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1.

ТӨСЛИЙН TAНИЛЦУУЛГА

Эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн сайн сайхан байдал, байгаль орчноо хайрлах ухамсар, хүчтэй
засаглал, нэгдмэл систем зэрэг нь бидний бизнесийн үйл ажиллагаандаа баримтлах
тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад чиглэдэг. Бид тогтвортой хөгжлийг бий болгохын тулд
тогтвортой хөгжлийн бодлогыг бизнесийн төлөвлөлт, шийдвэр гаргах үйл явцад
1
баримталдаг.
Хүний эрх, нийгмийн шударга ёс, байгаль орчинд ээлтэй менежментийг дэмждэг, бизнесийн
чөлөөт шударга өрсөлдөөний орчинд хөгжиж дэвшихийг эрмэлздэг байгууллагууд, нийгэмд сайн
2
сайхан зүйлсийг бий болгоход хувь нэмрээ оруулж чаддаг гэдэгт бид итгэдэг .

1.1

ТӨСЛИЙН ТОЙМ

Оюу Толгой ХХК (цаашид “Оюу Толгой” буюу “Төсөл хэрэгжүүлэгч” гэх) урьд нь “Айвенхоу Майнз
Монголиа” нэртэй байсан ба Монгол орны Өмнийн говийн бүс буюу Өмнөговь аймгийн Ханбогд
сумын нутагт алт, зэсийн Оюу Толгой орд газар (цаашид “төсөл” гэх)-ыг ашиглах төслийг
хэрэгжүүлж байна.
Уг төсөл буюу Оюу Толгойн орд газар нь Монгол улсын хамгийн том алт-зэсийн орд бөгөөд
дэлхийн хэмжээнд ашиглагдаагүй байгаа хамгийн томоохон алт-зэсийн орд газруудын нэг юм. Уг
орд газар нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 600 км-ийн зайд, МонголХятадын хилээс хойш 80 км-ийн зайд байрладаг (Зураг 1.1 харна уу).
Зураг 1.1: Төслийн байршил

Тус төсөл нь дараах үндсэн байгууламжууд болон үйл ажиллагаануудаас бүрдэнэ. Үүнд:

1

Оюу Толгой төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч
http://www.riotinto.com/index_ourapproach.asp
2

Рио

Тинтогийн

бизнес

явуулах

Оюу Толгойн дийлэнх хувьцааг эзэмшигч Айвенхоу Майнз Лимитед компанийн, Айвенхоу
Толгойн
үнэт
зүйлс,
үүрэг
хариуцлагын
тунхаглалуудад
тусгасан
http://www.ivanhoemines.com/i/pdf/Values-Resp_V6.pdf
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Ил болон далд уурхайн үндсэн болон дагалдах барилга байгууламжуудыг барих, ашиглах үйл
ажиллагаа;
3
Хоногт 100,000 тонн хүдрийн баяжмал боловсруулах хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэрийн
барилгын ажил ба ашиглалт /хоногт боловсруулах хүдрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой/;
Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ) болон Хаягдал чулуулгийн овоолго (ХЧО)-ын барилгын
ажил ба ашиглалт;
Барилгын ажлын үе шатанд ажиллах ажилтны тоо 2011 оны 12 сард ойролцоогоор 14800 буюу
хамгийн их хэмжээнд хүрсэн бөгөөд Төсөл тухайн үедээ хамгийн олон ажилтантай ажил олгогч
болсон юм. Нийт ажилтнуудын 10000 буюу 67% нь Монгол ажилчид юм. Түүнчлэн Оюу Толгой
нь 3,300 Монгол иргэдэд сургалт явуулж байгаа бөгөөд эдгээр хүмүүсээс Оюу Толгой компанид
ажилд авах боломжтойгоос гадна Монголын эдийн засагт мэргэжилтэй боловсон хүчнийг
бэлтгэн нийлүүлж байгаа юм.
Усны цооногийн талбайг байгуулах, уурхайн талбайгаас зүүн хойд зүгт 35-70 км-ийн зайд
байрлах Гүний хоолойн сав газар, уст давхаргуудаас ус дамжуулах хоолой, өндөр хүчдэлийн
шугам болон төслийн талбай руу хүрэх авто замын барилгын ажил;
Оюу Толгойгоос Гашуунсухайтын хилийн боомт хүртэлх авто зам барих, ашиглах (олборлосон
зэсийн баяжмалыг БНХАУ руу экспортлох зорилготой);
БНХАУ-ын хилээс Оюу Толгой уурхайн талбай руу татах 220кВ-ын цахилгаан эрчим хүч
дамжуулах шугамын барилгын ажил, ашиглалт; ба
Оюу Толгой төслийн талбай руу болон талбайгаас гадагш хүн, бараа материал, тоног
төхөөрөмж зөөвөрлөх зориулалт бүхий олон улсын стандартад нийцсэн нисэх онгоцны
буудлын барилгын ажил.

Төслийн эрчим хүчний хангамжийн урьдчилсан нөхцөлүүдийг Монгол Улсын Засгийн газартай
байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ)-нд заасан. ХөОГ -ээр эхний ээлжинд Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улсаас төслийн эрчим хүчийг импортлох зорилгоор (Эрчим хүчний эхэн үеийн
хангамж) 220кВт-ын өндөр хүчдэлийн шугам барихыг Оюу Толгойд зөвшөөрсөн. Энэ нь төслийг
Монгол улс дахь эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах хүртэлх түр зуурын шийдэл юм. ХөОГ -ээр
төслийн нийт эрчим хүчний хэрэгцээг хүдэр боловсруулалтын үйл ажиллагаа эхэлснээс хойшхи
эхний 4 жилд (одоогийн төлөвлөгөөгөөр 2017 оны эхэн хүртэл) багтаан Монгол дахь эх үүсвэрээс
хангахыг Төсөл хэрэгжүүлэгчээс шаардаж байгаа юм. Оюу Толгой төслийн нийт эрчим хүчний
хангамжаа ХөОГ-нд заасан хугацаанаас хоёр жилийн өмнө дотоодын эх үүсвэрээс авахаар
төлөвлөж байна.
Төслийн урт хугацааны эрчим хүчний хангамжийг уурхайн лицензит талбайд барих шинэ цахилгаан
станцаас хангана. Цахилгаан станц нь ашиглалтанд ормогцоо төслийг шаардлагатай эрчим хүчээр
хангаж буй Эрчим хүчний эхэн үеийн хангамжийн эх үүсвэрийг орлоно.
Оюу Толгой нь цахилгаан станцтай хамааралтай дараах зүйлсүүдийг тодорхойлох, тодруулах
зорилгоор урьдчилсан судалгаануудыг хийсэн. Үүнд:


Уурхайн лицензит талбай дахь байршил;



Хүчин чадал ба технологийн шаардлагууд;



Түлш болон түүхий эдийн шаардлагууд; ба

 Усны хэрэгцээ.
Оюу Толгой нь Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ (БОНБНҮ)-г Монгол
улсын холбогдох стандарт, шаардлагуудын дагуу хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд энэхүү үнэлгээг Монгол
Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-аар батлуулж, олон нийтэд дэлгэсэн
байна.
Төслийн дараах үе шатны (Үе шат 2)
холбогдуулан энэхүү Байгаль орчин,
дүүрэн мэдээлэл оруулах боломжгүй
нэмэлт БОННБҮ хийгдэнэ.
Төсөлд

хүрээнд цахилгаан станцын төлөвлөлт хийгдэж байгаатай
нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОННБҮ)-нд бүрэн
байна. Иймд, цахилгаан станц барихтай холбогдуулан
хэрэгжүүлж буй болон энэхүү БОННБҮ-ний дараагийн

3

Эхний үед хоногт хамгийн ихдээ 110,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай байх бөгөөд засвар
үйлчилгээ хийх хугацаанд дунджаар 100,000 тонн хүдэр боловсруулах юм.
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бүлгүүдэд тусгагдсан Төслийн ижил стандартуудыг цахилгаан станцын БОННБҮ-нд баримтална.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг С13: Хуримтлагдах нөлөөлөл-ээс харна уу.
Төслийн байршил болон эдгээр гол байгууламжуудын байршлыг Зураг 1.2 ба 1.3-т харуулсан
байна.
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Зураг 1.2: Төслийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд
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Энэхүү БОННБҮ-ний хүрээнд хоногт 100,000 тонн хүдрийн баяжмал боловсруулах хүчин чадал
бүхий баяжуулах үйлдвэр, мөн хоногт 160,000 тонн хүдэр олборлох дэд бүтэц бүхий Өмнөд Оюу
4
толгой ордын зэс, алтны ил уурхайг барьж байгуулах үйл ажиллагааг хамруулсан болно . Тус хүчин
чадлын хэмжээг дараагийн 4 жилд Хойд Хюго гүний уурхайд блокчилсон олборлолт явуулснаар
нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн.
Гүний уурхайн хүдрийн олборлолт нэмэгдсэнээр үйлдвэрийн хүчин чадлыг өргөжүүлэх шаардлага
гарч байгаа юм. Түүнчлэн Оюу Толгой нь Төсөл хэрэгжих 27 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн хүчин
чадлыг хоногт 160,000 тонн болгон нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлж байна. Үйлдвэрийг
өргөжүүлэхийн тулд одоо хэрэглэж буй усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, шинээр усны нөөц олж тогтоох,
ус ашиглах зөвшөөрөл авах хэрэгцээ бий болно. Өргөтгөлтэй холбоотой гарч буй нэмэлт ус
ашиглалтын асуудлыг Монгол Улсын Засгийн газартай зөвшилцсөн. Гүний хоолойн уст давхаргын
нэмэлт усны нөөцийн талаарх мэдээллийг нэгтгэж дууссаны дараа баяжуулах үйлдвэрийн
өргөтгөлтэй холбоотойгоор шаардагдах нэмэлт усны нөөц ашиглах (Гүний хоолойн уст давхаргаас
авах усны хэмжээ ихэснэ) зөвшөөрлийг Монгол Улсын Засгийн газраас хүсэх болно.
Үйлдвэрлэлийн хэмжээг хоногт 160,000 тонноос нэмэгдүүлэх асуудал нь одоогийн шатанд таамаг
төдий байгаа бөгөөд Оюу Толгой, Рио Тинто, Айвенхоу Майнз нар эцсийн шийдвэр гаргаагүй
байна.
Оюу толгой нь өөрийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогын дагуу үйл
ажиллагааны эдийн засаг, байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгэмд үзүүлэх
нөлөөллүүдийг бүхэлд нь үнэлж, боломжтой тохиолдолд сөрөг нөлөөллүүдээс зайлсхийх,
зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд тэдгээрийг бууруулах, арилгах, харин эерэг нөлөөллүүдийг
өргөжүүлэн дэмжих нөхцөлийг ханган ажиллах үүрэгтэй юм.
Оюу Толгой нь байгалийн нөөц баялгийг ашиглах, төсөл боловсруулах, байгаль орчин, нийгэмд
5
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаандаа Монгол улсын холбогдох хууль
тогтоомжийг мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ олон улсын тэргүүн туршлагуудыг ч хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн. Энэхүү БОННБҮ--д Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)-ийн Нийгэм, байгаль
орчны тогтвортой байдлын талаарх гүйцэтгэлийн стандарт (2006 он), Европын сэргээн босголт,
хөгжлийн банк (ЕСБХБ)-ны Байгаль орчин ба нийгмийн бодлого (2008 он)-д заасны дагуу уурхайн
үйл ажиллагаанд олон улсын тэргүүн туршлагуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг дурьдсан.
Энэхүү БОННБҮ-ний төслийг төсөлд оролцогч талууд болон олон нийтэд зориулан ил тод хэвлэн
нийтлэх бөгөөд тэдний санал зөвлөмжийг тусгаж, шаардлагатай тохиолдолд шинэчлэх юм. Энэхүү
БОННБҮ-г Оюу Толгой Төслийн байгаль орчин, нийгмийн бодлогууд болон ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн
стандартууд, ЕСБХБ-ны бодлогын шаардлагууд, зарим арилжааны банкнуудын баримталдаг
6
“Экватор” зарчмуудын дагуу боловсруулсан бөгөөд олон улсын санхүүгийн байгууллагуудаас
төслийн санхүүжилт авахад ашиглах боломжтой.
Оюу Толгойн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлого (мөн нийгмийн асуудалд
анхаарлаа хандуулсан)-ыг дор үзүүлэв.
Оюу Толгой ХХК-ийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин (ЭМААБО)-ны бодлогод
заасан үүргүүд нь бидний үйл ажиллагааны салшгүй чухал хэсэг юм. ЭМААБО-ы асуудлуудыг үр
дүнтэй зохицуулах нь манай бизнесийн стратегийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэхүү бодлогыг
баримталж мөрдлөг болгосноор бид Оюу Толгой төслийн бүх оролцогчдын дунд осол, зөрчилгүй
ажиллах орчинг бий болгох, ЭМААБО-ны менежментийн тэргүүн туршлагуудыг нэвтрүүлэх
боломжтой юм.

4

Үйлдвэр зогсох болон засвар үйлчилгээний ажил хийх үеийн дундаж хүчин чадал юм. Ингэснээр хоногт
дунджаар 100,000 тонн хүдрийн баяжмал боловсруулахын тулд эхний ээлжинд баяжуулах үйлдвэрийн хүчин
чадал хамгийн ихдээ хоногт 110,000 тонн байх юм.
5

Оюу Толгой ХХК-ийн ажиллагсдын
http://en.ot.mn/page/39.shtml -аас харна уу
6

иргэний

харъяаллын

талаарх

дэлгэрэнгүй

мэдээллийг

Экватор зарчмуудын талаар www.equator-principles.com -аас үзнэ үү
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Зорилго

Зорилгодоо хүрэх алхмууд


Олонд танигдсан сайн чанарын ЭМААБОБ-г боловсруулж
манайд үйлчилгээ үзүүлэгч болон бүтээгдэхүүн ханган
нийлүүлэгчүүдийг хамруулан амжилттай хэрэгжүүлэх.



Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001 стандартыг
хэрэгжүүлэх.

Хариуцлагын зарчмуудыг сахиж, үйл
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах.



Монгол улсын хууль тогтоомж, компанийн дүрэм журмыг сахих;
олон улсын холбогдох хэм хэмжээг дагаж мөрдөх.

ЭМААБО-той холбоотой аюул осол,
байгаль
орчны
бохирдуулахаас
урьдчилан сэргийлэх,
тогтвортой
хөгжлийг дэмжих.



ЭМААБО-той холбоотой болзошгүй сөрөг нөлөөллийг илрүүлж,
ЭМААБО-ны эрсдэлийн үр ашигтай хяналтаар хангах.



ЭМААБО-ны эерэг нөлөөллийг
хадгалах арга хэмжээ авах.

Компанийн ЭМААБО-ны
зорилго зорилтод хүрэх.



Өмнийн Говийн бүсийн биологийн төрөл зүйлд эерэг нөлөө
үзүүлэхүйц үйл ажиллагаа явуулах, холбогдох арга хэмжээ авах.



Үйл ажиллагааны шинэ, хэмжигдэхуйц зорилго
боловсруулж оролцогч талуудад танилцуулах.



ЭМААБО-ны бодлогын
хэрэгжилтийг сайжруулах
санаачлагуудыг илрүүлэх, шагнаж урамшуулах.



ЭМААБО-ны бодлогыг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулахад
шаардагдах үр дүнтэй нөөц, эх сурвалж бэлэн байгаа эсэхийг
нягтлах, гарсан осол аваарыг магадлан шинжлэх.



ЭМААБО-ны бодлогын зорилго зорилтыг биелүүлэхэд бүх
ажилтан хувь нэмрээ оруулах тул ажилтнуудын дунд ЭМААБОны сургалтыг зохион байгуулах, ингэхдээ нөөцийг зохистой
ашиглах, төлөвлөх.



Тогтвортой хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд компанийн
ажилтнууд болон туслан гүйцэтгэгчдийг татан оролцуулах,
хөхүүлэн дэмжиж.

Байгалийн үнэт баялгыг зөв зохистой
ашиглаж, үйл ажиллагаанаас үүссэн
завсрын
дайвар
бүтээгдэхүүний
ашиглалтыг
хариуцлагатайгаар
зохицуулах.



Нөөцийн (усны нөөц) зөв зохистой ашиглах зорилтыг тогтмол
боловсронгуй болгон бусад нөөцүүдийг ухаалаг ашиглаж буйг
хянах.



Хэрэглээг багасгах, бүтээгдэхүүнийг дахин ашиглах, дахин
боловсруулах замаар хог хаягдал болон бохирдлыг багасгах.

Уул уурхайн үйл ажиллагааны талаар
эерэг хандлагыг бий болгохын тулд
оролцогч талууд болон
иргэдтэй
тогтвортой, найрсаг харилцааг үүсгэх.



Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг боловруулан эхлүүлж орон
нутгийн иргэдийг оролцуулан Хамтарсан хяналт шалгалт хийх.

ЭМААБО-ны бодлогын дээд зэргийн
хэрэгжилтийг
хангах
ба
үйл
ажиллагааг байнга сайжруулах.

бодлогын

Эрүүл, аюулгүй ажлын орчин нь
төслийн эрхэм зорилгуудын нэг
гэдгийг компанийн ажилчид болон
хамтран ажиллагсаддаа ойлгуулж
эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх.

тодорхойлж

үргэлжлүүлэн

зорилтыг
шинэ

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ
Төсөл хэрэгжүүлэгч нь Монгол Улсад бүртгэлтэй Оюу Толгой ХХК бөгөөд хувьцаа эзэмшигчид нь:
 Айвенхоу Майнз Лимитед (66%);
 Монголын Улсын Засгийн газар (34%) юм.
Айвенхоу Майнз Лимитед нь (“Айвенхоу”) (IVN:TSX,NYSE,NASDAQ) нь Ази номхон далайн бүс
нутагт ашигт малтмалын ордуудад төсөл хэрэгжүүлдэг. Тус компани нь: Оюу Толгой төслийн 66%,
Саус Гоби Ресурс компанийн (SGQ:TSX,1878:HK) 57%, алт-зэс, молибден-ренийн төслүүдийг
хэрэгжүүлж буй Айвенхоу Австрали компанийн 63%, Казахстан улсын Кызыл алтны төслийг
хэрэгжүүлж буй Алтыналмас Гоүлд компанийн 50%-ийг тус тус эзэмшдэг. Рио Тинто Интернэйшнл
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Холдинг Лимитед компани (“Рио Тинто”) нь Айвенхоу Майнз компанийн хувьцааны 51%-ийг
эзэмшдэг ба Рио Тинто Групп компани нь Оюу Толгойн төслийн менежментийг хариуцан
ажилладаг.
7

1.2

8

ТӨСЛИЙН ТОЙМ

Оюу Толгой төслийн эрдэс баялагийн нөөц нь хойд өргөрөгийн 43°00'45", зүүн уртрагийн 106°51'15"
солбилцлуудад байрлах 8,496 га талбайд байрлах ба, 6709A тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөртэй.
(Зураг 1.3)
Эрдэс баялагийн нөөц нь зэс, алт, мөнгө, молибдени зэрэг металлууд агуулсан орд газруудаас
бүрдэнэ. Орд газруудын баттай ба боломжтой зэрэглэлийн нөөц нь 40 тэрбум паунд зэс, 20 сая
9 10
унци алт байгаа бол боломжит нөөц нь алт 25 сая унци, 40 тэрбум паунд зэс байна
Ордын
эрдэсжсэн хүдрийн биет нь урд, хойд зах руу болон орд газрын зах хязгаар нь гүн рүү үргэлжлэн
тогтсон байхыг үгүйсгэхгүй (нөөцийн хэмжээ бүрэн тогтоогдоогүй нээлттэй байгаа) юм.

7

Рио Тинто нь уул уурхайн олон улсын тэргүүлэх компани юм. Лондонд бүртгэлтэй, төв нь Их Британи ба
Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсад байрладаг Рио Тинто плс, болон удирдлага нь Мелбурнд байрладаг
Австралийн хөрөнгийн биржэд бүртгэлтэй Рио Тинто Лимитед компаниудаас бүрддэг. Дээрх 2 компани нь
давхар бүртгэлтэй, нэг аж ахуйн нэгж болох Рио Тинто Группийг үүсгэсэн.
8

2011 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар.

9

Оюу Толгой төслийн Техникийн тайлан, 1010 оны 6-р сар (IDP 10). AMEC Minproc,

10

Геологийн нөхцөлөөр ашигт малтмалын нөөцийг баттай, бодитой, боломжтой гэсэн 3 ангилалд хуваадаг.
Боломжит нөөц гэдэг нь бодитой нөөцийг тодорхойлох доод түвшин. Ашигт малтмалын бодитой нөөц гэдэг нь
боломжтой түвшингээс дээш, баттай түвшингээс доош түвшинг хэлнэ. Ашигт малтмалын нөөц гэдэг нь баттай
болон бодитой нөөцийн эдийн засгийн тооцоог боловсруулан анхан шатны ТЭЗҮ-ээр танилцуулдаг мэдээлэл
юм. ТЭЗҮ-д уул уурхай, боловсруулалт, металлурги, эдийн засгийн болон бусад хүчин зүйлүүдийг тодорхой
тусгасан байх ёстой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.cim.org/committees/cimdefstds_dec11_05.pdf -аас үзнэ
үү.
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Зураг 1.3: Уул уурхайн лицензит талбайн хил хязгаар ба төслийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд
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2009 оны 10-р сард Оюу Толгой, Айвенхоу Майнз ба Рио Тинто компаниуд нь Монгол Улсын
Засгийн газартай ХөОГ-г байгуулсан. Энэхүү ХөОГ-ээр төслийн үйл ажиллагаанд баримтлах
санхүүгийн болон захиргааны дүрэм журмыг тодорхойлж өгсөн. Монгол Улсын Засгийн газар
төслийн 34%-ийг эзэмших ба энэ хувийг тогтоосон хугацааны дараа 16%-аар нэмэгдүүлж болно гэж
заажээ. ХөОГ-г зурахын өмнө гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө биелүүлэх шаардлагатай зарим
урьдчилсан нөхцөлүүдыг тогтоосон. 2010 оны 3-р сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын Засгийн
газраас, Төсөл хэрэгжүүлэгч эдгээр урьдчилсан нөхцөл, шаардлагыг хангасан талаар мэдэгдсэн
юм.
Энэхүү БОННБҮ нь Өмнөд Оюу орд газрын зэс-алтны ил уурхайн барилгын эхний үе шат, хоногт
100,000 тонн хүдрийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр, түүний дэд бүтэц зэрэг болон өдөрт 160,000
11
тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадлыг дэмжих дэд бүтэц зэрэг дээр тулгуурлан хийгдсэн.
Үйлдвэрлэлийн эхний 4 жилийн дотор Хойд Хюго далд уурхайн блокчлон олборлолт эхлэхээр
боловсруулалт нэмэгдэнэ. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын талаархи төсөөлөл нь төлөвлөлтийн эхэн
шатанд байгаа бөгөөд олборлолтын хэмжээ нэмэгдэх асуудлыг БОННБҮ-ний Хуримтлагдах
нөлөөллийн үнэлгээнд харгалзан үзсэн. (Бүлэг С13: Хуримтлагдах нөлөөлөл-ийг харна уу)
12

Энэхүү БОННБҮ-ний тайланд ордын нөөцийг Оюу Толгой төслийн Хөгжлийн цогц төлөвлөгөөнд
тусгагдсан байдлаар авч ашигласан бөгөөд төслийн идэвхитэй хэрэгжих хугацааг 27 жилээр
тооцоолсон болно. Энэхүү далд уурхайн хүдрийн олборлолтын өсөлт нь баяжуулах үйлдвэрийн
хүчин чадлыг өргөжүүлэхийг шаардана. ОТ ХХК нь Төслийн идэвхитэй ажиллах 27 жилийн туршид
хоногт 160,000 тонн хүдрийг боловсруулах хүчин чадлаа нэмэгдүүлэхээр чармайж байна. Энэ
тохиолдолд үйлдвэрийн нэмэгдсэн хүчин чадлыг хангахуйц усан хангамжийн нэмэлт эх үүсвэрийг
олж тогтоох, ус ашиглах зөвшөөрөл авах зэрэг хууль эрх зүй, зохицуулалтын арга хэмжээнүүдийг
авах зайлшгүй шаардлагатай болно. Өргөтгөлийн энэ түвшний усны хэрэглээний шаардлагуудыг
Гүний хоолойн уст давхаргийн усны нэмэлт эх үүсвэрийн мэдээлэл бэлэн болмогц холбогдох
зөвшөөрлийг (Гүний хоолойн уст давхаргаас усны олборлолт ихэсэх үеийн) Монголын Засгийн
газраас авна. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг хоногт 160,000 тонноос нэмэгдүүлэх асуудал нь энэ үе
шатанд таамаг төдий байгаа бөгөөд Оюу Толгой, Рио Тинто, Айвенхоу Майнзийн аль ч уг
асуудлаар эцсийн шийдвэр гаргаагүй байна.

1.2.1 Төслийн эзэмшил ба лиценз
Хайгуулийн лицензээ шилжүүлсэнтэй холбогдуулан Ашигт малтмалын тухай хуулийн (1997 он)
дагуу Засгийн газар Оюу Толгой ХХК–д Оюу Толгойн орд газруудад уурхай ашиглалтын лицензийг
хоёр ашиглалтын лицензийн хамт /15225A болон 15226A тоот/ 2003 онд олгосон (Оюу Толгойн
лиценз).
Оюу Толгойн лицензи нь төслийн хүрээнд хайгуул хийх, уул уурхайн барилга байгууламж болон
дэд бүтэц байгуулах, уул уурхайн олборлолтын үйл ажиллагааг явуулах зэрэг эрхийг олгодог. 2006
онд Монгол Улсын Их Хурлаас уул уурхайн шинэ хуулийг (Ашигт малтмалын тухай хууль) батлан
гаргасан ба энэ хуулиар уул уурхайн ашиглалтын лицензийн хугацааг 30 жил болгож, 2 удаа 20
жилээр сунгах заалтыг оруулсан.
Энэхүү БОННБҮ-ний тайлан нь 6709A тоот ашиглалтын лицензийн талбайд (Уурхайн лицензийн
талбай) явагдах үйл ажиллагаануудад анхаарлаа хандуулсан юм.
Ажиглалтын овоо орд газарт хамаарах 15225A болон 15226A тоот ашиглалтын лицензүүдийг зэс,
алтны хайгуул ба боловсруулалтын төсөл хэрэгжүүлдэг Канадын уул уурхайн хайгуулын Онтри
гоулд компани хууль ёсоор эзэмшдэг. Ажиглалтын овоо орд газар нь Оюу Толгойн лицензийн
талбайг тойрон байрладаг. Хамтарсан компанийн эзэмшлийн талбайд нь Хойд Хюго зэс-алтны орд
газрын үргэлжлэл болон Херуга зэс-алт-молибдений орд газар байрладаг. Рио Тинто болон

11

Энэ нь тоног төхөөрөмж эвдрэх, бусад шалтгаанаар сул зогсох үеийн дундаж хүчин чадал юм. Иймд,
баяжуулах үйлдвэрийн эхэн үеийн дундаж хүчин чадал хоногт 100,000 тонн байхын тулд хамгийн ихдээ
хоногт 110,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай юм.
12

Оюу Толгой төслийн техникийн тайлан, 2010 оны 6-р сар (IDP 10). AMEC Minproc.
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Айвенхоу Майнз компаниуд нь Онтри Гоулд компанийн томоохон хувь нийлүүлэгчид нь бөгөөд тус
компанийн нийт хувьцааны 13% ба 12%-г тус тус эзэмшдэг. Зураг 1.4-т Ашигт малтмалын ордууд
ба лицензийн талбайн хил хязгаарыг харуулав.
Зураг 1.4: Оюу Толгой ба түүний эргэн тойрон дахь лицензит талбайнууд

Оюу Толгойн 6709A тоот ашиглалтын лицензийн өргөрөг, уртрагийн болон UTM (WGS-84, Бүс 48N)
солбилцлуудыг Хүснэгт 1.1-т харуулсан байна.
Хүснэгт 1.1-т харуулсан байна.
Хүснэгт 1.1: Оюу Толгойн орд газруудын (6709A тоот ашиглалтын лиценз) хил
хязгаарын солбилцлууд
Цэгүүд
1
2
3
4

Өргөрөг/ Уртраг, MSK42
Өргөрөг
Уртраг
42° 58’ 30” N
106° 47’ 30” E
43° 03’ 00” N
106° 47’ 30” E
43° 03’ 00” N
106° 55’ 00” E
42° 58’ 30” N
106° 55’ 00” E

UTM, WGS-84, Бүс 48N
Хойд
Зүүн
4759595.990
646096.713
4767924.920
645918.987
4768149.900
656099.637
4759820.928
656289.773

Жич: Оюу Толгойн уурхайн ашиглалтын лицензийн 4 булангийн солбилцлуудыг харуулсан.

1.3

БОННБҮ-НИЙ ЗОРИЛГО

Энэхүү БОННБҮ нь төслийн биофизикийн болон хүний хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх байгаль орчны
ба нийгмийн болзошгүй нөлөөллүүдийг тодорхойлон үнэлж, сөрөг нөлөөллүүдээс зайлсхийх,
Монгол Улсын хууль тогтоомжид заасан хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшин хүртэл бууруулах, арилгах
зэрэг зохицуулалт хийх болон ОУСК ба ЕСБХБ-ны шаардлагуудаар тодорхойлогдсон олон улсын
тэргүүн туршлагуудыг тодорхойлж өгөх зорилгоор хийгдсэн юм. Иймээс энэхүү БОННБҮ-нд дараах
үйл явцуудыг тусгасан. Үүнд:
 Байгаль орчин, нийгмийн суурь нөхцөл байдлыг дүрслэн тодорхойлох;
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Төслийн тодорхойлолт;
Төслийн байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж болзошгүй сөрөг болон эерэг нөлөөллүүдийг
тодорхойлох, үнэлэх;
Төслийн ажилтнууд, нөлөөлөлд өртсөн иргэд, оролцогч талууд болон хүрээлэн буй орчинд
үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдээс зайлсхийх, зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд
нөлөөллийг бууруулах, арилгах, зохицуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийг авах, баримтжуулах;
Төслийн байгаль орчин ба нийгмийн чиглэлийн үйл ажиллагаануудын гүйцэтгэлийг сайжруулах
боломж бололцоог судлах;
Төслийн хугацаанд төслийн бүхий л үйл ажиллагаануудад болзошгүй нөлөөллүүдээс нэгдсэн
байдлаар зайлсхийх, зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд нөлөөллийг бууруулах, арилгах зорилго
бүхий менежментийн хүчтэй тогтолцоог бий болгох;
Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт ба үнэлгээний идэвхитэй тогтолцооны тусламжтайгаар байгаль
орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хэрхэн сайжруулах талаар санал боловсруулах
зэрэг болно.

Эдгээр үйл явцад дэмжлэг болгон энэхүү БОННБҮ-нд төслийн зүгээс оролцогч талууд, олон
нийттэй хэрхэн ажиллаж байсан талаар болон тэдэнд болзошгүй нөлөөллүүдийн талаар мэдээлэл
өгч, хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байсан талаар тоймлон тусгасан болно. Түүнчлэн уг БОННБҮ-нд
оролцогч талуудын оролцоог төсөл хэрэгжих хугацаанд төслийн удирдлагын зүгээс хэрхэн хангаж
ажиллах ажлын цар хүрээг тодорхойлж өгсөн.

1.4

БОННБҮ-Г БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ ЯВЦ

Энэхүү БОННБҮ-ний төслийг боловсруулах явцад Монгол Улсын доорх хуулиудад заасны дагуу
холбогдох зөвшөөрлүүдийг авахын тулд хийгдсэн олон тооны судалгааны ажлууд болон
тайлангуудыг ашигласан. Үүнд:
 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995 он);
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль (1998 он, 2001 онд нэмэлт
өөрчлөлт оруулсан);
 Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 он).
13
Өнгөрсөн есөн жилийн хугацаанд буюу 2002 - 2011 оны хооронд хэд хэдэн Байгаль орчны
нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээнүүд (БОНБНҮ) хийгдсэн юм. Тэдгээрийг Монгол Улсад
уурхай ашиглалтын зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон бэлдсэн бөгөөд
батлуулахаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд өргөн барьсан. БОНБНҮ-үүдэд нийгмийн
болон байгаль орчны талаарх суурь мэдээллүүдийг оруулдаг. Энэхүү БОННБҮ-г боловсруулахад
урьд хийгдсэн БОНБНҮ-г ашигласан бөгөөд уг үнэлгээнд сүүлийн үед хийгдсэн хяналт шинжилгээ,
судалгааны мэдээ баримт болон нийгмийн чиглэлийн нэмэлт дүн шинжилгээнүүдийг багтаасан.
Анхны БОНБНҮ-үүдийг Засгийн газрын хүсэлтийн дагуу техникийн шалгалтыг хөнгөвчлөх өвөрмөц
үнэлгээнүүд болох төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрээр тусад нь боловсруулсан юм. Үүний дараа
Засгийн газраас Оюу Толгой ХХК-д эдгээр БОНБНҮ-үүдийг нөлөөллийн үнэлгээ болон нөлөөллийг
бууруулах арга хэмжээнүүдийг нийт төслийн хэмжээнд тусган нэгдсэн байдлаар боловсруулах
хүсэлт тавьсан. Энэхүү БОННБҮ (энэ баримт) -г Монгол улсын хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох
зөвшөөрлийг авахаар хийж буй нэгдсэн БОНБНҮ-г боловсруулахад ашиглана.
Анхны БОНБНҮ-ний тайлангуудийн бүтэц, агуулга нь тухайн үед мөрдөгдөж байсан Монгол Улсын
хууль тогтоомжид заасан шаардлагуудын дагуу боловсруулагдсан юм. Тэдгээр БОНБНҮ-үүдийг
боловсруулахад Дэлхийн банкны бодлого болон ОУСК-ийн заавар/удирдамжуудыг харгалзан үзсэн
хэдий ч тэдгээр нь ОУСК-ийн Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах Гүйцэтгэлийн
стандарт (2006 онд хэвлэгдсэн), ЕСБХБ-ны Байгаль орчин ба нийгмийн бодлого (2008 онд
хэвлэгдсэн) болон холбогдох Гүйцэтгэлийн шаардлагуудийг бүрэн хэмжээнд хангахуйц түвшинд
хийгдэж чадаагүй юм. Тухайлбал, БОНБНҮ-үүдэд нийгмийн болон орон нутагтай холбоотой
асуудлуудыг өргөн хүрээнд авч үзээгүй буюу энэ чиглэлээр Оюу Толгойн хийсэн өргөн хүрээтэй
судалгааны ажлуудыг хангалттай хэмжээнд тусган оруулаагүй юм.

13

Монгол улсын эрх бүхий байгууллагуудаас зөвшөөрөл авах зорилгоор хийгдсэн БОНБНҮ-ний талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг A3: Аргазүй-ээс харна уу.
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Энэхүү БОННБҮ нь Монгол Улсын холбогдох хууль эрх зүйн шаардлагууд, олон улсын тэргүүн
14
туршлагууд болон ОУСК, ЕСБХБ зэрэг төслийн боломжит зээлдүүлэгчдийн шаардлагуудад
нийцэхүйц, Оюу Толгой төслийн өргөн хүрээтэй цогц үнэлгээ хэлбэрээр боловсруулагдсан юм.

1.5

БОННБҮ-НИЙ ЦАР ХҮРЭЭ

ОУСК болон ЕСБХБ нь хоёулаа “Төслийн нөлөөллийн бүс” гэсэн ойлголтыг хэрэглэдэг боловч
нөлөөлийн үнэлгээний хамрах хүрээг арай өөрөөр тодорхойлдог. Энэхүү БОННБҮ-ний хамрах
хүрээг тодорхойлоход ОУСК болон ЕСБХБ-ны аль алиных нь заавар/удирдамжийг ашигласан
болно. Энэхүү үнэлгээний хамрах цар хүрээг доор дэлгэрэнгүй өгүүлэв.

1.5.1

‘Төсөл’ -ийн тодорхойлолт

БОННБҮ-нд шууд тусгагдсан төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Энэхүү БОННБҮ-ний хүрээнд “Төсөл” нь шууд санхүүжигдэх, Төслөөс төслийн төлөвлөлт,
нөлөөллийн менежмент, нөлөөллийг бууруулах хяналтын механизм зэрэг үйл ажиллагаануудын
нэгдэл байна. Үүнд:
 Оюу Толгой төслийн уурхайн лицензит талбай болон эргэн тойрны 10км-ийн радиус бүхий
15
Орчны бүс дотор дараах барилга байгууламжуудыг барьж байгуулна:
o Ил уурхайн байгууламжууд;
o Далд уурхайн байгууламжууд;
o Орон байрны кемпүүд;
o Барилгын ажилтай холбоотой үйл ажиллагаанууд ба байгууламжууд /хайрганы
карьер, бетон зуурмагийн үйлдвэр, агуулахын талбай/;
o Эрчим хүч үүсгэх байгууламжууд;
o Дулааны станц ба уурын зуух;
o Бутлуур;
o Баяжуулах үйлдвэр;
o Хаягдал хадгалах байгууламж;
o Усны менежментийн байгууламжууд (Ундай голын голдирлыг өөрчлөх нь үүнд бас
хамаарна);
o Кемпийн болон уурхайн олборлолтын бохир усны менежментийн байгууламжууд;
o Хаягдлын менежментуудын байгууламжууд (олон нийтийн болон аж үйлдвэрийн);
o Хаягдал чулуу хадгалах байгууламжууд;
o Уурхайн лицензит талбай дахь авто зам;
o Машин, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний байгууламжууд;
o Түлшний агуулах;
o Цахилгаан эрчим хүч түгээх станц;
o Захиргааны байрууд болон хоол хүнсний хадгалах байгууламжууд.
 Түр болон байнгын ажиллагаатай нисэх онгоцны буудлын байгууламжууд ба Оюу Толгой
уурхай руу хүрэх орон нутгийн замууд;
 Ханбогд сумын хажууд барихаар төлөвлөж буй гэрээт компанийн ажилчдын орон сууц;
 Ханбогдод уурхайн бус ажилчдын орон сууц барихаар төлөвлөгдсөн байна;
 Гүний хоолойн усны цооногийн талбай, уурхайг хангах ус дамжуулах хоолой, засвар
үйлчилгээний авто замуудын, шахуургын станцууд, барилгын кэмпүүд, ус нөөцлөх хиймэл
нуур ба бусад дагалдах дэд бүтэц;

14

БОННБҮ-ний баг нь энэхүү БОННБҮ-г боловсруулахад тогтсон стандарт бичиглэлийг хэрэглэсэн боловч
3-дагч эх үүсвэрээс гаралтай бичиг баримтыг ашиглах зарим тохиолдолд, бичиглэл арай өөр байгаа болохыг
анхаарна уу.
15

Холбогдох байгууллага, газруудтай газар ашиглалтын төлөвлөлтийн талаар зөвлөлдөн, төслийн бүсэд
байрлах малчны өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлэх, зуны улиралд малчид бэлчээрийг чөлөөтэй ашиглах зэрээрг
тохиролцсоны дагуу 2005 онд өвөлжөөнүүдийг нүүлгэн шилжүүлжээ. Уурхайн хилээс гадна 10 км-ийн радиус
доторх Орчны бүс бүхий газар нутгийг хэлдэг. Энэ нь малчдын өвөлжөөг нүүлгэн шилжүүлэхэд хүргэсэн газар
ашиглалтын төлөвлөлтийн механизмыг харуулж байна. Замын чиглэлийг, боломжтой тохиолдолд, өвөлжөөг
сүйтгэхгүйгээр тойруулан өнгөрүүлэхээр төлөвлөж байна.
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Оюу Толгой уурхай болон БНХАУ-ын хилийн хоорондох дэд бүтцийн (ба холбогдолтой
нөөцийн ашиглалт) сайжруулалтыг хийнэ: 220кВ-н өндөр хүчдэлийн эрчим хүч дамжуулах
шугам, баяжмал экспортлоход ашиглах авто замууд, барилгын түр кэмпүүд, орон нутгийн
усан хангамжийн цооног ба ухмал худгууд;
Зөвхөн Оюу Толгой төслийн хэрэгцээнд ашиглах Гашуунсухайтын хилийн боомт дахь
хилийн дамжин өнгөрүүлэх байгууламж; ба
Оюу Толгой компани нь баяжмалаа Монгол-Хятадын хил дээрх Гашуунсухайтын боомт
дээр худалдана. Монгол-Хятадын хилийн энэ худалдааны боомт нь төслийн хамгийн чухал
хил хязгаарын зурвас цэг нь байх болно.

Ирээдүйд гуравдагч этгээдийн өмчлөлд шилжүүлэх дэд бүтэц
Төслийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах зарим дэд бүтцийг Оюу Толгой компани барьж байгуулах
боловч хэсэг хугацааны дараа нийтийн хэрэгцээнд зориулан буюу гуравдагч талын мэдэлд
шилжүүлэх боломжтой юм. Эдгээр дэд бүтцийн байгууламжуудыг нийтийн эзэмшилд
шилжүүлснээр Оюу Толгой компанийн зүгээс тэдний ашиглалт, менежментийн үйл ажиллагаанд
тавих хяналт ихээхэн хэмжээгээр буурах юм. Эдгээр дэд бүтцийг Засгийн газар эзэмших
боломжтой бөгөөд төлбөргүй буюу арилжааны зорилгоор ашиглаж болно. Үүнд дараах дэд бүтэц,
байгууламжууд багтана:
 Байнгын ажиллагаатай нисэх онгоцны буудал (төслийн барилгын ажлын үе шат бүрэн
дууссаны дараагаар Засгийн газарт хүлээлгэн өгнө);
 Оюу Толгой төслийн талбайгаас Гашуунсухайт хүртэлх авто зам (энэ замыг улсын
чанартай зам болгон төслийн барилгын ажлын үе шат бүрэн дууссаны дараагаар
Засгийн газарт хүлээлгэн өгнө);
 Гашуунсухайтын хилийн боомт дахь хилийн дамжин өнгөрүүлэх байгууламж (монголын
төрийн байгууллага үйл ажиллагааг нь хариуцна);
 Хятад улсын хилээс Оюу Толгой төслийн талбай хүртэл баригдах 220 кВ-н цахилгаан
эрчим хүч дамжуулах агаарын шугам (үүнийг Монгол Улсын Засгийн газар эзэмших
боломжтой).
Дээр дурдсан дэд бүтцийн байгууламжууд нь төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг тул уг БОННБҮ-д
тусгагдсан болно.
БОННБҮ-ний тайланд тусгагдаагүй ирээдүйд төлөвлөсөн төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Дээр дурдсан төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс гадна төслийг дэмжих бусад хэд хэдэн үйл
ажиллагаанд байгууламжуудыг ирээдүйд бий болгохоор төлөвлөсөн бөгөөд эдгээрийн талаар
энэхүү БОННДҮ-ний тайланд нарийн тусгаж оруулаагүй. Үүнд:


Хүдэр боловсруулах хүчин чадлын
нэмэгдүүлэх төслийн өргөтгөл; ба

100,000

тн/өдөр-өөс

160,000

тн/өдөр

болгон



Төслийн урт хугацааны эрчим хүчний хангамж. ХөОГ-ээр төслийн үйл ажиллагааны эхний
дөрвөн жилийн дотор Оюу Толгой ХХК нь Монгол улсын газар нутагт эрчим хүчний шинэ эх
үүсвэрийг бий болгох шаардлагатай юм. Оюу Толгой ХХК нь нүүрсэн галлагаат цахилгаан
станцыг Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбайд барихаар төлөвлөсөн. Уг бүтээн
16
байгуулалт нь Оюу Толгой төслийн Холбогдох байгууламжид хамаарах бөгөөд түүнд
зориулсан БОННБҮ-г тусад нь хийх болно.

Хэдийгээр эдгээр ирээдүйн төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд (ба тэдгээрийн бууруулалт ба
зохицуулалт) нөлөөлөх нөлөөллүүдийг уг тайланд нарийвчлан тусгаагүй боловч доорх Хэсэг 1.7.3-т
оруулсан.

16

ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн Стандарт 1-д тодорхойлсноор “холбогдох байгууламж гэдэг нь төслийн
санхүүжилтээр баригдахгүй боловч (уг байгууламжийн санхүүжилт нь ихэвчлэн үйлчлүүлэгчдийн эсвэл тухайн
орны Засгийн газар мэтийн ямар нэг гуравдагч этгээдийн оролцоотойгоор хийгдэнэ) уг байгууламжийн оршин
тогтнох болон амжилттай хэрэгжих эсэх нь төслийн үйл ажиллагаанаас шууд хамаардаг, төслийг амжилттай
хэрэгжүүлэхийн төлөө чиглэсэн байгууламж байдаг.
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1.5.2

‘Төслийн нөлөөлийн бүс’-ийн тодорхойлолт

“Төслийн нөлөөллийн бүс” гэдэг нь төслийн салшгүй нэгэн хэсэг мөн боловч төслийн
санхүүжилтэд хамрагдахгүй доорх нэр бүхий бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг хэлнэ:
 Ханбогд сум, Оюу Толгой төслийн талбай хоорондох авто зам болон төслийн үйл ажиллагаанд
байнга хэрэглэгдэх орон нутгийн авто замууд;
 Оюу Толгой төсөлд ажиллах хүч буюу үйлчилгээ, орон нутгийн ба бүсийн хэмжээний
тээвэрлэлтийн сүлжээ ба үйлчилгээг хангаж чадахуйц орон нутгийн байгууллага ба хувь хүмүүс
зэрэг багтана. Үүнд Ханбогд сум болон сумын төв хамаарна (Зураг 1.6).
Төслийн нөлөөллийн бүсийн үйл ажиллагаанууд нь (төслийн гадна байрлах) Оюу Толгой ХХК-ний
17
шууд хяналтаас гадуур байдаг .
Орон нутгийн иргэд болон хувь хүмүүст үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээ
Төслийн зүгээс хүний хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөлөл нь биофизик орчинд шууд үзүүлэх
биет нөлөөллөөс даван гарсан ойлголт юм. Тиймээс, төслийн нөлөөллийн бүсийг (энэхүү
үнэлгээний зорилгоор) дараах байдлаар өргөн хүрээнд авч үзсэн:
 Төслийн барилга, ашиглалт, хаалтын үе шатуудад урьдчилан таамаглан, хяналт тавьж
болохуйц шууд нөлөөлөлд өртсөн ард иргэд буюу хувь хүмүүс (өвөлжөө болон уламжлалт
зуншлагын бэлчээр газар нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн зэрэг эдийн засгийн болон биет
нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртсөн малчин айл өрхүүд багтана);
 Ханбогд сум болон сумын төв зэрэг төсөл хэрэгжсэнээр хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний
улмаас үүсэх шууд нөлөөлөлд өртсөн ард иргэд буюу хувь хүмүүс (жишээлбэл, усны хангамж,
бохир ус, хатуу хаягдал, орон сууц болон бусад нийтийн үйлчилгээ зэрэг багтана); ба
 Гүний хоолойн сав газрын орон нутгийн ба бүсийн гүний усны эх үүсвэрүүд, Оюу Толгой
уурхайн талбайн доод талын урсгалууд ба тээврийн замын зурвасын дагуу орших булаг
шандад өөрчлөлт орсноор үүсэх сөрөг нөлөөлөлд өртөх хувь хүн ба малчид.
Доорх зургуудад төслийн уурхайн лицензит талбай дотор баригдах гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон
төслийн нөлөөллийн бүсийн ерөнхий байдлыг үзүүлэв.

17

“Төслийн бүс нутаг” гэдэг нэршлийг энэхүү тайланд төслийн нөлөөллийн бүс гэдэгтэй ижил
утгаар хэрэглэсэн ба эдгээр бүс нутагт Ханбогд, Баян-овоо, Манлай, Цогтцэций болон аймгийн төв
Даланзадгад зэргийн нийгэм – эдийн засгийн үндэслэлүүд хамаарна.
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Зураг 1.5: Уул уурхайн лицензит талбай дотор байрлах төслийн гол бүрдэлдэхүүн хэсгүүд
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Зураг 1.6: Төслийн талбай ба нөлөөллийн бүс нутаг
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1.5.3

Хуримтлагдах нөлөөлөл

Хуримтлагдах нөлөөлөл гэдэг нь:
Дан ганц тухайн төслийн хүрээнд урьдчилан таамаглах боломжгүй, одоогийн хэрэгжүүлж буй,
санал болгож байгаа болон цаашид хэрэгжих төслүүдээс үүсэх их хэмжээний сөрөг ба/буюу эерэг
18
нөлөөллүүдийн хослолыг хэлнэ .
Хуримтлагдах нөлөөллүүд нь төслийн цаашдын төлөвлөсөн бүтээн байгуулалт болон Оюу Толгой
төслөөс үүсэх нөлөөллүүд нь хэрэгжиж буй болон төлөвлөгдөж буй бусад төслийн нөлөөллүүдтэй
хавсарснаар үүсч, үүнд газар нутаг, иргэд болон оролцогч талууд өртөж болно. Тухайлбал:
 Монгол улсын хэмжээнд үзүүлэх макро – эдийн засгийн нөлөөлөл;
 Өмнийн Говийн бүс нутгийн ард иргэд ба дэд бүтэц (жишээлбэл, хүн ам олноороо шилжин
суурьших, эдийн засгийн өөрчлөлт, дэд бүтцийн ачаалал ихсэх зэрэгт хамааралтай). Ялангуяа,
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Баян -Овоо, Манлай, Цогтцэций сум болон аймгийн төв болох
Даланзадгад үүнд хамаарна;
 Зам болон дэд бүтцийн байгууламжийн улмаас хэсэгчлэн хуваагдсан экосистемтэй хамаатай
биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөллүүд; ба
 Малчдын усны эх үүсвэр болох гүехэн уст давхаргууд болон үйлдвэрлэлийн усны хангамж
болох гүн уст давхаргууд зэрэгт хамааралтай усны эх үүсвэрүүд (хуримтлагдах нөлөөллүүд).
Энэхүү БОННБҮ нь төсөл хэрэгжих 27 жилийг хамарсан. Төсөл нь үйл ажиллагаагаа түүнээс ч
цааш хугацаанд үргэлжлүүлэх ба өргөжүүлэх боломжтой юм. Гэсэн хэдий ч, энэ бүтээн
байгуулалтын төлөвлөлт дөнгөж эхний шатандаа байгаа ба төслийн үргэлжлэх хугацааг сунгах
талаар энэхүү тайланд зөвхөн дурдах төдий оруулсан, учир нь хангалттай нарийвчилсан
дэлгэрэнгүй мэдээлэл, төлөвлөгөө байхгүй тул энэ тайлангийн хүрээнд үнэлэх боломжгүй юм.
Үүний нэгэн адилаар, төслийн холбогдох байгууламжуудийн ирээдүйн байгуулалт дөнгөж
үнэлгээний шатандаа явж байгаа бөгөөд эцсийн шийдвэр нь хараахан гараагүй байна. Үүнд:
 Таван Толгойн бүсээс нүүрс экспортлох Өмнийн говиос БНХАУ руу хүрэх төмөр замын сүлжээг
барьж байгуулах боломж. Хэрэв энэ төмөр зам баригдвал, төсөл нь Оюу Толгой уурхайгаас
энэхүү төмөр замтай холбогдох салаа замыг барих төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Энэ нь БНХАУ
руу Оюу Толгойгоос баяжмал болон бусад уурхайгаас нүүрс тээвэрлэх хүнд даацын
автомашины хөдөлгөөний ачааллыг багасгах чухал ач холбогдолтой. Энэ асуудлын эцсийн
шийдвэрийг Засгийн газар гаргах ба төслийн хяналтаас гадуур байна.
 Төслийн ирээдүйн эрчим хүчний хангамж. ХөОГ-нд зааснаар, төслийн үйл ажиллагааны эхний 4
жилийн хугацаанд эрчим хүчийг БНХАУ-ын Өвөр Монголын Эрчим хүчний корпорациас авах ба
үүний дараа Оюу Толгой нь эрчим хүчний дотоодын эх үүсвэрээр хангах шаардлагатай юм.
Бүлэг С13: Хуримтлагдах нөлөөлөл-д хуримтлагдах нөлөөллийн талаар дэлгэрэнгүй өгүүлсэн. Уг
хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээнд Өмнийн говийн бүсийн олон төслүүдийн нийгэм-эдийн засаг
болон байгаль орчинд үзүүлэх хуримтлагдах нөлөөллүүдийг болон Оюу Толгой төслийн
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал ба үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа өсөн нэмэгдэхийн хэрээр
учирч болзошгүй нөлөөллүүдийн талаар авч үзсэн юм.

1.6

БОННБҮ-НИЙ БҮТЭЦ

Энэхүү БОННБҮ-ий тайланг Оюу Толгой төслийн нийгэм, байгаль орчны мэдээлэл сурталчилгаа
болон төслийн үйл ажиллагааны бүх үе шатуудыг хамарсан нэгдсэн үнэлгээ хийх зорилгоор
боловсруулсан юм. Уг БОННБҮ нь төслийн дараах бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд – Монгол улсын
Засгийн газраас холбогдох зөвшөөрлүүдийг авахын тулд урьд нь хийгдсэн БОННБҮ-үүд болон Оюу
Толгой ХХК-аас төслийн нийгэм – эдийн засгийн асуудлуудын талаар ойлголт өгөх зорилгоор
хийгдсэн Нийгэм – эдийн засгийн үнэлгээ (НЭЗҮ) зэрэг тайлан, холбогдох баримт бичгүүдэд
19
тулгуурлан боловсруулсан .
Энэхүү БОННБҮ-ний тайлан нь 5 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

18

ОУСК-ийн Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах гүйцэтгэлийн стандарт, 2007 оны 07 сарын 31.

19

Эдгээр тайлангууд Бүлэг А3: Аргазүй-д илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлагдсан.
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1.7

Техникийн бус хураангуй: Энэ хэсэгт Төслийн техникийн бус хураангуй, тэдгээрийн онцлог
шинж болон байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх боломжит нөлөөллүүд ба төслийн зүгээс эдгээр
нөлөөллүүдийг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүргэх зохицуулалт хэрхэн хийхээр төлөвлөсөн зэргийг
авч үзсэн юм. Энэ хэсэгт мөн, олон нийттэй хийсэн хэлэлцүүлгүүд болон олон нийтэд хүргэсэн
мэдээллүүд, илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох холбоо барих хаяг зэргийг багтаасан.
Хэсэг A – Танилцуулга: Энэ хэсэгт төслийн суурь нөхцөл байдлын мэдээлэл өгөн, үйл
ажиллагааны хууль эрх зүйн болон зохицуулалтын хамрах хүрээг тодорхойлж өгсөн. Тэрээр,
төслийн болон түүний зураг төслийн боломжит хувилбаруудыг тодорхойлж, энэхүү БОННБҮ ба
өмнө нь хийгдсэн БОНБНҮ-үүдийн зорилт болон хамрах цар хүрээг хураангуйлан тодотгож
өгсөн юм.
Хэсэг B – Суурь үнэлгээ: Энэхүү хэсэгт төслийн бүсийн байгаль орчин, нийгмийн суурь
мэдээллүүдийг оруулж өгсөн бөгөөд биофизикийн орчин ба нийгмийн орчин гэсэн 2 хэсэгт
хуваагдсан. Хэсэг бүрийн төгсгөлд тухайн хэсэгтэй холбоотой гол ойлголтуудыг тоймлон авч
үзсэн.
Хэсэг C – Нөлөөллийн үнэлгээ: Энэ хэсэгт төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүрийн байгаль
орчин, нийгмийн үнэлгээ хийх үйл явцыг болон үнэлгээний үр дүнгүүдийг харуулсан. Энэ нь
бүсийн бусад төслүүдтэй холбоотой үүсэх хуримтлагдах нөлөөллүүдийг авч үзсэн. Мөн санал
болгож буй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн талаар дурдсан.
Хэсэг D – Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө: Төсөл нь төслийн
нөлөөллийн бүс нутагт байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллүүдэд зохицуулалт хэрхэн хийх
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг оруулсан.

ТӨСЛИЙН ТАЛААР ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Айвенхоу Майнз компанийн
www.ivanhoemines.com, Оюу Толгой компанийн www.ot.mn болон Рио Тинто компанийн
www.riotinto.com зэрэг сайтуудаас авч 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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