримтлагдах
нөлөөллүүдийгавч үзэх болно. Эдгээр нөлөөллүүд Өмнийн Говийн бүсийн хүрээнд бусад уул
уурхайн төслийн боловсруулалттай хосолсон Оюу Толгой төслийн үргэлжлэх урт хугацааг тооцож
үзсэн юм.
Энэ хэсэгт дурьдагдах
нөлөөллүүдээс бүрдэнэ:

нийгэм-эдийн

засгийнүндсэн

хуримтлагдах

нөлөөллүүд



Хүн ам олноор шилжин ирэх урсгал;



Ард иргэдийн эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал;



Хөдөлмөр эрхлэлт болон амьжиргаа;
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Эдийн засгийн эрсдэл;



“Голланд өвчин” болон “Баялгийн хараал”; мөн



Өргөн хэрэглээний барааны үнийн өөрчлөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлс.

13.7.1

Хүн Амын шилжилт хөдөлгөөн
5

2

2010 онд Монгол улсын хүн ам 2,9 саяд хүрсэн бөгөөд нэг км – т ноогдох хүн амын нятгралыг 1,7
хүн гэж тооцсон (дэлхийн хамгийн бага хүн амын нягтшилтай орон болгосон). 2010 он гэхэд
Өмнөговь аймаг 48,500 хүн амтай байсан ба Монгол улсын бүх аймгуудаас хамгийн бага хүн амтай
6
гурав дахь аймаг бөгөөд улсын нийт хүн амын 2% - аас бага хэсгийг бүрдүүлдэг . Өмнөговь аймагт
2
хүн амын нягтрал 0.28/км байгаа нь түүнийг дэлхийн хамгийн бага хүн амын нягтшилтай орны
хамгийн бага хүн амын нягтшилтай аймаг болгож байгаа юм.
Цаашид Өмнийн Говьд хөгжүүлэхээр төлөвлөгдөж буй уурхайг хөгжүүлж ажиллуулах үйл явц
ажиллах хүчний тооны өсөлтөөс хамаарах бөгөөд ойролцоох хот суурин болон Өмнийн Говийн бүс
нутгаас ч хангах боломжгүй байх болно.
Уул уурхайн хөгжлийн явцаас шалтгаалсан төслийн нөлөөллийн бүс дараагийн таван жилд
хурдацтайгаар өөрчлөлтөд орж болзошгүй байна. Оюу Толгой болон Өмнийн Говийн бүс нутагт
байрлах бусад орд газрууд буюу голчлон Оюу Толгойгоос баруун хойд зүгт байх Цогтцэций суманд
орших Таван Толгойн нүүрсний орд дахь уурхайн хөгжлийн үр дүнд ӨмнөГовь аймгийн эдийн
засагт үсрэнгүй дэвшил бий болох нь тодорхой болоод байна.
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний тооцоолол болон хуваарилалт
2010 онд Өмнөговь аймагт 48,517 хүн ам тоологдсны гуравны нэг нь аймгийн төв Даланзадгадад
амьдарч байсан байна. Төслийн нөлөөллийн бүсэд хамаарах бусад гурван сумын хувьд бага
хэмжээний буюу нийт 1500 – аас 3000 – ын хооронд хэлбэлзэх хүн амтай. Эдгээр сумдад орон
нутгийн хүн ам дийлэнх боловч төслийн нөлөөллийн бүс дэхь сумдаас хамгийн олон хүн амтай нь
болох Ханбогд сумын хувьд Баян-Овоо, Манлай сумдуудтай харьцуулахад сумын төвд амьдарч
байгаа хүн ам ихтэй сум юм. Сүүлийн үед Цогтцэций сумын Ухаа Худагийн нүүрсний уурхайтай
холбоотойгоор хүн ам олноор шилжин ирсний үр дүнд нийт хүн ам ойролцоогоор 18 сарын дотор
хоёр дахин нэмэгдсэн. Даланзадгад болон Ханбогд сумын хүн амын тоо мөн адил эрчимтэйгээр
нэмэгдэж байна. 2009 онд Даланзадгад сумын хувьд 12.4% - аар өссөн ба Ханбогд сумын хүн ам
7
энэ хугацаанд 9 орчим хувиар өссөн.
Хүснэгт 13.5 – т үзүүлснээр Ханбогд сум хөрш зэргэлдээ сумдаасаа (Баян-Овоо ба Манлай)
хамгийн их хүн амтай сум юм. Аймгийн төв Даланзадгад хамгийн хүн амтай ба ойролцоогоор
18,000 хүнтэй.
Хүснэгт 13.5: Сум болон аймгийн хүн ам
Жил

Баян-Овоо
(Дагуул хотын
төв, Оюу
Толгойгоос
80км- т байна)

Манлай (Дагуул
хотын төв –
Оюу
Толгойгоос
120км- т байна)

Даланзадгад
(Бүс нутгийн
уул уурхайн
төв)

Нийт
аймгийн
дүн

2007 он, нийт хүн ам

Ханбогд (Оюу
Толгойгоос 45
км- т байх
хотын
үйлчилгээний
гол төв)
2,974

1,539

2,510

15,176

47,299

2010 он, нийт хүн ам

3,522

1,600

2,441

18,746

48,517

2.5

1.3

1.6

3.1

2.1

0.2

0.15

0.2

31.9

0.28

Хүн амын өсөлтийн
хувь 2006-7 он
2
Нягтрал км

5

НҮБ-ийн Хүн амын хэлтэс: Монгол улсын хүн ам зүйн

6

Аймаг болон сумын захиргааны гаргасан хүн амын тоо нь бүртгүүлсэн иргэд дээр үндэслэсэн болно.

7

Өмнөговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэдээлэл
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Эх сурвалж: 2007, 2010 он: Өмнөговь аймгийн Статистикийн газар, 2010 он Ханбогд сумын Засаг даргын
тамгын газраас. Ө: өрх, энэ тухай2010 оны ХТХК– ийн Эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээнд тусгагдсан;
Үндэсний статистикийн газар, 2010 оны Хүн амын тооллогын мэдээ.

Оюу Толгой болон аймагт (болон ялангуяа Таван Толгойд) хэрэгжиж буй бусад уурхайн үйл
ажиллагаатай холбоотой хүн амын төвлөрөл ойрын арван жилд аймаг болон хотын хэмжээнд хоёр
дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна. Хэдийгээр хүн ам зүйн нарийн таамаг гаргахад хүндрэлтэй боловч
зарим сумын төвийн хувьд, тухайлбал Ханбогд сумын хүн ам 2020 он гэхэд огцом өсөх төлөвтэй
8
байна (2010 онд 2000 орчмоос 2020 онд 14,000 хүртэл) .
Үсрэнгүй хөгжлийг даган Төслийн нөлөөллийн бүсэд эдийн засгийн “тэсрэлт” гарах ба бүс нутагт
урьд өмнө байгаагүй эерэг үр ашгийг авчрах боловч нөгөөтэйгүүр мөн орон нутгийн оршин суугчид,
засаг захиргааны байгууллага болон хотын үйлчилгээ болон дэд бүтцэд дарамт, ачааллыг
учруулах болно.
Ажилчдын энэ их шилжилт хөдөлгөөн олборлолтын арга барил, ажилчдын шууд бус шилжилт
хөдөлгөөнд нөлөөлж болох эдийн засгийн илүү өргөн хүрээний асуудлууд, ажилчдын ар гэрийн тоо
хэмжээ, өргөн хүрээний хүн амзүйн хандлага зэргээс хамаарх юм. Энэ өөрчлөлтийг тооцож үзвэл
нөлөөлөлд өртсөн сумдын төвийн хувьд хүн амын тооны хэлбэлзлэлийг харах боломжтой болно.
Даланзадгадаас зүүн тийш 90 км болон Оюу Толгойгоос баруун тийш 130 орчим км – т орших
Таван Толгойн нүүрсний уурхай нь Оюу Толгой төсөлд хамгийн ойр орших одоогийн байдлаар үйл
ажиллагаа явагдаж буй томоохон төсөл юм. Таван Толгойн уурхайтай холбоотойгоор хүн амын
төвлөрөл Цогтцэций суманд нөлөөлөх төлөвтэй байгаа ба Даланзадгад суманд бага хэмжээгээр
нөлөөлөх магадлалтай байна. Барилгын ажилтай холбоотойгоор Таван Толгойгоос Цогтцэций
суманд үзүүлэх хүн амын шилжилт хөдөлгөөний нөлөөлөл барагцаагаар 850 – 1500 шилжин
ирэгсэд байх болно. Ашиглалтын үе шат эхэлмэгц Цогтцэций сумын хүн ам 2120 – оос 10000 орчим
болж өсөх магадлалтай. Үүний зэрэгцээ хөдөлмөрийн-эрчимтэй хөгжлийн стратегийн үр дүнд
барилгын ажлын үе шатанд илүү их хүн амын төвлөрөлд хүргэж болох ба барилгын ажлын үе
шатанд Цогтцэций суманд шилжин суурьшсан хүн амын тоо 2800 – 5600 – д хэлбэлзэж,
ашиглалтын үе шатанд 24,000 гаруй болон өсөх болно.
Цогтцэций сум Оюу Толгойгоос 120 орчим км зайнд орших тул тэнд үүсэх хүн амын төвлөрөл Оюу
Толгой болон Ханбогд суманд шууд нөлөөлөл бага байх болно. Хамгийн их нөлөөлөл Өмнийнговь
даяар эрчимтэйгээр өсөн нэмэгдэх замын хөдөлгөөн болон хүмүүсийн урсгалын үр дүнд үүсэх
болно. Хөдөлмөрийн-эрчимтэй хөгжлийн стратегийг баталсан тохиолдолд Цогтцэций сум Өмнийн
Говьд хамгийн их хүн амтай төв болох Даланзадгадыг орлох боломжтой болно.
Хүн амын төвлөрлийн үр дүнд орон сууц болон нийгмийн дэд бүтцийн хэрэгцээнд өсөлт гарах
болно. Уурхайн ажилчны гэр бүл дунджаар дөрвөн гишүүнтэй гэж үзвэл уурхайд бий болох ажлын
байр бүр (хэрвээ энэ нь дамжин солигдох ажлын байр биш бол) дөрвөн гишүүнээр нэмэгдэхэд
хүргэх ба тэдний зарим нь сургуулийн насны хүүхдүүд байх болно.
Түүнээс гадна Ханбогд (Оюу Толгойн ойролцоох) болон олон улсын түвшин дэхь ажлын туршлага
уурхай дээр бий болсон шууд ажлын байр бүрт шинэ эдийн засгийн боломжид үйлчлэхээр бий
болсон (ойролцоогоор) нэг шууд бус ажлын байр байдаг гэдэг санааг дэвшүүлж байна. Эдгээр
шууд бус ажилчид гэр бүлтэйгээ хамт шилжин сууршихаас үл хамааран шууд ажлын байр бүрт
найман шинэ гишүүн нэмэгдэхэд хүргэнэ. Бодит байдал дээр энэ тоо бага байж болох ч хотуудад
уурхайд үйлчилж чадах хэмжээнээс ч давж гарахуйц хүн амын төвлөрлийг бий болгох боломж бас
бий юм. Хүн амын энэхүү өсөлттэй зэргэцэн одоо байгаа сумын төвийн хүчин чадал болон тэдний
засаг захиргааны(болон санхүүгийн) чадвар боломжид нилээд хэмжээний ачаалал үүсгэх орон сууц
болон нийгмийн дэд бүтцийн нэмэлт хэрэгцээ бий болно. Оюу Толгойн орон сууцны стратегиар
Өмнийн Говийн бүс нутгийн тэнцвэртэй бөгөөд тогтвортой хөгжлийг хангах зорилготой төвлөрлийг
задалсан арга барилд суурилсан бөгөөд энэ нь Ханбогд суманд хэт төвлөрөөгүй болно. Оюу
Толгойн арга барилын тухай илүү тодорхой мэдээллийг энэхүү БОННБҮ–ний хүрээнд
боловсруулсан Бүлэг C8: Хүн ам ба Шилжилт хөдөлгөөн ба Бүлэг D 16: Хүн амын Шилжилт
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө зэргээс танилцана уу .
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Зүүн Өмнийн Говийн хот болон хил орчмын жижиг хотыг хөгжүүлэх төсөл; Төслийн бэлтгэл шатны тайлан;
Нэмэлт хавсралт A; АХБ, 2009 оны 11-р сар
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Хэрвээ сайн сайн зохицуулалт хийсэн тохиолдолд эдгээр олон тооны уул уурхайн төслүүдийн
хуримтлагдах нөлөөлөл Өмнийн Говьд томоохон, тогтвортой, эдийн засгийн төвүүдийг байгуулж
чадна. Уг бүс нутагт эдийн засгийн боломж, нийгмийн үйлчилгээ болон үйлдвэрийн газруудыг бий
болгосноор Улаанбаатар хот дахь одоогийн хүн амын хэт төвлөрөл буурч Монгол улсын хөгжил
илүү өргөн хүрээнд явагдах болно. Энэ нь уурхай болон уул уурхайн үйлдвэрлэлээс хамаарах
хамаарлыг бууруулах болооддан ганц байгалийн баялагаас хамааралгүй бизнесийн тогтвортой
бааз суурийг бий болгох нэмэлт үр нөлөөтэй байх болно. Хэд хэдэн томоохон төслийн 200+ жилийн
үргэлжлэх хугацааг тооцон уул уурхайн салбарт хэвийн байдаг богино хугацааны тогтвортой
байдлын асуудал зарим талаар буурах болно.
Хуримтлагдах шилжилт хөдөлгөөнийг шингээх чадвар
Оюу Толгой болон Таван Толгойн барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн ихэнхийг Хятад улсаас
хангах боловч Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад хот тус хоёр уурхайн хувьд мөн түүнчлэн
одоогоор хайгуулын болон техник эдпийн засгийн судалгааны янз бүрийн үе шатанд байгаа Гурван
9
тэс сумын эргэн тойронд /Даланзадгадын баруун талд/ байх бусад уул уурхайн төслийн хувьд
Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрхи үйлчилгээний төв болон хувирах магадлалтай.
Дотоод шилжилт (энэ бүс нутагт ажиллаж амьдрахаар шилжин ирсэн) – ийн хэтийн төлөвийн хувьд
Даланзадгад хотын хүмүүсийг татах чадварбусад сумдтай харьцуулахад түүний орчин үеийн дэд
бүтэц болон орон сууцны хангамж болон илүү сайн чанарын бизнесийн болон амьдрах орчноос
бүрдэх болно.
2007 оны Оюу Толгойн Хүн амын төвлөрлийн эрсдэлийн үнэлгээнд Даланзадгадын хүн амын
өсөлт 10% - тай байсан ба барилгын ажилтай холбоотойгоор хөдөлмөр эрхлэх зорилготой дотоод
10
шилжилт үүссэн. Хүн амын төвлөрөл цаашдаа төлөвлөгдсөн Мэргэжлийн сургалт,ашиглалтын төв
байгуулагдсаны дараагаар Даланзадгад дахь Оюу Толгойн сургалтын төврүү татагдах байдлаар
нэмэгдэх магадлалтай байгаа. (Оюу Толгойн мэргэжлийн сургалт ашиглалтын талаархиилүү
тодорхой мэдээллийг Бүлэг C9: Хөдөлмөр эрхлэлт– ээс үзнэ үү). Гэсэн хэдий ч аймгийн
удирдлагаас гаргасан сүүлийн үеийн мэдээгээр Даланзадгадын хүн ам 2007 онд 17,000 байсан бол
11
2010 онд бараг 19,000 хүрсэн гэдгийг харуулж байна. Хүн амын төвлөрөл зөвхөн хүн амын бодит
өсөлтийн үр дүн төдийгүй мөн нэмэр болох гол хүчин зүйл болох дотоод шилжилтээс үүдсэн гэж
дүгнэж болно. 2009 онд Даланзадгадын хүн ам 12.4% - аар өссөн.
Даланзадгад руу чиглэх шилжилт хөдөлгөөнийг дараах хүчин зүйлс бүрдүүлнэ:



Монгол улсын өөр хэсгээс эх үүсвэртэй уул уурхайтай холбоотой бараа үйлчилгээг
төвлөрүүлэхэд зориулсан хангамжийн дамжин өнгөрөх төв болсон;



Уурхайн ажиллах хүчний орон сууцны бааз суурь (бүс нутгийн уул уурхайн сайтууд руу
автобусаар ирж автобусаар буцах байдлаар зорчдог зарим ажилчдын хувьд); ба



Боловсрол, сургалтын төв.

Эдгээр үйл ажиллагаанууд одоогийн хүн амын тогтвортой өсөлтөд өөрийн хувь нэмрээ оруулах ба
Оюу Толгой төсөл зөвхөн хөдөлгөгч хүч төдийгүй мөн хувь нэмрээ оруулагч байх болно.
Хэдийгээр Даланзадгад сум бүс нутгийн хүн амын төвлөрлийн хувьд анхаарлын төвд байх хэдий ч
Төслийн нөлөөллийн бүсийн сумдыг бодвол хүн амын төвлөрлийг шингээхэд илүү сайн бэлтгэгдэж
хөгжсөн болно. Угөндөр чадавхи бүхий уян хатан байдал дараахи зүйлсээсшалтгаална:



Даланзадгадад үүсэх барилгын ажилтай холбоотой хүн амын төвлөрөл хүлээн авч байгаа
хүн амын хэмжээний хувьд илүү бага хүн амтай бусад сумдыг бодвол бага ач холбогдолтой
байх магадлалтай байна. Шилжин ирэгсэдийн тоо тухайн сум, орон нутгийн хүн амын 10% иас ихгүй байх болно;

9

Өмнөговь аймгийн сумдын нэг нь Гурван тэс юм. Тус сумын төвөөс зүүн өмнө зүгт 25 км-т Нарийн сухайтын
нүүрсний уурхай байрладаг.
10

Барклей ба Ассосиетэс 2007. Оюу Толгой: Шилжих хөдөлгөөний эрсдлийн үнэлгээ. Айвенхоу Майнз Монгол
болон Рио Тинто –д зориулсан Суурь нөхцлийн тайлан.
11

Хүн амын тооллого, Монгол улсын Үндэсний статистикийн газар.
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Даланзадгадын оршин суугчдад Оюу Толгой болон бусад уул уурхайн төслийн барилгын
болон ашиглалтын үе шатуудад бүрэн дүүрэн тэнцэхүйц илүү олон тооны, чадварлаг
ажиллах хүч бий. Эдгээр хүчин зүйлс Даланзадгадын эдийн засгийг бэхжүүлэхэд хувь
нэмэр оруулах нэмэгдсэн орлогод хүргэх болно;



Аймгийн төв Даланзадгадын хувьд төрийн байгууллагын хүчин чадал сайтай, төсвийн нөөц
бололцоо өндөртэй бөгөөд шаардлагатай үед засгийн газраас нэмэлт нөөц татах өндөр
боломжтой;



Төслийн нөлөөллийн бүсэд хамрагдах бусад сумдтай харьцуулахад Даланзадгад сумын
ахуйн болон нийгмийн үйлчилгээний харьцангуй сайн хөгжсөн дэд бүтэцтэй;



Орон сууцны өсөн нэмэгдэж буйэрэлт хэрэгцээг хангаж чадахуйц хүчин чадалтай барилгын
хувийн гэрээт гүйцэтгэгчид болонилүү сайн хангамж , сайн чанарын орон сууцаар хангаж
чадах нөөц бололцоо Даланзадгад сумандбайгаа; бөгөөд



Мөн өсөн нэмэгдэж буй хүн амын хэрэгцээг хангаж чадах худалдааны байгууллагууд бий.

Даланзадгадын өсч буй эдийн засаг, амьжиргааны өндөр түвшин болон бизнесийн илүү таатай
орчин зэрэг Төслийн нөлөөллийн бүсэд байгаа бусад сумдаас илүү Даланзадгадад хүн амын бүс
нутаг хоорондын шилжилт хөдөлгөөнийг хурдасгах боломжтой болно. Нөгөөтэйгүүр уг хандлага
уурхайнуудын(Оюу Толгой ба Тавантолгой, тус тус) үйлдвэрлэл болон уул уурхайтай холбоотой
орлого болон хөрөнгө оруулалтын үр дүнд Ханбогд болоод Цогтцэций сумын өсөлтөөр тэнцвэржих
бөгөөд энэ нь эргээд уул уурхайн эдгээр төвүүдийг Өмнийн Говийн бүс нутгийн худалдааны шинэ
төв болон өөрчлөгдөхөд хүргэх болно.
Оюу Толгойн хүн амын төвлөрлийн менежментийн төлөвлөгөөг Бүлэг C8: Хүн ам ба хүн амын
шилжилт хөдөлгөөний нөлөөллийн үнэлгээ, Бүлэг C9: Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөлөөллийн үнэлгээ
болонБүлэг D16 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө – нд оруулсан
болно.

13.8

АРД ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД БОЛОН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

Ард иргэдийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын асуудлуудыг Бүлэг C12: Ард иргэдийн эрүүл
мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын нөлөөллийн үнэлгээ, Бүлэг D11: Тээврийн
менежментийн төлөвлөгөө болон Бүлэг D18: Ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа
болон аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө – нд хэлэлцсэн болно.
Авто замын тээврийн эрсдэл
Одоо үед Өмнийн Говийн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн төслүүдийн ханган
нийлүүлэлтийн дийлэнхийг Улаанбаатар хотоос Мандалговь болон Даланзадгадаар дамжуулан
авто замаар тээвэрлэдэг. Тус бүс нутагт өсөн нэмэгдэж буй уул уурхайн болон арилжааны үйл
ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл өсөн нэмэгдэхэд (тоос ба дуу чимээ) мөн
түүнчлэн авто замын дагуу амьдардаг ард иргэдэд үзүүлэх аюулгүй байдлын нөлөөлөл өсөн
нэмэгдэхэд хүргэж, уг зам дээрх хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх
болно.
Эрүүл мэнд болон аюулгүй ажиллагаанд учирч болох эрсдлийг бууруулах зорилгоор Оюу Толгой
төслөөс жолоочийн сургалт явуулах бөгөөд бүх тээврийн хэрэгслүүд техникийн бүрэн байдал
хангасан байх мөн тогтмол засвар үйлчилгээнд хамрагдаж байх ёстой. Түүнээс гадна эдгээр
жолоочийн болон тээврийн хэрэгслийн стандартыг нээлттэй байдлаар хэрэглэх нь замаар зорчих
бусад жолооч нарт шууд бус үр нөлөө үзүүлэх бөгөөд энэ нь Монгол улсын ачаа тээврийн салбарт
эдгээр стандартын мэдлэгтэй байхад аажмаар шилжихэд хүргэх болно.
Цаашид Өмнийн Говийн бүс нутагт замын хөдөлгөөний түвшин (хөнгөн тэрэг ба ашиглалтын
тээврийн хэрэгслийн аль алиных нь хувьд) нэмэгдэх урьдчилсан мэдээ гарсан байна. Оюу Толгойн
хувьд уг замын ачааллыг хянах боломжгүй юм. B11: Тээвэр болон дэд бүтэц бүлэгт барилгын
ажлын үе шатанд Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх замын дагуух Оюу Толгойн тээвэрлэлт
хэрхэн хамгийн дээд түвшиндээ хүрэхийг харуулж байна. Энэ нь замын одоогийн ачааллын
ойролцоогоор дөнгөж тал хувьтай тэнцэх юм.
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Зам тээврийн тохиромжтой дэд бүтцээр хангах болон төлөвлөсөн тээвэрлэлтийн түвшинд дэг
журмыг сахиулах нь Монгол улсын Засгийн газрын хариуцах үүрэг болно.
Эрүүл мэндийн эрсдэл/Эрүүл мэндийн менежмент
Ажилчид олноороо шилжин ирэхийн хамтаар барилгын болон ашиглалтын ажиллах хүчийг дагасан
биеэ үнэлэлт үүсэх боломжтой бөгөөд тус бүс нутагт шилжин ирэх орон нутгийн ард иргэдэд
бэлгийн замаар дамжих өвчин тараах эрсдлийг авчирдаг. Түүнээс гадна өвчин тархах халдварын
шинэ голомт үүсэх зэрэг нэмэлт эрсдэлүүд гарна. Ажилчид болон орон нутгийн ард иргэдтэй
холбоотой болзошгүй асуудлууд төслийн ажилчид болон оршин суугчдын хооронд үүсч болох
(жишээ нь, сөргөлдөөн, зодоон, биеэ үнэлэх г.м.) таагүй харилцааг багтаана. Оюу Толгойн ард
иргэдийн эрүүл мэнд болон сайн сайхан байдлыг хамгаалах эхний үе шат бол өөрийн ажиллах
хүчнээ хамгаалахад оршино. Дэлгэрэнгүйг Бүлэг C12: Ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй
ажиллагаа аюулгүй байдал, Бүлэг D18: Ард иргэдийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа болон
Аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөнөөс үзнэ үү.

13.8.1

Ажил хөдөлмөр болон амьжиргаа

Ажил хөдөлмөр болон амьжиргааны асуудлуудыг Бүлэг C9: Хөдөлмөр эрхлэлтийн нөлөөллийн
үнэлгээ, Бүлэг C10: Газар ашиглалт болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийн үнэлгээ, Бүлэг
C10: Соёлын өвийн нөлөөллийн үнэлгээ, Бүлэг D13: Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө
мөн Бүлэг D15: Нүүлгэн суурьшуулалтын арга хэмжээний төлөвлөгөө – нд хэлэлцсэн болно.
Уул уурхайн хэд хэдэн төслийн барилгын болон ашиглалтын үйл явцаар Өмнийн Говийн бүс
нутгийг хөгжүүлэх үйлчилгээ болон бизнесийг дэмжих хүрээнд бусад олон ажлын байрыг бий
болгоход хүргэнэ. Энэ нь орон нутгийн ажилчдад сайжруулсан орчинд ажил хөдөлмөр эрхлэх
хэтийн төлөвийг бий болгохын зэрэгцээ мөн уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйн амьдралын хэв
маягийг хадгалахад бас хүндрэл учруулах болно.
Харилцан холбоотой хэд хэдэн асуудал болонсорилтууд хам нөлөөлөх юм:



Хөдөлмөр эрхлэлтийн өсөн нэмэгдэх хандлага болоод сайжруулсан ажил эрхлэх нөхцөл нь
Өмнийн Говийн бүс нутаг даяар уламжлалт амьралын хэв маягийг алдагдуулж болно. Гэр
бүлийн гишүүдийн оролцоо тус салбарт дутмаг тохиолдолд уг салбараас ашиг олох
боломжгүй тул нутгийн айл өрхүүд улам бүр “ард үлдэх” болон орхигдох эрсдэл байдаг;



Уул уурхайн төслүүдээс уламжлалт амьдралын хэв маягийг дэмжих тал дээр авч
хэрэгжүүлж буй Эдийн засгийн болон байгаль орчны нөлөөлөлд эмзэг байдаг уламжлалт
амьдралын хэв маягийг хамгаалах болон орон сууцжуулах олон төрлийн арга хэмжээ, мөн
байршлын стратегийг ашиглан уурхайн болон уламжлалт амьдралын хэв маягийг
хослуулсан хэрэгцээг тэнцвэржүүлэх



Уул уурхайтай холбоотой ажил эрхлэлтээс олсон нэмэгдсэн орлогоор өрхүүд хөрөнгө
босгож байгаа болохоор олон ам бүлтэй малчин айл өрхийн орлого илүү нэмэгдэх
байдлаар нөлөөлж болох юм. Энэ нь гэр бүлийн хөрөнгө чинээг нэмэгдүүлж байгаа боловч
мөн бэлчээрийн даацыг хэтрүүлсэнээр малчдын амьдралын хэв маягт нөлөөлөх байгаль
орчны дарамт нөлөөг нэмэгдүүлж болно; мөн



Дэд бүтцийн хөгжил болон хүн амын тоо нэмэгдснээр малчдад шинэ боломжууд болон зах
зээлд хүрэх замыг бий болгож болно. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ болон чанарын стандарт
нэмэгдхийн хирээр малчдын зүгээс хөрөнгө босгоход дэмжлэг шаардагдах болно.
Жишээлбэл, үүнд чанарын баталгаатай мал нядалгааны газар байгуулах эсвэл үүнтэй
ижил хүнс бэлтгэх болон маркетингийн үйл ажиллагаа орно.

Боломж болон дэд бүтцийн шаардлага зэргийн хэмжээнээс шалтгаалан эдийн засгийн шилжилт
болоод малчдыг гарцаагүй нүүлгэн шилжүүлэхэд хүргэх болно. Хэрвээ зохион байгуулалт
шаардлага хангаагүй тохиолдолд одоогийн байгаа бэлчээрийн талбайнуудад нэмэлт ачаалал ирж
малчдын ашиг орлогыг бууруулахад хүргэх ба орлогын эх үүсвэр болох мал аж ахуйгаас
татгалзахад хүргэнэ. Хэрвээ энэ нь томоохон хэмжээний бэлчээрийн доройтолтой хосолвол эдгээр
дарамт ачаалал улам бүр нэмэгдэх болно.
Түүнээс гадна хэрвээ малчид уурхайн ажилтан эсвэл шилжин суурьшсан хүн амын нэг хэсэг байхыг
мал аж ахуйгаас илүүд үзсэн тохиолдолд мал аж ахуйгаас татгалзан хот суурин газар бараадах
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магадлалтай. Уг нүүдэл багахан хэмжээг хамарсан тохиолдолд бэлчээрийн хэт талхлагдлыг
багасгах мөн тэнцвэржүүлэх боломжтой юм. Гэсэн хэдий ч цалингийн үлэмж зөрүүтэй байдал
болон бэлчээрийн хэт доройтлоос малчид мал аж ахуйгаа орхиход хүрвэл уг бүс нутгийн соёлд
томоохон хэмжээний байнгын сөрөг нөлөөлөл үүсэх болно.
Оюу Толгой төслийн нөлөөлөлд өртсөн(биетээр болон эдийн засгийн хувьд) малчдын амжиргааг
хөгжүүлэх хөтөлбөрийг Бүлэг D15: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээний төлөвлөгөө, үүний
дотор Бэлчээрийн менежментийн хөтөлбөр болон бусад зорилтот арга хэмжээнүүдэд оруулсан.
Үүнээс гадна Бүлэг С11: Соёлын өвийн нөлөөллийн үнэлгээний хэсэгт Оюу Толгойн Соёлын өвийг
хамгаалах хөтөлбөр нь уламжлалт амьжиргаа болон уламжлалт өвийг хамгаалах тал дээр ямар
үүрэгтэй оролцохыг дурдсан байгаа.

13.8.2

Эдийн засгийн эрсдэл

Төслийн эдийн засгийн талаархи асуудлуудыг C7: Эдийн засагт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ бүлэгт
хэлэлцсэн.
12

Дэлхийн банкнаас гаргасан сүүлийн үеийн мэдээгээр , 2011 онд Монгол улсын эдийн засаг маш
хурдацтайгаар өсч байна: 2011 оны нэгдүгээр улирлын өсөлт болох 9,9 хувьтай харьцуулахад
хоёрдугаар улиралд эдийн засаг 17,3 хувийн өсөлттэй байна.
Эрчимтэй хөгжиж буй салбар болох уул уурхай, ялангуяа Оюу Толгой төсөл, өсөн нэмэгдэж буй
импорт, ялангуяа тээврийн болон хүнд машин механизмын импорт зэрэг орно. Үүнээс үүдэн 2011
оны 7 – р сар гэхэд Монгол улсын худалдааны алдагдал 1,349 сая ам.долларт хүрсэн. Экспортын
тухайд нүүрс хамгийн том экспортын бүтээгдэхүүн болох зэсийн орон зайг эзэлсэн ба нийт
экспортын 38 хувийг бүрдүүлэх болсон бөгөөд 7 – р сарын байдлаар129 хувийн өсөлттэй болж
зэсийн экспортыг давсан. БНХАУ бол Монгол улсын нүүрсний экспортын томоохон зах зээлийн нэг
бөгөөд дэлхийд нүүрсний хэрэглээгээрээ хамгийн том юм. Монголын нүүрсний экспорт шинэ
нүүрсний уурхайнууд гарч ирэхтэй зэргэцэн өсөх төлөвтэй байна. Нефтийн үнэ өсөхийн хирээр
түүхий нефтийн экспорт 7 – р сард 42 хувиар өссөн бол БНХАУ- ын Монголоос импортлох металл
болох зэсийн хэмжээ буурч байна.
Өсөлтийн өндөр хурдаас шалтгаалан ажилгүйдлийн хэмжээ 2010 оны 12 – р сарын байдлаар 13%
байснаас 2011 оны 6 – р сар гэхэд 8,7% хувь хүртэл буурсан. Мэргэжилгүй ажилчдад зориулсан
хөдөлмөрийн албан бус зах зээл мөн хурдацтайгаар өсөн нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2010 оны 12 – р
сараас 2011 оны 6 – р сарын хооронд хөдөлмөрийн хөлс ойролцоогоор хоёр дахин нэмэгдсэн
байна.
Дэлхийн банкны улирал тутмын мэдээнд (2011 оны 8 – р сар) эдийн засгийн өсөлт хурдацтай
байсан өмнөх жилүүдэд (2002 оны 8 – р сар) ядуурал боломжийн хэмжээнд хүртэл буурсан гэж
тодорхойлсон бөгөөд эдийн засгийн одоогийн хандлагаар ядуурлыг бууруулахад сайнаар нөлөөлнө
гэж үзэж байна. Гэсэн хэдий ч өмнөх жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтийн төгсгөл дэхь инфляцийн
огцом өсөлт ядуу давхаргад хүндээр туссан болно. Иймээс төсвийн хэмээс хэтэрсэн зарцуулалтыг
хумих болон үрэлгэн мөнгөний бодлогоос зайлсхийх замаар инфляцид хязгаарлалт тогтоох нь
одоогийн эдийн засгийн өсөлтийн үед ядуурлыг амжилттай бууруулах түлхүүр байх болно.
Харамсалтай нь Монголд дахин инфляци өндөр түвшинд хүрээд байна. Улаанбаатарын инфляци
2011 оны 6 сард 5,5% байсан ба 7 – р сар гэхэд 11,4 хувьтай болсон байна. Инфляцыг хөдөлгөгч
гол хүчин зүйлс болох Эрчим хүч болон хүнсний бүтээгдэхүүний хувирамтгай үнийг үл харгалзан
суурь инфляци өмнөх жилтэй харьцуулахад илүү хурдацтайгаар буюу 13,7 хувиар өссөн. Мөн
зудны дараах эргэн сэргэлтийн үйл явц болон БНХАУ- ын хүнсний бүтээгдэхүүн болон ялангуяа
махны үнэ өссөн хэвээр байгаа зэргээс (өмнөх жилтэй харьцуулахад 7 – р сард 34 хувь) хүнсний
бүтээгдэхүүний үнэ өндөр хэвээр байх төлөвтэй байна.
Инфляци нь төсвийн илүү зарлагаар (27 хүртэл хувь, түүний ихэнхи нь цалин хөлс болон
шилжүүлгэнд зарцуулагдсан) мөн түүнчлэн хувийн хэвшлийн үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгчдийн
өндөр зарцуулалт, өмнөх жилийн импортын өсөлт зэргээс шалтгаалан улам бүр өссөөр байгаа
бөгөөд импортын хэмжээ106 хувиар өссөн.
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Монгол улсын эдийн засгийн улирлын шинэчлэсэн мэдээ, 2011 оны 8-р сар, Дэлхийн Банк
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Эдгээр макро эдийн засгийн үр дагавруудыг доорхи “Голланд өвчин” болон “Баялгийн хараал”
бүлэгт оруулсан болно.

13.8.3

“Голланд өвчин” болон “Баялгийн хараал”

Эдийн засгийн холбогдолтой асуудлуудыг С7-р бүлэг болох Эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээнд
оруулж өгсөн болно.
“Голланд өвчин” гэдэг нь байгалийн баялагийн томоохон нөөцийг нээн илрүүлэхэд гадаад валютын
огцом урсгал өсөхөд хүргэдэг аливаа хүчин зүйлс эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл юм.
Валютын орлогын урсгал нь тухайн улс орны бусад бүтээгдэхүүний үнийг экспортын зах зээл дээр
өрсөлдөх чадвар багатай болгож валютын үнийн өсөлтөнд хүргэдэг. Мөн түүнчлэн хямд үнэтэй
импорт өсөхөд хүргэдэг бөгөөд баялгийн ашиглалтаас шалтгаалан бусад аж үйлдвэрийн салбар
илүү хямд газар руу шилждэг болохоор үйлдвэржилтийг устгахад хүргэж болно. Тус хэлц үгний уг
гарвал нь Хойд тэнгис дэхь байгалийн хийг нээсний дараах 1960 – аад оны Нидерландын эдийн
13
засгийн хямралаас гаралтай .
Дэлхийн банкнаас гаргасан илтгэлд Монгол улсын хувьд “байгалийн баялагийн хараал” – ыг
урьдчилан таамаглаж удирдан зохицуулах үүднээс зарим сургамжыг тодорхойлох зорилгоор
14
Нидерландын туршлагаас судалсан . Тус илтгэлд өндөр ач холбогдол өгсөн гол асуудлуудад
дараахийг багтаасан:



Ерөнхийдөө байгалийн нөөц баялгаар баян улс орон хязгаарлагдмал баялагтай улс
оронтой харьцуулахад удаан хөгждөг. “Хараал” – ын нэг хэсэг болох нөөц баялгаар баян
улс орон улс төр эдийн засгийн сул дорой зохион байгуулалттай байдаг. Гэвч, баялгийг
нээн олох хугацаа нь ихээхэн ач холбогдолтой: хэрвээ тэд сайн зохион байгуулалттай үед
нээгдсэн бол баялгийн түрээсийн төлбөр дунджаар мөлжигч элитүүдэд баригдахгүй харин
үндэсний чинээлэг аж амьдралыг дэмжин дэлгэрүүлэхэд хэрэглэгддэг. Олзуурхууштай нь
томоохон уул уурхайн төслүүдийг нээгдэх үед Монгол улс Зүүн Азид хамгийн эрх чөлөөтэй
бөгөөд хамгийн ардчилсан нийгэмтэй улс орон байсаар ирсэн учраас өмнө дурдсан
категорид хамаарагддаг.



Валютын ханшийн өсөлт: Нөөц баялгаар баян улс орнуудад тулгардаг хамгийн эхний
төвөгтэй асуудал бол эдийн засагт орж ирэх гадаад валютын орлогын урсгал, эсвэл ердийн
валютын ханш, эсвэл худалдааны бус бараа, бүтээгдхүүн, болон үйлчилгээний
(жишээлбэл, цалин хөлс) үнийг таваарын бараа, үйлчилгээний үнэтэй харьцангуйгаар
өсгөдөг явдал юм. Аль ч тохиолдолд валютын ханшийн бодит өсөлт байдаг. Энэ нь
экспортын болон импортын өрсөлдөгч компаниудын өрсөлдөх чадварыг бууруулан тэдэнд
хор хөнөөл учруулдаг. Түүнээс гадна эцсийн дүндээ илүү ашигтай байдаг учраас нөөц
баялаг (хөрөнгө ба хөдөлмөр) арилжааны салбараас арилжааны бус салбарт шилждэг. Энэ
нь мөн экспорт болон импортын өрсөлдөгч салбаруудыг бууруулахад нэмэр болдог.



Төсвийн хөөрөгдөл: Хоёр дахь төвөгтэй асуудал бол Нидерланд болон нөөц баялгаар
баян бусад олон улс оронд валютын ханшийн бодит өсөлтөөс үүссэн эдийн засгийн
хүндрэлийг гүнзгийрүүлэх нь гэнэтийн бөгөөд төрийн зарцуулалт, гол төлөв цалин хөлс
болон нийгмийн өөрчлөлт зэрэг ихэсдэг. Нөөц баялагийн экспортын өсөлтөөс олсон орлого
засгийн газрын хувьд зарлагын огцом өсөлттэй тэмцэхэд бэрхшээлтэй болгодог.



“Полдерийн загвар” – ыг ашиглан Голланд өвчинөөс зайлсхийх: Сайн хууль
тогтоомжтой ардчилал эрдэс баялагийг гэнэт нээн илрүүлэхэд шийдвэрлэх арга хэмжээг
хэрхэн авдаг вэ? Анхлан Нидердландууд хожим нь “Голланд өвчин” гэж нэрлэгдэх болсон
замыг баримталсан: валютын ханшын хүчтэй өсөлт эрдэс баялагийн бус салбарыг
өрсөлдөх чадваргүй болгосон, цаашид инфляцийн өндөр түвшин болон цалин хөлс,
нийгмийн шилжүүлэгт зарцуулсан төрийн үр ашиггүй зарцуулалтаар улам гүнзгийрсэн.
Цалингийн эргүүлэг ба хэтэрхий өглөгч нийгмийн халамжийн системийн сөрөг үр нөлөөг
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Техмина Хан ба Рожиер ван ден Бринк, 2011. Голланд өвчин: Монгол улсад зориулсан зарим сургамжууд,
Зүүн Ази болон Номхон далайн бүсэд хандуулсан анхаарал, Зүүн Ази болон Номхон далайн эдийн засгийн
менежмент ба ядуурлыг бууруулах нь, Дэлхийн банк 2011.
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устгаж үгүй болгох нь төвөгтэй байсан бөгөөд үүнд арав гаруй жил шаардагдсан. Голланд
өвчнийг эмчлэх эмчилгээ нь Голланд өвчнийг хариуцдаг – удирдлага, ажил хөдөлмөр болон
бизнесийн оролцогч талуудын хоорондох сайн дурын харилцан тохиролцсон гэрээ
хэлэлцээр дээр үндэслэгдсэн байсан. Тэрээр санхүүгийн консерватив бодлогод, үүний
дотор улсын өрийн доод түвшин болон хөдөлмөрийн хөлсний өсөлтийн хязгаарлалтад
төвлөрч байсан. Уг гэрээний мөн чанар нь амжилттай болсон Полдерийн загварын суурь –
бүтцийг бүрдүүлсэн бөгөөд тэрээр 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед мөн маш
сайн хэрэгжсэн. Монгол улс үүнтэй ижил макро эдийн засаг болон санхүүгийн бүтцэд
зориулсан гурван дүрмээр хууль эрх зүйн бат бөх үндэс суурийг тавьсан ба 2010 оны 6 – р
сард парламентад дийлэнхи олонхийн дэмжлэг аван батлагдсан Санхүүгийн тогтвортой
байдлын хууль (СТБХ)-ийн үндсийг бүрдүүлсэн. Гурван дүрэм нь төсвийн алдагдал,
зардлын өсөлт болон улсын өрөнд хатуу хязгаарлалт болон дээд хэмжээг тогтоосон. Гэсэн
хэдий ч СТБХ – ийн мөн чанар төсвийн алдагдлыг ДНБ – ний 2%-аас ихгүйгээр балтах үед
л 2013 оноос хэрэгжиж эхлэх болно. Шилжилтийн үед Монгол улс Нидерландын сургамжыг
анхааралдаа авбал зүйтэй: Голланд өвчний эмчилгээ урт удаан бөгөөд төвөгтэй байх
болно. Эдийн засгийг нэрвэх Голланд өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд эхний ээлжинд
ухаалаг замыг сонгох бөгөөд хэрвээ Полдерийн загварын түүх үнэн болбол түүнтэй
холбоотой улс төрчдөд бас зохих шан өгөх болно.
Орон нутаг/ бүс нутгийн түвшинд уул уурхайн өсөлтөөс үүдсэн үнийн нөлөөллөөр Голланд өвчин
илрэх төлөвтэй байна. Уурхайн талбайн ойр орчмын газар, орон сууц, бараа үйлчилгээний үнийн
өсөлт нь эдийн засгийн томоохон ялгаанд хүргэдэг гэдгийг олон улсын туршлага сануулж байна.
Цогтцэций (Ухаа Худгийн уурхай) болон Ханбогд (Оюу Толгойн уурхай) дахь өнөөгийн
хязгаарлагдмал туршлага үүнтэй ижил үнийн нөлөөлөл Монгол улсад мөн үүснэ гэдгийг сануулж
байна.
Уурхайн ажилчид уг үнийн өсөлтөөс (харьцангуй өндөр хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотойгоор)
хамгаалагдсан байх боловч сумын оршин суугчид болон уурхайтай холбоогүй ажил олгогчдод
муугаар тусах болно. Тогтмол цалинтай хүмүүс тухайлбал, тэтгэврийнхэн болон төрийн албан
хаагчдад онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Эдгээр хүмүүс орон нутгийн үнийн өсөлт гарах
тохиолдолд бусад хүмүүстэй харьцуулахад худалдан авах чадвар бага байх болно. Илүү өндөр
цалинтай хувийн хэвшилд ажиллах чадвартай хүмүүс зэргээс үүдэн өндөр настан болон өвчтэй
15
хүмүүст мөн адил илүү эмзэг тусах магадлалтай . Хэрвээ багш болон эмч нар (тэдний
хөдөлмөрийн хөлсийг төрөөс хянадаг бөгөөд хөдөө орон нутагт Улаанбаатар хотыг бодвол илүү
бага байдаг) төсвийн байгууллагын ажлаас татгалзвал энэ нь уул уурхайн салбар дахь нийгмийн
үйлчилгээний хангамжийн хүндрэлтэй асуудлыг гүнзгийрүүлэх эрсдэлтэй.
Өмнийн Говийн бүс нутгийн ард иргэд уул уурхайн шинэ төслийн хэрэгжилтээс үүсэх эдийн засгийн
боломжийн тухайд нилээд өөдрөг байдаг ч гэсэн тэд мөн Улаанбаатараас ирсэн болоод гадаадын
ажилчдад боломжоо алдан түүний гадна үлдэх эрсдэлийн тухайд санаа зовдог. Уул уурхайн
хөгжлийн явцад гарч ирсэн олон улсын туршлагын нэгд зүй ёсоор тооцогдох сургамж бол хэрвээ их
орлого үүссэн бөгөөд орон нутгийн ард иргэд түүнээс ашиг олж чадахгүй бол түүнээс урган гарах
нийгмийн эмх замбараагүй байдал уурхайн тогтвортой байдалд аюул учруулж болзошгүй
тохиолдол юм. Уул уурхайн орлогын тодорхой хувийг шууд хүртээх, ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
болон амьжиргааны боломж олгох зэрэг арга замуудаар ашгийг хуваарилж болно.
Монгол улсын Засгийн газар уул уурхайн төслүүдээс газрын хэвлий ашигласны төлбөр, татвар
болон бусад хураамжуудаар дамжуулан орлого төвлөрүүлдэг. Түүнээс гадна ЗГ нь уул уурхайн хэд
хэдэн төслийн (үүний дотор Оюу Толгойн) хувьцаа эзэмшигч юм. Газрын хэвлий ашигласны
төлбөрийн 20 хувь аймгийн төсөвт, 10% нь сумын төсөвт хуваарилагдхаар хуулчилагдсан.
Түүнээс гадна Дэлхийн банкнаас гаргадаг Монгол улсын улирал тутмын илтгэлд онцлон
тэмдэглэснээр уул уурхайн орлогоос улсын төсвийн хувь хэмжээ нэмэгдэж байгаа ба дэлхийн
эрдэс баялагийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзэлд Монгол улсыг илүү өртөмтгий болгож байна.

15

Уурхайн нөлөөллийн бүсд байх эмзэг бүлгүүдийг (Ханбогд сумын хүрээнд) Оюу Толгойн зүгээс олж тогтоосон ба тэдгээр
бүлгүүд төслийн үйл ажиллагаанаас орж ирэх ашиг орлогоос мөн адил хувь хүртэх боломжтой (илүү дэлгэрэнгүй
мэдээллийг D15: Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө бүлгээс үзнэ үү)
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Монгол улсын Засгийн газар “Голланд өвчин” – ий тухай зохих ойлголттой болсон бөгөөд “Баялгийн
хараал” – д өртөх эрсдлийг бууруулахаар хэрэгжүүлбэл зохих удирдлагын системийн хэрэгцээ
шаардлагыг тодорхойлсон. Монгол улс шинээр олж авсан баялагаас олсон ашгаар орон нутгийн
дэд бүтэц болон бизнесийн системд хөрөнгө оруулахад ашиглах боломжтой ба хүртээх ашгийг
хуваан, тогтвортойгоор төлөвлөсөн. Гэвч Монгол улсын хувьд авилга, хээл хахууль мөнхийн эрсдэл
бөгөөд авилгатай тэмцдэг дэлхийн иргэний нийгмийн байгууллага болох “Транспаренси
Интернейшнл”-ийн судалгаагаар Монгол улс одоогийн байдлаар дэлхийн 178 орны 116 – д жагсаж
байна.
Уул уурхайн компаний татвар, ногдол ашиг болон бусад төлбөрийг тайлагнахад Монгол улсын
Засгийн газар болон орон нутгийн засаг захиргаа, ТББ – ууд, мөн Олон улсын санхүүгийн
байгууллагуудтай хамтарсан чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа бол үндэсний түвшинд авч
хэрэгжүүлэх анхны нэн чухал алхам байх болоно.
Уг зорилгоор Олборлох салбарын ил тод байдлын индексийн (ОСИТБИ) хэрэгжүүлэлт баялгаас
олох орлогын менежмент болон ил тод байдлыг бэхжүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэж байна. Монгол
улсын Засгийн газар ОСИТБИ– ийг 2005 оны 12 дугаар сард хэрэгжүүлэх үүрэг авсан. ОСИТБИ–
ийн зөвлөл 2010 оны 11 – р сарын 19 – ний өдөр Монгол улсыг ОСИТБИ– н гишүүнчлэлд бүртгэн
авсан.
“Үсрэнгүй хөгжил болон уналт” – ын менежментийн үндэсний хэмжээний эрсдлийн хариуцлагыг
Монгол улсын Засгийн газар бүрэн хариуцах үүрэгтэй. Үүнийг 2002 оноос эхэлсэн цагаас эхлэн Рио
Тинтогийн зүгээс Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлыг (ОСИТБ) идэвхитэйгээр дэмжиж ирсэн.
Монгол улс болоод бусад уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг улс орнуудад ОСИТБ- ыг таниулах,
хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарал хандуулан, дэмжиж ирсэн. Рио Тинто компани нь Олон улсын уул
уурхай болон металлын зөвлөлд (УУМЗ) гишүүнчлэлтэй бөгөөд уг байгууллагын зүгээс ОСИТБ- ыг
өөрийн гишүүд болон уул уурхайн ОСИТБ- ын удирдах зөвлөлд таниулан, дэмжиж ажилладаг.
Орон нутгийн болон бүсийн түвшинд Оюу Толгой компаний зүгээс орон нутгийн төрөл бүрийн
боломж, бололцоо болоод бүсийн төлөвлөлтийн санаачлагаар дамжуулан олон нийтийн
тогтвортой байдал болон эдийн засгийн хөгжлийг хөгжүүлэхэд санаа тавин ажиллаж байна.
Эдгээрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг С16: Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө
бүлэгт оруулсан болно.

13.8.4

Өргөн хэрэглээний барааны үнийн өөрчлөлтөд нөлөөлөх нөлөөлөл

Монгол улсын эдийн засгийн хэтийн төлөв дэлхийн макро эдийн засгийн хүчин зүйлсээс хамаардаг:
дэлхийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал болон өсөлтийн муу үзүүлэлт зэрэг санаа зовох гол
шалтгаан болж байна. Хэрвээ дэлхий нийтийг хамарсан эдийн засгийн уналт дахин тохиолдох
аваас Монгол улсын жижиг хэмжээний, нээлттэй эдийн засаг үүнд нэрвэгдэх болно. Уг тохиолдолд
БНХАУ-ын зүгээс авах хариу арга хэмжээ Монгол улсын хувьд чухал ач холбогдолтой байх болно.
Хэрвээ БНХАУ 2008/2009 онуудад авч хэрэгжүүлсэн шиг хурдан бөгөөд шийдвэртэй арга хэмжээ
авч чадваас Монгол улсад нөлөөлөх дэлхийн эдийн засгийн уналтын нөлөө үндсэндээ БНХАУ- ын
зүгээс Монгол улсаас худалдан авах ашигт малтмалын эрэлт хэрэгцээнээс үүдэн буурах болно.
Байгалийн баялгийн экспортод суурилсан эдийн засгийн хувьд Монгол улс өргөн хэрэглээний
барааны үнийн өөрчлөлтөд ихээр өртөх болно. Гол төлөв ашигт малтмалын үнэ буурч Монголын
гол экспортын үнэ 2004 оны түвшиндээ эргэж очсон тул 2007 оны 9 – р сарын дэлхийн хямрал
Монгол улсад хүнд цохилт болсон. Тухайлбал 3 – р сард зэсийн үнэ 60% хүртэл буурч 2008 оны 4 –
16
р сард 8,700 доллар/тонн байснаас 3,500доллар/тонн – д хүрсэн

16

Монгол улсын эдийн засгийн улирлын шинэчлэсэн мэдээлэл, 2011 оны 8-р сар, Дэлхийн банк.
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Зураг 13.2: Монгол улсын экспортын үнийн хувьсах чанар

13.9

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛӨЛ

Оюу Толгойн төсөлтэй холбоотой байгаль орчны гол хуримтлагдах нөлөөлөл болон Өмнийн
Говийн бүс нутгийн ирээдүйн хөгжлийн талаар энэ хэсэгт хэлэлцэх ба үүнд:



Зэрлэг ан амьтанд үзүүлэх нөлөөлөл (авто зам болон эрчим хүчний шугамын барилгын
ажлаас үүдсэн амьдрах орчны хуваагдал);



Усны хуримтлагдах эрэлт хэрэгцээ;



Замын хөдөлгөөн болон тоос үүсэлт;



Хог хаягдал үүсэх;

13.9.1

Өмнийн Говийн зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх нөлөөлөл

Зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх нөлөөллийг Бүлэг C6: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын
нөөц болон Экосистемийн үйлчилгээ – нд дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн.
Өмнийн Говийн бүс нутгийн зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөлөл голчлон Өмнийн
Говь дахь олон тооны уул уурхайн хөгжлөөс үүдэлтэй төслийн барилгын ажлын улмаас үүсэж
болно, тухайлбал:



Олон тооны авто замын зурвас газар болон төмөр замын барилгын ажилтай холбоотой
амьдрах орчны хуваагдал; мөн



Олон тооны эрчим хүчний дамжуулах шугамын барилгын ажилтай холбоотой амьдрах
орчнынөлөөлөл.

Төслийн байгууламжуудаас үүдэн гарах амьдрах орчноо шууд болон шууд бусаар алдах сөрөг
нөлөөлөл мөн шууд болон шууд бус үхэл зэрэг нь Бүлэг С6 Биологийн олон янз байдлын нөөц
болон Экосистемийн үйлчилгээ-д хэлэлцэгдсэн дэд бүтэцтэй холбоотой Оюу Толгой төслийн үйл
ажиллагаа, ашиглалтын улмаас үүснэ. Мөн Оюу Толгойн ажилчдын амьдрах сууцны төлөвлөлт,
Ханбогд сумын хөгжилтэй холбоотой баригдах хөнгөн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас (Ханбогд сум
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хүрэх цахилгаан дамжуулах шугам гм) Оюу Толгойн зүгээс боловсруулах нэмэлт БОННБҮ- ний
хамрах хүрээний нэг хэсэг болох ажилчдын орон байрыг барих талбайг сонгох эцсийн үнэлгээний
үйл явцад боломжит биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд сөрөг нөлөөлөл үүснэ.
Өмнийн Говийн бүс нутаг ашигт малтмалаар баялаг бөгөөд уул уурхайн хөнгөлөлт их хэмжээгээр
байж болохыг тодорхойлсон. Оюу Толгой зэрэг уурхайн үйл ажиллагаагаар орон нутгийн байгаль
орчин түүний дотор дээд хөхтөн, сээр нуруутан, хэвлээр явагчид болон хоёр нутагтан амьтад мөн
түүнчлэн шавьж зэрэг жижиг ан амьтны аймагт сөргөөр нөлөөлөх боломжтой байдаг. Уг нөлөөлөл
дан амьтдын амьдрах орчинд шууд нөлөөлөх, дуу чимээ болон тоосжилтын шууд нөлөөлөл, мөн
түүнчлэн тоосонцорын тархалт, тэжээлийн ургамлын талхлагдалт, байнгын булаг шанд болон түр
зуурын урсацын өөрчлөлт, мөн нүүдлийн замд тасалдал үүсэх зэрэг шууд бус нөлөөллүүд багтана.
Эдгээр нөлөөллүүд янз бүрийн төслүүдийн барилгын ажлын үе шатны явцад хамгийн ихээр
ажиглагдах бөгөөд ашиглалтын үе шатанд нилээд хэмжээгээр буурах төлөвтэй байна.
Зам барилгын ажлаас үүсэх амьдрах орчны хуваагдал
17

Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын зам болоод Ханбогд сумын бусад үндсэн замуудад :



Орон нутгийн ард иргэд болон Оюу Толгойн ажилчдын хэрэглэдэг Оюу Толгойгоос Гашуун
Сухайт хүртэлх сайжруулсан шороон зам (42км);



Орон нутгийн ард иргэдийн хэрэглэдэг Ханбогдоос Даланзадгад хүртэлх шороон зам
(250км);



БНХАУ- руу нүүрс экспортолдог хүнд даацын ачааны машинд зориулсан Таван Толгойгоос
Гашуун Сухайт хүртэлх хатуу хучилттай зам (270км);мөн



Олон нийтийн болон орон нутгийн хэрэглэгчдийн хэрэглэдэг Ханбогдоос Манлай хүртэлх
хайрган хучилттай зам (110км) (Чойр болон Улаанбаатар).

Эдгээр замуудаас хуримтлагдах нөлөөллийн хэтийн төлөвийн хувьд хамгийн ач холбогдолтой нь
Таван Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх Энэржи Рисорсиз компаний хөрөнгөөр тавигдаж дуусаад
байгаа хатуу хучилттайтөлбөртэй замюм (2011 онд хийгдсэн). Энэхүү замыгБНХАУ хүртэл байнгын
төмөр замын шугамаар орлуулахаар түр хугацааны зориулалттай байгуулсан боловч БОННБҮ– г
бэлдэх хугацаанд уг зам хатуу хучилттай болон шинэчлэгдсэн бөгөөд Монгол улсын Засгийн
газраас санал болгосон төмөр замын шугамын талаар хараахан эцсийн шийдвэр гараагүй байна.
Одоогоор Оюу Толгой нь уурхайн лицензит талбайгаас Гашуун Сухайт хүртэлх замыг засан
сайжруулж байна. Говийн бүсийн байгаа зарим туршилтын мэдээллээр замын хөдөлгөөн 2,000
автомашин/өдөр-өөс дээш байвал байгаль орчинд хязгаарлагдмал сөрөг нөлөөлөл үзүүлнэ гэж
гаргасан байна (Саяер ба Рүдд, 2005: Клевиенгэр ба Хиюжсэр 2011) харин энэхүү үзүүлэлт 4,000
автомашин/өдөр-өөс давбал үүнийг “хүчтэй буюу ан амьтдын нүүдлийг бүрэн хорьсон” нөлөөлөл
хэмээн Хойд америкт үздэг байна (Миюллэр ба Бертхауд 1997). Монгол улсын өмнөд хэсэг нь
задгай бөгөөд зэрлэг амьтад нь замыг алсаас сайн харах боломжтой мөн ан ав болоод бусад
шахалтаас үүдэн автомашин зэрэгт нэн болгоомжтой байдагтай холбоотой амьтдын зорчиход
хязгаарлах сөрөг нөлөөлөл нь Хойд америкийн дээрх судалгаанаас гаргасан тооноос ч бага
тээврийн хөдөлгөөний хэмжээнд үүсэж болох магадлал юм (тухайлбал, зарим амьтад зам хөндлөн
гарч болох ч экологийн болон генетикийн холбоос тасарч болох юм).
П. Касзенский (2011 онд TBC ба 2011 онд FFI-д дурдагдсан) хулангийн тухайд хязгаарлалтын
нөлөөллийг бий болгох автомашин зорчих үзүүлэлтийг 400 автомашин/өдөр мөн бүрэн экологийн
18
хязгаарлалтыг 1,000 автомашин/өдөр хэмээн тооцоолсон байна.
Саяхны Оюу Толгойгоос явуулсан автозамын хөдөлгөөний тооллогоор (Бүлэг B11: Тээвэрлэлт-д
дурдсан байгаа) нүүрс тээвэрлэдэг замын хөдөлгөөний үзүүлэлт ойролцоогоор 800
17

Бүлэг B11: Тээвэрлэлт болон дэд бүтэц –ийг харна уу

400 гэдэг нь 1 км дахь явах 4 км/ц-ийн дээд хурд дээр үндэслэсэн бөгөөд иймд амьтан тайван гарч өнгөрөх 15 минутын
завсар шаардлагатай юм. Энэхүү тооцоо нь жигд хуваарилбал дунджаар 96 автомашин/өдөр байх болно. Гэхдээ
автомаштнууд нь жигд хувиарлалттай явдаггүй (жишээ нь бөөнөөрөө). Тэгэхээр 4 дахин их хэмжээний автомашин ч гэсэн
хөдөлгөөнд ижил завсарлагаатай явдаг – 400. Мэдээж хэрэг энэ нь их ерөнхий баримжаа юм. Гэхдээ энэ тал дээр зарим
нэг судалгааг тжс нутагт хийдэг байна.
18
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автомашин/өдөр гэж гарсан бол Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт орох замын хөдөлгөөний үзүүлэлт
[2]
нь 250 автомашин/өдөр гэж гарсан байна . Үүнээс харахад Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын
чиглэлийн автозамын хөдөлгөөн нь хуланг хязгаарласан сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх тооцоолсон
хэмжээнд хүрээгүй байгаа хэдий ч нүүрс тээвэрлэж буй автозамын хөдөлгөөн нь аль хэдийнээ
бүрэн экологийн хязгаарлалтын хэмжээнд хүрэхэд ойрхон ирсэн байна. Дэлхийн банкны Өмнийн
Говийн бүсийн байгаль орчны үнэлгээнд (Валтон, 2010, хуудас. vx ба 34) дурьдахдаа, 2008 онд
ГБДЦГ-ын захиргааны даргын мэдэгснээр, зээр болон хулан нь ГБДЦГ-ын 2 хэсгийн хооронд
шилжихээ больсон бөгөөд гол шалтгаан нь хилийн боомт хүртэл үргэлжлэх эдгээр газруудын
дундуур дайран өнгөрсөн замын хөдөлгөөн юм.
Барилгын шатны дараа Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын чиглэлийн автозамын хөдөлгөөн тэр даруй
буурна гэсэн тооцоо байгаа гэхдээ алсдаа энэхүү Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын чиглэлийн
автозам нь улсын автозамын сүлжээнд бүртгэгдэх бөгөөд улмаар уул уурхайн бус автомашины
хөдөлгөөн нэмэгдэнэ хэмээн судалгаа хийсэн байна (2030 гэхэд 1,600 автомашин/өдөр-ийг давна).
Мөн гол Таван Толгойн нүүрсний олборлолт эхэлмэгц Таван Толгойн автозамын хөдөлгөөн эрс
нэмэгдэх юм. Иймд Оюу Толгойд хамаарах сайжруулсан зам дээрх автозамын хөдөлгөөний
хуримтлагдах нөлөөллийн дээд хязгаар нь тус бүс нутаг дахь нүүрс тээвэрлэлтээс бий болсон
одоогийн хуваагдлаас үүдэн бага байна (ялангуяа ирээдүйн нүүрс тээвэрлэлтийг харгалзан үзвэл).
Ийм учраас өөрийн замаас үүдэн бий болох хуваагдлыг сааруулах болон бууруулах Оюу Толгойн
үйл ажиллагаанууд нь нүүрсний замууд дээр ижил арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээгүй тохиолд өргөн
хүрээг хамрахгүй юм.
Зам нь хязгаарлагдмал сөрөг нөлөөлөл болон хуваагдлыг бий болгож байгаа ч Оюу Толгойн НБ
(II.3-р хэсэг Хавсралт 3) аливаа амьтдыг бүрэн хязгаарлах утгаар сөрөг нөлөөллийг сааруулах үйл
ажиллагаа явуулах явдал биш юм. Иймд Оюу Толгойн барих болон засан зайжруулах замууд нь
хулан болон хар сүүлт зээрд дунд зэргийн нөлөөллийн эрсдэлтэй харин аргаль болон жороо
тоодогт бага хэмжээний нөлөөллийн эрсдэлтэй хэмээн ангилагдсан байна.
Оюу Толгой төсөл нь Гашуун Сухайт хүртэлх зам дагуух нүхэн гарцыг олон улсын хэмжээний санал
санаачлага гарган зохимжтой болоод хүрэлцэхүйцээр гаргаж байна. Энэхүү мэдэгдэл нь ирээдүйн
туурайтан ан амьтдын бүс нутгийг холбоход оршиж байгаа ба үүнийг ижил төрлийн төслийн бус
сааруулах дэд бүтцийг бий болгох явдал юм. Энэ нь олон улсын өнөөгийн шилдэг мэдлэг,
туршлагад тулгуурлан мөн тухайн бүсийн аль ч төрлийн амьтныг хамгаалахад зохимжтой байхаар
төлөвлөгдсөн ба төлөвлөлт нь одоогоор мэдэгдсэн амьтдыг суурь болгон экологийн хувьд
чөлөөтэй нүүдэллэх хангалттай байх юм. Ийм учраас, зам сайжруулалтаас үүсэх хуваагдлын сөрөг
нөлөөлөл нь дунд болон урт хугацаанд тун бага байна гэсэн тооцоо байна (амттад замын орчмоор
нутагших мөн амьтан устгахын эсрэг хөтөлбөр нь амьтдыг агнахыг нэлээд бууруулсан ба энэ нь
амьтдын автомашинаас айх айдсыг багасгасан). Ялангуяа, одоогийн байгаа сааруулах арга
хэмжээ аваагүй Таван Толгойн нүүрсний зам болон ачаалалтай замын хөдөлгөөнөөс үүдэн
хуримтлагдах нөлөөлөл бага байна гэж тооцсон. “Нүүрсний зам” нь Гашуун Сухайтын сайжруулах
замтай паралелль явдаг ба аль хэдийнэ туурайтан амьтдыг хуваагдалд хүргэсэн байх талтай (доор
дурьдсан). Үлдсэн туурайтан амьтдыг хуваагдалд хүргэж байгаа Оюу Толгойн Гашуун Сухайт
хүрэх замыг сайжруулах хуримтлагдсан эрсдэлд үнэлгээ хийсэн бөгөөд биелэх (ихэнх тохиолдолд
зарим нэг амьтдыг алдах боломжтой) магадлалтай мөн бага хэмжээний (ноцтой биш мэдэгдэхүйц
хэмжээг алдахад хүргэж болно) гэж гарсан ба иймд “дунд” зэргийн эрсдэлтэй юм.
Хэдийгээр нөлөөллийг үнэлэхэд мэдээлэл тун бага байгаа хэдий ч өмнө нь байсан Таван
Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх “нүүрсний зам” болон түүний ачаалалтай замын хөдөлгөөн нь
Өмгийн Говийн нутаг дахь олон зүйлийн амьтанд ноцтой хуваагдлыг бий болгохоор байна.
Хуримтлагдах, (одоогийн болон дараах зам) Гашуун Сухайт хүртэлх сөрөг нөлөөллийн сааруулах
арга хэмжээтэй Оюу Толгойн замыг сайжруулах ажил нь тун бага хэмжээний хуваагдлын сөрөг
нөлөөллийг үзүүлэхээр байна.
Оюу Толгойн амьдрах орчин болон ан амьтдын тоо толгойд сөргөөр нөлөөлөх хуваагдлыг
сааруулах зорилготой нүхэн гарц болон бусад менежментийн үйл ажиллагаа (6.7-р хэсэг) зэрэг
алсын хараатай сөрөг нөлөөллийг сааруулах болон бууруулах арга хэмжээ нь:

[2]

Оюу толгойн замын хөдөлгөөний мэдээлэл. 2011 оны 3-р сарын 28-ны өдөр 801 авто тээврийн хөдөлгөөн
нүүрс тээвэрлэлтийн зам дээр бүртгэгдсэн байна. 2011 оны 3-р сарын 30 ба 31-ний өдрүүдийн судалгаагаар
Оюу Толгой – Гашуун сухайтын чиглэлийн замд 278 болон 225 – н авто машины хөдөлгөөн бүртгэгдсэн байна.
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Тохиромжтой болоод хангалттай нүхэн гарцыг байгуулах (экологийн хувьд тохиромжтой
байрлал тухайлбал гол дагуу, Оюу Толгой – Гашуун Сухайтын зам дагуу 6 км тутамд,
практикт нийцсэн 12м-ийн урттай, нийт уртыг нь оруулан хамгийн багадаа 4,5 м өндөртэй,
бат бөх тал дээр хамгийн багадаа Оюу Толгойн хамгийн өндөр автомашины өндөртэй
тэнцэх, байгалийн, намаггүй газарт нэвтрэхэд хүндрэл бэрхшээлгүй байх, аль ч талаас нь
харагдаж байх, нүхэн гарцын замын 2 талыг шороогоор налуулж хийх; ЗГ-т хүлээлгэж
өгөхөөс өмнө баригдсан байх)



Хулгайн ан агнуурыг өргөн газарт нутгийг хамруулан хянах ба энэ нь аюулгүй зайнаас
амьтдын нэвтрэн өнгөрөхөд туслах юм.



Оюу Толгой – Гашуун Сухайт, Оюу Толгой – Ханбогд болон Оюу Толгойн нэсэхийн замд
автомашины зогсоон ан амьтдын хөндлөн гарахад чиглэгдэх (замын дэргэдэх хөдлөхгүй
бул чулуу, шуудуу эсвэл самбар ашиглагдаж болох боловч малчдын хөндлөн гарахаас өөр
автомашины замын аль нэг талаар замаас гарах тал дээр цаашид судалгаа хийх
шаардлагатай),



Оюу Толгой онцгой байдал эсвэл ядаргаанаас бусад тохиолдолд замын дэргэд
автомашинаа зогсоохыг хориглох



Гол оролцогч болон сонирхогч талуудыг оролцуулан зам ашиглах үед замын хажууд онцгой
байдал эсвэл ядаргаанаас бусад тохиолдолд автомашинаа зогсоохгүй байхыг ойлгуулан
таниулах



Ханбогд сум дахь бүсийн төлөвлөлт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт зэрэгт биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдалд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааг цогц
байдлаар оруулах үүднээс зохимжтой санхүүжилтийг хийх, чадавхийг бэхжүүлэх болон
бусад хэлбэрээр дэмжлэг үзүүлэх;

Доорхи Зураг 13.3 нүүдлийн зам дахь саад, тотгор болон өнөөгийн ашиглагдаж буй тээврийн
зурвас газар болон бусад зүйлстэй хулангийн төрөл зүйлийн харилцан хамаарал, түүнчлэн
нүүдлийн цар хүрээ хир өргөн бөгөөд олон янз байгааг харуулж байна. Бүс нутгийн хувьд нүүдлийн
томоохон зайг хамардаг ба Оюу Толгойн зүгээс Таван Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх нүүрсний
тээвэрлэлтийн зам дахь хуримтлагдах нөлөөллийг нэмэгдүүлэх бөгөөд (Ханбогд сумын дотор), мөн
давхар хашаатай Транс-Монголын төмөр замын зүүн тийш чилэсэн болоод түүнтэй зэрэгцээ зам
зэргээс ан амьтдын нүүдлийн замд саад болж тэднийг үржил шим сайтай бэлчээр нутагт чөлөөтэй
нэвтрэн ороход Монгол-Хятадын хилийн дагуух хашаа хязгаарлалт болно (Такахиако 2005).

Оюу Толгой - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас|27 of 46

Зураг 13.3:Хулангийн нүүдлийн маршрут дээрх хязгаарлалтууд

Эх сурвалж: Каченский ба хамтран зохиогчид, 2006.

Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын менежментийн санаачлагыг үр өгөөжтэй болгох
үүднээс биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд хийх хяналт шинжилгээний зохицуулалтыг
2011 онд хийнэ.
Олон тооны эрчим хүчний дамжуулах шугамуудын үр нөлөө
Цахилгаан эрчим хүчний шугамын шувуудын төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөллийг Бүлэг C6: Биологийн
төрөл зүйлийн олон янз байдлын нөөц болон Экосистемийн үйлчилгээ – нд илүү дэлгэрэнгүй
тодорхойлсон болно.
БНХАУ- ын хилээс Оюу Толгой хүртэлх цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам Галбын Говийн
шувууны тусгай нутаг дэвсгэр (MN048) – ийг хөндлөн гарах цорын ганц төлөвлөсөн өндөр
хүчдэлийн эрчим хүчний шугам бөгөөд тус шугам мөн Гүний Хоолой ус дамжуулах шугам хоолойн
дагуу баригдах (ус шахах шахуургын цахилгаанд) ба орон нутгийн эрчим хүч түгээх хэд хэдэн
шугам хэлэлцүүлэг болон төлөвлөлтийн үе шатанд явж байна.Үүнд:



Монгол улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс Оюу Толгойн зураг төслөөр баригдах Оюу
Толгойгоос Ханбогд хүртэлх дамжуулах шугам (илүү дэлгэрэнүй мэдээллийг C8: Хүн ам
болон шилжилт хөдөлгөөн бүлгээс үзнэ үү); ба



Монгол улсын Засгийн газраас барихаар төлөвлөсөн Оюу Толгойн барьсан Ханбогд
хүртэлх дамжуулах шугамаас гадна Монгол улсын Засгийн газраас бие даан боловсруулах
зураг төслийн дагуу барьж байгуулах Ханбогдоос Манлай болон Баян-Овоо хүртэлх нэмэлт
дамжуулах шугам

БүлэгC6: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын нөөц болон Экосистемийн үйлчилгээ нь
эрчим хүч дамжуулах шугамаас Жороо тоодогийн амьдрах орчин болоод үржүүлгийн талбайд
үзүүлэх болзошгүй нөлөөлөл болон өргөн хүрээний шувууны төрөл зүйлийн мөргөлдөөн,
цахилгаанд цохиулж үхэх нөлөөлөлд өндөр ач холбогдол өгсөн. Төлөвлөсөн нэмэлт дамжуулах
шугам шувуу судлалын нутаг дэвсгэрийн гадна талд байрлах боловч шувуудад сөрөг нөлөөлөл
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үүсгэсээр байх болно. Оюу Толгойн зүгээс аливаа болзошгүй нөлөөллийг багасгах тал дээр
ашиглаж болох бууруулах арга хэмжээнүүдийг мөн Бүлэг C6: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз
байдлын нөөц болон Экосистемийн үйлчилгээ – нд тодорхой оруулсан байгаа. Оюу Толгойн шууд
хяналтад байх дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд бууруулах шаталсан арга хэмжээнд (зайлсхийх,
багасгах, нөхөн сэргээх тэнцвэржүүлэх) харъяалагдах бөгөөд улсын лицензитшаардлага
болонолон улсын жишиг практикийг (ЕСБХБба ОУСК – ын удирдамжаар тодорхойлсноор) хангахад
шаардагдах аливаа нэмэлт судалгаа буюу үйл ажиллагаа болон Рио Тинтогийн Биологийн төрөл
зүйлийн стратегийн шаардлагыг хангах ёстой.

13.9.2

Усны хуримтлагдах эрэлт хэрэгцээ

Усанд нөлөөлөх хуримтлагдах нөлөөллүүдийг дараахи үзүүлэлтүүдээр авч үзсэн болно:



Гүний Хоолойн уст давхаргыг бусад хэрэглэгч хэрэглэх боломж;



Ханбогд сум өргөжин тэлэхтэй зэрэгцэн гарч ирэх усны дэд бүтцийн эрэлт хэрэгцээ; ба



Гадаргуун усыг олон тооны хэрэглэгчид хэрэглэхтэй холбоотой урган гарах нөлөөлөл.

Усны нөөцийн асуудлыг Бүлэг C5: Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ – нд дэлгэрэнгүй хэлэлцсэн.
Гүний Хоолой усны сав газар
Гүний Хоолой (ГХ) усны сав газрын тооцоолсон нийт усны нөөцийн 15% - ийг Төсөлд хэрэглэх
бөгөөд үлдсэн хэсгийг бусад хэрэглэгчдэд зориулан үлдээх болно. Хэрвээ өөр бусад уул уурхайн
төслүүд Гүний Хоолой усны сав газрын ойр орчимд ажиллахаар төлөвлөгдөж эхлэх тохиолдолд тэд
мөн адил тус сав газрыг ашиглах эсвэл ГХ усны сав газраас гадна орших Оюу Толгойн хүрээнд
нээгдсэн өөр бусад эх үүсвэрээс ус авахаар судалгаа хийж болох юм. Одоогийн байдлаар Галбын
Говийн усны нөөцийг Оюу Толгой төсөлд ашиглахаар төлөвлөөгүй байгаа бөгөөд тус уст давхаргыг
мөн бусад хэрэглэгчид хэрэглэх боломжтой. Ханбогд сумын ард иргэд Гүний Хоолой сав газарт
ихээр суурьшаагүй бөгөөд гүехэн уст давхарга нь усан хангамжийн системийн нөлөөлөлд өртөхгүй.
Түүнчлэн, одоогийн байдлаар төсөлд ашиглаж буй гүний давст уст давхарга нь орон нутгийнхан
болон зэрлэг ан амьтдын хэрэглэдэг борооны усаар тэтгэгддэг гүехэн уст давхаргатай холбоогүй
юм. Тиймээс нутгийн малчдын худаг болоод жижиг гол горхид нөлөөлөл үзүүлэхгүй хэмээн
тогтоосон бөгөөд цаашид усны түвшин ба гидрологийн шилжилт хөдөлгөөнийг байнга хянаж
шинжилгээ хийх болно.
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг C5: Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ ба Бүлэг D7: Барилгын
ажлын үе шатны Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө – нд оруулав.
Хангбогд сумын өсөн нэмэгдэх усны эрэлт хэрэгцээ
Оюу Толгой төсөл болон түүнтэй холбоотой үйлчилгээ хөгжлийн оргилдоо хүрэх үед Ханбогд
сумын одоогийн хүн ам 2000 – аас 20,000 хүртэл хурдацтайгаар өсөх төлөвтэй байна. Ханбогд
суманд ард иргэдийн усан хангамжийг сумын хөрсний гүехэн түвшний уст давхаргаас буюу хувийн,
орон нутгийн худгаас татдаг байсан бол цаашид сумын хойд хэсэгт байрлах гүний уст давхаргаас
ус татахаар урьдчилан төлөвлөсөн. Хангамжийн худгуудын байрлал болон загварчлалыг Оюу
Толгойгоос одоо хийж байгаа судалгааны хүрээнд боловсруулах юм. Бусдын хийсэн усан
хангамжийн системд холбогдох тогтвортой хангамжийн систем (жил бүр Ханбогд ууланд буусан хур
тундасны усаар дахин цэнэглэгддэг) – ийг боловсруулах зорилгоор гүний усны загварчлалуудыг
илүү боловсронгуй болгох болно. Загварчлалын гол зорилго нь малчдын хэрэглэдэг гүний уст
давхрагаас ус татдаг худгуудад нөлөөлөх нөлөөллөөс зайлсхийх, мөн усны тогтвортой эх
үүсвэрээр суурин газруудыг хангах явдал юм.
Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг C5: Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ болон Бүлэг D7:
Барилгын ажлын үе шатны Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө – нд оруулав.
Бусад ус хэрэглэгчид
Төслийн нөлөөллийн бүс дотор урсах түр зуурын урсацуудын үндсэн урсгал нь тунамалуст
давхарга хангалттай байх газар малчдын малаа услахад хэрэглэдэг гүехэн түвшний усны
худгуудын үндсэн урсгалыг хангадаг. Уурхайн эргэн тойрон 10 км – т малчны өвөлжөө байхгүй
бөгөөд Гүний Хоолой усан хангамжийн шугамын дагуу мөн адил өвөлжөө тааралдахгүй болно. Дэд
бүтцийн зурвасын дагуу төлөвлөсөн замын үндсэн шугамын 1700 м дотор 200 м тутамд 16 малчны
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худаг байгаа. Эдгээр худгууд төлөвлөсөн авто зам болоод эрчим хүчний шугамын нөлөөлөлд
өртөхгүйболно. Гэсэн хэдий ч төслийн нөлөөллийн бүсийн зүүн хойд булан дахь нэг малчны худаг
авто замын барилгын ажлын нөлөөлөлд өртсөн байгаа. Малчны гэр бүл худагтаа хүрэхийн тулд
зам хөндлөн гарах хэрэгтэй болно.Оюу Толгой малчны гэр бүлд ойрхон орлуулах худгийг
байгуулах зорилгоор гидрогеологийн судалгаа (үүнд геофизикийн судалгааг ашиглан) хийсэн. Тус
худаг баригдсан бөгөөд одоогийн байдлаар ашиглагдаж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийгБүлэг
C5: Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээболонБүлэг D5: Барилгын ажлын үе шатны Усны нөөцийн
менежментийн төлөвлөгөө – нд оруулсан болно.

13.9.3

Замын хөдөлгөөн болон тоосжилт

Замын хөдөлгөөнөөс үүсэх тоосжилтын талаар БүлэгС2: Агаарын чанарын нөлөөллийн үнэлгээ –
нд хэлэлцсэн бөгөөд Бүлэг D2: Агаар мандалд ялгаруулах хаягдал хийн менежментийн
төлөвлөгөө болон Бүлэг D11: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө – нд мөн хөндөж тавьсан.
Шороон замаар явах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн ихсэх нөхцөлд тоосжилт нэмэгдэх ба авто
17
замын аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалд мөн аюултай нөлөө үүсгэх болно . Оюу Толгойгоос
Гашуун Сухайт хүртэлх замын барилгын ажил эхлэхээс өмнө Оюу Толгойн барилгын ажилд
ашиглагдах бүх машинууд одоогийн ашиглагдаж буй сайжруулсан шороон замаар зорчих болно.
Үүнийг Бүлэг D11: Барилгын ажлын үе шатны Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө – нд
дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно. Оюу Толгой нь зөвхөн өөрсдийн жолоочдын жолоодох зан
үйлийг зохицуулах хэдий ч гэрээт гүйцэтгэгч нарын жолоо барихыг хянаж зохицуулах боломжгүй
бөгөөд энэхүү хяналт тухайн цагдаагийн хэлтэст хамаарах юм.
Оюу Толгойн зориулалтын зам баригдаж дуусмагц Оюу Толгойн тээвэрлэлт зөвхөн уг замаар
хийгдэх ба ингэснээр тоосжилт үлэмж хэмжээгээр буурч, зам тээврийн осол, эрсдэл төдий
хэмжээгээр буурах болно. ‘Нүүрсний зам’- аас хэт их тоосжилт үүсч байгаа нь малчдад таагүй
нөлөө учруулж болзошгүй байгаа. Оюу Толгойн тээвэрлэлт зориулалтын, шинэхэн тавигдсан хатуу
хучилттай замаар хийгдэж эхэлсэнээр мөн нүүрс тээвэрлэх хүнд даацын автомашинуудыг шинэхэн
хатуу хучилттай замаар тээвэрлэлт хийлгэх нь энэхүү нөлөөллийг бууруулах болно. БНХАУ-ын хил
хүртэл төмөр зам тавигдах (Хэсэг 13.10-д хэлэлцсэнчилэн) бөгөөд авто замын хөдөлгөөнөөс үүсэх
тоосжилтын нөлөөлөл цаашид буурах болно. Гэсэн хэдий ч төмөр зам тавигдснаар ялангуяа
түүнийг хашлагаар хамгаалсан тохиолдолд зэрлэг ан амьтдын бэлчээрт хязгаарлалт үүсэх зэрэг
хүндрэлтэй асуудал үүсгэж байна.

13.9.4

Хог хаягдал үүсэх

Хүн амын болон эдийн засгийн үйл ажиллагааны өсөлттэй холбоотой хог хаягдлын менежментийн
асуудлыг Бүлэг C8: Хүн ам болон хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ,
Бүлэг D8: Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө мөн Бүлэг D16: Хүн амын шилжилт
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө – нд дэлгэрэнгүй оруулсан болно.
Оюу Толгойд хог хаягдал үүсэх нь бүс нутгийн хог хаягдлын дэд бүтцэд учрах ачааллыг улам
нэмэгдүүлэх магадлалтай байна. Хамгийн ойр орших суурин болох Ханбогд сумын хог хаягдал
устгах дэд бүтэц хүчин чадлын хувьд хангалттай том бус бөгөөд хаягдлын хэмжээ нэмэгдэхэд
ачаалал даах чадваргүй юм. Онцолж хэлэхэд Оюу Толгойн уурхайгаас үүсэх бүх хатуу хог
хаягдалд зориулсан зориулалтын Хог хаягдал зохицуулах төвийг барьж байгуулахаар төлөвлөсөн.
Дахин боловсруулах материалыг хяналттай үйл ажиллагаагаар ард иргэдэд хэрэглэх боломжтой
болгоно. Дахин ашиглаж болох материалыг Бүлэг D8: Барилгын ажлын үе шатны Хог хаягдлын
менежментийн төлөвлөгөө болон Бүлэг C8: Хүн ам болон хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ – нд тодорхойлсноор Оюу Толгойн Хог хаягдлын менежментийн
төлөвлөгөө – ний дагуу боломжийн хирээр уурхай болоод технологийн хэсгүүдийн эргэн тойронд
байрлуулах болно.
Оюу Толгойн уурхай дахь хог хаягдалтай холбоотой үйл ажиллагааг бусад ашиглагдах
уурхайнуудад давтан ашиглах учраас ач холбогдол бүхий ноцтой хуримтлагдах нөлөөлөл байх
ёсгүй гэж үзэх үндэслэлтэй юм. Бусад уурхайнууд үүнтэй ижил арга хэрэглэнэ хэмээн үзэж уурхайн
талбайн гаднах тээвэрлэлт болон гадны зүйлс ашиглах магадлал багатай гэж үзсэн. Оюу Толгой
төсөл цаашид сайн төлөвлөлт болон менежмент ашиглан Ханбогд суманд (болон түүний
ойролцоох суурин газарт) байгаль орчинд ээлтэй аргаар хог хаягдлыг устгах болон зайлуулах үйл
ажиллагаанд туслан ажиллах болно. Бүх уурхайнууд хаягдал булж устгах газар байгуулах, эсвэл
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зэргэлдээх сумын төвийн хог хаягдал булж устгах газрыг ашиглах болно (энэ үйл ажиллагаанд
зориулсан хүчин чадалтай байх ёстой эсвэл уул уурхайн компаниуд шаардлагатай хөрөнгө
оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх ёстой).

13.10 ХУРИМТЛАГДАХ
САНААЧЛАГА

НӨЛӨӨЛЛИЙГ

ЗОХИЦУУЛАХ

ЗАСГИЙН

ГАЗРЫН
19

Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжиж буй Техникийн туслалцааны төслийн
тодорхойлсноор тохирсон, үр ашигтай бүсийн болон суурин газрын дэд бүтэц, үйлчилгээ зэрэг нь
эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд маш чухал бөгөөд тооцоолсон хүн амын өсөлтөд мөн сайнаар
нөлөөлнө. Өмнийн Говьд маш олон хэрэгцээтэй үйлчилгээнүүд чанарын шаардлага хангахгүй,
эсвэл огт байхгүй бөгөөд: мөн усан хангамж болоод цэвэрлэх байгууламжын хэрэглээ маш муу,
доогуур ба жижиг суурин газруудад усан хангамжын дамжуулах шугам сүлжээ шаардагдаж байна.
Усан хангамжын болоод хаягдал ус зайлуулах сүлжээг зөвхөн гол, төвлөрсөн суурин газар болох
аймгийн төв Даланзадгадад ашиглагдаж байна. Ерөнхийдөө аймгийн хэмжээнд төвийн усан
хангамжид нийт хүн амын 30 хүрэхгүй хувь холбогдсон бөгөөд зөвхөн 17% тохиромжтой цэвэрлэх
байгууламжид холбогдсон байна.

13.10.1 Өмнийн Говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл
Оюу Толгойн туслалцаатайгаар Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу Өмнийн Говийн
бүсийн хөгжлийн Зөвлөл (ӨГБХЗ) байгуулагдсан ба тус хороог Өмнийн Говийг төлөөлж УИХ-д суух
засгийн газрын гишүүн ахалдаг (дэд даргаар мөн адил өөр гишүүн сонгогдно). Уг хороо нь Өмнийн
Говийн бүс нутагт Оюу Толгой төсөлтэй болон бусад гол хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуудлууд
болон нөлөөллийг удирдан, зохион байгуулах үүрэгтэй эрх бүхий байгууллага юм (Хөрөнгө
оруулалтын гэрээ, 4.4.2-р зүйл).
Тус хороо нь олон талын хувь нийлүүлэгчдээс бүрдсэн бөгөөд Өмнийн Говийн бүс нутгийн болон
уул уурхайн үйл ажиллагаанд нэрвэгдсэн ард иргэдийн хөгжлийн стратеги болон төлөвлөгөөг
анхааралдаа аван боловсруулах зорилготой байгууллага юм.
Бүсийн хөгжлийн зөвлөл нь Өмнийн Говийн бүсийн хөгжилд чиглэгдсэн үйд ажиллагаатай засгийн
газрын төлөөлөгч, орон нутгийн удирдах байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн
байгууллагууд болон олон улсын санхүүгийн ба донор байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн
зөвлөл удирдан, зохион байгуулж ажиллана. Мөн түүнчлэн гол яамдын холбогдох хэлтсийн
нийгмийн ажилтнууд, мөн орон нутгийн засаг захиргааны албаны хүмүүс, Оюу Толгойн болоод
бусад уул уурхайн компаниудын болон иргэний нийгмийн төлөөллүүд зэрэг орно. Оюу Толгой
төслийн зүгээс Засгийн газар болон бусад хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажилласнаар ӨГБХЗээс удирдан ажиллах бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжин ажиллах болно.
Оюу Толгойн удирдан хэрэгжүүлж буй бүсийн болоод нийгмийн хөгжлийн санаачлагатай зэрэгцэн
Бүсийн хөгжлийн хороо нь Дэд бүтцийн болон Бүсийн хөгжлийн ажлын хэсгийг дэмжин ажиллана.
Бүсийн хөгжилтэй холбоотой асуудлуудад Оюу Толгой төсөл Бүсийн хөгжлийн зөвлөлтэй (ӨГБХЗ)
болон түүний ажлын хэсгүүдтэй нягт хамтран ажиллана.

13.10.2 Санхүүгийн зохицуулалт
20

Ашигт малтмалын тухай хуулинд зааснаар газрын хэвлий ашигласны татвараас орж ирэх нийт
мөнгөн дүнгийн 10%- тай тэнцэх хэсгийг тухайн уурхай хамаарах суманд, 20%- тай тэнцэх хэсгийг
аймагт буцаан олгоно. Уул уурхайгаас орж ирэх тус мөнгөн дүнг буцаан олгосноор бүсийн болон
нийгмийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд чухал эх үүсвэр болох бөгөөд орон нутгийн
засаг захиргаанд үлэмж хэмжээний тусламж, дэмжлэг болно. Гэсэн хэдий ч, Оюу Толгой төсөл
ашиглалтын үе шатанд шилжсэнээр төслийн зүгээс төлөх газрын хэвлий ашигласны төлбөр

19

Азийн хөгжлийн банк: Зүүн Өмнийн Говийн хэсгийн суурин газрын болон хилийн боомт хотуудыг хөгжүүлэх
төсөл, Төслийн бэлтгэл ажил, 2010 он 1-р сар
20

Монгол улсын ашигт малтмалын тухай хууль 2006 ба 272- р тогтоол, газрын хэвлий ашигласны төлбөр
төлөх, олгох болон зарцуулах зохицуулалт, Төслийн бэлтгэл ажлын бичиг баримт, 1-р сар 2010
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төлөгдөхгүй болсон бөгөөд энэ нь мөн одоогийн төрийн бодлого болон санхүүгийн дарамт
шахалтын улмаас өнөөгийн байдлаар боломжгүй болход хүрсэн юм. Оюу Толгой төслийн зүгээс
Ашигт малтмалын хуулийн 272-р тогтоолд заасан газрын хэвлий ашигласны төлбөрийг дахин
олгуулж эхлэх тал дээр ӨГБХЗ-өөр дамжуулан, мөн шууд харьцах замаар засгийн газарт шахалт
үзүүлэн ятгах болно. Гэвч одоогийн байдлаар Оюу Толгой төсөл өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд
хангалттай уян хатан байх чадвартай боловч мөн адил бүсийн хөгжлийн болоод нийгмийн хөгжилд
туслалцаа болох урт болон богино хугацааны хэрэгцээ шаардлагад үзүүлэх хариу арга хэмжээг
эрэлхийлэх болно.

13.11 ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ИРЭЭДҮЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН ТӨЛӨВ
21

Энэхүү БОННБҮ нь өдөрт 100,000 тонн (тонн/өдөр) хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай Өмнөд
Оюугийн орд, хүдэр баяжуулах төхөөрөмж болон дэд бүтэц дээрхи ил уурхайн зэс алт олборлох
үйл ажиллагааны анхны барилгын ажилд үндэслэсэн. Үүнд Хойд Хюгогийн орд дээр одоо хийгдэж
буй далд аргаар блокчилон олборлох үйл ажиллагааг цаашид хэрхэн хөгжүүлэх талаар багтаасан
болно. Цаашид төслийн хүчин чадлыг өдөрт 160,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай
болгож өргөтгөхөөр төлөвлөсөн. Түүнчилэн цаашид үүнээс илүүтэйгээр өргөтгөх боломжийг
урьдчилан тооцоолсон боловч одоогийн байдлаар зөвхөн таамаг төдий байгаа тул БОННБҮ– нд
оруулаагүй болно.
Хэдийгээр төсөл уул уурхайн үйл ажиллагааны үргэлжлэх боломжийн урт хугацаатай байгаа
боловч цаашдын хөгжлийн тухайд олон тодорхойгүй зүйл байгаа. Хойд Хюгогийн газар доорхи
үйлдвэрлэл эхлэхийн хамтаар баяжуулах төхөөрөмжийн өргөтгөлийг төлөвлөсөн (уурхайн 27
жилийн үргэлжлэх хугацаанытурш). Уг баяжуулах төхөөрөмжийн өргөтгөлийн урьдчилсан техник
21
эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/- ийг боловсруулж дууссан ба техник эдийн засгийн үндэслэлийг
22
158,000 тонн/өдөр баяжмал гаргах хүчин чадалтай баяжуулах төхөөрөмжид үндэслэн гаргасан.
Эцсийн байдлаар гаргах техник эдийн засгийн үндэслэлийг 2012 он гэхэд хийж дууусгах ба цаашид
23
өдөрт 160,000тонн баяжмалгаргах хүчин чадалтай дахин хянаж үзсэн баяжуулах төхөөрөмжид
тулгуурласан цаашдын боломжит хэтийн төлөвийг үнэлж, төлөвлөх ажил явагдаж байна.
Дээр тодорхойлсноор болон Бүлэг A4: Төслийн тодорхойлолт – д илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан
төслийн анхны үйлдвэрлэл нь Өмнөд Оюугийн орд дээрхи ил уурхайн зэс-алтны олборлох үйл
ажиллагаанаас бүрдэх бөгөөд дөрвөн жилийн дотор Хойд Хюгогийн ордын гүний уурхайн үйл
ажиллагааны үйлдвэрлэл эхэлснээр нэмэгдэх болно. 160,000 тонн/өдөр баяжмал гаргах хүчин
чадалтай өргөтгөсөн баяжуулах үйлдвэрт тулгуурлан далд уурхайн олборлолтын өсөлттэй хамт
баяжуулах төхөөрөмжийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн. Тус төслийн
өргөтгөл одоогийн байдлаар инженерийн зураг төсөл болон үнэлгээний (IDOP11): Нэгдмэл бүтээн
байгуулалт ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө) үе шатанд явж байгаа бөгөөд Монгол улсын засаг
захиргаанаас албан ёсны зөвшөөрлүүд болох байгаль орчны болоод усны нөөцийг тодорхойлон
ашиглах зөвшөөрөл авах хэрэгтэй болно (БОННБҮ нь БОАЖЯ-аар батлагдсан байгаа). Төслийн
өргөтгөлд зориулсан шаардлагатай усны хэрэгцээг Гүний Хоолой уст давхаргын нэмэлт усны
нөөцийн тухай мэдээг бүрдүүлсний дараагаар Монгол улсын Засгийн газарт уурхайн өргөтгөлд
шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг (жишээ нь, Гүний Хоолой уст давхрагаас нэмэлт ус гаргах) авах
хүсэлт тавих болно. Энэхүү их хэмжээний нэмэлт хүдэр боловсруулах ашиглалтын тооцоог эцэслэн
дуусгах зорилгоор болон бусад шаардлагатай нөөцийн (жишээ нь ус ашиглалт) талаар тодорхой
мэдээллээр хангахын тулд бүрэн Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж дуусгасан байх
шаардлагатай. Нэмэлт нөөцийг тодорхойлж ашиглалтын нөөцийг шинэчилэн тогтоосон учраас
уурхайн үргэлжлэх хугацааг 60 жилээс дээш хугацаагаар сунгаж болох юм. Хэрвээ уурхайн хүдэр
олборлох хүчин чадал буюу уурхайн үйл ажиллагаа явуулах хугацааг анхлан төлөвлөсөн 27 жилээс
цааш сунгах тохиолдолд энэхүү БОННБҮ – нд төлөвлөснөөр хүдрийг урьдын адил ердийн бутлалт,
нунтаглах болон хөвүүлэн баяжуулах аргаар боловсруулна гэж үзэж байгаа. Хүдэр боловсруулах
ажиллагааг өргөтгөн 160,000тонн/өдөрт хүргэх ТЭЗҮ-ийн өмнөх судалгааны гол үндэслэлээр
21

Энэ нь дундаж хүчин чадал юм. Засвар үйлчилгээний сул зогсолт болон бусад зогсолтуудыг оруулан хүдэр
боловсруулах үйлдвэрийн хучин чадлын дээд утга нь өдрийн 110,000 тонн байна.
22

Энэ нь уурхайн амьдрах хугацааг (Хөгжлийн цогц төлөвлөгөө) IDP10 гэж дурьдсан..

23

Оюу Толгойн Нэгдмэл бүтээн байгуулалт ба үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2011. Тайланд үүнийг “IDOP11”
хэмээн оруулсан.

Оюу Толгой - БОННБҮ

31/07/2012

Хуудас|32 of 46

урдчилсан нөөцийг уурхайн хөгжлийн төлөвлөгөөнд оруулахад үндэслэгдсэн (илүү дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Төслийн тодорхойлолт буюу А4 бүлгээс үзнэ үү). Урдчилсан нөөц гэдэг нь тоон
хайгуулын эхний үе шат бөгөөд геологийн хувьд техник эдийн засгийн нарийвчилсан үнэлгээг
хийхэд дэндүү таамаглалын шинж чанартай гэж үзэж байгаа. Урдчилсан нөөцийг баталгаат буюу
бодит нөөцийн зэрэглэлд хүргэхийн тулд хайгуулын ажлыг цаашид үргэлжлүүлэн хийх
шаардлагатай. Тухайн үед нь төслийг хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө болон байгаль орчны
үнэлгээг хийх болно.
Техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж дуусмагц, усны нөөцийн цаашдын судалгаанд
үндэслэсэн Гүний Хоолой уст давхаргын нэмэлт усны нөөцийн тухай мэдээ болон баяжмал
үйлдвэрлэлийн (ө.х. 100,000 тонн/өдөр хүдрийн хүчин чадалтайгаар) эхний хэдэн жилийн мэдээ
байгаа тохиолдод уурхайн өргөтгөлд шаардлагатай зөвшөөрлүүдийг (жишээ нь, Гүний Хоолой уст
давхрагаас нэмэлт ус гаргах) авах хүсэлт Монгол улсын Засгийн газарт тавих болно. Төслийн
аливаа өргөтгөл буюу ирээдүйн хөгжил мөн адил байгаль орчин болон нийгэмд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний шаардлагуудыг хангасан тохиолдолд боломжтой болно.
Төслийн зорилтод орох өөрчлөлтүүд нь Оюу Толгойн менежментэд хийх өөрчлөлтийн арга барилд
чиглэгдсэнбайх бөгөөд D1:Байгаль орчин болон Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөний бүтэц
бүлэгт тусгагдсанаар хийгдэх болно.

13.11.1 2- р үе шат: Оюу Толгой төслийн хөгжил
Бүлэг A4: Төслийн тодорхойлол – д тайлбарласнаар 2 – р үе шат нь 1 – р үе шатны туршид
хийгдсэн ажлын (үүнд эхний үеийн барилгын ажил багтсан) үргэлжлэл бөгөөд төслийг арилжааны
үйл ажиллагаанд оруулах зорилготой юм. 2 – р үе шатны ажлын хамрах хүрээнд эхний ээлжинд
далд уурхай хамаарагдах бөгөөд дараахийг багтаана:



Уурхайн 2-р босоо амын малталт;



Далд уурхайн ажлыг төлөвлөх;



Далд уурхайн дэд бүтцийг суурилуулах;



Олборлох түвшинг барьж байгуулах;



Баяжуулах үйлдвэрийг 160,000 тонн/өдөр– ийн хүчин чадалд хүртэл өргөтгөх;



Уурхай босоо ам № 3 ба № 4 – ийг төлөвлөх;



1 – р үе шатанд дуусгаагүй дэд бүтцийг гүйцээн барих;



Цахилгаан станцтай холбоотой ажлы гэхлүүлэх ;ба



Бүс нутгийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах.
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Оюу Толгой төсөл уг үе шатны бүх ажлыг хянах зорилгоор Төслийн захирал болон Эзэмшигчдийн
жижиг багийг томилон ажиллуулах болно. Оюу Толгой төслийн ерөнхий менежментийг хангах
туршлагатай олон улсын Төслийн удирдлагын гэрээт гүйцэтгэгч (ТУГГ) – ийг томилно. ТУГГ нь Оюу
Толгойн эзэмшигчдийн багийн гишүүдтэй хамтран ажиллах ба Оюу Толгой төслийн захиралд
ажлаа тайлагнана. ТУГГ нь үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчдийг хянадаг туршлагатай мэргэшсэн
инженерүүдээр дамжуулан төслийн бүх салбарын үйл ажиллагааг зохицуулж ажиллах үүрэг
хариуцлага хүлээнэ.
Жишээлбэл:
 Цахилгаан станцын менежментийг мэргэжлийн инженерийн байгууллага хариуцан хийх ба
хяналт шинжилгээ болон цогцоор нь түлхүүр шилжүүлэн өгөх (ЦТШӨ) гэрээг БНХАУ- ын
цахилгаан станц нийлүүлэгчтэй хийж гэрээнд хяналт тавих хариуцлага хүлээнэ.



Уурхайн босоо амын малталтын ажлыг ердийн гэрээний дагуу уурхайн босоо ам малтах
мэргэжлийн гэрээт гүйцэтгэгчээр хийлгэх боловч ТУГГ – аас газар дээр нь төслийн
хяналтыг хийх болно.

24

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцлийн дагуу төслийг Монгол улсын цахилгааны эх үүсвэрээр үйл
ажиллагааны 4 дэхь жилийн төгсгөлөөс эхлэн хангана гэж шаардсан байгаа.
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Газар доорхи бэлтгэл ажлыг уул уурхайн бэлтгэл ажлын мэргэжлийн гэрээт гүйцэтгэгч
анхлан хийх боловч цаашид урт хугацааны турш эзэмших уурхайн бүс нутгийг өргөтгөх
тохиолдолд эзэмшичийн удирдлагын багт шилжүүлнэ.



Газар доорхи дэд бүтцийн ажлыг энгийн, барилгын, механик, инженер болон дэд бүтэц,
дамжуулах хоолойн ажилд зориулсан нормт ажлын гэрээгээр ажиллаж байгаа гэрээт
гүйцэтгэгчээр хийлгэнэ. Эдгээр гэрээт гүйцэтгэгчид бүгдээрээ ТХБУ – ын мэргэжилтэн
гэрээт гүйцэтгэгчийн удирдлаганд байна.



Олборлолтын түвшний ажлыг ТХБУ – ын гэрээт гүйцэтгэгчийн хяналтанд ажилладаг авто
замын барилгын ажил ба тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт хийдэг мэргэжилтэн, гэрээт
гүйцэтгэгчээр дээрхитэй ижил хэлбэрээр хийлгэнэ.



Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийг төслийн 1 – р үе шатанд эх барилгын ажлыг хийсэнтэй
ижил байдлаар ТХБУ – ын мэргэжлийн гэрээт гүйцэтгэгч болон Хятад гэрээт гүйцэтгэгчээр
гүйцэтгүүлнэ.



Бүс нутгийн барилгын ажлыг ерөнхийдөө орон нутгийн барилга угсралтын компаний дизайн,
зураг төслийн удирдлаган доор орон нутгийн гэрээт гүйцэтгэгчээр хийлгэнэ.

Oюу Tолгойн төв удирдлага Улаанбаатар хотод байрлах бөгөөд Оюу Толгойн ерөнхий захирал
суурин ажиллах болно. 2 – р үе шатны цаашдын уурхайн өргөтгөлийн үргэлжилсэн судалгааг
Ванкувер хотод байрлах оффист эхлэн хийж гүйцэтгэнэ. БНХАУ-аар дамжих ханган нийлүүлэлтэд
туслах оффисийг Бээжин хотод байгуулах болно. Төсөлд оролцогч дийлэнх ажилчдын үндсэн хэсэг
төслийн талбай дээр байна.
Одоо явагдаж байгаа төслийн өргөтгөл болон үйл ажиллагааны үр ашигтай байдлыг хангах
зорилгоор нэмэлт судалгаа шинжилгээний ажлууд хийгдэх шаардлагатай болно.
Усны зөвшөөрлийг нэмж авах
Баяжуулах төхөөрөмжийг 160 мян. килотонн/өдөр хүчин чадалтай болтол өргөтгөхөд шаардагдах
25
усны дундаж хэрэгцээ 918 л/с байгаа нь Монгол улсын Засгийн газраас баталсан 870 л/с – ийн
дунджаас нилээд дээгүүр байна.Оюу Толгойн стратегид тусгаснаар уурхайн өргөтгөлийн
төлөвлөгөөнөөс өмнө одоогийн батлагдсан усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зөвшөөрөл олж авахад
оршино. Судалгааны зорилго нь баяжуулах төхөөрөмжийн өргөтгөлийн усны эрэлт хэрэгцээнд
нөлөөлөх нөлөөллийг үнэлэхэд болон Гүний Хоолойн уст давхрагын батлагдсан усны хэрэгцээг
нэмэгдүүлэхэд Монгол улсын Засгийн газраас зөвшөөрөл авах шаардлага байгаа эсэхийг
тодорхойлоход орших болно.
Далд уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэл
Зэс-алтны уурхайн газрын гүн дэхь хэсэг 84.200тонн/өдөр – ийн үйлдвэрлэлийнн хүчин чадалтай
байх ба 100,000 тонн/өдөр хүртэл өргөтгөх боломжтой байх төлөвтэй байна. Олборлох түвшин
газрын гадаргуугаас доош ойролцоогоор 1,300 м байна. Тооцоогоор нийт 437 сая тонныг
олборлохоор төлөвлөсөн. Далд уурхайн техник эдийн засгийн үндэслэлийн хамрах хүрээнд
олборлолтоос эхлээд уурхайн ам хүртэлх бүхий л үйл ажиллагааг багтаана.
Баяжуулах үйлдвэрийг өргөтгөх техник эдийн засгийн үндэслэл
Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн техник эдийн засгийн үндэслэл нь өргөтгөлийн нөөцийн
тохиолдлын шаардлагыг судлах зорилготой болно. Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлд нунтаглалтын
гурав дахь шугамыг нэмж барих бөгөөд үйлдвэрлэлийг 50,000 тонн/өдөр – өөр нэмэгдүүлэх болно.
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Эдгээр тоо нь өмнөх өдөрт 150,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалд суурилсан загварыг ашигласан
байна. Эдгээр нь хамгийн сүүлийн байдлаарх тооцоолол бөгөөд энд төсөөлөл тойм өгөх зорилгоор
ашиглагдсан болно.
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Хөгжлийн болон ашиглалтын нарийвчилсан цогц төлөвлөгөө
Төслийн төлөвлөлтийн үйл явцын дараагийн үе шатанд өнөөгийн ХҮНТ– нд тулгуурласан Хөгжлийн
болон ашиглалтын нарийвчилсан цогц төлөвлөгөөг (ХҮНЦТ) бэлтгэх юм. ХҮНЦТ- д хэд хэдэн
үндсэн өргөтгөлийн судалгаа орох ба үүний дотор дээрхи хэлэлцсэн судалгаануудыг цогцоор нь
авч үзэх болно. Шинэчилсэн баримт, мэдээллүүд, хөрөнгийн зардлын тооцоо болон санхүүгийн
тайлан мэдээллийг дэлгэрэнгүй тайланд оруулах болно.
Төслийн цаашдын хөгжлийн байгаль орчны болон нийгмийн үндсэн нөхцлүүдэд:



Усны хэрэглээний өсөлт;



Херуга орд дээрхи блокчилон олборлох үйл ажиллагааг өргөжүүлэх;



Ирээдүйд БНХАУ- руу төмөр замаар баяжмал тээвэрлэх бололцоо;



Төсөлд зориулан Монголын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах; болон



Төслийн үргэлжлэх хугацааг сунгахтай холбоотойгоор өөрчлөгдсөн нийгэм, эдийн засгийн
нөлөөллүүд.

Эдгээрийг доорхи бүлэгт нэг бүрчлэн авч хэлэлцэв.

13.11.2 Усны хэрэглээний өсөлт
Хүдэр боловсруулах үйл ажиллагааны хугацаа болон хэмжээг өсгөх нь байгаль орчин болоод
нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл тоцоологдон болон үйл ажиллагааны явцад харгалзан үзэж
баталгаажуулах зорилгоор усны нөөцийг тогтоож, зөвшөөрөл авч, байгаль орчин болон нийгэмд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийсэн байх ёстой.
Өдөрт 100,000 тонн боловсруулах үйлдвэрлэлийн эхний жилүүдэд шаардагдах усны дундаж
хэрэгцээ 696 л/с байхаар тооцсон ба үүнийг далд уурхай болоод ил уурхайд ашиглах усны нөөцөөс
эргэн нөхөгдөхгүй гэсэн үндэслэл дээр тулгуурлан тооцсон болно. Усны цооногийн талбай болон ус
дамжуулах шугам хоолой улирлын оргил хэрэглээг хангах бүрэн хүчин чадалтайгаар төлөвлөгдсөн
ба мөн онцгой нөхцөл байдалд хэрэглэх нөөцийн цөөрмийг усаар дүүргэхээр төлөвлөгдсөн.
Өмнө хийсэн судалгаанд тусгагдсанаар уурхайн цаашдын өргөтгөлийн үед үйлдвэрлэлийн дундаж
26
хэмжээ 150,000 тонн/өдөр байх нөхцөлд шаардагдах усны дундаж хэрэгцээг 918 л/сбайх бөгөөд
энэ үед усны цооногийн талбай болон нийлүүлэлтийн төлөвлөлтийн хэрэгцээ 1200 л/с байна
(доорхи

26

Хэдийгээр төсөл нь явцын дунд хоногийн 160,000 тонн боловсруулах болтлоо өргөтгөгдөхөөр төлөвлөгдсөн
боловч урьдчилсан мэдээлэл болох 150,000 тонн боловсруулах хүчин чадлаар хийгдсэн ба үүгээр усны
хэрэгцээг тодорхойлоход чиглэл болж өгөх юм. Шинэчлэгдсэн мэдээллийг удахгүй гарах Хөгжлийн болон
үйлдвэрлэлийн нарийвчилсан цогц төлөвлөгөөнд оруулсан болно.
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Хүснэгт 13.6– ийг үзнэ үү).
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Хүснэгт 13.6: Төслийн усны хэрэгцээ болон усны цооногийн талбай/ус дамжуулах шугам
хоолойн төлөвлөсөн хүчин чадал
Төслийн усны эрэлт хэрэгцээ

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
100,000 тонн/өдөр байхад

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
150,000 тонн/өдөр байхад

Дундаж
эрэлт
хэрэгцээ
(л/с)

Оргил
эрэлт
хэрэгцээ
(л/с)

Дундаж эрэлт
хэрэгцээ (л/с)

Оргил
эрэлт
хэрэгцээ
(л/с)

628

671

665

750

69

115

69

115

0

0

184 (25%)

216 (25%)

696

785

918

1,081

Цөөрмийг дахин дүүргэх нөөц

-

100-150

Усны цооногийн талбай/ус
дамжуулах шугам хоолойн
төлөвлөлт

-

900

Баяжуулах үйлдвэр
Уурхай болон дэд бүтэц
Төслийн төлөвлөлтөд урьдчилан
тооцоогүй нөхцөл байдал
Уурхайн нийт хэрэгцээ

100-150
-

1,200

Тайлбар: * - зөвхөн баяжуулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээ.

Хүдэр боловсруулалтын хүчин чадлыг 160000 тонн/өдөр хүртэл нэмэгдүүлэхэд нэмэлт усны эх
үүсвэр шаардлагатай болно. Усны аливаа нэмэлт хэрэгцээг хангах усны үндсэн эх үүсвэрийг Гүний
Хоолой уст давхаргаас авахаар урьдчилан тооцсон бөгөөд үүнээс гадна мөн Галбын Говь уст
давхаргад үнэлгээ хийсэн. Мөн Оюу Толгойн эдийн засаг, улс төрийн найдвартай байдал болон ус
дамжуулах шугам хоолойгоор сав газрын хооронд ус дамжуулах үйл явцын байгаль орчны
тогтвортой байдлыг үргэлжлүүлэн үнэлэх болно. Сав газар хоорондын ус дамжуулах үйл явцын
тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг A5: Хоёрдогч хувилбаруудын шинжилгээ – г үзнэ үү.
Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны нөөцийн тооцоог нэмэлт мэдээлэл орж ирэх
бүрт/жишээлбэл, уул уурхайн компаниуд шинэ эх үүсвэр нээж усны гарцыг нь сориход/байнга
өөрчилж байх болно. Барагцаалсан таамаглалд үндэслэсэн одоогийн тооцоогоор гүний усны нөөц
27
дараагийн 25 – аас 40 жилд өдөрт 500,000 метр куб байна . Гэхдээ түүний ихэнх хэсэг нь
байгалийн гүний ус учраас энэ хэмжээгээр олборлолт удаан хугацаанд үргэлжлэх боломжгүй.
Гүний Хоолой уст давхаргын судалгаагаар уг нөөцийг Оюу Толгой төслийн ойролцоогоор 40
28
жилийн хэрэгцээнд хангалттай ашиглагдах боломжтой гэдгийг харуулж байна.
Таамаглалаас үзэхэд бүсийн түвшнийн хөгжлийг 2020 он хүртэл хангахад хангалттай хэмжээний
29
гүний ус байгаа гэж үзэж байна . Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны нөөцийн орон зайн
тархалтын нарийвчилсан шинжилгээг хийх хангалттай мэдээлэл байхгүй байна. Нэгтгэсэн тоо
баримтуудад бүс нутгийн гүний усны нөөц бүсийн хөгжлийг хязгаарлаж болох хэмжээг зааж байгаа
бөгөөдтэдгээр нь төслийн нарийвчилсан төлөвлөлтийн хангалттай үндэслэл болж чадахгүй байна.
Хэрвээ хэд хэдэн уурхай нэг уст давхаргаас ус татах тохиолдолд тэдний хуримтлагдах хэрэгцээг
төслийн тус бүрийн байгаль орчны үнэлгээнд авч үзэж ус авч ашиглах зөвшөөрөлд зохицуулалт
хийх шаардлагатай болох нь тодорхой юм. Одоогоор Гүний Хоолой болон Галбын Говь уст
давхаргуудын аль алинаас нь ус ашиглахаар төлөвлөсөн өөр мэдэгдэж байгаа төсөл байхгүй
байна. Улмаар үйлдвэрийн зориулалттай усанд хуритлагдсан нөлөөлөл байхгүй байна.
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Тюинхоф А. ба Н. Буянхишиг 2010, Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны үнэлгээ, Монгол улсын
хэлэлцүүлгийн илтгэл материал, Зүүн Ази ба Номхон далайн тогтвортой хөгжлийн газар, Вашингтон, Дэлхийн
банк
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улсын хэлэлцүүлгийн илтгэл материал, Зүүн Ази ба Номхон далайн тогтвортой хөгжлийн газар, Вашингтон,
Дэлхийн банк – тайланд орсон байгаа
29

Асисия Вотер 2009. Тюинхоф А. ба Н. Буянхишиг 2010, Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны үнэлгээ,
Монгол улсын хэлэлцүүлгийн илтгэл материал, Зүүн Ази ба Номхон далайн тогтвортой хөгжлийн газар,
Вашингтон, Дэлхийн банк – тайланд орсон байгаа
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Уурхайн хэрэглээ нь мал амьтан болон хот хөдөөгийн нийтийн хангамж зэрэг бусад хэрэглээтэй
өрсөлдөх явдал нь тухайн уурхайн ашиглах уст давхаргын шинж чанараас хамаарах болно. Оюу
Толгойн ашиглахаар төлөвлөсөн Гүний Хоолой уст давхаргыг гадаргатай ойр түвшний уст
давхаргатай холбогдоогүй байгаа гэж үзэж байгаа бөгөөд одоогоор төсөлд зөвшөөрөгдсөн ус
таталтаар малчны худаг буюу уст давхаргын дээд талын гадаргуун уснаас хамааралтай байдаг Заг
(Haloxylon ammodendron) зэрэг ургамалд нөлөө үзүүлэх магадлалгүй гэж үзэж байна. Оюу Толгойн
хоёр дахь усан хангамж гэж үзэж буй Галбын Говийн уст давхаргад хийсэн туршилтүүд наад зах нь
30
уст давхарга оршиж байгаа хэсэгт гүн ба гүехэн түвшний хоорондох холбоог харуулсан . Энэхүү
харилцан хамаарал болон боломжит нөлөөлөл ба харилцан үйлчлэлийн тухай илүү дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Бүлэг C5: Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ – нээс олж үзэж болно.
Усны нөөцийн явцын дундах үнэлгээ
Оюу Толгой төслөөс усны нөөцийг баталгаажуулах зорилгоор явцын дундах гүний усны нөөцийг
олж тогтоох, үнэлэх ажлыг хийж байгаа бөгөөд 2011 онд гүний усны дэлгэрэнгүй үнэлгээний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Оюу Толгойн гол анхаарал Гүний Хоолой уст
давхаргын нэмэлт нөөцийг олж тогтоох болон тооцоолоход чиглэгдэж байгаа бөгөөд уг зорилтын
хүрээнд хамгийн сүүлийн усны цооногийн талбайг өрөмдөж, шахуургын ажиллагааг туршиж үзэн,
2011 он болон үйлдвэрлэл эхлэсний дараагаар 2013 онд хийгдэх шинжилгээ зэрэгт үндэслэн
шинэчилсэн нөөцийн тооцоог бэлтгэн гаргах болно. Галбын Говь уст давхарга болон бусад бүс
нутгийн уст давхаргуудад цаашид хийгдэх шинжилгээ судалгаанд зориулсан үзлэг шалгалт болон
зөвлөгөө өгөх ажлууд үргэлжилж байна. Уг арга хэмжээ нь Оюу Толгойг ирээдүйн усан
хангамжийнхэд хэдэн хувилбараар хангаж өгөх бөгөөд хэрэглэгдэх усны нөөцийн “илүүдэл” болоод
уян хатан байдлыг хангах болно. Хэрвээ уг судалгааны дараагаар усны нөөц одоогийн байгаа
100,000 тонн/өдөр хэмжээтэй үйлдвэрлэлийг хангахад хүрэлцэхүйц гэсэн дүгнэлт гарсан
тохиолдолд уг төсөл хамгийн их үр ашиг бүхий орд (газар доорх) газруудаа хөгжүүлэхэд төвлөрч
энэ түвшинд ажлаа үргэлжлүүлэх болно.
Урьдчилан тооцоогүй нөхцөл байдал болон Оюу Толгойн усны нөөцийн загварт орсон
барагцаалсан таамаглал болон Гүний Хоолой уст давхаргын нөөц хараахан бүрэн тогтоогдоогүй
байгаа байдлыг тооцон үзээд Гүний Хоолой уст давхарга хангалттай усны нөөцтэй бөгөөд уурхайн
ажиллах хүчин чадлын цаашдын боломжит өсөлтийг хангаж чадна гэж үзэж байна. Одоо байгаа
гүний усны нөөцийн хэрэгцээний аливаа өсөлт нь уг нөөц Монгол улсын Засгийн газар болон
Төслийн усны нөлөөлөлд мониторинг хийхээр байгуулагдах Усны сав газрын хороо зэрэг орон
нутгийн оролцогч талууд зөвшөөрч болохуйц түвшинд ашиглагдаж байгаа гэдэг баталгаа өгөх
зорилгоор цаашдын дэлгэрэнгүй үзлэг шалгалтад хамрагдах болно. Оюу Толгойн хийсэн
судалгаанууд Төсөлд хэрэглэгдэх гүний, хужирт уст давхарга болон малчны усан хангамжинд
хэрэглэгдэх гүехэн түвшний уст давхарга хоёрын хооронд хязгаарлагдмал холбоо байгааг харуулж
31
байна .

13.11.3 Херуга орд газрын блокчилон олборлолтын төлөвлөлт
Оюу Толгой төслийн ирээдүйн хөгжлийн нэг хэсэг болох үнэлгээний үе шатанд байгаа Херуга орд
газарт далд аргаар блокчлон олборлох үйл ажиллагаанд зориулсан үнэлгээ хийгдэж байна.
Уурхайн лицензит талбай дотор орших Херуга ордын байрлалыг Зураг 13.4 – т харуулсан бөгөөд
түүний бусад ордтой хамаарах хамаарлыг доор дүрслэн харуулав
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Эко-Трейд ХХК 2004. Тюинхоф А. ба Н. Буянхишиг 2010, Өмнийн Говийн бүс нутгийн гүний усны үнэлгээ,
Монгол улсын хэлэлцүүлгийн илтгэл материал, Зүүн Ази ба Номхон далайн тогтвортой хөгжлийн газар,
Вашингтон, Дэлхийн банк- тайланд тусгагдсан болно
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Цаашхи мэдээллүүдийг Бүлэг С5: Усны нөөц-өөс харна уу.
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Зураг 13.4: Херуга орд газрын Оюу Толгойн бусад ордтой хамаарах хамаарал

Эр сурвалж: Хөгжлийн цогц төлөвлөгөө10

Херуга орд нь Оюу Толгойн ордуудаас хамгийн өмнөд талынх юм.Энэ орд нь зэс-алт-молибдений
порфирынорд бөгөөд алтаар баялаг судлын дээгүүр молибдинээр баялаг судлаар бүрхэгдсэн
бүстэй. Уг ордыг 2,3 км гаруй гүн өрөмдсөн. Ордыг хойд-зүүн хойд суналын босоо судал огтолж
гарах ба баруун тийш 200 – аас 300 м суусан бөгөөд ордыг хоёр блокт хуваасан. Тус орд нь зүүн,
баруун болон өмнө зүгт нээлттэй бөгөөд цаашид нөөц тодорхойлогдох болно.
Херуга ордын далд уурхайн ашиглалтын төлөвлөлтөд дараахи үндсэн дэд бүтцийг барьж
байгуулахыг шаардах болно:



Далд уурхайн дэд бүтэц (босоо ам, босоо амны газар дээрх байгууламж, далд уурхайн
түвшнүүд ба холбогдох тоног төхөөрөмж);



Бутлуур болон баяжуулах үйлдвэрийн битүү конвейр;



Хаягдал хадгалах байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх (үүнийг эхлээд одоогоор
төлөвлөсөн байгаа 1500 М тонн хаягдлыг хадгалахад зориулсан); ба



Баяжуулах үйлдвэрт шаардагдах нэмэлт усан хангамж (дээрхийг үзнэ үү).

Одоогийн байдлаар Херуга ордтой холбоотой ажил геологийн судалгаанд төвлөрч байгаа бөгөөд
уурхайн хөгжил болон байгаль орчны үнэлгээний талаар дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө хийгдээгүй байна.
Херуга ордыг блокчлон олборлох аргаарашиглаж болох талаар тооцон үзэхэд их хэмжээний
хаягдал чулуулаг үүсэхгүй бөгөөд уг орд нь өмнө нь байгаа боловсруулалтын болон тээвэрлэлтийн
дэд бүтцийг ашиглах болохоор дээр дүрсэлснээс өөр нэмэлт дэд бүтэц шаардагдахгүй байх болно.
Блокчлон олборлох арга нь хөрсний гадаргуугийн суулт үүсэхэд хүргэдэг учраас уг ордын ойр
орчимд буй гадаргуун ус болон гүний усны урсгалтай холбоотой гидрогеологид блокчлон олборлох
аргаас үзүүлэх нөлөөлөл байгаль орчныгол нөлөөлөл гэж тооцогдоно. Тухайлбал Ундайн голын
(болон Оюу Толгойн байгуулсан урсгал өөрчилөх голдирол)дагуух гадаргуун (мөн аллювийн) усны
урсацад нөлөөлж, газар доорхи урсацийн чанар болон хэмжээнд нөлөөлж болох юм.

13.11.4 БНХАУ-руу баяжмал тээвэрлэх төмөр замын хэтийн төлөв
Зэсийн баяжмалыг БНХАУ- руу Гашуун Сухайт дахь хилийн боомт хүртэл авто замаар тээвэрлэж
Хятадын зах зээлд борлуулна. Төмөр замын шууд тээвэрлэлтийг ялангуяа бүс нутгийн нүүрсний
ордууд болон Хятадын хил хоёрын хооронд байрладаг. Оюу Толгойн стратегийн байршлыг
харгалзан үзсэний үндсэн дээр урт хугацаанд тээвэрлэлт хийх шийдэл гэж үзнэ. Гэхдээ энэ нь
Монгол улсын Засгийн газрын төмөр замын одоогийн стратегийг өөрчлөхийг шаардах тул уурхайн
талбай руу болон тэндээс тээвэрлэх төмөр замын тээвэрлэлтийг зөвхөн ирээдүйн боломжит
хөгжил гэж үзэх бөгөөд энэхүү БОННБҮ – нд тусгагдаагүй болно.
Таван Толгойн нүүрсний уурхайн хөгжлийн нэг хэсэг болох Энержи Ресурс ХХК 2009 онд Таван
Толгойгоос Гашуун Сухайтын хилийн боомт хүртэл 225 км төмөр зам өөрийн хөрөнгөөр тавих
санал оруулсан. Уг төмөр зам нь Монгол-Хятадын хил рүү хүрэх замдаа Цогтцэций, Баян-Овоо
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болон Ханбогд сумдыг дайран бүхэлдээ Өмнөговь аймгийн дотор байх болно. Энержи Ресурс
компаний төмөр замыг бусад уурхайнуудад арилжааны зорилгоор нээлтттэй болгож болно. Хэрвээ
уг төмөр зам баригдвал Оюу Толгой төслийг төмөр замруу болон Таван Толгойтой холбох салбар
шугамыг барих санал тавих болно. Салбар шугам нь нүүрсийг Таван Толгойгоос төслийн талбай
рүү тээвэрлэх боломж олгох бөгөөд мөн зэсийн баяжмалыг Оюу Толгойгоос Монгол-Хятадын хил
хүртэл тээвэрлэхэд хялбарчлах болно. Оюу Толгойн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 160,000 тонн/өдрөөр
жилд 2,9 сая тонн баяжмал үйлдвэрлэх бөгөөд хоногт дунджаар таван галт тэрэгний ачаатай
дүйцэх ачаа гарах шаардлагатай болно. Төлөвлөсөн замын систем стандарт өргөнтэй (1,435мм)
царигтай нийтлэг төмөр замын систем байх болно.
Одоогийн ашиглагдаж буй Монголын төмөр замын сүлжээнд холбогдох хоёрдогч төмөр зам барих
боломжтой боловч одоогийн дэд бүтэцтэй холбохын тулд зүүн тийш 400 км салбар төмөр зам
тавих шаардлагатай болно. Уг төмөр замыг барьснаар 225 км урттай хувийн төмөр зам тавихаас
илүү өртөг шаардлагатай бөгөөд төмөр замын барилгын ажлаас газрын эвдрэл нэмэгдэх бөгөөд
мөн нүүдлийн зэрлэг ан амьтдын зүүнээс баруун тийш нүүдэллэх нүүдлийн замд саад тотгор
учруулах болно.
Төсөл болон Таван Толгойгоор дамжуулан Монгол улсын одоогийн ашиглаж буй төмөр замын
сүлжээг өргөтгөхөд хүндрэлтэй байх бөгөөд өндөр өртөгтэй байх болно. Монгол улсын одоогийн
ашиглаж буй төмөр зам Оросын төмөр замын сүлжээтэй адил өргөн царигтай байхад Хятад нарийн
царигтай зам хэрэглэдэг. Монголын төмөр замын сүлжээн дхийгдэх өргөтгөлөөр хийх тээвэрлэлт
илүү удаан болоод үнэтэй байх ба зэсийн баяжмалыг стандарт өргөнтэй замаар тээвэрлэх
чадвартай галт тэргэнд шилжүүлэн ачих шаардлага гарах болно. Тээвэрлэлтийг цаашид
тогтвортой явуулах зорилгоор зэсийн баяжмалыг буулгаж дахин ачих буюу эсвэл стандарт
өргөнтэй замд тохируулан Монголын галт тэргэний өргөн царигтай явах эд ангийг стандарт
өргөнтэй явах эд ангиар солихшаардлагатай болно.
400 км гаруй урт зүүн чиглэлийн салбар шугам төмөр замын үндэсний стратегид нийцэж байгаа
бөгөөд мөн Монгол улсын Засгийн газраас дэмжигдсэн. Энэхүү чиглэлийг мөн Оросын засгийн
газраас дэмжиж байгаа. Оросын Холбооны улс болон Монгол улсын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар
төмөр зам нэгдэлд хоёр тал 50% - ийн хөрөнгө оруулалттай юм. Зүүн чиглэлд хийх өргөтгөлд ОХУ
мөн санхүүжилт хийх боломжтой. Хэрвээ богино, хувийн төмөр зам баригдсан тохиолдолд
үндэсний эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөх учир зүүн чиглэлийн 400 км салбар зам баригдахгүй.
Монгол улсын Засгийн газраас эцсийн шийдвэр хараахан гараагүй байгаа тул төмөр зам барих
саналд ахиц дэвшил гараагүй байна.
Аливаа төмөр замын хувилбар нь автозамын тээвэрлэлтийг бууруулна гэдэг утгаараа давуу талыг
бий болгох ба замын аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал болон тоос шороог бууруулах сайн
талтай юм. Гэхдээ төмөр замыг аюулгүй ажи ллагааны үүднээс Монго л улс нь битүү төмөр хашаа
татахыг шаарддаг бөгөөд энэ нь зэрлэг ан амьтад болон малчдад сөргөөр нөлөөлнө. Энэхүү төмөр
замын хувилбарын талаар тодорхйогүй байгаа тул үүнийг БОНБНҮ-нд оруулаагүй болно.

13.11.5 Монгол улсын эрчим хүчний хангамжийн хөгжлийн төлөвлөгөө
Төслийн эрчим хүчний хангамжийн төлөвлөгөөгөөр бол эрчим хүчийг Монгол улс дотоодоосоо
хангадаг болох хүртэл эхний 4 жилд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-оос хангах боломж олгосон Хөрөнгө
оруулалтын гэрээний нөхцөлд үндэслэсэн. Энэ нь Оюу Толгой төсөлд дотоодоос эрчим хүчээр
хангах бололцоог төслийн барилгын ажлын явцад анхаарал хандуулах явцад эрж хайх талаар
судалж тохирох хувилбарыг сонгох боломжийг олгосон. Нүүрсний нөөц газрын ойролцоо цахилгаан
станц баригдах бөгөөд Оюу Толгой төслийн талбайд цахилгаан дамжуулах шугам баригдана гэж
үзэж байгаа.
Оюу Толгой төсөл эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ ихтэй төсөл бөгөөд эхлэл үеийн эрчим хүчний
эрэлт хэрэгцээ нь 100 МВт – аас хэтрэх ба цаашдаа урт хугацаанд ашиглах 200 МВт- ын хүчин
чадалд хүртэл өснө. Үйлдвэрлэл болон аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор эрчим хүчний
найдвартай болон тогтвортой хангамж шаардагдана.
Төслийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах үүднээс олон төрлийн түлш болон технологийн
хувилбаруудыг тооцож мөн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд урт хугацааны эрчим хүчний эх үүсвэр нь
Монголоос байна гэсэн шаардлагыг харгалзан үзсэн. Цахилгаан эрчим хүчийг авч болох
сонголтуудад:
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Одоогийн Монгол улс дахь эрчим хүчний сүлжээ



Өмнийн Говийн бүсэд байрлах шинэ нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станц



Өмнийн Говийн бүсэд байрлах шинэ хийн галлагаатай цахилгаан станц



Төслийн бүсэд байрлах шинэ дизель цахилгаан станц



Нар, салхи болон биотүлш зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах

Дээрх хийсэн судалгаанаас үзэхэд нүүрс нь төслийн уурхайг эрчим хүчээр хангах тоног
төхөөрөмжийн хамгийн тохиромжтой түлш хэмээн үнэлэгдсэн байна. Нарийн хувилбаруудын
судалгааг БОНБНҮ-ий Цамхилгаан станцын хэсгээс дэлгэрэнгүй дурьдсан байгаа.
Цахилгаан станцын Байгаль орчин нийгмийн үнэлгээний нэг хэсгийн хүрээнд олон төрлийн
түлшний нөөц дээр боломж болон зардал/ашгийн талаар судалгааг гаргах үүднээс хувилбаруудын
өргөтгөсөн шинжилгээг хийх бөгөөд үүгээр нүүрс нь төслийн шаардлагыг хангаж чадахуйц
технологийн болоод эдийн засгийн хувьд боломжтой цор ганц түлшний эх үүсвэр мөн эсэхийг
тодорхойлох юм. Хэрэв нүүрс нь цор ганц хувилбар болж байгаа бол дараагийн судалгаанууд нь
өгөгдсөн загварын дагуу технологийн сонголтууд нь дулааны тал дээр бүтээмж өндөртэй мөн
бохирдлын хэмжээ нь стандартад нийцсэн байх тал дээр чиглэгдэнэ (нүүрсний найрлага, станцын
байршил, усны хүртээмжийн асуудал, станцын хэмжээ мөн үйл ажиллагаа зэргийг хамруулна).
Үнэлгээ нь нүүрснээс гаргаж буй эрчим хүчтэй хамтран цахилгаан нийлүүлэх эсвэл дангаараа
гэрэлтүүлэг эсвэл/ба дулааныг хангах хувилбар дээр сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах чиглэлийн
судалгааг хамруулна. Оюу Толгой нь мөн өргөн хүрээг хамарсан цахилгаан станцын ашиг тусыг
хүртэх боломжуудын талаар үнэлгээ хийх юм. Тухайлбал цахилгаан станцын эрчим хүчний хүчин
чадлын зарим хэсгийг олон нийтийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангахад чиглүүлэх мөн Оюу Толгой
болон Өмнийн Говийн бүсэд өргөн хүрээг хамарсан сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих санал
санаачлагыг харгалзан үзэх зэрэг байна.
Монгол улсын дүрэм журмын дагуу БОНБНҮ-г хийх явцдаа цахилгаан станцын нарийвчилсан ТЭЗҮийн судалгааг давхар хийсэн байна.
Төслийн дараагийн шат (2-р шат)-ны нэг хэсэг болох Цахилгаан станцын төлөвлөлтийн шатанд явж
байгаа тул энэхүү БОННБҮ-ний судалгаанд оруулах бүрэн мэдээлэл баримт хараахан байхгүй
байна. Иймд нэмэлт БОННБҮ-ний тайланг тусад нь цахилгаан станцад зориулан бэлтгэх юм.
Цахилгаан станцад Оюу Толгой төслийн Төслийн стандартуудтай ижил стандартууд хэрэглэгдэх
бөгөөд үүнийг энэхүү БОННБҮ-ний тайланд оруулсан байгаа. Цахилгаан станц дээр төслийн
үндсэн БОННБҮ дээр Төслийн зээлдэгч нараас хийсэн хөндлөнгийн бие даасан хяналт хийсэний
адил хөндлөнгийн хяналт хийгдэх ба үүнд түлшний нөөцийн техникийн болон эдийн засгийн
боломж, өгөгдсөн загварын дагуух дулааны үр ашигт байдал болон бохирдлын стандарттай
холбоотой технологийн сонголтууд мөн сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах талаарх нөөц бололцоо
зэрэг дээр бие даасан хөндлөнгийн мэргэжилтний санал дүгнэлтийг оруулах юм.
Өнөөг хүртэлх судалгаанууд дээр үндэслэн Оюу Толгой нь нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станц нь
төсөлд цор ганц боломжит эрчим хүчний эх үүсвэрийг төлөөлж байна. Дээр дурьдсанчлан эрчим
хүчээр хангах хувилбаруудын судалгаа нь Цахилгаан станцын Байгаль орчин, нийгмийн
нарийвчилсан үнэлгээнд дэлгэрэнгүй орох болно. Нүүрсээр эрчим хүчийг хангах тал дээр Оюу
Толгой нь урт хугацаан дахь эрчим хүчээр хангах найдвартай бөгөөд үр ашигтай хэмээн 2
хүвилбарыг нарийвчлан авч үзсэн байна. Үүнд



Хувилбар 1 – Оюу Толгой төслийн талбай дээр нүүрсээр галалдаг цахилгаан станц барих
(150 МВт – ын гурван хэсэг дээр нь ирээдүйн боломжит өргөтгөл ); ба



Хувилбар 2 – Таван Толгой төслийн талбай дээр нүүрсээр галладаг цахилгаан станц барих
(150 МВт – ын дөрвөн хэсэг) болон Оюу Толгой төслийн талбайд давхар холболттой 220 Кв
– ийн дамжуулах шугам босгох.

Төслийн барилгын ажлын үе шатанд болон ашиглалтанд оруулахаас өмнө хангалттай эрчим
хүчээр хангах зорилгоор Оюу Толгой одоогийн байдлаар Уурхайн лицензит талбай дотор ажиллаж
буй 20 МВт – ын хүчин чадалтай дизель цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүрийн сүлжээг ажиллуулж
байна. Үүнийг 40 МВт хүртэл өргөтгөхөөр төлөвлөсөн.
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Төслийн урт хугацааны эрчим хүчний хэрэгцээг Уурхайн лицензит талбай дотор барьсан 2014 оны
дөрөвдүгээр улиралд ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн шинэ цахилгаан станцаас хангахаар
төлөвлөсөн. Уг цахилгаан станцаар Оюу Толгой төслийг ашиглалтад өгөхөд (ба төслийн
үлдвэрлэлийг эхлэхэд) шаардагдах эрчим хүчээр хангах буюу эсвэл БНХАУ-ын ӨМӨЗО-оос хангах
цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнээс 220 Кв – ийн эрчим хүчний шугамаар дамжуулан импортлох,
одоогоор ашиглалтанд оруулахад буюу эхний үеийн үйлдвэрлэлд ашиглахаар төлөвлөсөн эрчим
хүчний хангамжийг орлох болно.
Оюу Толгой уурхайн лицезит талбай доторхи Цахилгаан станцын талбайн байрлалыг тодорхой
байдлаар тодорхойлох бөгөөд түлш болон түүхий эдийн шаардлага, усны эрэлт хэрэгцээ,
хангамжийн тогтолцоо болоод төлөвлөсөн цахилгаан станцын хүчин чадал мөн түүнчлэн
технологийн шаардлагыг тодорхойлох эхний судалгаануудыг хийж дууссан. Цахилгаан станцыг
Төслийн стандартуудад болон нэн ялангуяа Европын холбооны агаар мандалд ялгаруулах хийн
32
шаардлагууд
, ОУСК- ын БОЭМАА-ны зааварчилгаанд тусгасан Дулааны эрчим хүчний
стандартуудад болон Монгол улсын Засгийн газрын стандартуудтай нийцсэн зураг төсөлтэй
байхаар төлөвлөх болно.
Төслийн дараагийн нэмэлт шат (2-р шат) дахь Цахилгаан станцын төлөвлөлтийн ажил явж
байгаатай холбоотой БОННБҮ-нд оруулах бүрэн хэмжээний мэдээлэл хараахан байхгүй байна.
Иймд, Оюу Толгойн цахилгаан станцад зориулсан нэмэлт БОННБҮ-г нэмэлт байдлаар бэлтгэнэ.
Оюу Толгой төсөл болон БОННБҮ-ний төслийн стандартууд нь цахилгаан станцад ижил хамаарах
юм. Төслийн зээл олгогчдын зүгээс төслийн үндсэн БОННБҮ-нд хийсэн хөндлөнгийн бие даасан
шалгалттай адилаар шалгалтыг хийх ба үүнд техникийн болон эдийн засгийн тал дээрх түлшний
нөөц, дулааны үр ашигт байдлын тал дээрх технологийн сонголт болон өгөдсөн загвар дахь
бохирдлын стандарт мөн эрчим хүчийг холимог байдлаар нийлүүлэхэд сэргээгдэх эрчим хүчийг
ашиглах боломж зэргийг оруулсан бие даасан мэргэжилтний техникийн саналыг оруулах юм.
Оюу Толгойн цахилгаан станцын төслийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг цахилгаан станцын урьдчилсан
БОНБНҮ– ний төсөлд дараахи байдлаар тодорхойлов:
Уг станц тус бүрдээ даавуун шүүлтүүртэй нүүрсээр галладаг шингэрүүлэн шатаагч уурын зуухтай,
турбин үүсгүүртэй бөгөөд холбогдох туслах төхөөрөмжүүдтэй таван хэсгүүдээс бүрдэнэ.
Станцын бусад төхөөрөмжүүдэд:



Утаа гадагшлуулах хоёр яндан;



Цахилгаан эрчим хүчний сэлбэлтийн дэд станц;



Ус цэвэрлэх болон хангах төхөөрөмж;



Нүүрс хүлээн авах, ялгаж хадгалах хэсэг;



Үнс зайлуулах болон станцын бусад үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүд.



Нүүрсийг зэргэлдээх бүс нутгийн нүүрсний уурхайгаас талбай руу ачааны машинаар болон
дараа нь галт тэргээр зөөвөрлөнө.



Гүний усны нөөцийг хамгаалах үүднээс станцыг агаараар хөргөдөг байхаар төлөвлөсөн.



Станцад хэрэглэгдэх болон бусад хэрэгцээний усыг уурхайн усан хангамжийн эх үүсвэр
болох Гүний Хоолой уст давхаргаас хангана.



Оюу Толгой уурхайн төслийн цахилгааны хэрэгцээг эхлээд 150 МВт – ын гурван ширхэг
турбинт үүсгүүрээс хангана.
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Оюу Толгойн нүүрсэн галлагаатай цахилгаан станцын төсөл. Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын
нарийвчилсан үнэлгээний тайлан. Найтур Фриендли ХХК, 2011
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Төслийн ачаалал нэмэгдэх буюу гадны хэрэглэгчийн цахилгааны хэрэгцээ шаардлага урган
гарч ирэх тохиолдолд дөрөв болон тав дахь хэсгийг суурилуулах болно.



Үйлдвэрийн утааг хянах зорилгоор янданд Утааг тогтмол хянах системийг (УТХС)
суурилуулна. Агаарын чанарын стандартыг хангах зорилгоор цэвэршүүлэлтийн хянагч
суурилуулах бөгөөд үүгээр SOx, NOx болон нийт агууламжийг хянана.



Хийн бүрэлдэхүүн хатуу хэсгийг зайлуулах зорилгоор агаарт ялгаруулах утааг даавуун
шүүлтүүр хэрэглэн шүүх ба SOx – г бууруулах зорилгоор шохойн чулуу (карбонат кальци)
нэмэх болон хаягдал хийнд NOx – ийн агууламжийг багасгахын тулд шаталтын
температурыг оновчтой болгоно.



Нүүрсний хаягдал үнс болон тоосонцорыг Оюу Толгойн уурхайн Хаягдал хадгалах
байгууламж руу тээвэрлэхээс өмнө тоосжилтыг хянах зорилгоор усаар ангижруулна.



Цех, агуулахын хэсэг болон цахилгаан станцын барилгын ажилчдын түр кэмп зэрэг
барилгын объектууд.

Цахилгаан станцын төслийн дэвсгэр зургийг Зураг 13.55 – т үзүүлсэнээр энэ нь бараг бүхэлдээ Оюу
Толгой төслийн УЛТ – д багтаж байгаа. Цахилгаан станцын төслийн дан ганц элемент УЛТ – н
гадна байрлаж байгаа; төслийн талбай руу хийх нүүрсний тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөхөд шаардагдах
Таван Толгой – Гашуун Сухайтын зам болон УЛТ холбох шинэ замын 5-10 км – ийн хэсэг. Холбох
замын маршрутын зурвас хэсэг болон үндсэн шугам тогтоогдоогүй байгаа.
Зураг 13.5: Оюу Толгойд баригдах цахилгаан станцын төлөвлөсөн байршил

Цахилгаан станцын БОННБҮ нь цахилгаан станцын дэд бүтцийн шаардлагыг үнэлэх болно.
Одоогоор цахилгаан станцын төслийн хэрэгцээг Оюу Толгой уурхайн төсөл буюу гуравдагч тал
хэрэгжүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран одоогийн байгаа болоод төлөвлөгдсөн дэд бүтцийн
хөгжлөөр хангахаар хүлээгдэж байна (УЛТ – н гадна талд байгаа нүүрс тээвэрлэхэд хэрэглэгдэх
замын нэг шинэ хэсэгээс бусад).
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Оюу Толгойн цахилгаан станцын төсөлд дараахи зүйлстэй үүсэх харилцан үйлчлэлийн улмаас бие
биедээ нөлөөлөх болон хуримтлагдах нөлөөлөл гарч болно:




Оюу Толгойн уурхайн төсөл:
o

Агаарт ялгаруулах хийн хаягдал;

o

Бохир ус зайлуулах;

o

Үзэгдэх орчны нөлөөлөл;

o

Дуу чимээ;

o

Барилгын ажилчдын кэмп; ба

o

Цахилгаан эрчим хүч түгээх дэд бүтэц.

Бусдын эзэмшиж байгаа болон ажиллуулж буй дэд бүтэц:
o

Цахилгаан станцыг нүүрсээр хангах нүүрсний уурхай; ба

o

Барилгын материал болон нүүрс тээвэрлэх авто зам.

Хэдийгээр агаарт хий ялгаруулахаас бусад талаараа цахилгаан станцын төслийн нөлөөлөл
төслүүдээс үзүүлэх нөлөөллүүд дунд ялихгүй бага хувийг эзэлж байгаа ч үүсэж болох
хуримтлагдах нөлөөллийг уг цахилгаан станцын БОННБҮ– ээр үнэлнэ. Эдгээрийг цахилгаан
станцын БОННБҮ– ээр үнэлж тайлагнах болно. Гол үүсэж болох хуримтлагдсан нөлөөллүүдийг
доор дурьдав. Үүнд:
Газар
Цахилгаан станцыг барих явцад барилгын суурийг хийх болон барилгын материалыг хадгалах
зэргээс үүдэн газар эвдэгдэх болно.
Агаарын чанар
Цахилгаан станц нь тоос тоосонцор, хийн төрлийн бохирдуулагчуудыг ялгаруулах мөн барилгын
шатанд авто хэрэгслийн замын хөдөлгөөн зайлшгүй бөгөөд үүнээс үүдэн үнс агаарт хийсэх зэрэг
боломжтой юм. Хяналтгүй үнс болон хог хаягдлыг хаях нь салхиар дамжуулан хөрсийг мөн
бохирдуулна.
Хөрс
Автомашины замын хөдөлгөөнөөс мөн барилгын талбайн газрын ажил зэргээс үүдэн хөрс нь
эвдэгдэн талхлагдана. Эвдэрсэн хөрс нь салхинаас үүдэх элэгдэлд эмзэг байдаг байна. Барилгын
ажлаас үүдэн шимт хөрс нь эвдэгдэх ба үүнийг аливаа газрын нөхөн сэргээлтэд ирээдүйд ашиглах
үүднээс ургамал тарих зорилгоор овоолон нөөцөлнө. Хэрэв эвдэрсэн хөрс нь нөхөн сэргээгдээгүй
тохиолдолд хөрсний доройтол нь зайлшгүй юм. Нүүрс тээвэрлэлт болон цахилгаан станцын үнс нь
хөрсийг бохирдуулж мэдэх юм.
Усны нөөц
Хэрэв цахилгаан станцын товлосон байршил нь Ундай голын сав газрын дагуу бол цахилгаан
станцын үйл ажиллагааны явцад гарч болох боломжит хөрсний болон агаарын бохирдол нь газрын
гадаргуун усны бохирдлыг бий болгож болно. Ундай голын түр урсац болон 2-3 удаагийн үерийн
улмаас бараг нөлөөлөлгүй байх юм.
Ургамал
Цахилгаан станцын барилгын талбайн ургамлан бүрхэвч нь хуулагдах юм. Энэ нь олон зүйлийн
ургамал болон бүрхэвчийг устгахад хүргэнэ. Автомашины замын хөдөлгөөн болон барилгын ажлын
явцад устах аюултай мөн ховор урамлын зүйлүүд өртөж болох юм.
Амьтан
Цахилгаан дамжуулах дэд бүтэц болон бусад тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт болон үйл
ажиллагааны аваар осол нь шувуудыг цахилгаанд цохиулан үхэх буюу гэмтээхэд хүргэж болзошгүй
тулд Монгол улсад үүнийг чухалчилан анхааран үздэг.
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Түүхийн болон соёлын өв
Цахилгаан станцын
тооцоотой байгаа.

барилга нь түүхийн болон соёлын өвд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэсэн

Нийгэм ба эдийн засаг
Төлөвлөж буй цахилгаан станцын төсөл болон зорилго нь эрчим хүчний хангалт хангалтгүй бус
нутгийн нийгэм болон эдийн засагт сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх ёсгүй.

13.11.6 Уурхайн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн уртасгасан хугацаа
Оюу Толгой төслийн ашиглагдах хугацааг сунгах нь Өмнийн Говийн бүс нутаг болон илүү өргөн
хүрээгээр Монгол улсын төслөөс хүртэх эдийн засгийн болон арилжааны ашгийг нэмэгдүүлэх
болно.Үүнд:



Оюу Толгойн ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болон ханган нийлүүлэгч нарын ажил
эрхлэлтийн боломж нэмэгдэх;



Цалин хөлс болон бараа үйлчилгээ худалдан авалтаас улбаалж Өмнийн Говийн бүс нутаг
болон Монгол улсад орж ирэх эдийн засгийн урсгал нэмэгдэх;



Монгол улсын засгийн газрын г шууд болон шууд бус татварын орлого нэмэгдэх;



Монгол улсын засгийн газарт ногдол ашгаас олох орлого нэмэгдэх.

Оюу Толгой төслийн үргэлжлэх хугацаа уртассанаар энэ бүлэгт хэлэлцсэн бүс нутгийн
хуримтлагдсан нөлөөллүүд тохиолдох магадлалыг нэмэгдүүлэх болно.
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай
Оюутолгой төслийн Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг англи хэл дээр
боловсруулж, монгол хэл рүү орчуулав.
Оюутолгой ХХК уг үнэлгээг монгол хэл рүү нягт нямбай, үнэн зөв орчуулахад хичээнгүйлэн
ажилласан болно. Гэвч орчуулгын элдэв хүндрэлээс шалтгаалж, англи болон монгол хувилбарын
хооронд ямар нэг зөрүү гарч болохыг үгүйсгэх аргагүй юм. Хэрэв орчуулгын үнэн зөвтэй холбоотой
ямар нэгэн эргэлзээ төрвөл баримт бичгийн албан ёсны хувилбар болох англи хувилбарыг уншина
уу.
Оюутолгой ХХК нь орчуулгын үнэн зөв, бүрэн төгс байдлын талаар ямар нэг баталгаа гаргахгүй
бөгөөд Оюутолгой ХХК нь орчуулгатай холбогдон шууд болон шууд бусаар үүссэн аливаа (Гэрээ,
хэлцэл, гэм хорын дагуу буюу холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу үүссэн г.м) хохирлыг
хариуцахгүй болно.
Та уг орчуулгын алдаа, дутагдал болон орчуулгыг сайжруулах талаарх санал, зөвлөмжөө
OTESIA@ot.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
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