
  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |1 of 83 

БҮЛЭГ A4: ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Агуулга 

 

4. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ .................................................................................................................... 4 

4.1 БҮЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ .................................................................................................................... 4 
4.2 ОРШИЛ ................................................................................................................................................... 5 

4.2.1 Оюу Толгойн Одоогоор Илрүүлээд Байгаа Орд Газрууд .......................................................... 5 
4.2.2 Төлөвлөгдөж Буй Үйлдвэрлэлүүд ................................................................................................ 7 

4.3 ТӨСЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ ......................................................................................................... 10 
4.3.1 Төслийн Бүтээн Байгуулалтын Төсөв Ба Товлосон Хугацаа .................................................. 11 
4.3.2 Төслийн Монгол Улс Дахь Эдийн Засгийн Орчин ..................................................................... 11 

4.4 ТӨСЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТҮҮХ ........................................................................................... 12 
4.4.1 Уурхайн Дэд Бүтцийн Бүтээн Байгуулалт .............................................................................. 13 
4.4.2 Далд уурхайн Бүтээн Байгуулалт Ба Барилгын Ажил ........................................................... 13 

4.5 БАЙРШЛЫН СХЕМ ............................................................................................................................... 14 
4.6 УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД ........................................................................... 15 

4.6.1 Ил Уурхайн Зураг Төсөл .............................................................................................................. 16 
4.6.2 Ил уурхайн үйл ажиллагаа ба тоног төхөөрөмж .................................................................. 18 

4.7 ДАЛД УУРХАЙ ...................................................................................................................................... 21 
4.7.1 Олборлолтын арга ..................................................................................................................... 21 
4.7.2 Газрын Гадаргуун Барилга Байгууламжууд Ба Уурхайн Босоо Амууд ................................... 24 
4.7.3 Далд Уурхайн Чулуулга Зөөвөрлөлт ........................................................................................ 26 
4.7.4 Уурхайн Агааржуулалтын Систем .......................................................................................... 26 
4.7.5 Уурхайн Агаарын Халаалт Ба Хөргөлт ................................................................................... 27 
4.7.6 Уурхайн Нэвтрэлт Ба Материал – Техникийн Хангамж ....................................................... 27 
4.7.7 Далд Уурхайн Суурин Байгууламжууд ...................................................................................... 27 
4.7.8 Боловсон Хүчин ........................................................................................................................... 30 

4.8 ХҮДЭР БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА .................................................................................. 30 
4.8.1 Төлөвлөлтийн Хүчин Зүйлс ........................................................................................................ 31 
4.8.2 Үйлдвэрлэлийн Тодорхойлолт .................................................................................................. 31 
4.8.3 Баяжмалын Тээвэрлэлт Ба Ачилт ........................................................................................... 36 
4.8.4 Хаягдал Хадгалах Байгууламж \ХХБ\-ийн Далангийн Зураг Төсөл ........................................ 38 
4.8.5 Хаягдлын Усны Менежмент ..................................................................................................... 39 

4.9 ХАЯГДАЛ ЧУЛУУЛГИЙН МЕНЕЖМЕНТ ................................................................................................ 41 
4.10 ТӨСЛИЙН УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ ............................................................................................................ 42 

4.10.1 Уурхайн Болон Үйлдвэрлэлийн Усны Хэрэгцээ ......................................................................... 44 
4.10.2 Усны Цооногийн Талбайн Усан Хангамжийн Систем ............................................................. 44 
4.10.3 Кэмп Болон Барилгын Ажлын Усан Хангамж .......................................................................... 46 
4.10.4 Уухайн Ус Шавхалт..................................................................................................................... 47 
4.10.5 Үйлдвэрлэлийн Ус ........................................................................................................................ 48 
4.10.6 Ус ЦэвэршүүлэхБа Савлах Үйлдвэр ............................................................................................ 49 
4.10.7 Бохир Ус........................................................................................................................................ 50 

4.11 ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ДЭД БҮТЭЦ .................................................................................................. 51 
4.11.1 Үйлдвэрийн Талбай ..................................................................................................................... 51 
4.11.2 Голын голдирлын өөрчлөлт ...................................................................................................... 52 
4.11.3 Уурхайн Талбайн Туслах Барилга Байгууламж Ба Бүтэц ....................................................... 56 
4.11.4 Шугам Сүлжээ Ба Үйлчилгээ ...................................................................................................... 60 
4.11.5 Хог Хаягдлын Менежмент ........................................................................................................ 62 
4.11.6 Авто Зам ..................................................................................................................................... 65 

4.12 ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ГАДНАХ ДЭД БҮТЭЦ ....................................................................................... 65 
4.12.1 Бүс Нутгийн Авто Зам ............................................................................................................... 65 
4.12.2 Усны Цооногийн Талбайд Хүрэх Зам ......................................................................................... 65 



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |2 of 83 

4.12.3 Уурхайн Талбайн Гаднах Захиргааны Байр .............................................................................. 66 
4.12.4 Ажиллагсдын Орон Сууц ............................................................................................................ 66 

4.13 НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ .............................................................................................................. 66 
4.14 БАЯЖМАЛ ТЭЭВЭРЛЭЛТ .................................................................................................................. 69 

4.14.1 Баяжмал Тээвэрлэлтийн Авто Замын Байгуулалт ............................................................... 69 
4.14.2 БНХАУ-Ын Хилийн Дамжин Өнгөрүүлэх Авто Зам .................................................................. 73 
4.14.3 Хилийн Дамжин Өнгөрүүлэх Цэг ............................................................................................... 73 

4.15 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХАНГАМЖ ................................................................................................................. 75 
4.15.1 Барилгын Ажлын Эрчим Хүчний Хангамж ............................................................................... 75 
4.15.2 Эхний Ээлжийн Эрчим Хүчний Хангамж ................................................................................... 75 
4.15.3 Урт Хугацааны Эрчим Хүчний Хангамж .................................................................................. 75 

4.16 АЖИЛЛАХ ХҮЧИН ............................................................................................................................. 76 
4.16.1 Ажилд Авах Бодлого ................................................................................................................... 76 

4.17 ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ............................................................................................................... 77 
4.17.1 Барилгын Ажлын Менежмент ................................................................................................. 77 
4.17.2 Барилгын Үйл Ажиллагаанууд ................................................................................................... 77 
4.17.3 Орон Байр ба Кэмпийн Барилга Байгууламжууд ..................................................................... 77 
4.17.4 Уурхайн Талбайн Дэд Бүтэц ...................................................................................................... 78 
4.17.5 Уурхайн 2-р Босоо Амын Дээд Хэсэг .......................................................................................... 78 
4.17.6 Уурхайн 2-р Босоо Амын Нэвтрэлт Ба Далд Уурхайн Ажил .................................................. 79 
4.17.7 Ил Уурхай ..................................................................................................................................... 79 
4.17.8 Баяжуулах Үйлдвэр ..................................................................................................................... 79 
4.17.9 Хаягдал Хадгалах Байгууламж .................................................................................................. 79 
4.17.10 Нисэх Буудал ............................................................................................................................ 79 
4.17.11 Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх авто зам ............................................................ 79 
4.17.12 Эрчим Хүчний Хангамж .......................................................................................................... 80 
4.17.13 Гүний Хоолойн Ус Дамжуулах Шугам Ба Усны Цооногын Талбай ...................................... 80 

4.18 ТӨСЛИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА МЕНЕЖМЕНТ .................................................................................. 80 
4.19 ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАТАН БУУЛГАЛТ БА ХААЛТ ............................................................ 80 

 

Зураг 

 

Зураг 4.1Оюу Толгойн ашигт малтмалын орд газрууд ....................................................................... 7 
Зураг 4.2Төслийн гол бүрдэл хэсгүүд ба тэдгээрийн байршил ......................................................... 9 
Зураг 4.3 2-р босоо амын барилгын ажил явагдаж буй байдал, 2011 оны 3-р сар ....................... 14 
Зураг 4.4 Уурхайн талбайн төлөвлөсөн байршлын схем ................................................................. 15 
Зураг 4.5: Хүдрийн биетүүдийн хөндлөн огтлол .............................................................................. 15 
Зураг 4.6 Орд тус бүрийн үйлдвэрлэлийн хувь нэмрийн эзлэх хувь (Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөөн 
IDP10 дэхь нөөцийн тооцоогоор) ....................................................................................................... 16 
Зураг 4.7 Ил уурхайн үе шатууд .......................................................................................................... 17 
Зураг 4.8 Ил Уурхайн Үе Шатны Зураг Төсөл ..................................................................................... 18 
Зураг 4.9 Блокчлон олборлотын аргын бүдүүвч ............................................................................... 22 
Зураг 4.10 Төслийн блокчлон олборлолтын суултын бүс ................................................................ 24 
Зураг 4.11 Босоо амын гадаргуун аж ахуйн ерөнхий зураглал ....................................................... 25 
Зураг 4.12 Оюу Толгой - Баяжуулах процессын технологийн хялбаршуулсан бүдүүвч ................ 33 
Зураг 4.13 Хаягдал зайлуулалтын бүдүүвч ........................................................................................ 35 
Зураг 4.14 Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн байршил ................................................................... 37 
Зураг 4.15 Үүрийн ерөнхий зохицуулалт ба нийтлэг хэсгүүд ........................................................... 39 
Зураг 4.16: Өдөрт 100,000 тонны хүчин чадалтай  байх үеийн Усны Баланс ................................. 43 
Зураг 4.17: Оюу Толгойн усны цооногын талбай .............................................................................. 45 
Зураг 4.18 Уурхайн Лицензит Талбайн барилгын ажлын усан хангамж ......................................... 47 
Зураг 4.19:  Технологийн усны систем ............................................................................................... 49 



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |3 of 83 

Зураг 4.20 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж ( өргөтгөлийн хамт) ...................................................... 51 
Зураг 4.21:  Умдай голын голдирлын өөрчлөлт ................................................................................ 54 
Зураг 4.22 Уурхайн талбайн байршлийн схем .................................................................................. 56 
Зураг 4.23 Петровис ХХК-ийн шатахуун хадгалах байгууламж ........................................................ 62 
Зураг 4.24 Ландфил ба шүүрсэн  уусмалын цөөрмийн ерөнхий зураглал ..................................... 64 
Зураг 4.25 Нисэх  буудлын байршил .................................................................................................. 68 
Зураг 4.26 Оюу Толгойн авто зам ба нүүрс тээвэрлэлтийн замын маршрут .................................. 70 
Зураг 4.27: Хилийн боомт хүрэх авто зам .......................................................................................... 71 
Зураг 4.28 Гашуун Сухайтын хилийн дамжин өнгөрүүлэх цэгийн бүдүүвч зураг ........................... 74 

 

Хүснэгтийн Жагсаалт 

 

Хүснэгт  4.1 Оюу Толгойн ашигт малтмалын нөөцийн тойм, 2010 оны 6 сарын байдлаар .......... 10 
Хүснэгт  4.2 Үйлдвэрлэлийн үе шатны эдийн засаг болон санхүүгийн үзүүлэлтүүд ...................... 12 
Хүснэгт  4.3 Ил уурхайн үйл ажиллагааны эхлэл үеийн болон хамгийн их ачаалалтай үеийн 
ажиллах хүчин ..................................................................................................................................... 18 
Хүснэгт  4.4 Ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүд .................................................................................. 19 
Хүснэгт  4.5: Баяжуулалтанд ашиглахдах урвалж бодисууд ба уурхай дээр хадгалахаар 
төлөвлөгдсөн хэмжээ .......................................................................................................................... 35 
Хүснэгт  4.6 Төслийн усны хэрэгцээний тойм ба усны цооногын талбай/усны шугам хоолойн 
төслийн  хүчин чадал .......................................................................................................................... 44 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |4 of 83 

4. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

4.1 БҮЛГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ 

 
Энэхүү бүлэг нь Оюу Толгой төслийн (Төсөл гэнэ) гол онцлог шинжүүдийн талаар өгүүлнэ.  

Энэхүү Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (ОННБҮ) нь хоногт 100,000 тонн 
хүдрийн

1
 хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэртэй Өмнөд Оюу зэс – алтны орд газрын ил уурхайн 

барилгын ажлын эхэн үе ба хүдэр баяжуулах хүчин чадлыг хоногт 160,000 тонн хүртэл 
нэмэгдүүлэх  өргөтгөлтэй холбогдолтой дэд бүтэц дээр тэй дээр тулгуурласан. Энэ нь Хойд 
Хюго орд газрын цаашдын блокчлон олборлох гүний уурхайн бүтээн байгуулалтыг багтаасан.  

Далд уурхайн хүдрийн олборлолт нь баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг аажмаар 
нэмэгдүүлнэ. Oюу Tолгой ХХК (“Оюу Толгой”) нь төслийн 27 жилийн ашиглалтын хугацаанд 
баяжуулах үйлдвэрийн хоногт 160,000 тонн хүдэр боловсруулах  хүчин чадалд хүргэхээр эрэл 
хайгууль хийж байна. Энэ өргөтгөл нь Монгол улсын холбогдох яам, харьяа агентлагуудаас 
байгаль орчны болон бусад холбогдох зөвшөөрөл авах шаардлага ба усны хангалттай нөөцийг 
олж тогтоон мөн холбогдох зөвшөөрлүүдийг авах шаардлагатайг харуулсан. Төслийн 
өргөтгөлийн усны хэрэглээг Монгол улсын Засгийн Газартай аль эрт ярилцсан ба Гүний 
Хоолойн уст давхаргын усны нөөцийн хүчин чадлын нэмэлт мэдээллүүдийг нэгтгэсний дараа 
Монгол улсын Засгийн газарт уурхайн өргөтгөлийн асуудлаар хандаж, холбогдох 
зөвшөөрлүүдийг авах юм (жишээлбэл, Гүний Хоолойн уст давхаргаас усыг татах). Хоногт 
160,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадлаас илүү аливаа өргөтгөлийн талаар энэ үе 
шатанд авч хэлэлцээгүй байгаа бөгөөд уг хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг Оюу Толгой, 
Айвенхоу, Рио Тинто нар батлах шаардлагатай юм.   

Энэ бүлэг нь Оюу Толгой төслийн Хөгжил болон Үйл ажиллагааны Цогц төлөвлөгөө (“ХҮАЦТ”) 
2011

2
, ХҮБЦТ 2010

3
, монгол улсын техник эдийн засгийн үндэслэл

4
 ба Төслийн Хөрөнгө 

оруулалтын гэрээ (“ХөОГ”)
5
 зэрэг дээр тулгуурлан хийгдсэн. 

Энэ бүлэг нь дор дурдсан асуудлуудыг хөндөнө. Үүнд:  

 Танилцуулга ба төслийн ерөнхий тойм; 

 Төслийн бүтээн байгуулалт ба төслийн түүх; 

 Төслийн талбайн төлөвлөлт; 

 Ил уурхайн үйл ажиллагаа; 

 Далд уурхай; 

 Хүдрийн технологийн үйл ажиллагаа; 

 Хаягдлын менежмент; 

 Хаягдал чулуулгын менежмент; 

 Усны эх үүсвэрүүд ба усны менежмент; 

 Төслийн талбай дахь болон талбайн гаднах дэд бүтэц; 

                                                      

1
Энэ нь сул зогсолт болон бусад зогсолтуудын техникийн үйлчилгээний хамгийн их үр ашгийг хангах 

дундаж  хүчин чадал. 

2
 Хөгжил болон Үйл ажиллагааны Цогц Төлөвлөгөө, 2011 оны 5-р сарын 6,  AMEC, 

3
 Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөө: Техникийн тайланt, 2010 оны 6-р сар,  AMEC. 

4
 Монгол улсын техник эдийн засгийн үндэслэл, Оюу Толгой төххк болон сөл, 2009 он. Оюу Толгой. 

5 Монгол улсын Засгийн газар, Айвенхоу Майнз Монгол Инк болон Рио Тинто Интернашионыл Холдинг 

Лимитед нарын хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, 2009 оны 10-р сарын 6. 
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 Төслийн нисэх буудал; 

 БНХАУ руу баяжмал тээвэрлэх; 

 Эрчим хүчний хангамж; 

 Төслийн барилгын ажил; 

 Төслийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа; ба 

 Төслийн уурхайн хаалт ба үйл ажиллагааны зогсоолт. 

Тайлангийн энэхүү бүлгийг Оюу Толгой төслийн Хөгжлийн болон Үйл ажиллагааны Цогц 
Төлөвлөгөө 2011

6
, Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөө 2010

7
 болон ТЭЗҮ

8
 зэрэгт үндэслэн  

боловсруулсан болно.  

4.2 ТАНИЛЦУУЛГА 

2009 оны 10-р сард Оюу Толгой (Төсөл хэрэгжүүлэгч),  Айвенхоу Майнз ХХК (Айвенхоу” нь Оюу 
Толгойн дийлэнхи хувьцаа эзэмшигч юм) ба Рио Тинто Интернэшнл Хязгаардмал Хувьцаат 
компани (“Рио Тинто” нь Айвенхоу компаний хувьцааны 51%-г эзэмшдэг стратегийн хөрөнгө 
оруулагч юм) нь Монгол Улсын Засгийн газар (МУЗГ)-тай Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХөОГ)-г 
байгуулсан. ХөОГ нь энэхүү БОННБҮ-ний Боть 2-т бүрэн эхээр орсон байгаа. Энэхүү ХөОГ-ээр 
төслийн баримтлан ажиллах санхүүгийн болон хууль зохицуулалтын орчныг тогтоож өгөн 
Монгол Улсын Засгийн газарт төслийн 34%-г эзэмших эрх олгохын сацуу энэхүү эзэмшлийн 
хувийг Айвенхоу Майнзтай тохиролцсоны үндсэн дээр 30 жилийн дараагаар 16%-аар 
нэмэгдүүлэх заалтыг оруулсан. ХөОГ-г зурах үед уг гэрээг хүчин төгөлдөр болгох урьдчилгаа 
нөхцлүүдийг заасан байв. ХөОГ урьдчилсан нөхцлүүдийг Оюу Толгой 2010 оны 3-р сарын 31-ий 
өдөр хангасан гэж зарласан. Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос эхлэн төслийн бүтээн байгуулалт 
болон барилгын ажил эхэлсэн юм. 

Оюу Толгой зэс алтны төсөл нь 27 жилийн турш Оюу Тогой ХХК хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 
Монгол Улсын Өмнийн Говийн бүсэд (Өмнөговь аймаг) байрлах “ногоон талбай” уурхайн төсөл 
юм. Оюу Толгой нь урьд нь Айвенхоу Майнз Монгол Инк ХХК (IMMI) гэж нэрлэгдэж байсан ба 
энэхүү БОННБҮ-нд дурьдагдсан хуучин судалгаанууд энэ нэрийн дор явагдсан байна.  

Оюу Толгой нь зэс, алт, мөнгө ба молибден агуулсан эрдсийн хэсэг орд газруудыг ашиглана.  
Эдгээр орд газруудад 40 тэрбум паунд (Blb) зэс ба 20сая унц (Moz) алт болон бодит 
зэрэглэлийн нэмэлт 40 Blb зэс ба 25 Moz алт тодорхойлогдсон.  Оюу Толгойн эрдэсжилтын 
дагуу цаашид нэмэлт орд газрууд илрүүлэх төлөвтэй байгаа ба илэрсэн орд газруудын хүдрийн 
биетийн гүнийг тодорхойлоогүй байна (орд газруудын хамгийн доод гүнийг тодруулаагүй 
байна). Эдгээр орд газрууд нь Оюу Толгой уурхайн лицензийн талбайд олдсон ба Бүлэг 4.2.2-т 
тайлбарласан Төслийн Хөгжлийн болон Үйл ажиллагааны Цогц Төлөвлөгөөний суурь болсон. 

4.2.1 Төслийн нөлөөллийн байдлын үнэлгээний хамрах хүрээ 

Энэхүү БОННБҮ нь Өмнөд Оюу зэс – алтны орд газрын ил уурхайн барилгын ажил ба 4 жилийн 
дараах Хойд Хюго орд газрын блокчлон олборлох далд уурхайн нэмэлт үйлдвэрлэл дээр 
тулгуурласан. Уурхайн олборлолтын хүдрийг хоногт 160,000 (tpd) хүдрийн

9
 хүчин чадлыг 

дэмжих дэд бүтэцтэй, хоногт 100,000 тонны чадалтай баяжуулах үйлдвэр дээр боловсруулна. 
Ногоон талбай уурхайн төслийн бүтээн байгуулалт, барилгын ажил, үйл ажиллагаа, хаалт 
болон хаалтын дараах үе шатны талаар доор тайлбарлагдсан ба холбогдох дэд бүтцүүдийг 
энэхүү БОННБҮ-ий “Төсөл”-д жагсаасан байна. 

                                                      

6
Хөгжлийн болон Үйл ажиллагааны Цогц Төлөвлөгөө, 2011 он. Оюу Толгой, ХХК. 

7
Хөгжлийн ЦогцТөлөвлөгөө: Техникийн тайлан, 2010 оны 6-р сар. AMEC Minproc. 

8
Монголын ТЭЗҮ, Оюу Толгой Төсөл, 2009 он.  Оюу Толгой ХХК . 

9
Баяжуулах үйлдвэрийн хоногт 110 000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадлын үеийн  тоног 

төхөөрөмжийн эвдрэл болон зогсолтын засвар үйлчилгээг хийх дундаж хүчин чадал. 
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Далд уурхайн хүдрийн үйлдвэрлэл нэмэгдсэнээр харгалзах үйлдвэрийн хүчин чадлыг мөн 
өргөжүүлэх шаардлага гарахаар байна. Цаашлаад Оюу Толгой нь төслийн 27 жилийн 
ашиглалтын хугацааны туршид үйлдвэрийн хүчин чадлыг хоногт 160,000 тонн болгон 
нэмэгдүүлэх боломжийг хайж байгаа болно. Үйлдвэрийг өргөжүүлэхэд хууль журмын дагуу 
холбогдох зөвшөөрлийг авах шаардлагатай ба, мөн боловсруулах хүчин чадал нэмэгдсэнээр 
шаардагдах нэмэлт усны нөөцийг тогтоох, зөвшөөрөл авах хэрэгцээ гарна. Өргөтгөлтэй 
холбоотой гарч буй ус ашиглалтын асуудлыг Монгол Улсын Засгийн газартай зөвшилцсөн 
бөгөөд Гүний Хоолойн уст давхаргын нэмэлт усны нөөцийн талаарх өгөгдлийг нэгтгэж дууссаны 
дараагаар баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлтэй холбоотойгоор шаардагдах нэмэлт усны нөөцийн 
(Гүний Хоолойн уст давхаргаас авах усны хэмжээ ихэснэ) зөвшөөрлийг Монгол Улсын Засгийн 
газраас хүсэх болно. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг хоногт 160,000 тонноос илүү нэмэгдүүлэх асуудал 
нь энэ үе шатанд таамаг төдий байгаа ба Оюу Толгой, Рио Тинто, Айвенхоу Майнзын аль ч уг 
асуудлаар зөвшөөрөл олгоогүй байгаа юм.  

Оюу Толгой нь төлөвлөсөн өргөтгөл болон түүнтэй холбогдолтой, ялангуяа усны хэрэглээний 
нөлөөлөл буруулах арга хэмжээнүүдийн талаар нэмэлт мэдээлэл цуглуулна. Ногоон 
байгууламж төслийн хувьд, Оюу Толгой нь уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийн 
байгууламжуудийн хажуугаар их хэмжээний дэд бүтэц байгуулах шаардлагатай. Төслийн дэд 
бүтцийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь доор тодорхойлогдсон ба Бүлэг 4.2.3-т тайлбарлагдсан 
байна. 

 Уурхайн лицензит талбайн ус дамжуулах шугам хоолойтой Гүний Хоолойн сав газрын Усны 
цооногийн талбай; 

 Оюу Толгой уурхайг ундны усаар хангах Ус цэвэрлэх үйлдвэр; 

 Ажилчдын Орон байр (уурхай дотор ба гаднах); 

 Уурхайн лицензит талбайн ойролцоо байрлах Нисэх буудал; 

 Захиргаа болон хангамж зэрэг Туслах байгууламжууд; 

 Сайжруулсан замаар одоо байгаа чиглэлийн дагуу Хятад хүрэх Баяжмалын тээвэрлэлт; 
ба 

 Эхний үед уурхайн дизель цахилгаан эрчим хүчний үүсгүүрээс авч, үйл ажиллагаа эхэлсний 
4 жилийн турш Хятад улсаас дамжуулан авахаар төлөвлөсөн Эрчим хүч.

10
  

Төслийн зураг төсөлд гарсан аливаа өөрчлөлтүүд (нарийвчилсан зураг төслийн сайжруулалт 
буюу хоногт 160,000 тонн хүдэр боловсруулах төлөвлөгдсөн өргөтгөл)-ийг Оюу Толгойн 
БОЭМАА-ийн бодлого болон Өөрчлөлтийн Менежментийн дүрэм журмын тэмдэлэл ба 
тайлангийн заалтуудыг багтаасан 2012 оны ЭМААБО-ний Менежментийн тогтолцоо зэргийн 
дагуу зохицуулагдах (БОННБҮ-ий Бүлэг D1: Байгаль орчин ба Нийгмийн Менежментийн 
Ажлын хүрээ) ба үйл ажиллагаа тус бүрийн менежментийн төлөвлөгөөнуудыг дахин хянах 
шаардлагатай. Төслийн боломжит өргөтгөлийн талаар Бүлэг C13: Хуримтлагдсан нөлөөллүүд-
д нарийвчлан хэлэлцсэн. 

4.2.2 Оюу Толгойн Одоогоор Илрүүлээд Байгаа Орд Газрууд 

Одоогийн байдлаар, Оюу Толгойн уурхайн лицензийн талбай (УЛТ)-н хүрээнд доорхи нэр бүхий 
5 орд газруудыг илрүүлээд байна. Үүнд:  

 Баруун Өмнөд ; 
 Төв ; 
 Өмнөд Хюго; 
 Хойд Хюго; ба 

                                                      

10
 Энэхүү БОННБҮ нь төслийн эхний үеийн Өмнөд Хятадын Өвөр Монголын Өөртөө Засах орноос эрчим 

хүч импортлох той холбогдолтой боломжит нөлөөлөл болон түүнийг бууруулах арга хэмжээнүүдэд 
анхаарлаа хандуулсан. Оюу Толгой уурхайн лицензит талбайн нүүрсээр галладаг цахилгаан станцийн 
зураг төсөл болон холбогдох зөвшөөрөл авах үйл явцийг эхлүүлсэн ба байгал орчин ба нийгмийн 
нөлөөллийн байдал ба түүнийг бууруулах арга хэмжээнүүд нэмэлт БОННБҮ-ээр тайлагнадана.   
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 Херуга. 

Баруун Өмнөд ба Төвийг хамтдаа Өмнөд Оюу орд газар, Хойд болон Өмнөд Хюго орд газрууд 
Хюго Даммет орд газар гэж тус тус хамаатуулдаг. 

Уурхайн төлөвлөлт болон энэхүү БОННБҮ-ий дагуу төслийн бүтээн байгуулалт нь Өмнөд Оюу 
орд газрын ил уурхайн үе шатууд болон Хойд Хюго орд газрын далд уурхайн блокчлон 
олборлолт гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Зураг 4.1-д төслийн ашигт малтмалын орд газрууд, 
Херуга орд болон одоогоор олборлох төлөвлөгөөгүй тул энэ тайланд дэлгэрэнгүй авч үзээгүй 
“дөнгөж шинээр нээн илрүүлээд” байгаа орд газруудыг харуулсан болно.   

Зураг 4.1Оюу Толгойн ашигт малтмалын орд газрууд 

 

 

4.2.3 Төлөвлөгдөж Буй Үйлдвэрлэлүүд 

БОННБҮ-ний төслийн тодорхойлт нь хоногт 100,000 тонн хүдэр боловсруулах зорилгоор 
баригдах баяжуулах үйлдвэр ба холбогдох дэд бүтцүүдийн эхний ээлжийн барилгын ажил дээр 
үндэслэгдсэн.  Хүдрийн боловсруулалтын эхэн үед ашиглагдах гол орд нь Өмнөд Оюугийн ил 
уурхайн цогцолбор юм (Зураг 4.1 харна уу). Газрын гадаргуун энэхүү барилгын ажлуудтай 
зэрэгцэн Хойд Хюго ордын блокчлон олборлолтын далд уурхайн дэд бүтэц болон бүтээн 
байгуулалт явагдаж байх юм. Хойд Хюго орд газрын өндөр агуулгатай хүдрийн овоолго нь 
аажимдаа ил уурхайн орон зайг эзлэн далд уурхайн олборлолт нь хоногт 84,200 тонн хүрч 
нэмэгдэхэд үйлдвэрлэлд гол ноогдол хувиарлагч болж хувирах юм.  

Далд уурхайн хүдрийн үйлдвэрлэл нэмэгдсэнээр харгалзах үйлдвэрийн хүчин чадлыг мөн 
өргөжүүлэх шаардлага гарахаар байна. Цаашлаад Оюу Толгой нь төслийн 27 жилийн 
ашиглалтын хугацааны туршид үйлдвэрийн хүчин чадлыг хоногт 160,000 тонн болгон 
нэмэгдүүлэх боломжийг хайж байгаа болно. Үйлдвэрийг өргөжүүлэхэд хууль журмын дагуу 
холбогдох зөвшөөрлийг авах шаардлагатай ба, мөн боловсруулах хүчин чадал нэмэгдсэнээр 
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шаардагдах нэмэлт усны нөөцийг тогтоох, зөвшөөрөл авах хэрэгцээ гарна. Өргөтгөлтэй 
холбоотой гарч буй ус ашиглалтын асуудлыг Монгол Улсын Засгийн газартай зөвшилцсөн 
бөгөөд Гүний Хоолойн уст давхаргын нэмэлт усны нөөцийн талаарх өгөгдлийг нэгтгэж дууссаны 
дараагаар баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөлтэй холбоотойгоор шаардагдах нэмэлт усны нөөцийн 
(Гүний Хоолойн уст давхаргаас авах усны хэмжээ ихэснэ) зөвшөөрлийг Монгол Улсын Засгийн 
газраас хүсэх болно. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг хоногт 160,000 тонноос илүү нэмэгдүүлэх асуудал 
нь энэ үе шатанд таамаг төдий байгаа ба Оюу Толгой, Рио Тинто, Айвенхоу Майнзийн аль ч уг 
асуудлаар зөвшөөрөл олгоогүй байгаа юм.  

Төслийн аливаа өргөтгөлийг олон улсын үйлдвэрлэлийн туршлага болон Рио Тинто компаний 
байгаль орчны үнэлгээний шаардлагуудад нийцүүлэхийн тулд дахин байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай. Энэхүү БОННБҮ-ний хүрээнд боловсруулсан 
Менежментийн төлөвлөгөөнүүдийг тухай төслийн аливаа өөрчлөлтүүдийг тусган шинэчлэн 
боловсруулж байна. Төслийн өргөтгөлийн талаарх мэдээллийг Бүлэг C13: Хуримтлагдах 
нөлөөлөл-д илүү дэлгэрэнгүй оруулсан.  

Хүдрийг уламжлалт бутлалт, нунтаглалт ба хөвүүлэн баяжуулах аргаар боловсруулна. 
Үйлдвэрлэсэн баяжмалыг эхний ээлжинд Хятадын зэс хайлуулах үйлдвэрүүд рүү машинаар 
тээвэрлэх ба цаашдаа Монголын төмөр замын сүлжээг өргөтгөж сайжруулсны дараа 
тээвэрлэлтийг гүйцэтгэнэ.   

Төслийн дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

Оюу Толгой нь алслагдсан, “ногоон тал” уул уурхайн төсөл учраас баяжуулах байгууламжийг 
дагалдан асар том хэмжээний дэд бүтцүүдийг бүтээн байгуулах шаардлагатай.  Үүнд:  

 Усны цооногийн талбай – Хүдэр боловсруулах үйлдвэрийн усны хэрэгцээг Оюу Толгой 
төслийн талбайгаас хойд зүгт 35-75 км-ийн зайд байрлах Гүний Хоолойн сав газраас ханган 
нийлүүлнэ. Гүний хоолойн сав газрын зүүн өмнөд болон зүүн хойд хэсгүүдэд цооног гаргаж, 
ус хураах хиймэл нуур байгуулан, түүнээс ус дамжуулах хоолойн усан хангамж доголдсон 
онцгой нөхцөлд усыг татах болно. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг хоногт 140,000 тонн хүдэр 
боловсруулах хүртэл нэмэгдүүлсэн тохиолдолд далд уурхай бүрэн хэмжээгээрээ  
ашиглалтанд орсны дараа, усны нэмэлт хэрэгцээний үнэлгээ хийж зөвшөөрлүүдийг авах 
шаардлагатай (2017 оноос эхэлнэ гэж урьдчилан тооцоолсон байна). 

 Ус цэвэршүүлэлт – байнгын ажиллагаатай Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж ба ус 
савлах үйлдвэрийг барьж байгуулснаар Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайгаас татах 
түүхий усыг төслийн хэрэгцээний ундны болон Монгол улсын усны стандартад нийцүүлэн 
боловсруулах болно.  

 Орон сууц –Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатны ажиллах хүчийг байрлуулах орон сууцыг 
төслийн талбайн дотор ба гадна талд барьж байгуулна. Барилгын ажил болон Төслийн 
хүчин чадлын өргөтгөл зэрэгт  шаардлагатай нэмэлт ажиллах хүчийг байрлуулах түр 
барилга байгууламжүүдийг мөн барина. (14,800 хүртэлх ажилчдын).  

 Нисэх буудал – Төслийн ажилтан ба бараа материалуудыг төслийн талбай руу 
Улаанбаатар хот болон бусад орон нутгаас тээвэрлэн авчрах нисэх онгоцны буудал Оюу 
Толгой төслийн талбайгаас хойд зүгт 7 км-ийн зайд байрлана. Барилгын ажлын үе шатны 
хэрэгцээнд зориулсан түр нисэх буудлыг барьсан ба тэрээр зэргэлдээ талбайд байрлах 
байнгын үйл ажиллагаатай орон нутгийн нисэх онгоцны буудлаар орлуулагдах юм.   

 Туслах барилга байгууламжууд – уурхайн үйл ажиллагааны хугацаанд захиргаа, сургалт, 
уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, харуулын байр, эмнэлэг, гал командын 
байр, уурын зуух, түлшний агуулах болон бусад туслах барилга байгууламжуудыг төслийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн барьж байгуулна.  

 Баяжмал тээвэрлэлт – Зэсийн баяжмалыг их хэмжээгээравто замаар Монгол Хятадын 
хилийн боомтоорХятадын худалдааны цэгт хүргэнэ. Оюу Толгой нь төслийн бүтээн 
байгуулалтынхүрээнд хил хүртэл хатуу хучилттай замыг барьж байгуулж байна.Энэ нь Оюу 
Толгой сайжруулах одоо ашиглаж буй зам ба яваандаа улсын чанартай зам болох юм. Зам 
нь барьж байгуулагдсаны дараа Монгол улсын Засгийн газар нь замын ашиглалт болон 
засвар үйлчилгээг хариуцна.   
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 Цахилгаан эрчим хүч – Эхний ээлжийн хэрэглээний цахилгаан эрчим хүчийг БНХАУ-ын 
хойд хэсэгт байрлах Өвөр Монголын Өөртөө Засах орноос импортоор авахаар төлөвлөж 
байгаа ба барилгын өмнөх болон барилгын ажлын үеийн цахилгаан эрчим хүчийг уурхай 
дээрхи дизель станцаар хангана. Монгол улсын Засгийн газартай байгуулсан ХөОГ-ний 
нөхцлийн дагуу 4 дэх жилээсээ эхлэн эрчим хүчний эх үүсвэрийг дотоодоос хангана.  
Төслийн хэрэгжилтийн хугацааны туршийн дулааны хэрэгцээг нүүрсээр галладаг уурын 
зуухуудынтусламжтайгаар хангах болно. Оюу Толгой нь Уурхайн Лицензит Талбайд 
нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцын зураг төсөл болон холбогдох зөвшөөрөл авах үйл 
явцийг эхлүүлсэн. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөх байдлын үнэлгээ нь Олон улсын 
санхүүгийн корпораци (ОУСК)-ийн үйл ажиллагааны стандартууд болон Европын сэргээн 
босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ)-ны байгаль орчны бодлогод нийцүүлэн боловсруулагдаж 
байна. Зураг төслүүд нь эцэслэн боловсруулагдаж дуусагдаагүй учир үнэлгээ нь эхэн үеийн 
шатанд явж байгаа ба энэхүү БОННБҮ-ийн нэмэлт тайлан хэлбэрээр бэлтгэгдэнэ. 

Төслийн голлох бүрдэл хэсгүүдийг доорх  

Зураг 4.2-д харууллаа. 

Зураг 4.2Төслийн гол бүрдэл хэсгүүд ба тэдгээрийн байршил 
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4.3 ТӨСЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 

Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөөнд 2010 (IDP10)
11

 Монгол улсын Засгийн газартай Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ байгуулснаас хойшхи төслийн техник болон санхүүгийн үндсэн хэтийн 
төлвүүдийг тусгаж өгсөн. Энэхүү БОННБҮ нь Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөөний ашигт малтмалын 
баттай болон бодитой

12
 нөөцүүдийн ангилал дээр тулгуурласан “Нөөцийн тохиолдол” дээр 

үндэслэсэн болно. 

Хүснэгт  4.1: Оюу Толгойн ашигт малтмалын нөөцийн товч дүгнэлт  

Хүснэгт 2.1.2 
Оюу Толгойн ашигт малтмалын нийт нөөц, 2010 оны 5 сарын 11-ий байдлаар 

Орд  
Хүдэр  
(сая 
тонн) 

Хайлагчийн 
цэвэр 
буцаалт 
(ХЦБ) 
($/тонн) 

Cu  
(%) 

Au 
(гр/тонн) 

Металлын нөөц 

Зэс 
(сая фунт 
(lb)) 

Алт 
(мян. 
унц (oz)) 

Өмнөд Оюу орд газар 

Баттай 
Бодитой 

 
127 
828 

 
21.38 
10.81 

 
0.58 
0.48 

 
0.93 
0.27 

 
1 399 
6 980 

 
2 994 
5 229 

Ашигт малтмалын нөөц 
(Баттай+Бодитой) 

 
955 

 
12.21 

 
0.49 

 
0.35 

 
8 380 

 
8 223 

Хюго Даммет орд газар 

Бодитой 
(Хойд Хюго - Айвенхоу) 
Бодитой 
(Хойд Хюго - Онтри Гоулд Шивээ 
толгой) 

 
 

410 
 
 

27 

 
 

51.12 
 
 

55.57 

 
 

1.90 
 
 

1.85 

 
 

0.40 
 
 

0.72 

 
 

15 823 
 
 

1 032 

 
 

4 368 
 
 

531 

Ашигт малтмалын нөөц (Бодитой) 
(Нийт Хойд Хюго) 

 
437 

 
51.40 

 
1.90 

 
0.42 

 
16 855 

 
4 899 

Оюу Толгой Төслийн ашигт 
малтмалын нөөц 

Баттай 
Бодитой 

 
 

127 
1 266 

 
 

21.38 
24.84 

 
 

0.58 
0.97 

 
 

0.93 
0.32 

 
 

1 399 
23 835 

 
 

2 994 
10 127 

Ашигт малтмалын нөөц 
(Баттай+Бодит) 

 
1 393 

 
24.52 

 
0.93 

 
0.37 

 
25 234 

 
13 121 

Тайлбар: 

1. Өмнөд Оюун ил уурхайн ХЦБ-ыг тооцоолохдоо ашигт малтмалын нөөцийн ажил эхлэх үеийн урт хугацааны 
туршид цуглуулсан металлын урьдчилсан таамаг үнийн мэдээн дээр үндэслэн гаргасан металлын үнүүдийг 
ашигласан ба эдгээр нь зэс $1.30/фунт, алт $500/унц, мөнгө $9.50/унц тус тус байв. Эдгээр дүн шинжилгээнээс 
харахад ашигт малтмалын нөөц нь дээрх металлын үнийн хувьд хүчинтэй хэвээр байгаа юм. 

2. Хойд Хюгогийн гүний уурхайн ХЦБ-ыг тооцоолохдоо ашигт малтмалын нөөцийн ажил эхлэх үеийн урт 
хугацааны туршид цуглуулсан металлын урьдчилсан таамаг үнийн мэдээн дээр үндэслэн гаргасан металлын 
үнүүдийг ашигласан ба эдгээр нь зэс $1.50/фунт, алт $640/унц, мөнгө $10.50/унц тус тус байв. Эдгээр дүн 
шинжилгээнээс харахад ашигт малтмалын нөөц нь дээрх металлын үнийн хувьд хүчинтэй хэвээр байгаа юм. 

3. Хайлагчийн цэвэр буцаалтыг хайлуулах үйлдвэр, баяжмал хайлах зардал, суутгал болон төлбөрийн нөхцөл, 
баяжмалыг тээвэрлэх, металл авалт, ашигт малтмал ашигласны төлбөр зэргийг харгалзан тооцоолсон 
болно.     

                                                      

11
Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөө: Техникийн тайлан ,  2010 оны 06 –р сар. AMEC Minproc. (цаашид “ХЦТ10” 

гэнэ) 

12
Геологийн итгэлцлийн өсөлтөөр ашигт малтмалын нөөцийг баттай, бодитой, боломжтой гэсэн 3 

ангилалд хуваадаг. Боломжит нөөц гэдэг нь бодитой нөөцийг итгэлцлийн доод түвшин. Ашигт малтмалын 
бодитой нөөц гэдэг нь боломжтой  нөөцийн итгэлцлийн түвшингээс дээш ба баттай нөөцийн  итгэлцлийн 
түвшингээс доош түвшинг хэлнэ.  Ашигт малтмалын нөөц гэдэг нь баттай  болон бодитой нөөцийн эдийн 
засгийн хувьд олборлож болох хэсэг ба анхан шатны ТЭЗҮ-г боловсруулахад ашиглагддаг мэдээлэл юм. 
ТЭЗҮ нь уул уурхай олборлолт, технологийн боловсруулалт, металлурги, эдийн засгийн болон бусад 
хүчин зүйлүүдийг  тайлагнагдах буюу олборлолт нь эдийн  засгийн үр ашигтай гэдэг нь батлагдсан үед 
тодорхой гаргаж өгдөг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.cim.org/committees/cimdefstds_dec11_05.pdf 
харна уу 

http://www.cim.org/committees/cimdefstds_dec11_05.pdf
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4. Захын агуулгыг тодорхойлохдоо ил уурхайн үйлдвэрлэлийн болон захиргааны урсгал зардлыг ашигласан бөгөөд 
захын агуулга нь баруун өмнөд ба төвийн халькопирит $3.88/тонн, төвийн халькозит ба төвийн ковелит 
$3.41/тонн тус тус байна.      

5. Баттай нөөцийг тогтоосон баялгийн хэмжээг, харин бодитой нөөцийг боломжтой нөөцийн хэмжээг ашиглан 
тооцоолсон болно. 

4.3.1 Төслийн Бүтээн Байгуулалтын Төсөв Ба Товлосон Хугацаа 

2009 оны сүүлчээр Айвенхоу Майнз, Рио Тинто–Оюу Толгой компаниудын хамтарсан техникийн 
хороо нь Оюу Толгой төслийн бүрэн хэмжээний барилгын ажлыг эхлүүлэхийг зөвшөөрсөн. 
Төслийг санхүүжүүлэхийн зэрэгцээ уурхайн талбайн өргөн хэмжээний бүтээн байгуулалтын 
хөтөлбөрийн анхны эхлэлтийн 2010 оны төсвийг бэлтгэсэн. 

2010 сүүлээр хамтарсан Техникийн хороо, Оюу Толгойн зөвлөл болон Айвенхоу Майнзын 
зөвлөл барилгын ажлыг хурдасгаж, 2012 оны сүүл үе гэхэд үйлдвэрлэлийг эхлүүлэх зорилгоор 
2011 оны төсвийн $2.4 тэрбум ам долларыг баталсан байна.  

4.3.2 Төслийн Монгол Улс Дахь Эдийн Засгийн Орчин 

Эдийн засаг болон санхүүгийн таамаглалуудыг , ХЦТ10-нд багтсан олон нийтэд нээлттэй 
мэдээллүүд болон төслийн бие даасан техникийн тайлангууд дээр үндэслэн боловсруулсан 
байна. Төслийн боловсруулан хэрэгжүүлж буй барилгын ажлын хуваарь шахагдан 
хурдассанаар санхүүгийн бодит зардал нэмэгдэж, ажиллах хүчний тоо санхүүгийн загварт 
тусгагдсанаас нэмэгдэж хэтэрсэн байна. Тухайлбал, Хөгжлийн Цогц Төлөвлөгөө IDP10-ийн 
загвар нь барилгын ажлын оргил үед ажиллах ажилтны тоог 7,381 гэж тооцоолж байсан бол 
барилгын ажлын үр ашигт оргил үе болох 2011 оны 12-р сард ойролцоогоор 17,904 болсон 
байна. Гэсэн ч, ХЦТ10-ийн санхүүгийн дүн шинжилгээнүүд нь тооцоолж байсан зардлын 
хэмжээний үзүүлэлтийг санал болгож байсан. 

ХЦТ10-ний санхүүгийн төлөвлөлт нь 2013 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны эхлэлтэн дээр 
үндэслэж байсан бол энэ нь одоо 2012 он болоод байна. Дэлхийн Банкны сүүлийн үеийн 
мэдээгээр

13
 Монгол улсын нийт 2,756,001 хүн ам дээр үндэслэн 2010 оны ДНБ-г  $6,083,047,865 

гэж тооцоолсон байна. Ядуурлын түвшинг нийт хүн амын  36.1% ядуу буюу амьжиргааны 
баталгаат түвшингээс доогуур амьдралтай байна гэж үзсэн. Монгол улс нь Дэлхийн Банкны 
Олон улсын Хөгжлийн Холбооны гишүүн орон юм.  Тэрээр, ядуурлыг бууруулах дэмжлэг заавал 
авах ёстой, нэг хүнд оногдох үндэсний цэвэр орлого $1,175-оос бага наян орны нэг юм. 

Төслийн барилгын ажлын үе шатны Монгол улсад орж ирж буй бэлэн мөнгөний жилийн дундаж 
урсгал дээр үндэслэн IDP10-ийн таамаглалууд нь төслийн барилгын ажил (зүгширсэн 
үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө) Монгол улсын үндэсний ДНБ-ийг 15%-аар нэмэгдүүлж байна гэж 
тооцсон. Төслийн үйлдвэрлэлийн ашиглалт эхэлснээр ДНБ одоо байгаа түвшнээс нь 30-40%-
аар нэмэгдэнэ гэж тооцоолжээ.  

Оюу Толгой төслийн эдийн засгийн нөлөөллийн бие даасан үнэлгээ дээр үндэслэсэн доор 
үзүүлсэн хүснэгт нь Төслийн

14
 үр нөлөөгөөр учруулах эдийн засгийн болон санхүүгийн 

боломжит гол өөрчлөлтүүдийг харуулж байна.  

  

                                                      

13
http://data.worldbank.org/country/mongolia 

14
 Оюу Толгойн зэсийн уурхайн бүтээн байгуулалт: Монгол улсын макро эдийн засгийн үр дагаварын 

үнэлгээ, 2011 оны 2-р сар.  Эдийн засгийн ухааны сургууль, Монгол улсын их сургууль болон БАЭкономикс 
ХХК 
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Хүснэгт  4.2: Үйлдвэрлэлийн үе шатны эдийн засаг болон санхүүгийн үзүүлэлтүүд 

Эдийн засаг 

 2020 он гэхэд Оюу Толгойн нөлөөлөл ДНБ-г гуравны нэгээр нэмэгдүүлнэ. 

 Оюу Толгой 2020 он гэхэд нэг хүнд оногдох ДНБ-ийг 1.7 сая төгрөгөөр ($1000-оос дээш) 

нэмэхээр төлөвлөж байна. 

 ДНБ-ий өсөлтийн оргил үе болох 22% нь 2016 онд тохионо. 

 2013 – 2020 онуудад ДНБ-ий өсөлтийн хурд нь Оюу Толгой төсөл эхлээгүй байх үеийн 

7.7%-тай харьцуулахад 11.7% хүрнэ гэж төлөвлөж байна. 

Экспорт ба импорт 

 Оюу Толгой 2020 он гэхэд экспортын талыг дангаараа бүрдүүлнэ. 

 Оюу Толгой 2020 он гэхэд бодит экспортын өртөгийг 55%, бодит импортын өртөгийг  

19%-иар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. 

 Бусад салбаруудын эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж байхад нийт экспортонд оруулах 

Оюу Толгойн хувь нь хэсэг хугацааны дараа буурна. 

Үндэсний цалин хөлс 

 Айл өрхийн орлого болон засгийн газрын зарлага ихэсэж үйлчилгээний салбарын 

ажиллах хүчний эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэх учир бодит цалин хөлс эрчимтэй нэмэгдэнэ. 

 2020 онд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бодит цалин хөлс 30%-

иар өндөр байна. 

4.4 ТӨСЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТҮҮХ 

Оюу Толгойн (‘Оюу Толгой’) зэсийн орд газруудын гадаргуу ил гарсан Хүрэл зэвсгийн үед 
уурхайн анхны олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байсан. Энэхүү уурхайн эртний 
олборлолтын түүхэн ул мөр нь одоо хүртэл харагдахуйц бөгөөд дов толгой дээр 2 жижиг 
дөрвөлжин ил уурхайнууд болон эргэн тойрны толгод дээрх зэсийн хайлуулалтын шаар зэргээр 
илэрхийлэгдсэн юм. 

1980-аад онд Оюу Толгойн бүс нутагт  Монгол – Оросын хамтарсан  бүсийн геохимийн 
судалгааны баг хайгуул хийж Төв орд газарт молибдений гажил илрүүлсэн. Үүний дараа, 1983 
онд хэд хэдэн удаа судалгаа явуулж Өмнөд Оюу орд газарт өгөршилт болон зэсийн эрдэсжилт 
байгааг илрүүлсэн байна. 1996 оны 9-р сард Магма Копер (Magma Copper) компаний 
геологичдын баг тухайн бүс нутагт судалгаа хийж ойролцоо порфирийн зэсийн уусгалтын 
давхрага байгааг тогтоожээ.  

1996 оны сүүлээр, Магма Копер компани нь хайгуулийн лицензээ авсан даруйдаа BHP 
компанид худалдсан байна. 1999 он хүртэл BHP компани хайгуулын ажлыг үргэлжлүүлж 
урьдчилсан байдлаар нөөцийг 0.52% зэсийн дундаж агуулга ба 0.25 ppm алтны дундаж 
агуулгатай 438 сая тонн гэж тогтоожээ. BHP нь 1999 оны дундуур Монгол дахь хайгуулийн 
ажлаа зогсоосон. Өөрийн хувь хөрөнгийн эрхээ Оюу Толгойд  2%-ийн хайлуулалтын дараах 
ашгийг төлөх болзолтойгоор худалдсан. 2002 онд Оюу Толгой нь уг ашгийн эрхийг буцаан 
эзэмшиж, тэр жилдээ Хюго Даммет орд газрыг илрүүлсэн байна. Хайгуулийн ажил одоо хүртэл 
үргэлжилсээр байгаа. 
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4.4.1 Уурхайн Дэд Бүтцийн Бүтээн Байгуулалт 

2007 оноос өмнө, Оюу Толгойн дэд бүтэц нь ихэвчлэн геологийн хайгуулийн кемп, далд 
уурхайн1-р босоо ам (баригдаж байсан), хайгуулийн үйл ажиллагаандзориулсан

15
 түр нисэх 

онгоцны зурвас зэргээр бүрдэж байсан. Уурхайн барилгын ажил 2007 онд идэвхжиж дараахь 
гурван үйл ажиллагаануудаас бүрдсэн. Үүнд:   

 Далд уурхайн 1-р босоо амыг барьж дуусган 2-р босоо амыг барих ажлыг эхлүүлсэн;  

 Баяжуулах үйлдвэрийн талбайн газар шорооны ажил; ба 

 Кэмпийн дэд бүтцийн өргөтгөл.    

Баяжуулах үйлдвэрийн талбайн газар шорооны ажил 20%-ийн гүйцэтгэлтэй байсан бөгөөд 
анхдагч бутлуур, хаягдал өтгөрүүлэгчүүдийн барилгын ажил эхлэхэд бэлэн болсон байв. Оюу 
Толгой нь 2007 оны туршид кемпийн барилга байгууламжуудыг үргэжлүүлэн барьсан. Гол 
зорилго нь 2007 буюу 2008 онуудад Монгол улсын Засгийн газартай байгуулах ХөОГ-нд 
зааснаар барилгын ажиллах хүчийг дэмжих боломж байсан.  

Кэмпийн дэд бүтэц ба орны тоо нь 2007 оны турш нэмэгдсэн байлаа. Төв кемп нь төвлөрсөн 
цахилгаан, холбоо, ус ба бохирын системээр хангагдаж чадсан. Говийн хүнд нөхцөлд амьдрах 
боломж олгох Кэмп бий болгох зорилгоор урт хугацааны ажиллагаатай цахилгаан үүсгүүр, усны 
нийлмэл худгууд, бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг барьж байгуулжээ. Мөн кэмпын 
цаашдын өргөтгөл болон барилгын ажлыг бүрэн дүүрэн дэмжэхийн тулд нийтийн аж ахуйн 
нэмэлт (ус дамжуулах хоолой болон цахилганы кабелууд) хэрэгслүүдыг суурилуулсан байна. 
Одоо нийтдээ 2500 хүн байрлах боломжтой 3 кэмптэй байна. 2008 онд дэлхийн эдийн засгийн 
хямрал болон ХөОГ батлагдахгүй удсан зэргээс шалтгаалан барилгын ажил зогсоохоос өмнө 
усан санг удирдах газрын байр, захиргааны байр, машин засварын газар зэрэг 
байгууламжуудын инженеринийн үндсэн судалгаа дууссан байв.  

2009 онд ХөОГ батлагдсанаар дэд бүтцийн барилгын ажил идэвхижин хурдацтай явагдаж 
байна. 

4.4.2 Далд уурхайн Бүтээн Байгуулалт Ба Барилгын Ажил 

Оюу Толгой нь 2008 оны 2-р сард уурхайн 1-р босоо амыг 1,380м-ийн бүрэн гүнд барьж 
дуусгасан. Уурхайн босоо ам №1 нь 6.7 м диаметртай бетонон доторлогоотой нийт 7.3 м 
диаметртай, оройн хэсэг, өргөх байгууламж, цахилгаан станц, агаарын компрессор болон 
агааржуулалтын системтэй. Энэхүү босоо амын зураг төсөл нь түүнийг цаашдаа байнгын 
ажиллагаатай өргөх байгууламж болгон ашиглах боломжтойгоор боловсруулагдсан байна.   

2008 оны 3-р сард босоо амны ачааллын байгууламжуудыг байгуулж дууссанаар Хойд Хюго 
ордыг блокчлон олборлолтын уурхайнтөлөвлөгдсөн өргөх төхөөрөмж 1 дээр хөндлөнгийн 2 
хөтлөгч араануудыг байрлуулсан. Эдгээр араануудыг байрлуулснаар уурхайн зураг төслийг иж 
бүрдэл болгоход шаардлагатай геотехникийн мэдээллээр хангах нэмэлт нөөцийн өрөмдлөгийг 
хийх боломж олгосон ба эхний үеийн блокчлон олборлох аргын бүтээн байгуулалтын 
үйлдвэрлэлийн өмнөх шатны хөтөлбөрийн нэг хэсэг болсон. (Уурхайн блокчлон олборлох аргын 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг  Хэсэг 4.7.1 ээс үзнэ үү). 

Араануудыг 1,300 м-ийн гүнд хажуу талаас Төслийн далд уурхайн гүйцэтгэгч болох Рэдпаф 
Монголия компани Оюу Толгойн далд уурхайн тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан байрлуулсан 
байна. 1,300 метрийн гүн дэхь энэхүү бүтээн байгуулалт нь амрах байр, дэд станц, шахуургын 
станц, хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээний газар зэргээс бүрдсэн “зангилаа”-тай юм.   

Үйлдвэрлэлийн өмнөх бүтээн байгуулалтын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд багтсан бусад 
ажлуудыг 2008 оны сүүлч ба 2009 оны эхээр хийж гуйцэтгэсэн. 2008 оны 11-р сард дэлхийн 
эдийн засгийн хямрал хурцадсан болон Хөрөнгө оруулалтын гэрээний эцсийн шийдвэрлэлт 

                                                      

15
Хайгуулийн ажлын нисэх онгоцны зурвас нь эхэндээ ил уурхайн талбайд байсан. Улмаар, 2010 онд 

тэрээр байнгын үйл ажиллагаатай нисэх онгоцны буудлын талбай руу нүүсэн. 
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саатсан зэргээс шалтгаалан газрын гүний үйл ажиллагаанууд хойшлогдон ажиллах хүчийг 50%-
аар цомхотгосон.  

Далд уурхай 2-р босоо амын барилгын ажлыг 2007 онд босоо амын амсрын газар шорооны 
ажлаар эхлүүлсэн., 2007 оны 12 –р сар гэхэд гадаргуугаас доош 13 м гүнд бетон зуурмагын 
ажлыг дуусгасан. 2-р босоо ам нь нь үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашиглагдах 
бөгөөд 54 тонны даац бүхий 2 тэргэнцэр, 44 тонны ачаа даах хүчин чадал бүхий торноос тус тус 
бүрдэнэ. Энэхүү босоо ам нь 10м-ийн диаметртай ба 1335 м хүртэлх гүнд сууж байхаар 
төлөвлөгдсөн байна. 2008 онд 2-р босоо амын ажил зогсонги байдалтай байсан боловч 
төлөвлөгдсөний дагуу инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулагдсан ба уг босоо ам 
болон түүний дэд бүтцүүдийн (конвейр ба, агааржуулалтын шугам хоолой г.м.) ажлууд 2010 оны 
зунаас эхэлсэн юм. 

Зураг 4.3 2-р босоо амын барилгын ажил явагдаж буй байдал, 2011 оны 3-р сар 

 

4.5 БАЙРШЛЫН СХЕМ 

Уурхай, баяжуулах үйлдвэр болон тэдгээрийн дэд бүтцүүд нь (хаягдал хадгалах байгууламж, 
хаягдал чулуулгын овоолго зэрэг) ашиглалтын 6709A тоот тусгай зөвшөөрлийн хил хязгаар 
дотор байрлах боловч Хаягдал хадгалах байгууламж нь УЛТ-н

16
 зүүн хойд (Уурхайн Лицензит 

талбай) өнцгөөс гадагш 500 м зайд сунаж байрлажээ. УЛТ-д хэд хэдэн усны түр эх үүсвэр бүхий 
сайрууд байдаг ба тэдгээрийн хамгийн том нь Ундай гол юм. Уурхайн дэд бүтцэд газар 
шаардлагатай болсон тул хайгуулийн үед ашиглаж байсан түр нисэх онгоцны зурвас хаагдаж 
УЛТ-гаас хойш 7 км-ийн зайд шинэ түр нисэх онгоцны буудал ба түүнтэй холбогдолтой дэд 
бүтцийг байгуулсан.   

Далд уурхайн зарим ажлууд ба гадаргуун суулттай бүс (гүний “эвдрэлийн бүс”-ийн нөлөөгөөр) 
нь ашиглалтын 6709A тоот УЛТ-н хилээс хойш сунаж Онтри Гоулд-тай хамтарсан Шивээ Толгой 
компаний УЛТ руу орсон байна. (Зураг 4.9-г харна уу) 

Төслийн барьж байгуулахаар төлөвлөж буй уурхай, орд газрууд болон гол дэд бүтцүүдийн 
байршлуудыг Зураг 4.4-т үзүүлсэн байна. 

                                                      

16
Хаягдал хадгалах байгууламжийн 2-р үүрийн өргөтгөл  нь УЛТ-гаас гадуур баригдахаар төлөвлөгдөж буй 

тул хууль тогтоомжийн зохих зөвшөөрөл авах шаардлагатай.  
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Зураг 4.4 Уурхайн талбайн төлөвлөсөн байршлын схем 

 

4.6 УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД 

Санал болгож буй Оюу Толгой уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанууд нь Зураг 4.5-т 
үзүүлснээр, ил уурхай (Өмнөд Оюу орд газрууд) болон далд уурхайгаас (Хойд Хюго орд газар) 
бүрдэнэ.  

Зураг 4.5: Хүдрийн биетүүдийн хөндлөн огтлол 

 
Өмнөд Оюу орд газруудыг ил уурхайн аргаар олборлох ба түүний гадаргууд ойрхон алтны 
өндөр агуулгатай Баруун өмнөд хэсгийг хамгийн түрүүнд олборлох бөгөөд уул уурхайн 
ажиллагааны эхний 4 жилд (2013 – 2017онуудад) баяжуулах үйлдвэрийн түүхий эдийн ихэнхийг 
хангана гэж төлөвлөж байна. Харин Хюго Даммет орд нь далд уурхайн блокчлон олборлох 
аргад илүү тохиромжтой орд юм. Хойд Хюго ордын хүдрийн агуулга нь ил уурхайнхаас өндөр 
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учраас төсөл өргөжих тусам ил уурхайн үйлдвэрлэлийг далд уурхайн үйлдвэрлэлээр орлуулах 
зорилгоор түүнийг аль болох хурдан нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна.  

Зураг 4.6 Орд тус бүрийн үйлдвэрлэлийн хувь нэмрийн эзлэх хувь (Хөгжлийн Цогц 
Төлөвлөгөөн IDP10 дэхь нөөцийн тооцоогоор) 

 

4.6.1 Ил Уурхайн Зураг Төсөл 

Ил уурхай нь хүдэр гаргаж авах зориулалтаар доош нь ухаж хажуугийн аюулгүй, тогтвортой 
налуу үүсгэх байдлаар төлөвлөгдсөн 15 м өндөр ба 6 - 12м өргөнтэй “мөргөцөгууд” бүхий 
ерөнхий төвтэй тогтолцоо юм. Ил уурхайг уламжлалт тэсэлгээний арга (энэхүү бүлэгт сүүлд 
тайлбарласан байгаа) ашиглан хүдрийг суллаж том механик шууд хутгуурт экскаватороор 
цуглуулан тээвэрлэлтийн машинуудад ачиж ил уурхайгаас хүдэр баяжуулах үйлдвэр, эсвэл 
хаягдал чулуулаг хадгалах (хэрэв металлын агуулга нь хүдэр баяжуулалтанд эдийн засгийн 
хувьд ашиггүй бага бол) талбай руу зөөнө. Мөргөцөгүүд нь тээвэрлэлтийн машинуудад ил 
уурхайгаас материалыг зөөх боломжийг олгохуйц цуврал замуудыг үүсгэдэг. Ил уурхай нь 
хамгийн ихээр 770 м-ийн гүнтэй байхаар төлөвлөгдсөн.  

Ил уурхайн ажил нь Баруун Өмнөд, Төв, Өмнөд, Алс Өмнөд, Ведже, Бриж гэсэн хэсгүүдэд 
хуваагддаг Өмнөд Оюу орд газрууд дээр төвлөрсөн. Ил уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны 
8 үе шатуудын дарааллыг Зураг 4.7 болон Зураг 4.8-д үзүүлсэн байна. Эдгээр зурагт хийхээр 
төлөвлөсөн ухалтын дарааллын үе шатуудыг харуулсан ба ил уурхайн мөргөцөгүүдийн 
төрлүүдийн ойлголтуудыг өгсөн байна. 
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Зураг 4.7 Ил уурхайн үе шатууд 
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Зураг 4.8 Ил Уурхайн Үе Шатны Зураг Төсөл 
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4.6.2 Ил уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа ба тоног төхөөрөмж 

Ажлын ээлжүүд 

Ил уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа жилийн 350 өдөр тасралтгүй явагдахаар төлөвлөгдсөн.  
Байгаль цаг уурын нөхцөл (жишээ, шороон шуурга эсвэл онцгой хүйтэний үед) зэрэг 
төлөвлөгдөөгүй саатлын улмаас жилийн 15 өдрийн алдагдал гарч болзошгүй гэж үзсэн болно. 
Ил уурхай нь өдрийн 24 цагийн 2 ээлжээр тасралтгүй ажиллана.  

Ажиллах хүч  

Ашиглалтын үйл ажиллагааны шаардлагуудад нийцүүлэн Оюу Толгой нь дотоод ба гадаадын 
мэргэжилтнүүдэд өргөн хүрээтэй ажлах хуваарь бэлтгээд байна. Инженер техникийн болон 
ахлах мэргэжилтнүүдийн албан тушаалуудын орон тоог зараар нийтлүүлдэг ба нилээд олон 
тооны чадварлаг гол гадаад мэргэжилтнүүд төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, сургалт зохион 
байгуулах, дадлагажуулах ажлуудад тус тус ажиллах шаардлагатай байдаг.  

Хүснэгт 4.3-т харуулснаар, 2012 оноос  эхлэн дотоодын болон гадаадын мэргэжилтнүүдийн 
тоо нэмэгдсэн байна..  

Хүснэгт  4.3: Ил уурхайн үйл ажиллагааны эхлэл үеийн болон хамгийн их ачаалалтай 
үеийн ажиллах хүчин 

Ажилтнуудын ангилал 

2011 оны 12 

сар 

2012 оны 12 

сар 

2013 оны 12 

сар 

2019 оны 12 

сар 

Гэрээт гүйцэтгэгч     

Гадаад 46 47 46 12 

Монгол 175 181 179 83 
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Ажилтнуудын ангилал 

2011 оны 12 

сар 

2012 оны 12 

сар 

2013 оны 12 

сар 

2019 оны 12 

сар 

Гэрээт гүйцэтгэгчдийн 

нийт ажилтнууд 221 228 225 95 

Ажилтнууд     

Гадаад  30 46 47 11 

Монгол  175 384 397 478 

Нийт ажилтнууд 205 430 444 489 

Нийт ажиллагсад 426 658 669 584 

Нийт гадаад ажиллагсад 76 93 93 23 

Нийт Монгол ажиллагсад 350 565 576 561 

Монгол ажиллагсдын эзлэх 

хувь 82.15% 85.86% 86.09% 96% 

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж  

Оюу Толгойн ил уурхайг уламжлалт “ачааны машин ба хутгагч экскаватор” аргаар ашиглана. 
Оюу Толгой компаний ажиллах хүч нь өрөмдлөг, ачилт, тээвэрлэлт болон буулгалт зэрэг 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний ажлыг Засвар 
үйлчилгээний (ЗҮГ) гэрээний дагуу гүйцэтгүүлэх ба тэсэлгээний материал болон үйлчилгээг 
гэрээт гүйцэтгэгч бүрэн хариуцана. Төлөвлөлт нь 34 м

3 
багтаамжтай шууд хутгуурт дизель 

гидравлик экскаватор, 56 м
3 

шууд хутгуурт цахилгаан экскаватор болон 290 тонны дизель хүнд 
даацын машинууд зэргээс бүрдэх тоног төхөөрөмжийн бааз дээр үндэслэсэн. Хүснэгт 4.4-т ил 
уурхайн олборлолтын явцад ашиглагдах уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг 
харуулсан байна.  

Хүснэгт  4.4 Ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүд урьдчилсан жагсаалт 

Ашиглагдаж буй тоног 

төхөөрөмжүүд 

2011 2012 2013 2016 2021 2026 2031 

No. No. No. No. No. No. No. 

Шууд хутгуурт экскаватор 34 
м

3
дизель 

2 2 2 2 2 2 2 

Шууд хутгуурт цахилгаан 
экскаватор 495 HR  

- 2 2 2 2 2 2 

220 тХүнд даацын өөрөө 
буулгагч машин 

- - - - - - - 

290 тХүнд даацын өөрөө 
буулгагч машин 

14 27 27 27 32 33 44 

Үйлдвэрлэлийн өрмийн машин 
– 39R цахилгаан 

1 2 2 2 4 4 4 

Үйлдвэрлэлийн өрмийн машин 
– 39R дизель 

2 2 2 2 - - - 

Бульдозер – D375-6 4 4 4 4 4 4 4 

Бульдозер– D475-7 - 2 2 2 2 2 2 

Грейдэр– 16M Cat 2 3 3 3 3 3 3 

Грейдэр - 24M Cat - 1 1 1 1 1 1 

Ачигч 18 m
3
 2 2 2 2 2 2 2 

Дугуйт бульдозер 1 2 2 2 2 2 2 

100 т Усны машин 2 2 2 2 2 2 2 

Дугуй солигч сэрээт өргөгч  1 1 1 1 1 1 1 

Үйлчилгээний багажны машин 2 2 2 2 2 2 2 
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Ашиглагдаж буй тоног 

төхөөрөмжүүд 

2011 2012 2013 2016 2021 2026 2031 

No. No. No. No. No. No. No. 

Экскаватор 4 м
3
 1 1 1 1 1 1 1 

Кран 1 1 1 1 1 1 1 

Үйлчилгээний кабелийн машин 1 1 1 1 1 1 1 

Тэсэлгээний АНФО машин 2 3 3 3 3 3 3 

Нам тэвштэй кран 1 1 1 1 1 1 1 

Ачигч/Чиргүүл (110 т) 1 1 1 1 1 1 1 

Гэрлийн цамхагууд 15 24 24 24 26 26 26 

Зорчигч тээврийн машинууд 3 5 5 5 5 7 7 

Уурхайн тосолгооны 
үйлчилгээний машин 

3 3 3 3 3 3 3 

Сэрээт өргөгч 2 2 2 2 4 4 4 

Хоёрдогч өрмийн машин 1 1 1 1 1 1 1 

Уурхайн түлшний машин 3 3 3 3 3 3 3 

Хөнгөн тэргүүд 31 32 32 32 32 28 28 

Ил уурхайн усны шавхуурга 3 3 4 9 15 19 19 

Кран (120 т) 1 1 1 1 1 1 1 

Нам тэвштэй чиргүүл / Трактор 
(250 т) 

1 1 2 4 4 4 4 

Хаягдлын машин (220 т) - 3 3 3 2 - - 

 

Үйл ажиллагааны 23 дахь жилд хамгийн олон тооны тоног төхөөрөмж ашиглагдах ба аажмаар 
тоо нь буурсаар байх болно.  

Өрөмдлөг ба тэсэлгээ 

Хүдэр болон хаягдал чулуулгын олборлолтонд 17м гүн ба 305 мм-н диаметртэй тэсэлгээний 
цооногуудыг өрөмдөнө. Гүйцэтгэгч компани нь тэсэлгээний материалын хангалт хадгалалт 
бүхий тэсэлгээний ажлуудыг бүрэн хариуцана. Хуурай нүхнүүдэд азотын нитратын шингэн 
шатахууныг (ANFO), устай нүхэнд (хэрэв байгаа бол) хүнд ANFO-г тус тус хэрэглэнэ. Чулуулаг 
хөрс давамгайлж байгаа тул тэсэлгээний 90% нь хуурай орчинд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн 
байна. Хэрэглэгдэх бүх материалууд нь тэсэлгээнд зохицсон байхын хажуугаар эхний болон 
хоёрдугаар мөргөцөгүүдэд чөлөөт ухалт боломжтой байхаар тооцно. Цахилгаан эрчим хүчний 
хангамжийн барилгын ажлын цаг хугацааны төлөвлөлтөөс шалтгаалан эхний 2 үйлдвэрлэлийн 
өрөмүүд нь дизелээр ажилладаг байх ба дараагийн хоёрыг нь цахилгаанаар ажилладаг байна. 
Эдгээр өрөмүүдийг цахилгаан өрмүүдээр солих үед солих сэлбэг хэрэгслүүд шаардлагатай.  

Ачаалалт болон тээвэрлэлт 

Эхний үед ачаалалтыг 34 м
3
 шанагатай шуут хутгуурт дизель гидравлик экскаваторууд ба 56 м

3 

шуут хутгуурт цахилгаан экскаваторуудаар гүйцэтгэнэ. Үйл ажиллагаа жигдрэх үед 
экскаваторуудын нэг нь ил уурхайн доод хэсгээс хүдрийг олборлох ба бусад нь дагаагийн үе 
шатны бүтээн байгуулалтын хаягдал чулууллагыг хуулна. Нэг экскаватор хүдрийн бүсүүдийн 
замын суурь хөрс буюу ил уурхайн дээд хэсгийг хуулах зэрэг уурхайн үе шатуудын хооронд 
шилжиж ажиллана.  

Үйлдвэрлэлийн бэлтгэлийн үе шатанд ашиглах 4 шууд хутгуурт экскаваторуудаас гадна нэмж 
хүдэр/хаягдал чулуулагыг ачилт болон овоолгын менежментыг дэмжих зорилгоор 18 м

3 

шанаганы багтаамжтай 2 дугуут ачигчуудыг худалдан авахаар тооцоолж байна. 
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Хүдрийн хяналт  

Эрдэсжилттэй байх боломжтой бүсүүдийн тэсэлгээний нүхнүүдээс тогтмол дээж авч уурхайн 
лабораторид зэс, алт болон бусад хольцуудын агуулгыг тодорхойлуулна.  

Ил уурхайн ус шавхалт  

Ил уурхайн доод хэсэгт тухайн газрын гүний усны шүүрэлт болон хур тунадасны нөлөөгөөр ус 
хуримтлагдах боломжтой. Уурхайн ус шавхалтыг уурхайн усны шавхуургын дизель насос 
ашиглан усыг шавхаж хүдэр баяжуулалтын сэлбэлтийн усны зорилгоор баяжуулах үйлдвэр рүү 
шахдаг.  

Умдай голын голдрилыг (усны эх үүсвэрийн гадаргуун түр урсац болон бага гүний урсацууд) ил 
уурхайн орчимд түүний урсацыг уурхайн үйл ажиллагаанд саад болохгүйгээр болон 
тасалдуулахгүй байхаар өөрчлөх юм. Ил уурхайн ойролцоох хоосон чулуулгын овоолгууд ба 
хаалтын далангуудыг гадаргуун урсацуудыг хаах зорилгоор барих ба газар доорх усны шугам 
хоолойнуудыг уурхайн үйл ажиллагааны ойролцоох бага гүний урсацуудыг барьж одоо буй ил 
уурхайн зүүн зүгт урсах урсацын голдрил руу чиглүүлэн урсгахаар төлөвлөсөн байна. Энэ 
талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг С5: Усны нөөцийн нөлөөллийн байдлын үнэлгээ 
болон Бүлэг D7: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө хэсгээс үзэж танилцана уу. 

4.7 ДАЛД УУРХАЙ 

Ил уурхай нь төслийн үйл ажиллагааны эхний 4 жилийн хугацаанд баяжуулах үйлдвэрийн 
хүдрийг хангах ба өндөр агуулгатай Хойд Хюго орд газрын далд уурхай ашиглалтад орох 
цагаас эхлэн ил уурхайн хүдэр хангалтыг шахаж эхлэнэ. Ил уурхайн үйл ажиллагаанууд 27 
жилийн дараагаар зогсож татан буулгагдана. Далд уурхайн олборлолт нь гадаргуу дээр хоосон 
чулуулгын овоолго хийх шаардлагагүй учир нь далд уурхайгаас гарах материал бүр нь 
баяжуулалтанд орох хүдэр юм.  

4.7.1 Ашиглалтын арга 

Далд уурхай нь Блокчлон олборлолтын аргыг хэрэглэнэ.  

Блокчлон олборлолтын аргын ерөнхий төсөөлөл 

Блокчлон олборлолтын арга нь жигд тархалттай том хүдрийн орд газарт хэрэглэгддэг газрын 
гүний өндөр хүчин чадалтай их хэмжээгээр олборлох арга юм. Онолын үүднээс, блокчлон 
олборлох хүдэр нь бүтцийн хувьд хэврэг байх ёстой ба хөрс хуулалтын хаягдал чулуулаг нь 
хүдрийг дээш татан гаргахад ямар  нэгэн өдөөгчгүйгээр доош хүдэр дээр нурахуйц хэврэг байх 
ёстой.   

Блокчлон олборлолт нь хүдрийн биетийн бүтцийг эвдэж хүндийн жингийн хүч болон 
геомеханикийн шахалтаар хоосон орон зай руу унагах зорилгоор байгалийн тулгуурыг малтаж 
гаргана. Нурсан хүдрийг хонгилын хэсгээс хүдэр буулгалтын малталтын цэгэн аргаар татаж 
гарган, дараа нь хүдэр ба хуулсан хөрсний доороос тулгуурыг эхний малталтаас дээгүүр 
зайлуулан, хонгилыг газрын гадаргуун зүгт жигдээр өргөсгөнө.  

Блокчлон олборлох аргын нэг давуу тал нь хүдрийг татаж гаргахын өмнө хүдрийн харьцангуй 
бага хэсгийг өрөмдөж, тэслэх шаардлагатай байдаг. Хоосон хонгил гарч ирэнгүүт хүдрийн дээд 
баганыг хоосолтол өрөмдлөг, тэсэлгээг хийлгүй үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлж болно.  

Блокчлон олборлолт нь ордыг нээх болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, дараа нь олборлолтын 
түвшний ухалт, хүдрийн биетийн доод талаар малталт хийх гэсэн дараалалтай байна. 
Дараалал нь хүдэр буулгалтын малталт бүрийн тогтвортой үйл ажиллагаагаар төгсгөл болдог.  

Тухайн баганын хүдэр нь зэргэлдээ багануудын материалаар, эцсийн дүнд, ойролцоо орших 
хуулсан хөрс болон хаягдал чулуулагтай холилдоно.  Баганыг буулгаж дуусах үед хүдэр 
буулгалтын  малталтын хүдрийн агуулга хамгийн бага утгаас доош ортол буурч ирэх үед уг 
хүдэр буулгалтын малталтыг хааж орхино. Хүдэр буулгалтын малталтын ашиглалтын хугацааг 
ихэсгэж, хүдрийн бохирдол болон далд уурхайн малталтуудаас ирэх ачааллыг багасгахын тулд 
уурхайн хүдэр буулгалтын малталтыг жигд явуулахад онцгой анхаарах хэрэгтэй. 
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Блокчлон олборлолт нь иххөрөнгө оруулалт шаарддаг арга бөгөөд уурхайн ашиглалтын эхэн 
үед дэд бүтэц болон эхний бүтээн байгуулалтанд нэлээд хөрөнгө оруулалт шаардагдана. Далд 
уурхайг байгуулсны дараа үйл ажиллагааны эхэнд гаргасан өндөр зардлыг үйлдвэрлэлийн 
өндөр хүчин чадал, ашиглалтын бага зардлаар (бусад далд уурхайн аргатай харьцуулахад) 
нэлээд удаан хугацааны туршид нөхөж олох учир тонн тутмын нийт өртөг нь багасна. Блокчлон 
олборлолт нь далд уурхайн аргуудаас зардлын хувьд хамгийн бага зардалтайд тооцогдоно.  

Блокчлон олборлолт нь гадаргуу дээр хаягдал чулуулгийн овоолго хийх болон том хэмжээний 
ил уурхайг ашиглах шаардлагагүй зэрэг давуу талтай. Түүний нэг уршиг нь гадаргуугийн суулт 
өгдөг явдал юм. Гадаргуугийн суулт нь хүдрийн биетийн дээр буй материал олборлосон 
хүдрийг нөхөхөөр доошоо аажмаар суух явцад үүсдэг.   

Үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг инженерийн арга туршлагуудаас харахад, хайгуулийн геологийн 
судалгаагаар олж авсан хүдрийн биетийн мэдлэг дээр үндэслэн блокчлолт болон суултын 
бүсүүдийг таамаглаж болно. Гэхдээ блокчлолт ба суултын талаарх ойлголт нь олборлолтын 
үйл ажиллагаа эхэлсний дараа гарч ирдэг.  

Зураг 4.9 Блокчлон олборлотын аргын бүдүүвч 

 

Хүдэр нь эргэн тойрон дахь хаягдал чулуулагтай холилдсон байдаг боловч нягт нямбай хяналт 
тавьснаар хүдрийг хүдэр агуулаагүй чулуулагаар ”бохирдуулах” явдлыг багасгах боломжтой. 
Чулуулаг дахь хүдрийн агуулга нь хүлээн зөвшөөрөх түвшингээс доогуур байвал тухайн хүдэр 
буулгалтын малталтыг ашиглахгүй.  

Хүдэр буулгалтын малталтын хяналт нь блокчлолтын буулгалтын менежмент буюу хяналт ба  
малталтын хонгилын аюулгүй ажиллагаа болон хүдрийг хамгийн бага бохирдолтойгоор хамгийн 
ихээр олборлох тал дээр маш ач холбогдолтой. Хүдрийн биетийн доод талаар малталт хийж 
эхлэнгүүт малталтын хонгилын хаягдал чулуулгын нягтаршил болон ойр орчмын бүтээн 
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байгуулалт ба дэд бүтцийн ачааллалаас урьдчилан  сэргийлж хонгилыг байнгын ажиллагаатай 
байлгах ёстой.  

Үл ялиг ул мөр үлдээдэг блокчлон олборлолт нь дэлхийн хэд хэдэн уурхайд ашиглагдаж буй 
батлагдсан, аюулгүй, бага зардалтай олборлолтын арга юм. Рио Тинто нь саяхан блокчлон 
олборлолтыг Өмнөд Африкийн Палабора болон Австралийн Нортпаркэс уурхайнууд дээр 
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө  

Үйлдвэрлэлийн хуваарь нь үйлдвэрлэлийн өмнөх, үйлдвэрлэлийн байгуулалтын өрнөлт болон 
үйлдвэрлэлийн жигдрүүлэлт гэсэн 3 үе шатанд хуваагдаж байна. . 

 Үйлдвэрлэлийн өмнөх үе шат нь үйлдвэрлэлийн эхний хүдэр буулгалтын малталтаас 
хүдэр гаргаж авах цэгийн бүтээн байгуулалтаар тодорхойлогдоно. Энэ үе шат нь 5 жилийн 
хугацаанд үргэлжилнэ.  

 Үйлдвэрлэлийн байгуулалтын өрнөлтийн үе шат нь эхний жилд хүдэр буулгалтын 
малталтын цэгийг байгуулмагц үйл явцын өрнөлт эхлэснээр тооцогдоно. Үйлдвэрлэл нь 
эхний жилд эхлэх ба  тасралтгүй нэмэгдсээр 8 дахь жилдээ (2021 он ) хоногт 84,200 тонн-д 
хүрнэ.  

 Үйлдвэрлэлийн жигдрүүлэлтийн үе шат нь үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадлын эхний 
жилээс эхлэн уурхайн үйл ажиллагааг хаах хүртэл хугацаа. 8 дахь жил нь үйлдвэрлэлийн 
бүрэн хүчин чадлын эхний жил юм. Үйлдвэрлэллын бүрэн хүчин чадлын сүүлийн жил нь 16 
дахь жил байх ба (2029), үүнээс хойш хүчин чадал буурч уурхай хаалтын 21 дэхь жилд 
хоногт 16,000 тонн болно.  

Суултын үнэлгээ 

Зураг 4.9-т харуулснаар хүдэр гаргалтын түвшнээс газрын гадаргуу хүртэл хөрсний суултын 
бүсийг 60

0 
гэж тооцоолсон. Суултын бүсийн 60

0
 дотор суултын шугамын 65

0
-ийн ирмэгт байрлах 

босоо ам № 1-ээс бусад төлөвлөсөн бүх дэд бүтэц энэ суултын бүсийн гадна талд байна. 
Үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадалд хүрмэгц босоо ам № 1-ийн бүх тээвэрлэлтийг зогсоож зөвхөн 
агааржуулалтын зориулалтаар ашиглана. 2010/11 онуудад Оюу Толгой болон Рио Тинтогоос 
хийгдсэн судалгаагаар 50

0
 нь хамгийн төлөөлөхуйц суултын өнцөг гэдгийг харуулсан ба үүнийг 

инженерийн зураг төсөл болон төлөвлөлтөнд анхааран үзсэн байна.  

Малталтын хонгил нь хэрхэн томрох болон суултын бүсийн хэлбэр, гадаргуугийн хэлбэрийн 
өвөрмөц шинжүүдтэй (хадан хясаанууд буюу огцом эрэг) холбоотой газрын гадаргуун хотойлт 
зэргийн талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Зураг 4.9-т харуулсан төлөвлөлт нь гагцхүү 
суултын ерөнхий төлөвийг харуулсан гадаргуугийн талбайн суналтыг үзүүлсэн байна. Блокчлон 
олборлолтыг ашиглаж эхлэхэд хүдрийн биетийн бүтцийн нэгдэл болон задрал зэрэг нь 
тодорхой бус байдаг гол зүйлс юм. Гүний малталт ба өрөмдлөгийг багтаасан одоо хийгдэж буй 
далд уурхайн бүтээн байгуулалтын хөтөлбөр нь  энэхүү загварыг боловсронгуй болгох юм.  

Хэрэг дээрээ,  суултын бүс нь жигд бус, эвдрэл ба хагарлын шугамд хүчтэй өртсөн болон 
геологийн хил хязгаарууд нь гүний хүдрийн биет дотор байдаг. Тэрээр дугуй хэлбэрээс 
илүүтэйгээр зууван хэлбэртэй байдаг. Суултын бүсийн ойролцоох гүний усны шүүрүүлэлт нь 
суултын бүсийн хэмжээ, гадаргуун болон гүний ус блокчлолтын малталтын хонгил руу шүүрэн 
ордог эргэн тойрны бүсүүдийн нөлөөнд идэвхитэй ордог. Агаар, уснаас болсон чулуулгийн 
исэлдэлтээс хамраалтай гүний усны бохирдол нь усны түвшин бууралтын болон суултын 
бүсүүдэд байдаг. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээлл болон үнэлгээг Бүлэг B5: Топографи, 
Ландшафт, Геологи ба Хөрс гэсэн суурь судалгааны бүлэг болон Бүлэг C4: Топографи, 
Ландшафт, Геологи ба Хөрс гэсэн нөлөөллийн үнэлгээний бүлгээс тус тус үзнэ үү.  
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Зураг 4.10 Төслийн блокчлон олборлолтын суултын бүс 

 

4.7.2 Газрын Гадаргуун Барилга Байгууламжууд Ба Уурхайн Босоо Амууд 

Газрын гадаргуун байгууламжууд нь уурхайн амыг ажилчдын нэвтрэлт, хүдрийн гаргалт, 
агааржуулагч, онцгой байдлын үеийн нэвтрэлт зэрэг зориулалтаар ашиглах хэд хэдэн босоо 
амнуудаас бүрдэнэ. Уурхайн босоо амуудыг дагалдан цахилгаан эрчим хүчний болон усны 
хангамжууд, албан контор, уурын зуухууд, баяжуулах үйлдвэрийн дамжуургын сүлжээ зэрэг 
туслах чанарын барилга байгууламжууд баригдах болно.  

 
Газрын гадаргуугийн дэд бүтэц  

Зураг 4.10-т 1, 2 , 3-р босоо амуудын орчмын ерөнхий төлөвлөлтийг харуулсан. 4-р босоо ам нь 
2-р босоо амаас зүүн хойд зүгт 3 км орчим зайд байрлаж ба зөвхөн агааржуулалтын зорилгоор 
ашиглагдах учир энэ босоо амын ойр орчимд цахилгаан, усан хангамж болон агааржуулагчийн 
сэнснүүдээс өөр ямар нэгэн гадаргуун дэд бүтцийн гол байгууламжууд байхгүй байна.  
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Зураг 4.11 Босоо амын гадаргуун аж ахуйн ерөнхий зураглал 

 
 

Босоо ам №1. 

Босоо ам № 1 нь хайгуул болон инженер геологийн  үзүүлэлтүүдийг тогтоох зорилгоор 
баригдсан ба үйлдвэрлэлийн өмнөх бүтээн байгуулалтанд ашиглагдана. Хайгуулын ажил нь 
далд уурхайн цаашдын шинж чанаруудыг тодорхойлох зорилгоор хийгдсэн газрын гүнээс их 
хэмжээний дээж авах ба төлөвлөгдсөн хэвтээ хонгилуудын үзүүлэлтүүдийн тодорхойлох 
өрөмдлөг хийх зэрэг үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ.  Босоо ам № 1-ыг ойролцоогоор 7.5 м 
диаметртэй ухаж, 6.7 м-ийн гүнд дуусгасан. Босоо амын амсар далайн түвшнээс дээш  1165 м 
өндөр ба гүн нь 1385 м байна.  

Босоо ам №2. 

Энэ ам нь голчлон уурхайн ажилчид, материалууд, тоног төхөөрөмж болон үйлчилгээний 
ихэнхи хөдөлгөөнд зориулагдана. Мөн уурхайн нийт ачаа өргөлтын даацын гуравны нэгийг 
хангах ба агааржуулалтын анхдагч сорох хоолой болж хэрэглэгдэнэ.  

Босоо ам № 2 нь ган бүтэцтэй 6 м голч болон 10 м диаметртэй бетонон доторлогоотой  цооног 
юм. Босоо ам № 2-ын амсар нь далайн түвшнээс дээш 1174 м ба 1311 м гүнд ухагдана.  

Босоо ам № 3. 

Энэ ам нь ган бүтэцтэй 6 м голч болон 10 м диаметртэй бетонон доторлогоотой босоо ам №2-
той загварын хувьд адилхан. Босоо ам №3 нь үйлдвэрлэлийн болон цэвэр агаарын хангамжийн 
зориулалттай босоо ам.  Босоо ам №3-н амсар нь далайн түвшнээс дээш 1174 м ба 1273 м гүнд 
ухагдана. Босоо ам №3-ын ачаа өргөлтийн систем нь өдөрт 55606 тн хүдэр даах хүчин 
чадалтай.   

Босоо ам № 4 (Босоо ам №3-ын эзэмшил газар дээр байрлана).  

Энэ ам нь өдөрт 28000 тн-оос илүү хүдэр олборлож эхэлсний дараа шаардагдах нэмэлт 
агааржуулалт соролтын систем болон хоёрдогч аваарын гарц болгож ашиглагдана. Босоо ам 
№4 нь 10 м диамтертэй бетонон доторлогоотой, 1153м-ийн нийт гүнтэй. Ослын үеийн нэмэлт 
өргөх торноос өөр зөөврийн хэрэгсэлгүй.  
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4.7.3 Далд Уурхайн Чулуулга Зөөвөрлөлт 

Хүдэр зөөвөрлөлт 

Хүдрийг зөөвөрлөх систем нь олборлолтын түвшний хүдрийн буулгалтын малталтын цэгээс  
газрын гадаргуу дээрх баяжуулах үйлдвэр рүү хүдрийг тээвэрлэнэ. Энэ систем нь хэд хэдэн 
тооны өөрөө буулгагч хүнд механизмууд, бутлуурууд, дамжуургууд болон босоо амны өргөх 
механизмуудаас бүрдэнэ. 

Хаягдал чулуулаг зөөвөрлөлт 

Хаягдал буюу ашигт агуулга багатай хүдрийг үйлдвэрлэлийн өмнөх бүтээн байгуулалтын үйл 
ажиллагааны өмнө олборлох болно. 2-р босоо амыг ашиглалтад оруулахаас өмнө гарсан бүх 
хаягдал чулуулагийг газрын гадаргуу дээр гаргуулахаар 1-р босоо ам руу зөөвөрлөнө. Газрын 
гадаргуу дээр 1-р босоо амны орчимд эдгээр материалыг зориулалтын овоолгод буулгаж эцэст 
нь баяжуулах үйлдвэрийн түүхий эд болгон ашиглана. Уг овоолго нь тухайн бүсийн хучаас 
болох Цэрдийн галавын шаврууд дээр байрлах ба гадаргуун аливаа урсацийг барьж тогтоон 
шаврын үед байрлах инженерийн тооцоогоор байгуулагдсан ууршилтын цөөрөм руу шилжүүлэх 
ус зайлуулагчтай.  

1-р босоо амыг үйлдвэрлэлийн өрнөлтийн явцад агааржуулалт шаардлага ихсэх хүртэл 
цэвэрлээгүй чулуулгыг (хаягдал чулуулаг) өргөж тээвэрлэх зорилгоор ашиглах ба тэр үеээс 
босоо ам №1-г өөрчилж агааржуулалтын зориулалтаар ашиглах болно.  

Өөрөө буулгагч бүх хүнд механизмууд нь бүтээн байгуулалтын үе шатанд хүдрийг уурхай дээрх 
бутлуурууд руу зөөвөрлөн буулгахад ашиглагдах ба цаашаа хүдэр босоо амаар газрын гадаргуу 
дээр гаргах зорилгоор хүдэр зөөвөрлөх систем руу шилжих юм.  

4.7.4 Уурхайн Агааржуулалтын Систем 

Агаарын зарцуулалтын шаардлагуудыг үйлдвэрлэл болон бүтээн байгуулалтын бүсүүд, 
тээвэрлэлт ба ачилт буулгалтын түвшин болон хөдөлгөөнгүй байгууламжуудад тохирсон 
агаарын урсгалын шаардлагууд дээр үндэслэн тогтоодог. Хэсэг болгоны  агааржуулалт нь 
агаарын бохирдлыг зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл багасгахад хүрэлцэхуйц байх ёстой.  

Агаарын зарцуулалт нь 0.06 м
3
/с/кВт-ийн хүчин чадалтай дизель хөдөлгүүрийн дизелийн 

ялгаралтын бохирдолтон дээр үндэслэн тогтооно. Дизель хөдөлгүүрийн хүчин чадлууд нь гол 
тоног  төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд дээр үндэслэнэ. Агааржуулалтын шалгуур нь далд 
уурхайн нийт агааржуулалтын шаардлагыг тодорхойлно.Үйлдвэрлэлийн бүрэн хүчин чадлын 
үед уурхайн хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж, суурин байгууламж болон ажилчдыг хүрэлцэхүйц 
агааржуулалтаар хангахын тулд агаарын урсгалын нийт 1850 м

3
/сек (тонн тутамд өдөрт 0.022 

м
3
/с) эзэлхүүн шаардлагатай. Төлөвлөж буй эцсийн агааржуулалтын систем нь уурхайн хий 

гадагшлуулах тал дээр байрласан бүх үндсэн агааржуулалтын сэнсүүд бүхий сүлжээнээс 
бүрдэнэ.   

Тоосжилтын хяналт нь ус судлалын загварчлалаар хуурай нөхцөлтэй гэсэн таамаглал болон 
хайгуулийн ажлыг хийх явцад аливаа гүний усны ховор байдал зэргээс үүдэн далд уурхайн 
хамгийн санаа зовсон асуудал байх болно. Хэрвээ хүдэрт цахиурын агуулга хэвийн түвшнээс их 
байвал тоосжилтын асуудал улам хурцадна. Тоос үүсгэх хүдэр буулгалтын малталтын цэг 
хаана, хэзээ тааралдахыг урьдчилан таамаглах боломжгүй. Тиймд, тоосжилтын асуудлыг 
бууруулахын тулд тоосжилтын хяналтын цогц хөтөлбөрийг зураг төсөлд оруулж өгнө. Ус 
шүршигчүүдийг хүдэр эвдрэлд орж тоос үүсгэдэг хүдэр зөөлт, тээвэрлэлтийн бүх гол хүдэр 
буулгалт малталтын цэгүүд дээр байрлуулна. Далд уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны менежментийн дэлгэрэнгүй мэдээллэлийг Бүлэг D19: Ажилчдын Эрүүл мэнд & 
Аюулгүй ажиллагааны Менежментийн төлөвлөгөөнөөс үзнэ үү.  

Засвар үйлчилгээний газар, түлш ба тос тосолгооны материалын агуулахууд, тэсрэх бодисын 
агуулахууд, туузан дамжуургууд зэргийг агааржуулалт, соролтын системтэй шууд холбосноор 
хими, физик болон цахилгааны осол эндлийн улмаас гарч болзошгүй галын аюулаас үүсэх 
ажлын байрны хийн бохирдолтоос урьдчилан сэргийлэх боломжтой.  



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |27 of 83 

4.7.5 Уурхайн Агаарын Халаалт Ба Хөргөлт 

Уурхайн агаарын халаалт нь өвлийн турш босоо амууд №2 ба №3-ын цэвэр агаарыг халаахыг 
шаарддаг.  

Босоо ам №2-ын уурхайн агаарын халаалтын систем нь хэсгийн халуун усны эргэлтийн 
зангиланаас хангагдах дулаан солилцооны хэд хэдэн ялтсан ороомгоос бүрдэнэ. 
Зангилаануудыг тусгаарлагдсан байран дотор зэрэгцүүлэн байрлуулна. Агаарыг байшин руу 
ороомгоор дамжуулан үлээлгэхийн тулд уурхайн агаар халаагчийн ар талд хоёр тэтгэгч сэнс 
байрлуулснаар халсан агаар далд уурхай руу агааржуулалтын анхдагч сэнсүүдээр үлээгдэнэ 
очно. Энэхүү халаалтын системийг босоо ам 3-т  хуулбарлан хэрэглэнэ.   

Уурхайгаас цуглуулсан мэдээгээр, халаалт жил бүр өдөрт дунджаар 1485 градус  байх 
төлөвтэй. Дээрх градусыг өдөр тутмын нэг цагт шаардагдах халаалт болон халаалтын 
градустай дүйцүүлж үзвэл жилд дунджаар 74 гВт/ц халаалт шаардлагатай.  

Уурхайн сүүлийн үеийн туршлага нь зуны саруудад халаалтыг байнга багасгах арга хэмжээ 
авах шаардлагатай байдгийг харуулсан. Энэ асуудлын бодит шийдвэр нь ажлын байранд орж 
буй агаарын температурыг багасгах явдал юм.     

Уурхайн нэвтрэлтийн хонгилын хөргөлтийг цогц хөргөлтийн төхөөрөмжүүдийг ашиглан хийнэ. 
Эдгээр төхөөрөмжүүдийн нэгээр нэвтрэлтийн баг болгоныг хангана. Эдгээр төхөөрөмжүүдийг 
цэвэрлээгүй чулууллагын орхигдсон хэсэгт байрлуулах ба уг төхөөрөмжөөр дамжин өнгөрч буй 
хөрсөн агаар бусад агаартай холилдож уурхайн нэвтрэлтийн хонгил руу чиглүүлэгдэнэ. Хөргөх 
төхөөрөмжүүд уурхайн нэвтрэлтийн хонгилоос 300-500 м зайд байрлагдах ба уурхайн нэвтрэлт 
урагшлах тусам байнга ахиулж урагшлуулна. Хөргөх төхөөрөмжүүд зөвхөн зуны хэдэн саруудад 
шаардлагатай.   

4.7.6 Уурхайн Нэвтрэлт Ба Материал – Техникийн Хангамж 

Ажилчид, тоног төхөөрөмж болон материалууд уурхай руу буюу уурхайгаас босоо ам №2-ын 
үйлчилгээний торон бүхээгээр тээвэрлэгдэнэ. Торон бүхээг 38 тн  ачаа даах хүчин чадалтай ба 
3.0 м өргөн, 8.75 м урт зэрэг хэмжээтэй байна. Торон бүхээг нь хөдөлгөөнгүй болон хөдөлгөөнт 
тоног төхөөрөмжийг аль болох бага задаргаатайгаар өргөхөд тохиромжтой хэмжээтэй байна. 

Босоо ам №2-ын гол зангилааны үүрэг нь ажилчид болон материалыг үр дүнтэй, аюулгүй 
буулгах ба ачих явдал юм. Ажилчдыг зөөж буй материалаас тусад нь ба зорчигч тээврийн 
хэрэгсэл (автобус) ачих, буулгах үед аюулгүй заагдсан газарт тээвэрлэнэ. 10 тн ачаа тээврийн 
нэг замтай дүүжин төмөр замтай хангамжийн заагдсан талбай торон бүхээгний зүүн, баруун 
талын аль алинд нь байрлана.  

Далд уурхайн үйл ажиллагааны онцгой байдлын төлөвлөгөөнуудыг далд уурхайн гол гэрээт 
гүйцэтгэгч Рэдпаф Монголия компани боловсруулсан ба эдгээр нь Бүлэг D20: Онцгой байдлын 
хариу үйлдлийн төлөвлөгөө-д дэлгэрэнгүйгээр орсон. Далд уурхайн олон тооны амууд нь далд 
уурхайд осол аваарууд гарсан тохиолдолд дээд зэргийн уян хатан байдлыг бүрдүүлдэг.  

4.7.7 Далд Уурхайн Суурин Байгууламжууд 

Газрын гүний агуулах  

Хойд Хюго орд газрын үйл ажиллагаа газрын гүний агуулахыг ашиглахгүй. Газрын гадаргуун төв 
агуулах нь газрын гүн рүү зөөвөрлөхөөс өмнө газрын гүнд ашиглах бүх материалыг хадгална. 
Газрын гүний агуулахууд нь 3 өдрийн хангамжийн материалыг хадгалахаар зориулагдсан 
засварын газрууд, шатахуун станц, тэсэлгээний агуулах, г.м. байна.  

Засвар үйлчилгээний газар  

Газрын гүний малталтын нэвтрэлтийн төгсгөл бүрт байрласан үйлчилгээний хэсгүүд машинууд 
эвдэрсэн тохиолдолд засвар үйлчилгээ үзүүлнэ. Үйлчилгээний машинууд эдгээр эвдрэл 
гэмтлүүдийн ихэнхийг засах ба хэрэв нэмэлт үйлчилгээ шаардагдсан тохиолдолд, засварын аль 
нэгэн хэсэг рүү тээвэрлэнэ. Машин механизмын талбайн засвар үйлчилгээ нь ажлын байран 
дээр бага хэмжээний засвар ба тосолгоог хийх боломжоор хангадаг.  
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Засвар үйлчилгээний гол цех нь босоо ам № 2-ын үйлчилгээний нүхний дагуу хүдэр гаргалтын 
түвшний баруун талд үйлчилгээний ам ба агааржуулалтын шугам зэрэгт хүрэх боломжтойгоор 
байрлагдана. Засварын гол хэсэг нь далд уурхайн хөдөлгөөнт болон туслах тоног 
төхөөрөмжүүдийн үйлчилгээг хийх зориулалттай тоноглосон гагнуурын төхөөрөмж ба 
цахилгааны засварын хэсэгтэй.  

Засвар үйлчилгээний 2 туслах цехүүдийг уурхайн хойд болон өмнөд хэсгүүдийн хүдэр 
гаргалтын түвшний баруун талд байрлуулж үйлдвэрлэлийн өмнөх бүтээн байгуулалтанд 
зориулан босоо ам №1-н ойролцоо нэмэлт үйлчилгээний хэсэг байрлуулна. Засвар 
үйлчилгээний туслах газрууд нь жижиг хэмжээний засвар хийх, дугуй болон шанага солих, 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг хийнэ. Засвар үйлчилгээний 
туслах газар бүрт байрлах цайны өрөө нь уурхайн хорогдох байрны зориулалттай. 

Түлш болон тос тосолгооны станцууд  

Дизель түлшийг 7,500 л түлш цэнэглэгч машинын хэмжээтэй багцаар өдөр бүр Босоо ам № 2-н 
байгууламжүүдийн хэсэгт байрлах түлшны дусаагуурын системыг ашиглан газрын гүн рүү 
тээвэрлэнэ. Түлшны дусаагуурын хоолойг хүдэр гаргалтын түвшний шатахууны станц болон 
тээвэрлэлтийн түвшний түлш хадгалах станцын хооронд байрлах зориулалтын өрмийн 
цооногонд суурилуулна. 

Далд уурхайн түлш цэнэглэгч машин нь түлшийг 10,000 л багтаамжтай гүний 4 ширхэг нөөцлүүр 
руу нийлүүлнэ. Эдгээр хадгалалтын нөөцлүүрүүд цементэн битүүмжлэлтэй талбайд байрлах ба 
гал унтраах системтэй байна. Түлш нь босоо ам № 2 руу түлш цэнэглэгч машинуудаар түлшний 
төв агуулахаас шаардлагатай үе бүрт зөөвөрлөгдөнө.  

Тэсэлгээний материалын агуулах 

Бүтээн байгуулалт болон үйлдвэрлэл нь их хэмжээний эмульсийг үйлдвэрлэлийн болон бүтээн 
байгуулалтын тэсэлгээний анхдагч хэрэгсэл болгон ашиглана. Эмульсийн болон тэсэлгээний 
бодисын агуулахуудыг осол эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үүднээс тусад нь зайтай 
байршуулна. 

Газрын гүний ажлын болон хоолны өрөө  

Уурхайн аврах анги, анхны тусламжийн байгууламж, ажилчдын хоолны өрөө болон далд 
уурхайн ажилчдын ажлын хувцасны өрөө нь албан ажлын болон хоолны өрөөний 
байгууламжийн нэг хэсэг байх болно.  

Хоргодох байр  

Уурхай нь онцгой байдлын үед ашиглах хэд хэдэн хорогдох байруудтай. Тэдгээрүүд нь босоо 
ам №2-н даралтат агаарын шугамаар битүүмжлэгдсэн байхаар төлөвлөгдсөн. Хоргодох байр 
болгонд ундны ус болон хүчилтөрөгчийн баллоныг байрлуулна. Хоргодох байрууд нь аваарын 
гарц түгжигдсэн байх магадлалтай болон уурхайн гарах гарцнаас хол байрласан газруудад 
байрлуулна. Хоргодох байрны зориулалтаар ашиглахын тулд хоолны өрөөнүүдэд хаалгууд 
болон ослын үеийн хүчилтөрөгчийн баллонуудыг байрлуулах ба хоргодох байруудыг мөн 
засвар үйлчилгээний туслах цех бүрт байгуулна.   

Даралтат агаар  

Газрын гадаргуун даралтат агаарын байгууламжийг босоо ам № 2-ын доош нэвтрэлтийн 
зорилгоор суурилуулах ба даралтат агаарын 250 мм диаметртэй суурилуулсан шугам нь босоо 
амын нэвтрэлт дууссаны дараа босоо амд байнга үлдэнэ. Агаараар босоо амын зангилануудыг 
хангах ба газрын гадаргуун компрессороос хоргодох байр руу шахдаг даралтат агаарын 
нийлүүлэлтийн эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны эрэлт хэрэгцээнээс өөрөөр уурхайг бүхэлд 
нь хангах сүлжээ төлөвлөөгүй байна. Гадаргуун компрессорын үйлдвэр нь босоо ам № 1-ын 
хайгуулын болон үйлдвэрлэлийн өмнөх үе шатны даралтат агаарын хэрэгцээг хангахаар үйл 
ажиллагаагаа эхэлсэн.   

Зөөврийн,  суурин болон хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжинд суулгасан бүх компрессорууд 
даралтат агаарын гол хэрэгцээг хангана. Цахилгаан болон цахилгаан гидравлик системийг 
зарим тусгай хэрэгцээнд ашиглана.   
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Усны менежмент  

Нүүрэн талын насосыг хонгилын хөндлөнгийн нэвтрэлтийн үед гарах усыг шавхахад ашиглана. 
Аливаа нүүрэн талын насосоор шавхагдсан усыг хэвтээ нэвтрэлтийн илүүдэл усыг шавхахын 
тулд завсрын бохирын нүх болон түр зуурын суурин насосын систем рүү шахна. Энэ нь гүний 
усыг цэвэршүүлээд буцаагаад далд уурхайд хэрэглэх зорилготой юм.  

Гүний усны цутгалангын хурд нь бага байх төлөвтэй. Босоо амын нэвтрэлт болон бүтээн 
байгуулалтын явцад усны эх үүсвэр тааралдахгүй. Уурхайн насосын системийг усны 10 Л/сек 
урсгалын хурдтай байхаар тооцсон. Уурхайн аваарын цахилгаан үүсгүүрийн үйлдвэр нь босоо 
ам № 2-ын  гол насосын нэг багцыг нь ажиллуулахад хангалттай эрчим хүчээр хангана. Энэхүү 
уурхайн усны зарцуулалтын насосын систем нь усыг насосны гол станцаас гадаргуу хүртэл нэг 
өргөлтөөр шахах өндөр даралтат насосны хүчин чадал бүхий онцлогтой байна. 

Уурхайн олборлолтонд шаардлагатай технологийн усыг Гүний Хоолойн гадаргуун худгийн 
талбайн боловсруулагүй усны эх үүсвэрээс хангана. Эдгээр худгуудийн боловсруулагүй усыг 
босоо амуудын байгууламж дээрх 450 000 л багтаамжтай технологийн усны нөөцлүүр руу 
шахна. Усны нөөцлүүрүүд гадаргуун байгууламж болон босоо ам №2 руу технологийн усыг 
нийлүүлнэ. Өндөр даралтат усны шугам нь цацмал бетон болон бетонон хоолойг цэвэрлэх 
усаар хангах зорилгоор гадаргуугаас газрын гүний гол станцыг хангана.   

Цацмал бетон ба бетоны түгээлт 

Газрын гадаргуун одоогийн зуурмагийн үйлдвэрийг далд уурхайн цацмал бетон болон бетоны 
хэрэгцээнд ашиглана. Гадаргуун холигч машинууд нь босоо ам №2-ын амсрын ойролцоо болон 
хойд талын бункерт буулгалтаа хийж эндээсээ шууд босоо амын сликлайн насосны хоолойгоор 
дамжуулна. Босоо ам №2 нь 3 ширхэг 152 мм өргөнтэй сликлайн насосны хоолойтой байх ба 
нэгийг нь ашиглаж нөгөө 2-ыг нөөцөд байлгана. Бетон болон цацмал бетон дамжуулах 
сликлайн насосны хоолойн хүргэлтийн цэг нь гол түгээлтийн зогсоол болох ба уг сликлайн 
хоолойгоор шаардлагатай материалыг 4.6 м

3
 гүний холигч машин руу шахан бетон ашиглах 

газарт дамжуулна. Энэ  дизайн нь 30 гаруй жилийн
17

 турш амжилттай ажиллаж байгаа 
Хендерсон уурхайн системтэй адил юм.   

Эрчим хүч болон  харилцаа холбооны систем  

Босоо амуудын цахилгаан эрчим хүчний хангалтыг баяжуулах үйлдвэрийн 220 кВ-н гол дэд 
станцаас нийлүүлнэ. 220/35 кВ, 75 MВ.A-н 3 гол трансформаторууд нь 35/10.5 кВ-н 
трансформатор болон түгээлтийн хувиарлагчийг тэжээх хийн тусгаарлагчтай хуваарилах 
төхөөрөмж (GIS)-ийн  түгээх шугамыг тэжээнэ. 35кВ-ын цахилгаан түгээлт нь 2, 3-р босоо 
амнуудын гол өргөх механизм, далд уурхайн тэжээлүүд, гадаргуун дамжуургууд, 1,4-р босоо 
амуудын газрын гадаргуун шугамыг тэжээнэ. Газар дээрх  нэмэлт ачаалалын шугам, уурхайн 
дээд өргөх төхөөрөмжийн ачаалалын шугам, агааржуулалтын сэнсүүд, халаагчууд, 
компрессорууд, албан тасалгааны тоног төхөөрөмжүүд, босоо амны насосны гүний тэжээллүүд 
зэргийг 10.5 кВ-ийн түгээлтийн сүлжээнээс тэжээгддэг. 

Босоо ам №1-ыг бүтээн байгуулалтыг төслийн дизель цахилгааны станц (ДСТ) бэлэн болтол 
түрээсийн цахилгаан үүсвэрээс хангана. 220 кВ-ийн цахилгааны шугам 2012 онд ашиглалтад 
орсноор босоо ам №1-ийн цахилгааны хэрэгцээг хангана. Босоо ам № 2-ын доош нэвтрэлтийг 
220 кВ шугам бэлэн болох хүртэл дизель цахилгаан станцаас эрчим хүчээр хангана. Босоо ам 
№2-ын нэвтрэлтийн явцад 1250 кВ.A аваарын дизель цахилгаан үүсгүүрийг ашиглах 
боломжтой. Төлөвлөгдсөн 220 кВ шугам бэлэн болмогц БНХАУ-ын ӨМӨЗО-оос уурхайн бүх 
цахилгаан эрчим хүчийг хангана.  

Уурхайн нүүлгэн шилжүүлэлтийг зохион байгууллаттай явуулахын тулд босоо амны байгууламж 
дотор аваарын цахилгааны үүсгүүр байрлуулна. Аваарын цахилгааны ачааллуудад босоо ам 
№1-ийн далд уурхайн хий гадагшуулах гол агааржуулалтын сэнс, босоо ам №2-ын нэмэлт өргөх 
төхөөрөмж, босоо ам №2-ын  үйлчилгээний өргөх шатны төхөөрөмж, босоо ам №3-ын чухал 
харилцаа холбоо болон тэжээгчууд багтана. Босоо ам №1 нь нэвтрэлт болон бүтээн 

                                                      

17
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байгуулалтын явцад суурилуулсан туслах өргөх төхөөрөмжийн нэмэлт аваарын цахилгаан 
үүсгүүртэй байна. 

Гүний үйлдвэрлэлийн дэд станц нь бутлуур болон дээш гарах дамжуурга бүрийг эрчим хүчээр 
хангадаг юм. Гол дамжуурга нь босоо ам №2-тай ойрхон байрладаг бөгөөд тус амын үндсэн 
станцаас эрчим хүчээ авдаг өөрийн дэд станцтай юм. Мөн босоо ам №2-ын дэд станцууд нь 
ачааны тэргэнцэрт дамжуурга болон шахуургын төв станцыг эрчим хүчээр хангана.  

Уурхайн доторхи харилцаа холбоо нь богино долгионы радио станц болон VoIP утсыг 
ашиглана. Ажилтнуудад онцгой байдлын үед ашиглах хувийн PEDS хэрэгслийг уурхай даяар 
аваар ослын түгшүүрийн харилцаа холбооны үед ашиглахаар газрын гадаргуугаас бүх малгайн 
гэрлэнд PEDS пэйжерээр хангана. 

Утсан холбоо, интернетийн холболт, компьютерийн сүлжээ, харуул хамгаалалт, цахилгаан 
хяналтын систем, төвлөрсөн бус хяналтын систем болон эрчим хүчний хяналтын систем зэрэг 
нь зохицолыг баталгаажуулах уурхайн хэмжээний дэд бүтцийн өргөтгөл юм. Босоо ам №2-ын 
дэд станц нь 1, 4-р амуудын талбайнуудын адил эдгээр уурхайд өргөн тархсан сүлжээнд 
холбогдсон харилцаа хобоотой байна. 

Далд уурхайн хөдөлгөөнт машин механизм  

Уурхайн хөндлөн малталтын ажлын хөдөлгөөнт машин механизмд өрмийн машин, ачигчууд, 
өөрөө буулгагч хүнд механизмууд болон газар дээр хэрэглэх туслах төхөөрөмжүүд багтана. 
Тунелийн байгуулалтанд өрмийн нэг хошуутай машин, чулуу шигшигч машин, зуурмаг холигч, 
ачааны машинууд болон тэсэлгээний машин техникийг тус тус ашиглана. Суурин тоног 
төхөөрөмжийг уурайн бүтээн байгуулалт болон барилгын ажлын хуваарьт тусгасны дагуу 
худалдан авна. Далд уурхайн хөдөлгөөнт машин механизм нь дараах төхөөрөмжүүдийг 
багтаана: 

 Ачигчууд (7м
3 
хүртэл багтаамжийн шанагатай); 

 Тээвэрлэлтийн ачааны машинууд (50 тонны даацтай); 

 Өрмийн машин; 

 Зуурмаг болон, бетон холигч ба хэрэглээний машин техник; 

 Тэсэлгээний машин; 

 Далд уурхайн автобус; ба 

 Үйлчилгээний хөнгөн тэргүүд болон тусгай зориулалтын машин механизм тус тус 
багтана.  

4.7.8 Боловсон Хүчин 

Уурхайн төлөвлөгдсөн бүтээн байгуулалт, барилгын болон үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаануудын шаардлагуудыг дэмжихийн тулд боловсон хүчний шаардлагуудыг 
боловсруулдаг. Боловсон хүчний хангалтыг үйл ажиллагааны явц (үйлдвэрлэлийн өмнөх, 
үйлдвэрлэлийн өрнөлтийн байгуулалт, үйлдвэрлэлийн жигдрэлт) дээр үндэслэн төлөвлөсөн. 
Өргөх төхөөрөмж 1-ийн далд уурхайн ажиллах ажилчдын тоо 2014 онд оргилдоо буюу 1400-д 
хүрч гол үйл ажиллагаа жигдрэх үед  тоо нь буурч 1,000-аас 1,200-ийн хооронд хэлбэлзэнэ.  

4.8 ХҮДЭР БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Баяжуулах үйлдвэр эхний ээлжинд Баруун Өмнөд орд газрын ил уурхайгаас жилд 35 сая.тн 
хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай ба цаашид хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн Хойд Хюго орд 
газрын далд уурхайгаас жилд 58 сая тонн хүдэр боловсруулахаар төлөвлөсөн байна,. 

Эхний 3 жилд Хойд Хюго бүтээн байгуулалтын хүдрийг баяжуулах үйлдвэрийн тэжээлийн 
металлын агуулгыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэмнэ. Дараагийн 2 жилд, бүтээн байгуулалт 
үргэлжилж Хойд Хюгогийн далд уурхайн блокчилон олборлолт өсөх учраас Баруун Өмнөд ил 
уурхайн хүдрийг орлуулан солино. Баруун Өмнөдын хүдрийг Хойд Хюгогийн хүдрээр алгуур 
солих явдал нь зэсийн хүдрийн агуулгыг ихээр нэмэгдүүлнэ. Хүдрийн агуулгын энэхүү өөрчлөлт 
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нь 3 ба 4 дэх жилүүдэд хөвүүлэн баяжуулалтын болон баяжмал тээвэрлэлтийн тоног 
төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэхийг шаардана. 

6 дахь жилд, баяжуулах үйлдвэрийн хоёр дахь өргөтгөл жилд 58 сая тонн хүдэр боловсруулах 
үйлдвэрийн хүчин чадалд хүргэхээр төлөвлөгдсөн. Энэхүү өргөтгөл нь Өмнөд Оюу болон Хойд 
Хюгогийн орд газруудын уурхайн тасралтгүй олборлотонд нийцүүлэн гурав дахь нунтаглалтын 
шугамыг хөвүүлэн баяжуулалтын нэмэлт дамжлага болон баяжмал зөөвөрлөлтийн дамжлагын 
тоног төхөөрөмжийг нэмнэ. Дараагийн 13 жилийн хугацаанд,Баруун Өмнөд ил уурхайнууд 
болон Хойт Хюго орд газрын далд уурхайн үйлдвэрлэл жилд 55-58 сая.тн хүдэр боловсруулах 
хүчин чадалтай байна. Нийт хүдрийн 50%-г Хойт Хюго орд газраас хангана. Ил уурхайн хүдэр 
27 дахь жилийг дуустал баяжуулах үйлдвэрийг тэжээнэ. 

4.8.1 Төлөвлөлтийн Хүчин Зүйлс 

Ил уурхайгаас том ширхэгтэй хүдрийн овоолго хүртэлх анхдагч бутлалт болон ил дамжуургын 
төхөөрөмжүүд жилд 365 хоног, цагт 7,000 тонн хүдрийн хүчин чадалтай, ашиглалтын итгэлцүүр 
нь 69% буюу хоногт 16.5 цаг тасралтгүй ажиллахаар төлөвлөгдсөн.  Далд уурхайгаас хүдэр 
дамжуулах хэсэг нь мөн жилд 365 хоног, цагт 7,000 тн хүчин чадалтай ба хоногт дунджаар 18 
цаг тасралтгүй ажиллахаар төлөвлөгдсөн байна. Бутлуур нэмж суурилуулах болон далд 
уурхайн босоо амны тоог нэмснээр далд уурхайн бутлалт болон хүдэр тээвэрлэлтийн 
системийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломжтой.   

Нунтаглалт, хөвүүлэн баяжуулалт, өтгөрүүлэлт, хаягдал хадгалах байгууламжийг жилд 
тасралтгүй 365 өдөр, 92% ашиглалтын итгэлцүүртэй ажиллуулахаар төлөвлөсөн.   

4.8.2 Үйлдвэрлэлийн Тодорхойлолт 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь уламжлалт технологи, баталгаатай тоног төхөөрөмж дээр 
үндэслэн зарим тохиолдолд төхөөрөмжийн тоо, үл мөр болон нарийн төвөгтэй байдлыг 
багасгах үүднээс энгийн тоног төхөөрөмжтэй урсгалын үндэс болгосон юм. 
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Зураг 4.12-т баяжуулах процессын хялбаршуулсан бүдүүвчийг харуулав. 

Товчоор, бүдүүвч нь анхдагч бутлалт болон том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын дараагаар ХӨН 
тээрэмдэлт болон хайрганы бөмбөлгөн тээрэмдэлт гэсэн дарааллаар явагдана.  Хам 
баяжуулалтын баяжмалыг дахин нунтаглаж, хоёр үе шатаар цэвэрлэн хоёр дахь шатанд 
баганат баяжуулалтаар боловсруулна. Эцсийн баяжмалыг ачааны машинаар тээвэрлэхээс 
өмнө өтгөрүүлэн шүүнэ. Хам болон завсрын бүтээгдэхүүний хяналтын цэвэрлэгээний 
хаягдлүүдыг өтгөрүүлж хаягдлын далан руу хаяна.    
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Зураг 4.12 Оюу Толгой - Баяжуулах процессын технологийн хялбаршуулсан бүдүүвч 
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Үйлдвэрлэлийн үе шатуудыг дор товч тайлбарлав: 

Бутлалт 

Төсөл ашиглалтанд орох эхний үед баяжуулах үйлдвэр нь өдөрт 100,000 тн Баруун Өмнөд орд 
газрын ил уурхайн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай ажиллана. Хүдрийг анхдагч конусан 
бутлуур руу тээвэрлэнэ. Бутлуурын ойролцоо байрлах уурхайгаас гарсан хүдрийн (ROM) 
овоолго нь уурхайн олборлолтын хэлбэлзлэлийг шингээх болон өөр төрлийн хүдрүүдийг 
хооронд нь холих зориулалтай. Анхдагч бутлуураас гарсан бутлагдсан хүдэр баяжуулах 
үйлдвэрийн дэргэдэх овоолго руу дамжуулагчаар зөөвөрлөгдөнө. Овоолго нь  хамгийн ихээр 
тээрмийн гурван хоногийн хэрэгцээг хангах багтаамжтай байх ба хамгийн их бодит бүрэн 
ачаалал нь нэг хоног байна.  

Далд уурхайн байгуулалт болон түүний ашиглалтын эхэн үед олборлосон хүдрийг өөрөө 
буулгагч машинаар ил уурхайн анхдагч бутлуур руу зөөж ил уурхайн хүдэртэй холино. Далд 
уурхайн хүдрийг уурхайн босоо амын байгууламжийн ойролцоох хагас өдрийн нөөцтэй овоолго 
дээр хүргээд, тэндээсээ том бутлагдсан хүдрийн овоолго руу газрын гадаргуун туузан 
дамжуулагчаар тээвэрлэнэ.  

Нунтаглалт 

Нэг бүр нь 38 фут (метрийн нэгж) диаметртэй, 20 мВт хөдөлгүүртэй хоёр ХӨН (SAG) 
тээрмүүдийг ашиглана. Нунтаглалтын дамжлагад 24 фут диаметртэй 11.4 мВт хөдөлгүүрээр 
тоноглогдсон дөрвөн бөмбөлгөн тээрмүүд байна. 

ХӨН тээрмийн нунтаг материал нь 150 м–ээс бага хэмжээтэй нунтаг хөвүүлэн баяжуулалтын 
дамжлагад орох зорилгоор бүтээгдэхүүнийг хэмжээгээр нь ялгаж салгахын тулд циклон руу 
оруулна.  

Флотаци (Хөвүүлэн баяжуулалт) 

Баяжуулах үйлдвэр нь өвөрмөц ажиллагаатай онцлог тоног төхөөрөмжгүй, порфирийн зэсийн 
энгийн баяжуулалтын дамжлагатай байна. Бөмбөлгөн тээрмийн циклоны халиа өөрийн жингээр 
урсан 4 эгнээ бүхий 8 ширхэг хам баяжмалын камеруудад орно. Хам баяжмалыг хяналтын 
цэвэрлэгээний баяжмалтай хольж ангилсны дараа битүү хэлхээнд ажиллаж буй 12 ширхэг 
циклонуудтай холбогдсон 4 ширхэг босоо тээрмүүдэд дахин нунтаглана. Дахин нунтаглалтын 

циклоны 80% нь 25 м-ээс доош ширхэглэлийн хэмжээтэй халиаг 3 зэрэгцээ эгнээнд байрласан 
4 ширхэг завсрын бүтээгдэхүүний цэвэрлэгээний камеруудад цэвэрлэнэ. 

Завсрын бүтээгдэхүүний цэвэрлээгээний хаягдал нь хам баяжуулалтын хаягдалтай нэгдэж 
хаягдал өтгөрүүлэгч руу шахагдана. Эхний цэвэрлэгээний баяжмалыг 4 дахин цэвэрлээгээний 
баганат камерийн тэжээл хувиарлагч руу шахна. Баганат дахин цэвэрлэгээний хаягдлыг эхний 
дахин нунтаглалтын циклоны халиатэй нэгтгэн завсрын бүтээгдэхүүний цэвэрлэгээ руу шахдаг 
насосоор дамжуулан шахна.    

Баяжмалын хатаалт (усгүйжүүлэлт) ба хадгалалт 

Эцсийн баяжмалыг хоёр ширхэг өндөр хүчин чадалтай баяжмал өтгөрүүлэгч дотор хатууг 65%-
д хүртэл өтгөрүүлээд, шүүлтүүрт оруулахаас өмнөх хутгалтат саванд хадгална. Автомат 
даралтат шүүлтүүрүүд баяжмалын чийгийг 9%-аас бага хэмжээ хүртэл бууруулна. Өвлийн 
улирлын хүйтэн цаг уурыг харгалзан баяжмал өтгөрүүлэгч болон хадгалалтын савнуудыг битүү 
байшинд байрлуулна. 

Баяжмал ачилт 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны эхэн үед баяжмалыг дугуйт ачигчаар тээвэрлэлтийн 
автомашинуудад ачиж, БНМАУ/БНХАУ-ын хил дээр байрлах худалдааны цэг руу зөөнө. 

Хаягдал зайлуулалт 

Баяжуулалтын хаягдлыг 80м-г диаметртэй хоёр ширхэг хаягдал өтгөрүүлэгчид хатууг 55%-65%-
д  хүртэл өтгөрүүлнэ. Өтгөрүүлэгчийн өвлийн улиралд ажиллах зориулалттай хийгдсэн холигч 
нь зүтгүүрт хөдөлгүүртэй. Өтгөрсөн хаягдлыг хаягдлын хоёр шугамынр насосоор хаягдал 
хадгалах байгууламжийн (ХХБ) ойролцоох өргөлтийн насосын станцад хүргэнэ. Хаягдлын 
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шугамууд нь үйл ажиллагаа тасалдахад өргөлтийн насосны сав руу хаягдлын шугам дахь 
булингар өөрөө шавхагдах шатлалтай хонгилтой байна. Хаягдлыг ХХБ-ийн эргэн тойронд 2 
шатлалтай өргөлтийн насосын шугамаар дамжуулан шахна. ХХБ-ийн гадаргуун дээрхи илүүдэл 
усыг цуглуулан баяжуулах үйлдвэр руу дахин ашиглахаар насосоор шахдаг. 

Зураг 4.13 Хаягдал зайлуулалтын бүдүүвч 

 

Нунтаглалтын орчин ба урвалж бодисууд  

Нунтаглалтын бөмбөлөгүүдийн БНХАУ-аас авчран уурхайн хадгалах савнуудад хадгална. 
Бөмбөлөгийн тэжээлийн сав нь бөмбөлөг хадгалах савнуудаас бөмбөлөгийг хэмжин авч ХӨН 
тээрмийн тэжээлийн туузан дамжуурга буюу бөмбөлөгөн тээрмийн тээжээлийн дамжуурт зэрэг 
руу тус тус хуваарилна.  

Флотацийн урвалжуудыг олон улсын нийлүүлэгч байгууллагуудаас, ихэвчлэн БНХАУ дахь 
төлөөлөгчийн газруудаар дамжуулан авна. Агуулах нь цэвэр урвалжийн зургаан долоо хоногийн 
болон шингэрүүлсэн, хольсон урвалжийн нэг хоногийн нөөцийн багтаамжтай байна. Түүхий 
шохойг их хэмжээгээр БНХАУ-аас хүлээн авч 2 долоо хоногийн нөөцийн багтаамжтай 
агуулахын саванд хадгална. Шохойн уусмалыг хуримтлалын саванд зутан хэлбэрээр  нэг хоног 
хадгалах нөөцийн багтаамжтайгаар хадгална. 

Хүснэгт  4.5: Баяжуулалтанд ашиглахдах урвалж бодисууд ба уурхай дээр хадгалахаар 
төлөвлөгдсөн хэмжээ 

Урвалж бодисууд 
Уурхайд хадгалагдахаар 

төлөвлөгдсөн хэмжээ, кг 

Аэрофин 3418A 72,000 

Кали Амилийн Ксантагенат 358,000 

Метил Изобутил Карбинол 72,000 

ИФ56 эсвэл Доуфрот 250 36,000 

Магнафлок 351 1,000 

Магнафлок 800HP 76,000 

Магнафлок LT510 15,000 
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4.8.3 Баяжмалын Тээвэрлэлт Ба Ачилт 

Монгол улсад одоогоор зэс боловсруулах үйлдвэр байхгүй. Төслөөс 80км зайд байрлах БНХАУ 
нь дэлхийн зэсийн хамгийн том хэрэглэгч юм. Иймд, худалдааны төв нь Монгол/Хятадын хил 
байх болно.  

Үйл ажиллагааны эхний 5 жилд баяжмалыг 20 т контейнерт хийж ачааны машинаар хилийн 
боомт хүртэл тээвэрлэх ба тэндээс худалдан авагчийн хүнд даацын авто машинд ачигдан зэс 
хайлуулах үйлдвэр буюу төмөр замын шугам руу хүргэгдэнэ. Хилийн боомтын ажиллах цагийн 
хуваариас хамааран 24 цагийн туршид тээвэрлэн ба 3 дахь жилээс эхлэн өдөрт 60 хүнд даацын 
машин ачаа, 5 дахь жилээс өдөрт 80 хүнд даацын машин ачаа тээвэрлэхээр төлөвлөж байна.  

2009 онд Энержи Ресурс компани нь Өмнийн Говийн Бүсийн Ухаа Худгийн нүүрний орд газрын 
бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болох Оюу Толгой уурхайн талбайгаас төмөр замын чиглэлийг 
санал болгож дараа нь Гашуун Сухайт хүртэл сунгах төлөвлөгөөтэй байсан. Энэхүү санал нь 
Монголын Засгийн Газар одоо ашиглаж буй төмөр замыг сүлжээг өөр хувилбараар өргөжүүлнэ 
гэдэг нөхцлөөр хойшлогдсон байна. Хэрэв ирээдүйд төмөр зам баригдвал Оюу Толгой хүртэл 
төмөр замын салааны барилгын ажилд БОНБНҮ-г цогцоор нь хийх болно. 

Хаягдал Хадгалах Байгууламж  

ХХБ-ийн
18

 одоогийн зураг төсөл нь тус бүр ойролцоогоор 2.0 км
2 

талбайтай хоёр үүрээс 
бүрдэнэ. Байгууламжийг хоёр үе шаттайгаар барина, Үүр 1-ийг 1 (өмнөд үүр) эхэлж барьсан. 
Үүр 1-ийн ерөнхий төлөвлөлт болон хэвшмэл далангийн хэсгүүдийг Зураг 4.15-т үзүүлэв. 

Энэ үүр нь байгууламжийн дагуу шаталсан ханаар 500 га талбайтай 4 дэд үүрт хуваагдана. 
Баруун далангаас хаягдлын хатууг 64% хүртэл өтгөрүүлсэн булинга дэд үүр бүрт 1.5 сар 
хадгална. Идэвхит хаягдлын эрэг нь шаталсан ханын тусламжаар дэд үүр бүрт агуулна. Жилд 2 
удаа дэд үүр бүрт хуримтлал явагдана. Энэ төлөвлөлтийн зорилго нь хаягдлын цэвэр талбайг 
багасгаж ууршин алдагдах усны хэмжээг хязгаарлана. Эргэлтийн ус идэвхтэй эргээр зүүн далан 
руу урсаж усыг үйлдвэрлэлд буцааж оруулах шүүн соролтын системтэй үүр 1-ын зүүн хойд 
булангий н(Үүр 2-ын зүүн өмнөд булан) усны цөөрмийг сэргээн урсана. 

                                                      

18
 Klohn Crippen Berger (2008), Оюу Толгойн Хаягдал Хадгалах Байгуулламжийн Урьдчилсан Загвар  

(Хураангуй) тайлан, 2008 оны 4-р сарын 11 
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Зураг 4.14 Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн байршил 

 

Энэ зураг төсөл нь хэд хэдэн урьдчилсан нөхцлүүд дээр үндэслэсэн. Үүнд: 

 Хаягдлын эрэг нь хуримтлалын цэгээс дахин ашиглалтын цөөрөм хүртэл дунджаар 1% 

налуутай байна; 

 Хаягдал нь хуурай үеийн эхний 1.4 тн/м
3 

нягтшилтайгаар хуримтлагдах ба эцэст нь 

дунджаар 1.5 тн/м
3
 нягтшилтай болон хадгалагдана; 

 720 мянган тонн хаягдал хадгалахаар төлөвлөгдсөн байна. Үүр 1 нь эхэлж байгуулагдаж 
үйл ажиллагаагаа 13-14-р жил хүртэл ашиглагдах ба үүр 2 нь 27 дахь жил хүртэл 
ашиглагдана. 

Эдгээр урьдчилсан нөхцлүүдийн хэлбэлзлүүдийгзохицуулахын тулд зураг төсөлд зарим тогтсон 
хэмжээнүүдийг оруулж өгсөн. Зураг төсөл нь бас эргийн налуун хэмжээг 0.7-1.5% хооронд 
хэлбэлзэхийг зөвшөөрнө. ХХБ-г одоогийн 1,393 сая тонн хүдрийн нөөцөд хангалттай 1,500 сая 
тонн хаягдал хадгалах болгон өргөтгөж болохуйц байдлаар төлөвлөсөн. ХХБ-ын дээжнүүдийн  
шинжилгээнээс байгууламжийн хадгалалтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн хаягдлын өндөр 
нягтшилд хүрэх боломжтойн харагдаж  байна.  

Одоогийн зураг төслийн нарийвчилсан үндсэн шалгууруудын тайланг KCB
19

 бэлтгэсэн. Зураг 
төслийн шалгуурт уур амьсгалын болон газрын нөхцөл байдал, төслийн хүчин чадал, 
хадгалалтын шаардлагууд, үйл ажиллагааны шаардлагууд болон байгаль орчны асуудлууд 
багтсан. Геотехникийн болон гидротехникийн зураг төслийн хамгийн бага стандартуудад нь 
шуурга, хур тунадас, газар хөдлөлт, аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай хүчин зүйлүүд, 
гажилтуудын хязгаар зэргийн зураг төслийн буцаалтын хугацаа багтана. Зураг төслийг шалгуур 
нь зураг төслийн одоогийн түвшинд хангалттай гэж үзэж байна. Баяжуулах үйлдвэр болон ХХБ-
ийн байгууламжийн зураг төслийн гол зорилт нь усны дахин ашиглалтыг ихэсгэж ууршин 
алдалтыг багасгах юм. 

                                                      

19
 Klohn Crippen Berger (2008), Оюу Толгойн Хаягдал Хадгалах Байгуулламжийн Урьдчилсан Загвар  

(Хураангуй) тайлан,  2008 оны 4-р сарын 11 



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |38 of 83 

ХХБ-ийн зураг төслийн ажил нь хараахан дуусаагүй байгаа ба Төслийн нь зураг төсөл, барилга, 
үйлдвэрлэл болон ХХБ-ийн хаалтын ажиллагаа зэргийг олон улсын тэргүүлэх туршлаганд 
нийцүүлэн болон боломжит нөлөөллүүдийг бууруулалтыг Монгол Улсын холбогдох стандартууд 
ба ОУСК, ЕХСББ ны шаардлагуудад нийцүүлэх талаарх мэдээллийг үйл ажиллагаа эхэлхээс 
өмнө бэлтгэгдэж Бүлэг D 10: Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө-нд тодорхой оруулж өгнө.  

4.8.4 Хаягдал Хадгалах Байгууламж \ХХБ\-ийн Далангийн Зураг Төсөл 

Эхлэлтийн даланг орон нутгаас нийлүүлэгдэх лаг шавраар дэвсгэр шавар дээр тулган барих 

буюу байгалийн шавар байхгүй тохиолдолд эхлэлтийн даланг инженерийн тооцоогоор хийсэн 

шаврын давхаргад тулган ХХБ-ийн доор байгуулна. Уурхайн олборлотын хаягдал чулуулагийг 

ашиглан далангийн ханыг жил бүр өндөрсгөнө. Баруун, өмнөд, төв болон хойд далангийн 

хануудад далан байгуулалтын сайжруулсан урсгал сөрөлтийн аргыг ашиглах бөгөөд далангийн 

налууг тогтвортой байлгах зорилгоор даланг өндөрлөхдөө дараагийн далангийн өмнөх (доод 

түвшний) даланг дээр нь дотогшоо чиглүүлэн барина. Чөлөөт усны цөөрмийн хэсэгтэй зүүн 

даланг төв шугамын аргыг ашиглан барих буюу даланг өндөрлөхдөө дараагийн далангийн 

өмнөх далангийн дээр босоо тэнхлэгтэйгээр барина. Бүх далангийн хануудыг хаягдлын 

битүүмжлэл ба усны шавхалтыг ханган бүсчлэх ба усархаг борооны онцгой тохиолдолд 

ашиглах үерийн тавцан зэргийг байрлуулсан байна.   

Далангийн налууны зураг төслийг Том Далангийн Олон Улсын Комиссийн (ТДОУК) инженерийн 

зөвлөмжийн дагуу уурхайн аюулгүй ажиллагаааны тайван (барихад доод тал нь 1.3, урт 

хугацааны тогтвортой байдалд 1.5) болон давшингуй (доод тал нь 1.3) үзүүлэлтүүдийг 

хангахаар хийсэн болно. Баруун далангийн өндрийн дээд хэмжээг ойролцоогоор 60 м, доод 

чиглэлийн буюу зүүн далангийн өндрийг 40 м байхаар далангуудыг барина. Гадна талын бүх 

далангуудыг уурхайн хаалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны 1.5 статик үзүүлэлттэй байхаар 

төлөвлөж хийнэ.    

Далангийн гулсалтыг газрын оргил хурдац 0.08г-тай, 6.5 баллын газар хөдлөлтийн 1000 жилийн 

газар чичирхийллийн магадлалыг харгалзан тооцсон болно. Эдгээр үр дүнгүүд далангуудад 

томоохон газар чичиргээний үед гулсалт үүсэх хэдий ч тооцоолсон гулсалт нь өчүүхэн байх 

бөгөөд ХХБ нь хаягдал болон усыг зайлуулалгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой 

байна. Энэ нь хаягдлын далангийн ойролцоох хаягдал нь далан өндөрсөх бүсэд шингэрэлт 

явагдахааргүй хангалттай хуурай бөгөөд нягтрал сайтай байхаас шалтгаална. Оюу Толгой мэт 

хуурай цаг ууртай газрын томоохон байгууламжийн хувьд үүнийг шаардлагатай тохиолдолд үйл 

ажиллагааны явцад зохих хяналт шалгалт хийн барилга ба/буюу тундасжуулалтын аргуудыг 

хянаж үзэх замаар баталгаажуулна. Энэ зураг төслийг нь уян хатан бөгөөд түүнийг үйл 

ажиллагааг оновчтой болгох явцад далангийн өндөрлөгөө ба хаягдлын тундасжуулалтын 

тохиолдол бүрийн нөхцлийн үнэлгээ хийн сайжруулан өөрчилж байна.   

ХХБ-ийн зураг төсөл болон үйл ажиллагааны менежментийг хянах ОУСКГүйцэтгэлийн 

Стандарт 4 дагуу байгуулагдсан Хаягдал Хянах Бие даасан Зөвлөл (ХХБЗ) байгуулагдсан. 

ХХБЗ нь:     

 Барилгын ажил болон үйл ажиллагааны эхний үе шатны ХХБ-ийн зураг төслий хяналт 

ба үйл ажиллагааны хяналт шалгалтын нарийвчласан шалгалт хийнэ; 

 ХХБ-ийн зураг төсөл, бүтээн байгуулалт болон үйл ажиллагаа нь олон улсын тэргүүлэх 

туршлаганд нийцэж байгааг баталгаажуулна; 

 Төслийн санхүүжилтийн санхүүжилт хаагдахаас өмнө ХХБ-ийн эцсийн зураг төслийг 

нарийвчласан хяналт хийнэ; ба 
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 Төслийн санхүүжилтанд зориулсан Биет Байгууламжийг бүрэн барьж байгуулсныг 

нотолсон гэрчилгээний нэг хэсэг болох ХХБ-ийн байгуулалтанд эцсийн нарийвчилсан 

хяналт үнэлгээ хийнэ. 

Зураг 4.15 Үүрийн ерөнхий зохицуулалт ба нийтлэг хэсгүүд 

 

4.8.5 Хаягдлын Усны Менежмент 

Усны менежмент ба нөөцлөн хадгалалт нь ХХБ-ийн зураг төсөл болон үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтийн гол хөдөлгөгч хүчүүдийн нэг юм. KCB үндсэн, чийгтэй болон хуурай 
тохиолдлуудын үйлдвэрлэлийн эхлэлийн болон жигдрүүлэлтийн нөхцөл байдлуудын усны 
балансуудыг хийсэн. Үндсэн тохиолдлын эргэлтэнд орох боломжтой усны хэмжээний тооцоо нь 
жилд дунджаар 650 Л/сек, хаврын цас мөс хайлалтын оргил үедээ буюу 1450 Л/сек хүрнэ. 
Үйлдвэр эхлэлтийн нөхцөл байдадп өдөрт 50% хатуулагтай 85.000 тн хүчин чадалтай ажиллаж 
байх үед үйлдвэрийн усны хамгийн их хэрэглээ нь өдөрт 85.0 мян.м

3 
буюу 980 Л/сек ус байна. 

Өдөрт 64% хатуулагтай хүдэр боловсруулах тогтвортой ажиллагааны үед үйлдвэрийн усны 
ашиглалтын дундаж хэмжээ 700 Л/сек байна. 

Шүүрэлт 

Дараахи зүйлсийг багтаасан зураг төслийн багц болон байгаль орчны шийдлүүдээр хаягдалын 

шүүрэлтийг багасган хянаж болно: 

 Буулгалтандаа хаягдлан өтгөрүүлсэн булингыг ашиглах нь байгууламжийн усны хэмжээг 

ихээхэн багасгана. 

 Суваг болон цөөрмийн тундасжилтыг хянаснаар ус зайлуулалтын талбайг багасгана.  

 Байгууламжийн ихэнхи хэсгийн доор байрлах байгалийн лаг шаврын бага нэвтлэх чанар, ба 

ХХБ-ийн байгалийн лаг шаваргүй газарт инженерийн тооцоогоор шаврын давхаргын 

байршуулалт.   

 Маш бага чийгшилтэй цаг уурын хуурай болон ууршимтхай шинж чанар.  
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Хаягдлын шинж чанарууд, тундасжилтын төлөвлөгөөний мөчлөгт чанар, гадаргуун хатаалтын 

нөлөө зэргийн сүүлийн үеийн үнэлгээнээс үзэхэд хаягдлын тундасжилтын эхний мөчлөгийн 

дараа газар доорх ус зайлуулах систем нь үр ашиг багатай гэсэн дүгнэлтэнд хүргэж байна. 

Хаягдлын тундасжилтын мөчлөг хоорондох  хатаалтын дараа хаягдлыг норгох шаардлагатай ба 

хаягдлын дийлэнх хэсэг нь үйл ажиллагааны явцад нойтон бус байх болно. Иймд, газар доорх 

ус зайлуулах систем байгуулах шаардлагагүй гэсэн дүгнэлт гарч байгаа юм.   

ХХБ-ийн зориулалтаар санал болгож буй талбайн дор Цэрдийн галавын бага нэвчилттэй 

шавар, илүү нэвчилттэй хаягдал хөрс болон элэгдсэн чулууллагын давхарга оршдог. Хөрс ба 

гүний усны нөөцийг шүүрэлтээр бохирдуулах эрсдлийг багасгахын тулд ХХБ-ийн дор байгалийн 

шавар агуулсан лаг шаврын давхарга бий болгох бөгөөд байгалийн шавар байхгүй тохиолдолд 

инженерийн аргаар бий болгосон шаврын давхаргыг ашиглана. (Бүлэг C5.4.9-г харна уу).  

Шаврыг 300мм-ийн зузаантай сул өндөрлөгт байрлуулж 95% Проктор стандартын хамгийн их 

нягтралшилтай ба -3% - +2% чийгшилттэй болтол нягтаршуулна. Үүнээс гадна, хиймэл шаврын 

цөмийг  далангийн ханаар
20

 ус нэвчих явдлыг багасгахын тулд хашилтын далангийн ханан дээр 

байгуулж өгнө. Эхлэлтийн далангийн хануудыг орон нутгаас нийлүүлсэн лаг шаврыг ашиглан 

газрын гадаргуу дор орших Цэрдийн галавын шаварт тулган барих буюу ийм шавар байхгүй 

тохиолдолд хиймлээр бий болгосон шавраар ХХБ-ийн доор дэвсгэр болгож өгнө. Уурхайн 

олборлолтын хаягдал чулуулагыг ашиглан далангийн ханыг жил бүр өндөрсгөх болно.
21

 

ХХБ-ийн бүсийн гүний усны урсгал нь суурь хөрсний нэвчилт муу болон хуурай цаг уурын 

улмаас гүний усны дахин цэнэглэгдэх магалдал бага зэргээс шалтгаалан харьцангуй бага байх 

төлөвтэй.  ХХБ-ийн ойролцоох усны бага нэвчилттэй Цэрдийн галавын тунадастай газрын гүний 

усны чанар нь өөр өөр байдаг ба тасалдсан бүдүүн ширхэглэлтэй хаялбарын илүү гүний ус нь 

умбуур хатуу бодисийн өндөр агуулгатай байгаа нь гүний ус “эртний”-х бөгөөд гадаргууны усны 

“шинэ” цэнэглэлт бага байгааг харуулж байгаа юм.    

ХХБ-ийн зүүн өмнөд буланд байрлах туршилтын ухалтууд голын хөрсний гүн  5 м-ээс бага ба 

хажуугийн суналт нь ч гэсэн хязгаардлагдмал байгааг нотолсон. Агаарын тандалтын зургууд нь 

уурхайн өмнөд хэсгээр улирлын чанартай гол горхины урсгал дайрч өнгөрж байгааг харуулсан 

байна. ХХБ-ийг ойролцоох усны түр эх үүсвэртэй сувгуудад руу орох аливаа гадаргуун ус ба 

эдгээр сувгуудтай холбоотой аллювийн гүехэн тасралтат усны давхарганы гүний ус зэргийн 

барьж авах зориулалттай голдрил өөрчлөлтийн сувгийн байгуулах шаардлагатай. Голдрил 

өөрчлөлтийн суваг нь ХХБ руу урсах Будаа голын адаг руу урсан орно. Хаягдлын далангийн 

хошуунд шүүрэлт ба хур тунадасны налуугаар далан руу русах усыг цуглуулахаар 4 м-ийн 

шуудуу ухна. Шүүрэлт цуглуулах хоёр цөөрмийг (зүүн ба баруун) ХХБ-ийн зүүн ба баруун 

талуудад барин шүүрэлтийн урсгал ба 100-жилд 24-цагын үерийн усыг тогтооно барих болно.  

Шуудуунуудын суурь нь ус бага нэвчүүлэх Цэрдийн галавын шавар эсвэл хөндөгдөөгүй суур 

чулууллагаас бүрдэнэ. Эдгээрийн гүн нь 4 м-ээс давбал, бага нэвчилтийн үе давхаргад хүрэх 

зорилгоор шүүрэлтийг таслан зогсоох төхөөрөмж байгуулна. Шүүрэлт цуглуулах цөөрөмд ХХБ-

ээс ирж буй аливаа шүүрэлтийг ХХБ-ийн эргэлтийн усны цөөрөм руу буцаан явуулж баяжуулах 

үйлдвэрт эргэн ашиглахаар буцаана. Гүний усны хяналт шинжилгээ хийх худгуудыг Төслийн 

үйл ажиллагааны турш шүүрэлтийн нөхцөл байдлын хяналт шинжилгээ хийх боломжийг Оюу 

Толгойд олгох зорилгоор ХХБ-ийн талбайг тойруулан байгуулана. Гүний усны менежментийн 
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талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг D7: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө –ээс 

үзэж болно.  

Бүлэг B6: Усны Нөөц  нь УЛТ-н гүний усны нөхцөл байдлын тухай мэдээллийг багтаасан болно. 

УЛТ доорх дэвсгэр чулууллагын литологи нь маш бага нэвчилтэй хэдий ч  Баруун  Өмнөд болон 

Төв уурхайнуудын орчим дахь талбайд чулууллагын хагаралт ба элэгдлээс үүдэлтэй хоёрдогч 

нэвчилт харьцангуй нийтлэг байна. Эдгээр хоёр талбайд хийгдсэн хайгуулын өрөмдлөг (эсрэг 

эргэлт буюу “RC”) нь усны хэд хэдэн судлуудтай огтолцсон ба ихэвчлэн 20 – 100 метрийн гүний 

элэгдсэн чулууллагаас шинэ чулууллага хоорондын шилжилтийн бүст  усны хамгийн өндөр 

ундарга болох 8 Л/сек –ийн урсгал байсан. Зарим алслагдмал байршлыг эс тооцвол энэ 

өрөмдлөгөөр 120 метрийн гүнд суурь чулуулагын бага нэвчилттэй цөөн тооны ус зөөгч 

хагарлуудыг илрүүлсэн юм. Энэ үнэлгээ нь Босоо ам №1-ийг нэвтрэлт болон далд уурхай 

байгуулалтын түвшинд бараг олдоогүй усны хэмжээгээр давхар нотлогдож байгаа юм.   

Байгууламжийн үйл ажиллагаа 

Дараахь шалтгааны улмаас газар дээр хаягдал тундасжуулах аргуудыг ашиглана.Үүнд: 

 Ууршилт болон нэвчилтийн улмаас алдагдах усны хэмжээг бууруулахын тулд эргэлтийн 
усны цөөрөм хамгийн боломжтой бага хэмжээтэй байх; 

 Энэ нь хаягдлын далангийн гадаргуун тоосжилт үүсэлтийг буруулах уян хатан үйл 
ажиллагаа явуулах боломжийг олгоно; 

 Энэ нь далантай залгаа хаягдлыг бүрэн хатааж далангийн материалыг шингэрүүлэхээс 
сэргийлж, улмаар даланг өндөрлөх ажлыг хялбарчилж өгнө; ба 

 Энэ нь эргийн нойтон талбайн хэмжээг багасгаж улмаар нэвчилтээр алдагдах усны 
алдагдлыг бууруулана.  

Хаягдлын цөөрмийн ус баяжуулалтын цөөрмын усыг нөхөөн сэргээнэ. Ууршилтаар алдагдах 

усны хэмжээг хамгийн бага байлган гадны эх үүсвэрт шаардлагатай цэвэр усны хэмжээг 

багасгах зорилго бүхий хос насосны системийг ашигласнаар энэхүү эргэлтийн усны хэмжээг 

хамгийн дээд хэмжээнд байлгана.  

Хаягдлыг үүрийн захын эргэн тойрны дурын талаас буюу төвийн тусгаарлагч далангаас өгөх 

боломжоор хангаж улмаар уг үйл ажиллагаа далан байгуулах ажлаар хязгарлагдахгүй байхын 

тулд хаягдлын бие даасан гурван шугам хоолойнуудыг байгуулана.  

Өвлийн улиралд, хаягдлыг том диаметртэй нэг шугамаар зайлуулна. Хоёр дэд үүрүүдийн 

ашиглагдаагүй эргийн талбайгаас бусад хэсгүүдэд мөсний нимгэн давхарга болон хөлдсөн 

хаягдал үүсэх магадлалтай. Өвөл тундасжуулах хаягдлын дэд үүр хавар ашиглалтанаас гарган 

гэсгээнэ. Тунасан ус болон гэссэн мөсийг ХХБ-аас аль болох боломжтой хэмжээгээр насосаар 

соруулан буцааж татан ууршилтын усны алдагдлыг бууруулахын тулд эргэлтийн усны 

цөөрмийн усыг татаж зайлуулна.   

4.9 ХАЯГДАЛ ЧУЛУУЛГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

Тээвэрлэлтийн зайг багасгахын тулд ил уурхайн Хаягдал Чулуулгийн Овоолгыг (ХЧО) ил 

уурхайн ойролцоо Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбай дотор байршуулна (Зураг 4.14-г үзнэ 

үү). ХЧО нь хагас дугуй хэлбэртэйгээр ил уурхайн өмнөд хэсэг орчим байрлана.  ХЧО-ын суурь 

орчмоор Ундай голын голдрилын дагуу 1000 жилд нэг удаа болдог үерийн усны түвшиний дээр 

байрлах замын суурин дээр 45 м өргөн тээвэрлэлтийн зам байна.  ХЧО нь нэг мөргөцөгт гурван 

давхар байхаар 10 м–ийн өндөртэй бүлэг давхаргууд газрын гадаргуунаас нийтдээ 90 м өндөрт 

байхаар байгуулна. Налуугийн эхний өнцөг нь 37
o 

байх ба уурхайн хаалтын үед суурь хэсгээр 

буцаан хавтгайлж 18
o
, дээд хэсгээр 31

o
 болгон 7 метрийн өргөнтэй мөргөцгүүдийг үлдээнэ.  

ХЧО-ын одоогийн зураг төсөл нь овоолгыг салхины элэгдлээс хамгаалах зорилгоор чулуугаар 

хуяглан хийгдэээр төлөвлөгдсөн болно. 
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Байгаль орчны урьдчилсан туршилтын
21

 дүнгээр зарим ил уурхайн, ялангуяа төв  уурхайн 

хаягдал чулуулаг хүчил үүсгэлтийн магадлалтай (ХҮМ) боловч хаягдал чулуулагын  ихээхэн 

хэсэг нь хүчил саармагжуулах найрлагатай (ХСН) байна. Төслийн газрын цаг уурын орчин нь 

хур тунадаснаас хэтэрсэн ууршилттай байдаг ба ХҮМ материал агаарт исэлдэж нойтон болтол 

хүчлийн уусмал үүсгэлтийн үйл ажиллагаа эхэлдэггүй тул ХҮМ болон зарим ХСН-тэй хаягдал 

чулуулаг нь хүчил үүсгэж эхэлтэл удаан хугацааг шаардана.  

Уурхайн хэмжээ өөрчлөгдөхөд ХҮМ болон хүчил үл үүсгэх чулуулаг (ХҮЧ)-ын эзлэх хувь 

өөрчлөгдөнө.  Хаягдал чулуулагын төлөөлөл болгон сонгосон дээжүүд дээр ХҮМ болон хүчил 

үүсэхэд шаардлагатай хугацааг батлагаажуулах Баганан түршилт үргэлжилсээр байна. Энэхүү 

уулын төлөвлөөгөөний үр дүн дээр үндэслэн ХҮМ чулуулаг үүсэх цаг хугацааг тооцоолон болон 

ХЧО-ын загварыг боловсронгуй болгоно. ХҮМ-ын үүсгэлт болон ХХБ-ийн далан барихад 

шаардлагтай чулуулгийн хэмжээ хоёрыг харгалзан үзэж одоогийн ХЧО-ны зураг төслийг 

үргэлжлүүлэн боловсруулж байгаа. Энэ шатанд ХХБ-ийн далангуудад ХҮМ ашиглахгүй байхаар 

тооцсон хэдий ч энэхүү төслийг нарийвчилсан инженерийн зураг төслийн хүрээнд ба байгаль 

орчны шаардлагатай шийдлүүд болгон цаашид улам гүнзгийрүүлэн үнэлгээ хийж байна.  

ХЧО-ыг суурь болон хучлага нь хаягдал чулуулагын чухал төрлүүдийг (ХҮЧУШ-ийн туршилтан 
дээр үндэслэсэн) уулын календарчилсан төлөвлөгөө, ХЧО-ын зураг төсөл болон барилгын 
ажлаар зохицуулагдсан ХҮЧ, ХҮМ болон ХСН зэрэг дотоод зохиомжтой ХҮЧ-ын 3 м давхаргатай 
байна. Гол төлөвлөгөө нь газар доорх урсгалын тунадасаас (Ундай голын тунадастай ижил) хол 
байрлах ХЧО-н бүсэд болон газар дор байгаа тунадасны их хэмжээний шавартай газруудад  
ХҮМ-ыг байлгахад оршиж байгаа юм. Энэ талаар Бүлэг C5: Усны Нөөц болон Бүлэг D9: 
Хаягдал Чулуулгийн Менежментийн Төлөвлөгөө хэсгүүдэд хэлэлцэгдэнэ. Умдай голын 
голдирлын ойролцоох инженерийн ажлын хүчлийн уусмал үүсэх боломжийг бууруулах цаашдын 
арга хэмжээг харгалзан үзэж байгаа. Ундай гол дээр хийгдэх ажлуудад ХЧО-оос доош урсах 
хэсэгт байрлах өмнөх усны түр эх үүсвэрийн дагуу тусгаарлах  хана барих ажил мөн багтсан 
болно. Энэ ажлын гол зорилго нь урсгалыг нь өөрчилсөн ус ил уурхай руу буцаж орох явдлаас 
сэргийлэхээс гадна ХЧО-д үүсэх боломжтой аливаа уусмалыг хянах ба Умдай руу урсгал урсах 
аливаа боломжоос зайлсхийхэд оршино. Урсгал таслан зогсоох хананы доод урсгалын цөөрөмд 
цугларч буй аливаа шүүрэлт эсвэл урсгал усыг ууршуулахаар байлгах буюу холбогдох Монгол 
Улсын стандартуудад нийцсэн тохиолдолд Умдай гол руу цутган оруулна. Энэ усыг удаан 
хугацааны турш байлгах шаардлагатай бол Оюу Толгой нь ХХБ-ийн өмнө байрлах шүүрэлтийн 
цуглуулалтын цөөрмөөс ил уурхай руу чиглэсэн өрөмдлөг хийж ус зайлуулалтын суваг 
байгуулахаар төлөвлөсөн байна (Бүлэг C5: Усны нөөц-ийг харна уу). Урсгал таслалтын хананы  
урсгалын адаг гүний усны чанарыг усны хяналтын худгуудаар хянаж шалгана. 

Хаягдал чулуулгийн овоолгын зураг төслийн ажил үргэлжлүүлэн хийгдэж байгаа ба Төсөл нь 

ХЧО-ын зураг төсөл, байгуулалт, үйл ажиллагаа болон хаалтын ажиллагаанууд олон улсын 

тэргүүлэх туршлагад тулгуурласан, холбогдох Монгол Улсын стандартуудад нийцсэн, ОУСБ 

болон  ЕСБХБ-ны болзошгүй нөлөөллийг багасгах шаардлагуудыг хэрхэн хангаж байгааг 

баталгаажуулах ажлын талаарх мэдээллийг Бүлэг D 10: Хаягдал Чулуулгийн Менежментийн 

Төлөвлөгөө-нд дэлгэрэнгүй тусгасан болно. 

4.10 ТӨСЛИЙН УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

Төслийн бүхий л үйл ажиллагаандаа усны хэрэглээний оновчтой менежмент идэвхитэй хийх нь 

бүс нутгийн усны нөөцийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилго тавьж буй Оюу Толгойн хувьд 

гол анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой асуудал юм. Хэрэглээний усны нөөцөө хянуур оновчтойгоор  

ашиглах нь орон нутгийнхны болон Монгол улсын өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага гэдгийг Оюу 

Толгой ухамсарлан ойлгож байгаа болно. 

Төслийн ашиглалтын үе шат нь Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайг ашиглах бөгөөд усны 

гол хэрэглээ нь баяжуулах үйлдвэр байх юм. Төслийн усны балансийг Зураг 4.16–д үзүүлэв. 

Усны энэ балансийг үргэлжлүүлэн нягталж байгаа ч эдгээр үзүүлэлтүүд нь Үйлдвэрлэлийн Усны 

цөөрөмд буцан эргэлтэнд орж байгаа усны хэмжээ; эхний ээлжинд хаягдал өтгөрүүлэгч ба 
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цөөрмөөс ирж байгаа ус боловч эргэлтийн усны ихэнхи хувь нь бохир ус болон өнгөлөгч суурь 

машины хөргөлтөөс гарч байгаа харуулж байна.     

Зураг 4.16: Өдөрт 100,000 тонны хүчин чадалтай  байх үеийн Усны Баланс 

 
 

Тайлбар: литр/секунд -ээр 

Одоогийн төлөвлөгөөнуудэд тулгуурласан усны дахин ашиглалтын үндсэн онцлогууд нь: 

 Үйлдвэрлэлийн усны 84% нь хүдэр боловсруулалтын хэлхээнд Гүнийн Хоолойн сав 

газрын гүний усны нөөцөөс нийлүүлэгдэх 16%-ийн нэмэлт устай эргэлтэнд орно; 

 Ундны болон ахуйн хэрэглээний усны 80%-ийг боловсруулж үйлдвэрлэлийн ус руу 

эргэлтэнд оруулна; ба 

 Машин механизм, тоног төхөөрөмжийг угаасан усны 50%-ийг дахин ашиглана. 

Эргэлтийн эдгээр үзүүлэлтүүдийг цаашид боломжтой үед
22

 улам сайжруулах бөгөөд Оюу 

Толгойн гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлт болох юм. 

Оюу Толгой нь дэлхийн жишигт нийцэх төсөл учраас дэлхийн бусад шилдэг уурхайнуудтай 

харьцуулагддаг; энэ нь үйлдвэрлэсэн нэг тонн баяжмал тутамд ашигласан нэг литр усны (Л/T) 

хэмжээний үнэлгээ багтаана. Одоогийн үнэлгээгээр, Төсөл 487 Л/T ус хэрэглэх байгаа бөгөөд 

ижил хэмжээтэй хуурай нөхцөлд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 570 Л/T
23

 ус хэрэглээ ба усны 

эргэлтийн итгэлцүүр нь 72% (Оюу Толгойн үзүүлэлт илүү буюу 84%) Чили улсын Коделко 

                                                      
22

Дахин ашиглалтын хувийг хамгийн ойрын бүхэл тоонд шилжүүлсэн, Хэсэгчилсэн сайжруулалт нь уурхайн 
үйл ажиллагааны хугацаанд усны хэмнэлтийг бий болгож Гүний Хоолойн уст давхаргад их хэмжээний ус 
үлдэж дараа дараагийн хэрэглэгчдэд ашиглуулах боломжтой байна гэдгийг Оюу Толгой хүлээн зөвшөөрч 
байгаа. 

23
Коделко – Тогтвортой Байдлын Тайлан,  2009 он 
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Pond

Process Water 
Pond
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Dust Suppression
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(up to 75 l/s predicted)
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Treated
Wastewater 
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Seepage 
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2 l/s
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Water Treatment, Truck 
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19 l/s
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компанийн Чукикамата уурхай г.м. бусад уурхайтай харьцуулахад илүү хэмнэлттэй үзүүлэлт 

байгаа юм. Оюу Толгой цаашид усны ашиглалт болон бусад байгаль орчны үзүүлэлтүүдээрээ 

дэлхийд тэргүүлэх зорилт тавин харьцуулалт хийж болохуйц олон улсын үйлдвэрлэлүүдийг  

судлан ажиллах болно.  

4.10.1  Уурхайн Болон Үйлдвэрлэлийн Усны Хэрэгцээ 

Өдөрт 100,000 тонн олборлох үйлдвэрлэлийн эхний жилүүдэд усны дундаж хэрэгцээ нь далд 

болон ил уурхайнуудаас ус сэлбэх боломжгүй гэсэн таамаглал дээр үндэслэвэл 696 L/T байх 

тооцоо байна.  Усны цооногийн талбай болон ус хангалт түгээлтийн хоолойн шугамаар улирлын 

чанартай оргил үед 487 L/сек ус нийлүүлэхээр ба онцгой нөхцөл байдлын үед ашиглах нөөцийн 

ус хадгалах хиймэл нуурыг дүүргэх зэргээр төлөвлөгдсөн (доорх ХүснэгтError! Reference 

source not found.-г үзнэ үү).  

Хүснэгт  4.6  Төслийн усны хэрэгцээний тойм ба усны цооногын талбай/ус дамжуулах 
шугам хоолойн төслийн  хүчин чадал 

Төслийн усны хэрэгцээ Өдөрт 100,000тн хүдэрболовсруулах 
үед 

 Дундаж хэрэгцээ 
(Л/сек) 

Оргил үеийн 
хэрэгцээ (Л/сек) 

Баяжуулах үйлдвэр 628 671 

Уурхай ба дэд бүтэц 69 115 

Төлөвлөлтөд 
тооцоологдоогүй нөхцөл 
байдлууд 

0 0 

Уурхайн нийт хэрэгцээ 696 785 

Хиймэл нуурын 
дүүргэлтын хязгаар 

- 100-150 

Усны цооногын 
талбай/дамжуулах 
хоолойн төлөвлөлт 

- 900 

4.10.2 Усны Цооногийн Талбайн Усан Хангамжийн Систем 

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай нь Оюу Толгой уурхайн зүүн хойно байрлах бөгөөд 

түүнийг Зураг 4.17–д үзүүлэв. 
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Зураг 4.17: Оюу Толгойн усны цооногын талбай 

 

Цооногуудыг хоёр өөр газар болох “нэвтрэх чанар муутай” баруун урд, “нэвтрэх чанар сайтай” 

зүүн хойно бүсүүдэд байгуулна. Усны цооногийн талбайн баруун урд хэсэгт ойролцоогоор 

цооног бүр 30Л/сек (нийт 300 Л/сек) ус нийлүүлэх нийт 10 усны цооногууд байх ба, нэвтрэх 

чанар сайтай усны цооногийн талбайн зүүн хойно хэсэгт  цооног тус бүр 40 Л/сек (нийт 600 

Л/сек) ус нийлүүлэх нийт 15 цооног байрлуулахаар тус тус зураг төслийг нь хийсэн.  40 Л/сек 

хүчин чадалтай гурван нэмэлт цооногууд зүүн хойно байрлах хэсэгт нөөц хэлбэрээр байрлана. 

Нийт усны цооногийн талбай болон боловсруулаагүй ус хангамжийн хоолойнууд нь усны оргил 

үеийн хэрэгцээг хангах 900 Л/сек хүчин чадалтай ба онцгой нөхцөлд уурхайн усны хэрэгцээнд 

нөлөөлөхгүйгээр хэрэглэх Төслийн онцгой байдлын усны нөөцийн цөөрмийг дүүргэх нэмэлт 115 

Л/сек нөөцлүүртэй байхаар тооцоологдсон.   

Бие даасан цооногуудаас ус нь шахах станцийн төвлөрсөн нөөцлүүрүүдэд цугларан 

хуримтлагдаж улмаар Оюу Толгойн уурхай руу чиглэсэн ус түгээлтийн гол шугам руу шахагдан 

хүргэгдэнэ. Ус хуваарилах насосийн станц нь нийт шугам хоолойнуудад даралтыг хуваарилж 

усыг уурхай руу шахах нэмэлт хүчээр хангаж өгнө.  

Усыг Оюу Толгой уурхайн талбайн хойно ойролцоогоор 5 метрийн зайнд өндөрлөг газарт 

байрлах 200,000 м
3 

багтаамжтай онцгой байдалд ашиглах хоёр цөөрөмд шахна. Эдгээр 

цөөрмүүд нь шугам хоолой/усны цооногийн талбайн эвдрэл болон үйлчилгээ засварийн үед нэг 

долоо хоногийн онцгой байдлын усны нөөцөөр хангах боломжтой. Ууршилтаас хамгаалан 

цөөрмүүдийг  хөвөгч хучаасаар хучна.  Усыг цөөрмүүдтэй холбосон хоёр хоолойгоор уурхай руу 

хүндийн жингээр нь нийлүүлнэ.  

Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайн тоног төхөөрөмжүүд болон шугам хоолойг харилцаа 

холбооны нөөц сүлжээнд холбогдсон уурхайн Хуваарилалтын Хяналтын Системийг /ХХС/ 

ашиглан алсаас удирдана. Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайн тоног төхөөрөмжүүдийг 

шугам хоолойн дагуу босгосон өндөр хүчдлийн эрчим хүчний шугамаар дамжуулан 

цахилгаанаар хангана. Шахах насосны станци бүр болон усны цооногийн талбайд хүчдэл 
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бууруулалтыг хийсэн байна. Ус дамжуулах шугам  хоолойны дагуу шахах насосын станц ба 

усны цооног бүрт хүрэх үйлчилгээний туслах замыг тавина. 

4.10.3 Кэмп Болон Барилгын Ажлын Усан Хангамж 

Кэмп болон барилгын ажлын усны хэрэгцээ Төслийн үйл ажиллагааны явцад өөрчлөгддөг. 

Тиймээс, Оюу Толгойн урт хугацааны усны хайгуулын явцад барилгын ажлын цооногуудын тоог 

олж тогтоосон байна. Уурхайн лицензит талбайн төв хэсгийн барилгын уурхайн үндсэн үйл 

ажиллагаа 2011 оны 4-р улирлаас эхлэж усыг Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай болон 

дамжуулах шугам хоолойнуудаар татах хүртэл Төслийн усны хэрэгцээг хангах, нэгдсэн ус 

хангамжийн 57.2 Л/сек хүчин чадалтай хорин цооногийг тогтоосон нь хангалттай байна. 

Барилгын ажилд ашиглахаар тогтоогдсон 20 цооногийн 16 нь усны төв шугамтай холбогдсон 

бол үлдсэн 4 нь орон нутгийн усан хангамжинд ашиглагддаг. Усны ашиглаж буй бүх цооногууд 

дээр шахуургын туршилт хийж усан хангамжийн хүчин чадлыг шалгасан бөгөөд ус ашиглалтын 

үнэлгээг Монгол улсын Усны Удирдах Газраар хийлгэж шаардлагатай туслах бичиг 

баримтуудыг бүрдүүлсэн болно.   

Гүний насосуудыг усны цооног бүрээс ус гаргахын тулд ашигладаг. Усны цооног бүр дээр 

байрлах цооногийн гол байгууламжууд төрөл бүрийн хаалтууд (хяналтын болон даралт 

бууруулах хаалт), багаж хэрэгслүүд (термометр, урсгал хэмжигч г. м.) болон тоноглол зэргээс 

бүрдэнэ. Усны цооног бүр болон түүний төхөөрөмжүүд нь дулаан саравчтай байранд 

хамгаалагдсан байдаг. Цахилгааны гол шугамаас хол байрлах усны цооногууд нь өөрийн гэсэн 

дизель цахилгаан үүсгэрүүдтэй ба 1 хоногийн шатахууны нөөцтэй түлш дусаалгын тосгуур –

савтай байна. Дизель цахилгаан үүсгэрүүд болон сав нь цооногийн саравчтай байрны гадна 

байрлах бөгөөд гоожилтын үед ус бохирдуулахаас сэргийлсэн хоёрдогч битүүмжлэлтын савтай 

байна.   

Усан хангамжийн гол хоолойн шугамын барилгын ажил нь ил уурхайн урд болон баруун талд 

байрлах хэд хэдэн ус шавхах цооногуудаас сунаж Оюу Толгойн барилгын кэмпийн баруун, 

баруун хойно байрлах уурхайн бутлуур, гаалийн баталгаат талбай, хадгалалтын талбай, 

агуулахууд, хэд хэдэн усны цооногууд болон байгууламжууд руу чиглэгдэнэ. Ус түгээлтийн 

нэмэлт шугам нь гол шугамыг Баяжуулах үйлдвэр, Гэрээт гүйцэтгэгчдийн кемп болон бетон 

зуурмагын үйлдвэртэй холбодог. Усны хоолойн шугамыг өндөр нягтралтай полиэтилен 

хоолойнуудаар хийж хөрсний хөлдөлтийн давхаргаас доош булж суурилуулан, дээд цэгүүдэд 

агаар гаргах хаалтууд болон тусгаарлалтын мөчлөгт хаалтуудаар тоноглогдсон байна. 
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Зураг 4.18 Уурхайн Лицензит Талбайн барилгын ажлын усан хангамж 

 

Ус дамжуулах хоолойн шугамын дагуу байрлах бүх боломжит ус хэрэглэгчдийн байрлалуудад 

салбар шугамуудыг бариж байгуулна. Усны салбар шугам бүр нь холболтын худагт байрлах ба 

дунд хугацааны хэрэглээний далд холболтууд, богино хугацааны хэрэглээний ил шугам 

холболтууд болон холбогдох хяналтын хаалтуудтай байна. Усан хангамжийн шугам хоолой 

барилга байгууламж нь барилгын үе шатанд хэрэгцээтэй барилгын кэмпийн гал унтраах, ахуйн 

хэрэглээний, савлагдсан, ус, халуун болон халаалтын усаар хангах уурхайн Ус Цэвэршүүлэх, 

Савлах Үйлдвэрийн байгууламжийн ойролцоо байх боловсруулаагүй/түймрийн усны 

нөөцлүүрүүдтэй мөн холбож өгнө. Усны гол шугам хоолойтой холбогдоогүй усны алслагдмал 

цооногууд нь хамгийн тохиромжтой салбар шугам ба/буюу усны машиныг дүүргэх цэгүүдээр 

тоноглогдсон байна. 

4.10.4  Уухайн Ус Шавхалт 

Оюу Толгой нь  ус шавхалтын шаардлагуудууд болон уурхайн бүтээн байгуулалтын 

нөлөөллийн талаарх судлагааг
24

 хийх үүрэг хүлээн авсан. Ил уурхай руу болон далд уурхайн 

ажлуудын үед орж ирэх усны урсгалын хэмжээг таамаглахын тулд тоон урсгалын загварыг 

ашигласан бөгөөд олборлолтын дараахь уурхайн  усны баланс болон усны гарцын түвшинг 

үнэлэх задлан шинжилгээний аргатай мөн хослуулсан байна. Ил уурхайнууд болон Хойд Хюго 

зэргийн нэгдсэн ус шавхалтын хурд нь дөрвөн жилийн дараа оргил үдээ ойролцоогоор 125 

Л/сек, 11 дэх жил хүртэл 100 Л/сек –ээс дээш байж аажмаар бууран уурхайн үйл ажиллагааны 

27 дэх жилийн эцэст 60 Л/сек байх тооцоог хийсэн байна. Энэ тооцоо нь тухайн орон нутагт 

хийгдсэн усны хайгуулын судлагааны хязгаарлагдмал мэдээлэл дээр үндэслэн хийгдсэн; Босоо 

Ам №1-ийг нэвтрэлтийн ажил зэрэг дараа дараагийн хийгдсэн ажлууд (суурь чулууллагад гүний 

                                                      

24
 Aquaterra (2004), Техник эдийн засгийн үнэлгээ, Оюу Толгойн Ил болон Далд Уурхайн Ус Шавхалтын 

Судлагаа, 2004 оны 10-р сарын 18 
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ус илрээгүй) нь энэхүү загвар ил уурхай руу орох боломжтой урсгалуудыг хэтрүүлж тооцсон 

болохыг харуулсан. Усны хайгуулын сүүлийн үеийн өгөгдлүүд болон  Херуга орд газар зэрэг 

ирээдүйн уурхайн үйл ажиллагааг тусгасан шинэчлэгдсэн загварыг боловсруулсан байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү БОННБҮ-ний усны нөөцтэй холбоотой бүлгүүдэд дурдсан 

байгаа. 

Далд уурхайн олборлолтын үед, блокчлон олборлолтын дээр үүссэн суултын улмаас үүсэх 

хагаралт, цуулалтын систем нь гадаргуу усны агуулсан давхаргатай огтолцох бөгөөд гүний усны 

уналтын цэг ил уурхайн ёроолын түвшингээс доош орох магадлалтай. Шинэчлэгдсэн загвар 

бэлэн болохоос өмнө авсан түр зуурын арга хэмжээ бол ус нэвтрүүлэлтын илүү зохистой 

чанартай одоогийн загварыг дахин ашигласан явдал юм. Энэ загварыг дахин ашигласнаар, 

далд болон ил уурхайн орчим усны уналт (>1м) нь ил уурхай болон суултын бүсээс 5 км-ийн 

зайд үргэлжилдэг тооцоо гарч байгаа юм.   

Олборолтын дараа далд уурхай усанд автагдах боловч ил уурхайгаас ууршилтын алдагдалт нь 

Баруун Өмнөд уурхайн ойролцоогоор1 м-ийн уналтын түвшин 5 км хүртэлх зайд үргэлжлэх 300 

м-ийн гүнд урт хугацааны уналтын бүсийг бий болгоно. Шинэ загвар эцэслэн боловсруулагдсан 

тохиолдолд суултын амсрын талаар илүү ойлголттой болох боломжтой, ба үүнийг төрөл бүрийн 

тунадас болон суурь чулууллагын литологийн ус нэвтрүүлэлтийн хувьсах чанаруудыг болон 

хашлагын (дэл судал болон хагарал, гэх мэт) нөлөөг тооцоолохдоо харгалзах юм. Бодит 

суултын амсар нь таамагласнаас  5 км-ээс (1 м контурт) бага байх магадлал өндөртэй. Бүс 

нутгийн гүний усны дахин сэлбэлт бага учир хөгжлийн тогтвортой нөхцөл үүсч бий болоход 

наад захь 300 жил болох магадлалтай юм.  

4.10.5 Технологийн Ус 

Технологийн усыг 24 цагын усны хэрэгцээг хангах хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэрийн 2 

усны цөөрмүүдээс хангана. Усны нөөцийн сэлбэх зорилгоор нэмэлт усыг боловсруулаагүй усны 

хангамжийн системээс  усан цөөрөм  руу шахна. Цөөрмүүд усаа ХХБ-ын ус, уурхайн усыг 

шавхалтын илүүдэл ус болон  уурхайн ус зайлуулах хоолойн битүүмжлэлийн системын урсац 

зэргээр сэлбэгдэнэ. 

Усны цооногийн талбайгаас гарсан боловсруулаагүй усыг  цэвэр ус шаардлагатай гал унтраалт, 

хөргөлт, жийргэвч битүүмж, баганат төхөөрөмжийн ус шүрших систем болон бусад хэрэгцээнд 

ашиглах зорилгоор баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоох нөөцлүүр руу насосоор шахна. 
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Зураг 4.19:  Технологийн усны систем 

 

4.10.6 Ус Цэвэрлэх Ба Савлах Үйлдвэр 

Ус цэвэрлэх, савлах үйлдвэрийг барилгын кэмп дотор барих бөгөөд ундны усны болон ахуйн 

хэрэглээний усны доорх стандартын дагуу Гүний Хоолойн усны цооногийн талбайн 

боловсруулаагүй усыг цэвэрлэнэ:   

 Ундны ус – Ундны усыг ердийн хэрэгцээнд зориулж 20 литрийн багтаамжтай саванд 

савлаж уурхай даяар тараана. Ундны ус нь чанарын хувьд холбогдох Монгол Улсын 

стандартууд болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдамжид нийцсэн ундны усны 

чанарыг хангана. Цэвэрлэгээний тун тааруулах, олон орчинт мөхлөгт идэвхжүүлсэн нүүрсэн 

шүүлтүүр, бичил шүүлтүүр, буцааж шингээх боловсруулалт, хэт ягаан туяаны ариутгалт, 

“цэвэр өрөө”-нд бичил биологийн аргаар шүүн савлахын өмнөх хийх озоны 

халдваргүйжүүлэлт зэрэг технологиуд багтана. 

 Цэвэрлэсэн ундны усыг ус савлах шугам уруу шилжүүлнэ. Энэ шугам нь цагт 200 шилний 

хүчин чадалтай автомат угаалга, дүүргэлт, таг суулгах машинаас бүрэлдэнэ. Усаар 

дүүргэсэн савнуудыг ус цэвэршүүлэх үйлдвэр дээр хадгалж түгээнэ. Хоосон савнуудыг 

цуглуулж ариутган дахин ашиглах зоиулалтаар ус цэвэршүүлэх үйлдвэрт хадгална.  
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 Ахуйн хэрэглээний ус – Ахуйн хэрэглээний ус нь уух зориулалтгүй боловч уухад аюулгүй 

юм (түүнийг юм угаах, цэвэрлэх, ариун цэврийн өрөөний жорлонгийн ус зайлуулах зэрэгт 

ашиглана). Ахуйн хэрэглээний усыг дунджаар 70 м
3
/ц урсацын хурдтай, урсацын оргил хурд 

нь 125-150 м
3
/ц байхаар үйлдвэрлэнэ. Ахуйн хэрэглээний ус нь бие махбодийн болон ундны 

усны микробиологийн чанарын хувьд холбогдох Монгол Улсын стандартууд болон ДЭМБ-

ын удирдамжинд нийцсэн байна. Усны боловсруулалт нь барилгын кэмп болон Оюу Толгой 

уурхайн бусад хэсэг рүү хоолойгоор түгээгдэхээс өмнө тун тааруулалт, олон орчин мөхлөгт 

идэвхжүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүр, хлорын халдваргүйжүүлэлт зэрэг үйл ажиллагаанаас 

бүрдэнэ. 

Ус цэвэршүүлэх үйлдвэрт хоёр хэсэгтэй ба нэгэнд нь боловсруулаагүй болон гал түймрийн ус 

хадгалалтын нөөцлүүр, ахуйн хэрэглээний усны нөөцлүүр, кэмпийн гал унтраах усны 

шахуургийн станц болон ахуйн хэрэглээний ус шахах станц; нөгөөд нь ахуйн хэрэглээний болон 

ус цэвэршүүлэн савлах үйлдвэр, савлагдсан усны агуулах, лаборатори/оффис, тоног 

төхөөрөмжийн агуулах болон химийн бодисуудын агуулах байрлана. Бохир ус нь энэ хэсэгт 

байрласан бохир усны шахуургаар дамжин автоматаар болон байнга бохирын шугам руу 

гадагшилна.  

Боловсруулаагүй усны нөөцлүүр бүрийн хүчин чадал нийт эзэлхүүн нь 800м
3
 –д (гал унтраах 

усны хүчин чадлыг оролцуулан) 400м
3 

байна. Эдгээр боловсруулагдаагүй усны хоёр 

нөөцлүүрийн гал унтраах усны бие даасан багтаамж нь 324м
3
 байна. Боловсруулагүй усны 

үлдсэн 476м
3 

хүчин чадал нь боловсруулагүй усны хангамжийн алдагдлын үед ус цэвэршүүлэх 

үйлдвэрийг 10 цагийн хугацаанд тасралтгүй усаар хангах чадвартай.  

Ахуйн хэрэглээний усны хоёр нөөцлүүр нь тус бүр 400м
3
 ус хадгалах хүчин чадалтай. 

Хадгалсан ахуйн хэрэглээний ус нь боловсруулаагүй усны хангамжийн алдагдалын үед 16 

цагийн хугацаанд усны хэрэгцээг бүрэн хангах чадвартай байна. 

Гал унтраах ус 

Гал унтраах ус хадгалах усан сангийн (баяжуулах үйлдвэрт байрлах) болон насосны 

станцуудыг уурхайн гол үйл ажиллагаа явагддагг талбайнуудад байрлуулна.  

Гал унтраах зориулалтын усны цорго бүхий шугам нь дээр дурьдсан уйл ажиллагааны гол 

талбайнууд дээр суурилагдсан байна. Ус цацах систем ба гал унтраах дамарт хоолойнууд зэрэг 

гал унтраах зориулалтын усны шугам нь мөн Агуулах, Үйл ажиллагааны кэмп, Усан Санг 

удирдах Хойд Байр, Баяжуулах Үйлдвэрийн Оффис зэрэг  гол байгууламжууд дээр суурилагдах 

болно. Хамгаалалтын анхан шатны хэрэгсэл болох гал унтраагчуудыг бүх байгууламжууд дээр 

байрлуулсан байна. 

Гал мэдрэгч болон дохиоллын системүүдийг гол байгууламжууд дээр байрлуулах бөгөөд 24 

цагийн үйл ажиллагаатай баяжуулах үйлдвэрийн тээрмийн хяналтын өрөө эсвэл усан санг 

удирдах байр руу мэдээ дамжуулна. 

4.10.7 Бохир Ус 

Барилгын кэмп дотор байрлах ус цэвэрлэх үйлдвэр нь 800 ажилтны хүчин чадлаа 4,000 
ажилтны болгож өргөтгөн барилгын болон үйл ажиллагааны ажиллах хүчний бохир усны 
сувгийн үйлчилгээг үзүүлдэг.  Үүнээс гадна, барилгын түр кэмпүүдэд 14,800 хүний бохир усыг 
цэвэрлэх оргил хүчин чадалтай бохир ус цэвэрлэх түр үйлдвэрүүд байна. Цэвэрлэсэн бохир 
усыг бетон үйлдвэрлэлийн боловсруулаагүй усны хэрэгцээг багасгахын тулд бетон зуурмагын 
үйлдвэрт хэрэглэдэг. 

Уурхайн кэмпүүдийн бүх бохир ус энэ байгууламж руу урсан орно.  Бохир ус цэвэрлэх хуучин 
үйлдвэр нь өргөтгөгдөж  сайжран одоо ажиллаж буй үйлдвэр болсон (Зураг 4.20). 
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Зураг 4.20 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж ( өргөтгөлийн хамт) 

 

Энэ нь барилгын болон үйл ажиллагааны үе шатны бохир ус цэвэрлэх байнгын байгууламж 

бөгөөд уурхайгаас гарсан бүх бохир усыг үйлдвэр рүү шууд шахах эсвэл бохир усны машинаар 

буулгах цэг рүү тээвэрлэх болно.  Бохир усны машинаар зөөх энэхүү бохир ус нь онгоцны 

буудал, усны цооногийн талбай болон баяжмалын тээвэрлэлтийн зам зэргийн барилгын 

алсагдсан кэмпүүдийн үйл ажиллагаанаас ялгарсан бохир ус байх юм. 

Бохир ус цэвэрлэгээ нь эхлээд ангилаад дараа нь Дараалуулсан Багц Реакторууд (ДБР) 

дүүргэлтийн дамжлага дамжин, агааржуулалт, нитратгүйжүүлэлт, тогтворжуулалт, 

боловсруулсан ус/тунадас шаарын зайлуулалт зэрэг үе шатаас бүрдэнэ.  Цэвэрлэсэн бүх усыг 

цэвэрлэсэн бохир усны нөөцлүүр руу шахахаас өмнө шүүн хэт ягаан туяагаар ариутгана. 

Цэвэрлэсэн бохир усыг боловсруулаагүй усны хэрэглээг багасгах зорилгоор уурхайн хүдэр 

баяжуулах үйлдвэрт дахин ашиглаж, харин шаар тунадасыг уурхайн ландфил рүү зайлуулах 

эсвэл ирээдүйд бордоо болгон ашиглах зорилгоор хадгалж болох юм.  

Цэвэрлэсэн бохир усыг газар рүү шууд юүлж болох ч замын тоосжилтыг дарах ба/буюу 

барилгын ажлын үед бетоны үйлдвэрлэлд ашиглах болон үйл ажиллагааны үед баяжуулах 

үйлдвэрийн байгалийн нөөцийн усны хэрэглээг багасгах зорилгоор нэмэлт ус болгон дахин 

ашиглаж болох юм. Үйл ажиллагааны үе шатны тоосжилт дарах зорилгоор ашиглахдаа 

цэвэршүүлсэн бохир усыг тоос дарагч химийн бодистой хослуулан хэрэглэх болно. Өмнийн 

Говь  мэтийн хуурай орчинд үйл ажиллагаа явуулад тоосжилт дарах ба усны зарцуулалт 

хоёрын хооронд сонголт хийх бөгөөд үүнийг байнга хянаж шалгаж сайжруулах шаардлагатай. 

4.11 ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДАХЬ ДЭД БҮТЭЦ 

4.11.1 Үйлдвэрийн Талбай 

Сонгосон үйлдвэрийн талбай нь ил болон далд уурхайнуудад ойрхон байрласан авсаархан 

ерөнхий зураглалтай байна. Уурхайн талбай нь ерөнхийдөө тэгшхэн, зарим хэсэгтээ 6 м хүртэл 

өндөр товгортой ба ХӨНТ болон Бөмбөлгөн тээрмүүдийг байрлуулах суурь чулууллагын 

тавцантай. ХЦТ-т тодорхойлсноор, бүх байгууламжууд нь далд уурхайн тооцоолсон суултын 

бүсийн гадна талд байрлах болно. 

Барилга байгууламжийн суурүүдийг бэлтгэхэд хөрсний өнгөн давхаргыг хуулж овоолоод, ухалт-

дүүргэлт аргаар гадаргууг тэгшилнэ. Баяжуулах үйлдвэрийн талбайн ухалт-дүүргэлтийг 

гүйцэтгэхэд ойролцоогоор 1.0 мян м
3 

материал ухан гаргах шаардлагатай. Өтгөрүүлэгч, 

үйлдвэрлэлийн усан сан болон том ширхэгтэй хүдрийн агуулах зэргийн өндөрлөсөн тавцан 

байгуулахын тулд сонгосон уурхайнуудаас нэмэлт чигжээс авах шаардлагатай болно. 
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4.11.2 Голын голдирлын өөрчлөлт 

Умдай гол нь түр урсацтай төлөвлөж буй ил уурхай руу зүүн өмнөдөөс өмнөд чиглэлд урсдаг 

гол юм. Сувгийн тунадасны хөрсний доод хаяны усны урсгал нь тогтмол боловч гадаргууны ус 

тогтмол хааяа урсдаг ч хүчтэй борооны дараа сайн урсдаг. Ундай голын сувагт том хэмжээний 

үер болох магадлалтай ба ил уурхайнууд голын сувгаар дайран гардаг тул Ундай голын 

голдирлыг өөрчлөх шаардлагатай. Ундай голын голдрил өөрчлөлтийн систем нь далан, 

голдрил өөрчлөлтийн суваг болон хөрсний доод хаяаны голдирлыг өөрчлөх тогтолцоо
25

 зэрэг 

багтана. Голдрил өөрчлөлтийн системийг дөч гаруй жилийн хугацаанд үргэлжлэх магадлалтай 

өгөгдөл дээр боловсруулсан учир баталгаатай ба төлөөлөхуйц гэж үзэж болно. Анхан шатны 

инженерчлэлийн судлагаагаар болгон байгууламжийн аюулын үнэлгээ нь “Бага” гэсэн ангилалд 

багтаж байна. Үүн дээр үндэслэн зураг төслийн дараахь шалгуур үзүүлэлтүүдийг авсан болно: 

 Үерийн зураг төсөл: Дундаж Давтагдах Интервал (ДДИ) – 1000 жил;
26

 

 Газар хөдлөлтийн зураг төсөл: Газар Хөдлөлтийн Зураг төслийн Дээд Хэмжээ (ГХДЗТХ)   

ДДИ – 1000 жил; ба 

 Далангууд болон холбогдох гидравлик бүтцүүдийн зураг төслийг ТДОУК 
727 

стандартын 

дагуу хийнэ.  

Херуга орд газрын бүтээн байгуулалт зэрэг ирээдүйн уул уурхайн үйл ажиллагаанууд санал 
болгож буй голдрол өөрчлөлтөнд хэрхэн нөлөөхийг ирээдүйн бүтээн байгуулалтыг эцэслэн 
төлөвлөсний дараа үнэлэх болно.   

Уурхайтай харьцуулсан Умдай голын одоогийн урсгал замын байршил болон санал болгож буй 
голдирлын өөрчлөлтийг Зураг 4.21–д үзүүлсэн.   

Уурхайн эргэн тойрны хөрсний доод хаяаны болон гадаргуун бүх урсгалын голдрил өөрчлөх 

систем нь гурван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ: үндсэн далан, голдрил өөрчлөлтийн сувгууд болон 

хөрсний доод хаяаны усны голдрил өөрчлөлт. Үндсэн далангийн хана нь шороон далан 

хэлбэртэй бөгөөд голдрил өөрчлөлтийн сувгийн сууриас дээш, голын ёроолоос ойролцоогоор 5 

метрийн дор байх чулуунд шаантаглагдсан 2.5 м нуруутай байна (Бүлэг C5: Усны нөөц -ийг 

үзнэ үү). Далан нь урсгалын эхэнд байгаа талбай, гол суваг болох усны бага нэвчилтийн бүс 

болон урсгалын адагт байгаа дүүргэлтийн талбайтай байна. Даланг гүний усны голдирлыг газар 

доор булсан хоолойгоор Төслийн голын доош урсгал руу болон гадаргуун усыг голдрил өөрчлөх 

сувгаар  дамжуулан зэрэгцээ цутгаланд өөрчлөн оруулахад ашиглана.  Хоёр урсгал хоёулаа 

уурхайн доод хэсгийн Умдай голын урсгалтай нийлж тунамал шавраар дамжин хүн амьтан 

ундаалдаг булаг шандны эх руу урсаж орно.    

Голын голдрил өөрчлөлтийн гол суваг нийтдээ 800 м урттай ба бага урсгалтай сувагтай 

байхаар зураг төслийг нь хийсэн болно. Үндсэн суваг 200 метрийн өргөнтэй бол бага урсгалтай 

суваг 20 метрийн өргөн, гол сувгийн түвшнээс 1 метрийн дор байгуулагдана. Үндсэн сувгийн 

өргөнийг түүний цутгадаг баруун сувгийн өргөнтэй адилтган сонгосон бөгөөд 25 м
3
/с-ын 

багтаамжтай байна.     

Хөрсний доод хаяаны усны урсгалыг голдрил өөрчлөх 6 км урттай HDPE хоолой ашиглан урсгах 

бөгөөд уруудах урсгалын налуун өсөлт нь эхний 1.5 км-т 300-д 1, үлдсэн зайнд 225-д 1 байна. 

2.3 м
3
/ц урсацанд тохиромжтой байдаг 100 мм-ийн хоолойн оронд хоолойд тунадасжилт үүсэх 

эрсдлээс сэргийлж 200 мм-ийн диаметртэй хоолойг санал болгож байгаа юм. Хоолойг газарт 

булах дундаж гүн нь хөрс хөлдөх бүсээс доош 3-4 м байх болно. Орох болон гарах урсацыг 

голын өргөний дагуу 50 мм диаметрийн нүхэлсэн хоолойгоор дамжуулан урсгана. Энэ нь голын 

                                                      

25
 SMEC (2007), Умдай Голын Голдрил Өөрчлөлт, Суурь Инженерчлэл, Эцсийн Тайлан, 2007 оны 2-р сар 

26
Бүлэг B2: Цаг уур-ын  хэсгээс үерийн загварын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.  

27
Том Далангийн Олон Улсын Комисс (www.icold-cigb.net) 
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тунадасыг бодвол ус илүү нэвчүүлэх чадвартай хайрган савлагаатай ба оролтын хоолойг  бүх 

урсгалыг тунадаст барьж авахыг баталгаатай байлгах зорилгоор тунадасны суурьт байрлуулна. 

Хайрган савлагаа нь тунадас хуримтлагдахаас сэргийлж шүүлтүүр дотор шигтгэгдсэн байна. 

Урсгалын дагуу олон тооны шалгалт үзлэгийн цэгүүдийг байрлуулж хоолойн үйл ажиллагаанд 

хяналт шалгалт хийх ба тунадасжилтыг бууруулах ажлыг гүйцэтгэнэ. Шалгалт үзлэгийн цэг 

болгон дээр хаалт байрлуулж шаардлагатай тохиолдолд хоолойг хэсэгчлэн хаахад ашиглана.  

ДДИ-1000 жилд нэг удаа болох борооны үерийн дараа Умдай голын сувгийн гадаргуун усны 

хамгийн их урсгал,245 м
3
/с болдог тооцоо бий.  Бага урсгалтай голдрил өөрчлөлтийн ухсан 

суваг нь 235 м
3
/с багтаамжтай баих тохиолдолд нэмэлт багтаамжтай1000 жилийн үерийн усны 

бага урсгалын голдрил өөрчлөлтийн том суваг руу далангийн нуруун 0.5 метрийн өргөн 

далангийн оройгоор даван урсан орно.    
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Зураг 4.21:  Умдай голын голдирлын өөрчлөлт 
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Голын голдрил өөрчлөлтийн зүүн талд орших ХЧО-оос голдрил өөрчлөлт нь 1000 жилд нэг удаа 

болох үерийн усны түвшингээс нэг метрийн өндөрт байх туслах замаар тусгаарлагдсан байна. 

Голын голдирлын өөрчөлтийн суваг бага урсгалтай сувгийн усны хоолой бүхий гармаар 

хөндлөн гарна. 

Ундай голын голдрил өөрчлөлтийн зураг төсөл, түүнтэй холбоотой барилга, үйл ажиллагаанууд 

олон улсын тэргүүлэх туршлагууд дээр тулгуурласан, болзошгүй нөлөөллийг багасгах 

холбогдох Монгол улсын стандууртууд болон ОУСБ болон   ЕСБХБ-ны шаардлагуудад нийцсэн 

эсэхийн Төслийн баталгаажуулах ажлын талаарх мэдээллийг Бүлэг C5: Усны Нөөцийн 

Нөлөөллийн Байдлын Үнэлгээ ба Бүлэг D7: Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө-нд 

дэлгэрэнгүй тусгасан болно.Оюу Толгой саяхан голын голдрил өөрчлөлтийн инженерийн зураг 

төслийн (анхны зураг төслийг 2006 онд хийсэн) хяналт шалгалтын үүрэг
28

 хүлээн авсан. Энэхүү 

хяналт шалгалт нь одоогийн уурхайн төлөвлөгөөн дээр үндэслэсэн анхны зурагт төсөлд 

томоохон өөрчлөлт хийх шаардлагагүй гэж үзсэн хэдий ч дараахь зарим нэмэлт зүйлсийг 

оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэсэн болно. Үүнд:   

▪ Урсгалын эхэнд байгаа гүний усны тогтоолт. Ил уурхайгаас ирэх усны түвшний 

уналтын боломжит эрсдэл нь голдрил өөрчилсөн Умдай голын урсгалын эхийн тунадас 

шавар усны түвшин уналтанд нөлөөлж улмаар голдрил өөрчлөлтийн хоолой дахь суурь 

урсгалыг багасгаж болох тул энэ хэсгийн урсгалын дээд талд нэмэлт цуглуулагч систем 

суурилуулах нь зүйтэй үзэж байна. Энэ нь гүний усны урсгалыг тунадастаа цуглуулж 

улмаар өмнө зүг рүү урсгахаар төлөвлөгдсөн голдрил өөрчлөлтийн хоолой руу 

нийлүүлнэ. 

▪ ХЧО-ны өмнө орших Умдай голын орхигдсон хэсэгт хаалтын хана барих. Хаалтын 

энэ хана нь хоёр үйлчилгээтэй байх юм. Үүнд, (i) голдирлоо өөрчилсөн ус эргэж ил 

уурхай руу урсах явдлаас сэргийлэх, (ii) ХЧО-оос үүсч болох хүчлийн аливаа уусмалд 

хяналт тавьж, түүнийг Ундай голын доод хэсгийн урсгалд нийлэхээс сэргийлэх. Сүүлийн 

зорилгыг ил уурхай руу ус зайлуулах хоолой татах замаар шийдэж болох юм.    

▪ УЛТ-н урд “хиймэл” булгийн бүтээн байгуулалт. Энэ нь ХЧО-ын барилгын ажилтай 

холбогдон устгагдах Бор Овоо булгийг нөхөх хөрсний доод хаяаны усны эх үүсвэрийн 

урсгалыг өөрчлөн шинэ булаг бий болгох ажлыг Умдай голын инженерчилсэн 

өөрчлөлттэй уялдуулан хийх болно. Үерийн тохиодолд дүүрч халихгүйг 

баталгаажуулахын тулд байгалийн цэвэрлэгээ хийгдэж байхаар зураг төслийг нь хийх 

хэрэгтэй болно.  

Эдгээр нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийн талаар Бүлэг C5: Усны Нөөцийн нөлөөллөх 

байдлын үнэлгээ-нд дэлгэрэнгүй дурдсан болно. 

Ундай голын салаа болох Будаа голын сайр нь Уурхайн Лицензит талбайн зүүн хэсгээр ба ХХБ-

ийн суурь хавиар дайрч өнгөрдөг. Будаа гол болон түүний цутгалангуудыг ХХБ-ийн Үүр 1-ийг 

тойрон голдирлоо өөрчилж дуусмагч Үүр 2-ийн тойруулан бүр мөсөн өөрчилнө. Усны эх 

үүсвэртэй холбоотой голын тунадас нь нимгэн (хамгийн их нь ойролцоогоор 4 м хүрдэг), 

тасалдсан ба ямар ч булаг шандыг тэтгэдэггүй. Цэрдийн галавын шавранд таслагдах голдрил 

өөрчлөлтийн суваг нь голын аливаа хурдасуудтай огтолцолж гадаргуун урсацын аливаа 

шүүрэлтийг барьж тогтоон Будаа голын ХХБ-руу урсах доод урсгал руу буцаан урсгадаг.  

                                                      

28
 SMEC (2010), Умдай Голын Голдрил Өөрчлөлтийн төслийн Суурь Инженерийн Хяналт шалгалт, 2010 

оны 11-р сарын  5 
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4.11.3 Уурхайн Талбайн Туслах Барилга Байгууламж Ба Бүтэц 

Уурхайн талбайн барилга байгууламжууд ба бүтцүүдийн ерөнхий зураглалыг Зураг 4.22-т 
харуулсан ба гол бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг доор тайлбарласан байна. 

Зураг 4.22 Уурхайн талбайн байршлийн схем 

 
 
Агуулах  
Уурхайн гол агуулах нь тоног төхөөрөмжийн сэлбэг эд ангиуд, цаг агаарт мэдрэмтгий 
материалыг хадгалах болон агуулахын ажилчдын захиргааны байр зэргийн зориулалтаар 
халаалаттай ба хаалттай байгууламжтай юм. Гол агуулахын хажууд бетондсон талбай бүхий 
задгай материал хадгалахад зориулагдсан ил агуулах байрлана. Агуулахын гаднах зэргэлдээ 
хэсэг нь  бетонон гадаргуутай тусдаа хашаатай аюултай химийн бодис агуулах талбай юм. 
Агуулахын гаднах талбай нийтдээ хамгаалалтын хашаагаар хүрээлэсэн.  
 
Эрүүл мэндийн төв  

Эрүүл мэндийн төв нь (гол, онцгой байдлын, аюулгүй ажиллагааны ажилтнуудын) 3 орох 
хаалгатай байна. Эмнэлгийн түргэн тусламж нь онцгой тохиолдолд ашиглах гэрлэн/дуут 
дохиогоор бүрэн тоноглосон 2 машинтай байна. 

Гал командын байр  

Гал команд нь агуулахын байранд байрлах ба гал сөнөөх төхөөрөмжийн машины дулаан гараж 
ба амьсгалын аппараттай гал сөнөөх бүрэн хос хувцас зэргээс тоноглосон байна. Гал командын 
машин нь секундэд 40 л ус шахах хүчин чадал бүхий 7,000 литрийн багтаамжтай усны сав, 800 
л дээвэр дээр суурилуулсан хөөсний хяналтын төхөөрөмж зэргээр тоноглогдсон байх юм.  

Тоног төхөөрөмжийн засварын цехийн цогцолбор 

Автомашины засварын цех нь анхдагч бутлуураас баруун хойд зүгт 1км зайнд байрлаж 
ойролцоогоор 225 м х 175м харьцаатай буюу  4.5  га газрыг хамарна. Уг цогцолбор нь гаднах 
байгууламж, гурван бие даасан төмөр бүтэцтэй, бэлэн блокоор бүтсэн, байгууламжуудын 
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засвар, үйлчилгээ, ил уурхайн олборлолтын тоног төхөөрөмжийг өөрчлөн засах, сэлбэг запас, 
хэрэглээний зүйлийг хадгалах болон захиргааны байрны зориулалтын барилгуудаас бүрдэнэ. 

Аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлыг хангах үүднээс цогцолборын бүх талбай хашаагаар 
хүрээлэгдсэн байна. Ил уурхайн хүнд даацын автомашинууд нь байгууламжийн зүүн хойд 
талын хаалгаар орж, засвар үйлчилгээний хүлээлтийн үл нэвтрэх зурвас дээр зогсоно. 
Засвараас гарсан хүнд даацын автомашинууд үл нэвтрэх зурвасын зэргэлдээх гарах зурвасан 
дээр байрлана. Засвараас гарсан автомашинууд ил уурхай руу зүүн өмнөд хаалгаар орно.  

Засвар үйлчилгээний цогцолбор  

Засвар үйлчилгээний цогцолбор нь ажлын албан өрөө, үйлчилгээний хэсэг, уулзалтын өрөө, 

үйлчилгээний өрөө, агуулах болон засварын цех зэргүүдээс бүрдэнэ. Мөн тосолгооны 

материалын агуулах, машин угаалга, гагнуур ба тоног төхөөрөмж  засварын барилгууд байна.  

Хүнд даацын машин механизм засварын хэсэг нь уурхайн гол тоног төхөөрөмжийн засвар 

хийхэд ашиглагдах бөгөөд хөдөлгүүрийн тос, хурдны хайрцагны шингэн, гидрийн тос, даралтат 

агаар, уусгагч, шингэрүүлсэн хөргөлтийн шингэн болон тослох материал зэргийг хувиарлах 

автомат дамран хоолойтой арван хэсгээс бүрдэх юм. Дахин боловсруулах ба хаях 

зориулалттай ажилласан тос ба хөргөлтийн шингэнийг агуулах сэлбэлтийн систем болон 

нөөцлүүрүүдтэй байна.  

Машин механизм угаах хэсэг нь засварын цехийн зүүн хойно тусдаа барилга байх бөгөөд хүнд 

даацын өөрөө буулгагч машин тэвшээ өргөсөн байдалтай угаалганд ороход тохирсон хэсэгтэй 

байна. Хүнд даацын өрөө буулгагч машин болон ачигчийг өндөр даралттай усны урсгалаар 

шүршиж угаах зориулалттай хана ба тавцан дээр байрлуулсан тусгай тоноглогдсон 

хэрэгсэлтэй. Угаалгын ус нь барилгын гадаа талын ус шавхуурганд хатуу хэсэг тунгаагдаж 

эргэлтэнд орно. Эргэлтийн усанд буй аливаа тос масло тос шүүгчээр орж усыг дахиж 

хэрэглэхээс өмнө бүх нүүрс устөрөгчийг зайлуулна.  

Засвар үйлчилгээний цогцолборын доод давхрын нэмэлт байгууламжүүдад угсралтын цех, 

багажны өрөө, багажны хайрцаг, төхөөрөмжийн сэлбэгийн агуулах, компрессорийн болон 

механикийн өрөө зэрэг орно.  

Тосолгооны материалын  агуулах  

Тосолгооны материалын агуулах нь хүнд даацийн тоног төхөөрөмжийн засварын цехтэй ойрхон 

байрлах ба уурхай болон үйлдвэрийн туслах төхөөрөмжийн баазын бүх тосолгооны материал, 

хөргөлтийн шингэний 2 сарын хэрэгцээг хангах болон хаягдал тосыг хадгалах савнуудтай 

байна. Гоожилтыг хязгаарлах онцлогтой хаягдал тос болон ашигласан хөргөлтийн шингэн 

агуулах гадаах тусдаа байрлах байгууламжтай байна.   

Гагнуур / Maшин механизм / Дугуйны цех 

Гагнуур / Машин механизм / Дугуйны цех нь дугуй засах цех, дугуй солих цех, гагнуурын 2 

тавцан, машин механизмын цех, сэргээн засварлах цех ба компрессорын өрөөнөөс бүрдэнэ.  

Тэсрэх бодисын агуулах ба Эмульсийн үйлдвэр 

Тэсрэх бодисын агуулах болон эмульсийн үйлдвэрийг гэрээт гүйцэтгэгч барьж ашиглалтанд 

оруулан ажиллуулна. Байгууламжуудинд шатахуун түлшийн агуулах, азотын нитратын агуулах, 

тэсрэх бодисын агуулах ба эмульсийн үйлдвэр зэрэг багтана.  

Орон сууцны кэмп 

Үйлдвэрлэлийн эхний 10-15 жилүүдэд ашиглахаар төлөвлөсөн ажилчдын байнгын байр нь гол 
байгууламжуудын салхины дээр байрлах байрлалтайгаар уурхайн лицензит  талбайн баруун 
хойд зүгт байрлуулахаар төлөвлөсөн байна. Угсармал барилгын хийцийг ашиглан нийтийн 
байрны хэлбэрээр барих ба гэр сууцууд байна. Кэмпийг ойролцоогоор 43.700 м

2 
нийт талбайтай 

150 мх 270 м хэмжээтэй газарт барина. Байнгын орон сууцны хоёр давхар барилгыг ахлах 
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болон туслах ажилтнуудад зориулах ба энэ нь ахлах ажилтнуудад зориулсан 1 давхар 7 байр 
болон туслах ажилчдын 2 давхар 7 байрууд байна. Бүх барилгууд ус шүршигч систем болон гал 
унтраах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна. Орох гадна хаалга салхины хамгаалалттай байна. 
Бүх өрөө дулаан хувцсаа хадгалах хангалттай том зайтай ханын шүүгээтэй байна. Кемпийн 
орон сууцын төлөвлөлтийг ОУСК/ЕСБХБ-ны ажилчдын орон сууцанд тавигдах удирдлагын 
зааврын харгалзан үзэж хийсэн болно

29
. 

Байгууламжууд нь дараах зүйлстэй байна: 

 Ариун цэврийн байгууламжтай нийтийн болон гэр бүхий орон сууцууд; 

 Уурхайн захиргааны барилга; 

 Хоол хүнсний агуулах, хоол бэлтгэлийн өрөө бүхий гал зуух; 

 Үндэсний болон барууны хоолны газар; 

 Хоолны газрын аяга тавгын угаалгын газар; 

 Хувцас угаалгын газар ба холбогдох өрөө цэвэрлээгээний байгууламж; 

 Тосгоны захиргаа болон амралтын байгууламж (Сагсан бөмбөгийн талбай, биеийн тамирын 
заал); 

 Дэлгүүр, шуудан болон нийтийн утсан холбоо; 

 Соёлын төв; 

 Эмнэлгийн анхан тусламжийн байр; 

 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн судалгаа шинжилгээний төв. 

Ээлжийн ажлын дэглэмтэй үйлдвэрлэлийн ажиллах хүчний шаардлагуудыг хангахуйц кэмпийг 
барих ба Төслийн зүгээс бүсийн хөгжлийг нийтэд нь дэмжих бодлогын хүрээнд ажилчдын ихэнх 
нь Өмнийн Говийн бүсийн янз бүрийн суурин газруудад байнга амьдарна гэж төлөвлөж байна.  

Мөн барилгын ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгч компанийн 14,800 гаруй хүн амьдрах 3 түр 
кэмпүүдийг байгуулна. Түр орон сууцыг угсармал барилгаар барьж байгуулаад барилгын ажил 
дууссаны дараагаар татан буулгана.  

Хятадын гэрээт гүйцэтгэгч компаниудын 4,000 гаруй ажилчдын барилгын кэмп нь баяжуулах 
үйлдвэрийн урд талд баригдах ба уг кэмп нь байнгын кэмптэй ижил стандартын дагуу 
баригдсан, төвлөрсөн нийтийн байгууламж бүхий нийтийн орон сууцууд байх юм. Кемпийг Оюу 
Толгой төслийн үйлчилгээний гүйцэтгэгч компани болох CIS компани хоол хүнс, угаалга 
цэвэрлэгээний үйлчилгээгээр хангах юм. Энэ кемпийн цэвэр ба бохир ус нь ус хангамжийн төв 
байгууламжаас хангагдаж БУЦБ-г холбогдсон байна. Хатуу хог хаягдлыг дахин боловсруулалт 
руу болон уурхайн хог хаягдлын менежментийн төв руу устгуулахаар илгээгддэг. 

Бүх орон сууцууд зураг төсөл болон үйл ажиллагаа нь олон улсын кемпийн менежментийн 
удирдлагын заавруудыг хангахуйц байна

30
. 

Захиргааны байр  

Захиргааны байр нь уурхайн бүхий л үйл ажиллагааны ажилтнуудын ажлын гол байрны орон 
зай бий болгох зорилготой. Уурхайн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн, хяналтын, туслах 
ажилтнуудын байрлах төвлөрсөн байгууламжтай бий болгох зорилготой юм. Байгууламжүүдад 
шаардлагатай дэмжлэг болон уурхайн гол мэдээллийн төв зэргүүд багтаана. Үүнээс гадна 
уурхайн осол аваарийн үеийн удирдлагын цэг болох  Аваар ослыг устгалтын хэсэг нь хурлын 
гол танхимд байрладаг. Тэрээр архитектурын өвөрмөц шийдэлтэй,  гоо зүйн хувьд харахад 
тааламжтай бэлэн блокон ган хүрээтэй 2 давхар барилга хэлбэрээр баригдана. Барилга нь нийт 
5,000 м

2 
талбай бүхий ахлах ажилтнуудын 83 албан тасалгаа, 91 ажлын задгай байртай байна. 

                                                      

29
Ажилчдын орон сууц: Стандартууд журмууд, ОУСК, ЕСБХБ ны гарын авлага , 2009 оны 08 –р сар  

30
ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн, шаардлага 2, ажилчдын орон сууц болон Хөдөлмөрийн болон ажлын байрны 

нөхцлийн ОУСК гүйцэтгэлийн стандарт 2  
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Энэ барилга нэг гол, 4 жижиг хурлын өрөөтэй байна. Мэдээллийн төвд уурхайн мэдээлэл, 
харилцаа холбооны технологийн гол удирдлага болон холбогдох тоног төхөөрөмж байрлана. 
Туслах байгууламжууд нь эмнэлэг, гал команд, харуул хамгаалалтын байр зэрэг юм.  

Уурхайн хатаах байгууламж  

Уурхайн хатаах байгууламж нь уурхайн бүх ажилчдын шүршүүрт орох, ажлын хувцсаа өмсөх, 
солих байнгын төвлөрсөн үйл ажиллагаатай байгууламж юм. Энэ нь дараах ажилчдыг 
хамруулах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй: ил болон далд уурхайн ажилчид, баяжуулах үйлдвэрийн 
ажилчид, тоног төхөөрөмжийн засварын цехийн ажилчид зэрэг. Уурхайн төрөл бүрийн үйл 
ажиллагааны бүлгүүдийн бүх ажилчдын төвлөрсөн үйл ажиллагаанд зориулсан өрөө танхимтай 
байна.  
 
Агуулахын төв байгууламж 

Уурхайн инженерийн хэлтэс нь агуулахын төв байрны ангарын зураг төслийг бэлтгэж дууссан 
байна. Бичиг баримт нь техникийн дүгнэлт болон бүтцийн суурийн зураг төсөл зэргийг багтаана.  

Тоёота засварын цех  

Тоёота компани нь уурхайн суудлын тэрэгнүүдийн базын хөнгөн тэргэний засвар үйлчилгээний 
газрыг байгуулаад байна. Уг засварын газар нь ашиглалтад орж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  

Хашаа  

Уурхайн талбайг бүхэлд нь тойруулан оролт/гаралтан дээр харуул хамгаалалтын хаалгатай 
уурхайн эзэмшлийн хамгаалалтын хашаагаар хүрээлнэ. Хашаа нь өргөн 2 м-ийн өндөртэй, 
уламжлалт шон, төмөр утсан байна. 

Зарим дэд бүтцийн байгууламжийн гадуур нэмэлт харуул хамгаалалтын хашаа байх 
шаардлагатай. Төсөл дээр түр харуул хамгаалалтын хашаа суурилуулсан боловч энэ нь зарим 
баригдаж буй байгууламж зэрэг  орсон уурхайн талбайг бүхэлд нь хамарч чадаагүй.  

Харуул хамгаалалтын байгууламж 

Уурхай нь өмнөд, хойд гарцан дээрээ харуул хамгаалалтын харуулын байртай. Өмнөдийн 
харуул хамгаалалтын харуулын байр нь түр хугацаанд ажиллах ба үйлдвэрлэлийн хашаан 
шугам барьж дуусахаар татан буугдана. Уурхай нь барилгын үйл ажиллагааг тусгаарлах, 
ажиллагсдын аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал болон эд хөрөнгийг хамгаалах, уурхай руу ан 
амьтан нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эзэмшлийн хамгаалалтын түр зуурын 
хашаатай байна 

Харууд хамгаалалтыг үйлчилгээг баталгаат харуул хамгаалатын гэрээт компани гүйцэтгэнэ.  
Харуул хамгаалалтын ажилтан нь зэвсэггүй байна. Зөвхөн Тэсрэх бодисын агуулахын харуул 
хамгаалатын ажилтан зэвсэглэсэн байна. 

Дугат хайрганы ил уурхай 

Дугат хайрганы орд газар нь Уурхайн Лицензит Талбайн хойд талд байрладаг ба хатуу чулуу 
болон хайрганы орд юм. Орд газрын нөөцийг  БОАЖЯ-ны сайдын 245 –р тушаалаар 2007 оны 
07 сарын 10 ны өдөр баталсан ба 1.13 сая тонн баттай нөөц (A) болон 3.04 сая тонн боломжит 
нөөц (C) гэж тооцоолжээ.  

Дугат ил уурхайн орд газрын олборлолтыг 2007 онд эхлэсэн ба энэ нь 4.26 га талбайг хамарч 
байна. АМГТХЭГ-ын захирлын 2009 оны 03 сарын 31 өдрийн 51 тоот тушаалаар Дугат ил 
уурхайн орд газрын ТЭЗҮ-ийн судалгаа баталсан. Энэ зөвшөөрөл нь Дугатын ил уурхайг жилд 
100,000 м

3 
хүчин чадалтайгаар 40 жилийн турш чулуу болон хайргыг барилгын ажил ба бетоны 

зуурмагын үйлдвэрлэлд ашиглах боломж олгосон.  

Халив элсний орд  

Оюу Толгойн барилгын ажлын элсийг Уурхайн Лицензит Талбайн зүүн хойд талд байрладаг 
Халив элсний ордоос олборлодог. Энэ батлагдсан 1,089,500м

3
 бодит нөөцтэй (В) 96 га орд 

газрын ашиглах зөвшөөрлийг Оюу Толгойд Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын 
2008 оны 05 сарын 13 өдрийн( 2007 тоот тушаал) олгосон. Орд газрын (Ашигт малтмал, газрын 
тосны хэрэг эрхлэх газрын захирлын 2009 оны 07 сарын 21 ны өдрийн 285-р тушаалаар 
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батлагдсан) ТЭЗҮ нь  орд газрыг жилд 150,000 м
3 

элс олборлох хүчин чадалтайгаар 8 жилийн 
туршид ашиглах боломж олгосон байна. 

4.11.4 Шугам Сүлжээ Ба Үйлчилгээ 

Цахилгаан эрчим хүч түгээлт 

Төслийн барилгын үе шатны эрчим хүчийг ойролцоогоор 60 бага оврын дизель цахилгаан 

үүсгүүрээр хангана. Дизель цахилгаан үүсгүүр бүр хамгаалалтын хашаа, саравч, шатахууны 

сав, эрчим хүчний хангамж, удирдах самбар болон сав бүрийн доор угсарсан асгаралтын сав 

зэргээс бүрдэнэ. Одоогийн байдлаар, барилгын кэмпийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангахаар 

гурван цахилгаан үүсгүүрүүд ажиллаж байна. Цахилгаан эрчим хүчний байнгын хангамжийн 

байгууламж байгуулагдахаас өмнө барилгын үе шатны эрчим хүчний хэрэгцээг хангах 

зорилгоор түр зуурын 20 мегават хүчин чадалтай дизель цахилгаан станц ба холбогдох өндөр 

хүчдэлийн шугамууд зэргийг суурилуулна.  

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний нөхцөлийн дагуу Төслийн үйл ажиллагааны 4 дэхь жилээс эхлэн 

эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэрийг Монголын цахилгаан станц хангах ба эхний үеийн түр 

хугацааны эрчим хүчийг Хятадаас өндөр хүчдлийн шугамаар татах төлөвлөгөөтэй байна. 

Уурхайн байгууламжууд нь 220 кВ-ын үндсэн дэд станцид үүсэж газар доорх кабель эсвэл 

агаарын шугамуудаар түгээгддэг 35 кВ цацрагт тэжээлийн системээр хангагдана. Доор дурдсан 

хүчдэлүүд систем болон тоног төхөөрөмжинд хэрэглэгдэнэ: 

 35 кВ– уурхайн үйлдвэрийн эрчим хүч түгээх систем ба араат бус дамжуулагчтай тээрмийн 

хөдөлгүүрийн хувиргагч трансформаторын үндсэн тэжээл; 

 3.3 кВ - 200 кW-оос дээш хүчин чадалтай том хөдөлгүүрт зориулсан; 

 10.5 кВ ба 3.3 кВ - далд уурхайн эрчим хүчний түгээлтийн систем; 

 690 В -200 кВт-оос доош хүчин чадалтай баяжуулах тоног төхөөрөмжинд зориулсан; 

 380/220 В,3 фаз ба 1 фазтай – гэрэлтүүлэг болон эрчим хүчний бага хэрэглээнд зориулсан 

болно.  

Халаалт 

Цахилгаан халаалгууртай алслагдмал газрын болон жижиг байгууламжуудаас бусад 
байгууламжийн төв хэсгийг нүүрсээр ажилладаг уурын зуухнуудын тусламжтай халаана.  
Эдгээр уурын зуухнуудаас үүсэх дулаан нь хүйтний нөхцөлд ажлын тохиромжтой орчин 
бүрдүүлэх болно. Халаалтаар хангагдах үйлдвэрийн гол хэсгүүд:  

 Баяжуулах үйлдвэр; 

 Далд уурхай ба босоо амын газар дээрх дэд бүтцийн байгууламжууд; 

 Дэд бүтцийн байгууламжууд багтана. 

Аваар ослын эрчим хүчний хангамж 

Аваар ослын үеийн эрчим хүчийг дизель цахилгаан үүсгүүрийн цогц байгууламжаар хангах 

бөгөөд доорх байрлалуудад тус тус байрлуулна: 

 Баяжуулах үйлдвэр (нийт 6 МВ хүчин чадалтай дөрвөн тус бүр 1.5 MВ дизель цахилгаан 

үүсгүүрүүд); 

 Хаягдлын насосны байр ( нэг 1.5 MВ дизель цахилгаан үүсгүүр); 

 Өөрөө буулгагч машины засварын байр ба уурын зуух (нэг 750 kВ дизель цахилгаан 

үүсгүүр); ба 



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |61 of 83 

 Байр сууцны хотхон (нийт 3 МВ хүчин чадалтай дөрвөн тус бүр 750 kВ дизель цахилгаан 

үүсгүүр). 

Нийтийн хэрэглээний цахилгаан тасарсан үед барилга байгууламжийн гэрэлтүүлэг, дулаан, 

харилцаа холбоо гэх мэт чухал шугамын болон үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хэвийн 

үргэлжлүүлэх зорилгоор баяжуулах үйлдвэрийн онцгой тоног төхөөрөмжнүүдийг цахилгаанаар 

хангах аваар ослын цахилгаан үүсгүүрүүд нь автоматаар ажиллаж эхлэнэ 

Харилцаа холбоо 

Харилцаа холбооны сүлжээ нь хиймэл дагуулын технологи ба утас, факс, интернэт, суурин 

компьютерийн сүлжээн утасгүй холбоо дээр суурилагдана. Харилцаа холбоо ба мэдээллийн 

технологийн дэд бүтцэнд хиймэл дагуул, PABX, Ethernet LAN, IT серверүүд, суурин 

компьютерүүд, UPS систем, зэс ба шилэн кабель, уурхайн VHF радио долгионы систем тус тус 

багтана. Уурхайн VSAT (very small aperture terminal) хиймэл дагуулын төхөөрөмж нь хиймэл 

дагуулын антенн, долгион хүлээн авагч, модем, холбооны шугамын удирдлага зэргээс бүрдэнэ. 

Ethernet LAN цэгүүд бүх офис, агуулах, засварын цехэд байна. "Trunked" дахин дамжуулан 

нэвтрүүлэгч төхөөрөмжийн систем нь уурхай орчмын харилцаа холбоо болох VHF ба 

хөдөлгөөнт долгионы дамжуулалтыг хөнгөвчлөх дэд бүтцээр хангана. 

Нийт сүлжээний аюулгүй байдлыг сүлжээний халдлага илрүүлэх систем болон VPN “виртуал 

хувийн сүлжээ” төвлөрүүлэгчтэй серверийн оролтын төвлөрсөн хяналтаар хангана. Дуут 

холбоог ашиглалтын зардлаа багасгах өргөн бүсийн (WAN) сүлжээний холбоо ашигладаг IP 

сүлжээгээр хангана.   

Нүүрс нийлүүлэлт 

Баяжуулах үйлдвэр, орон сууцын барилгууд болон далд уурхайг дулаанаар хангах уурын 

зуухнуудад нүүрс хэрэгтэй. Нүүрсийг гурван талт гэрээт гүйцэтгэгч нар нийлүүлэх бөгөөд 

уурхайн баруун зүгт байрлах Төсөлд үл хамааралтай нүүрсний уурхайнуудаас нүүрсийг уурхайд 

тээвэрлэж авчирна. Нүүрсийг хог хаягдал менежментийн түр төвийн хажууд хураан халаалтын 

нэгжүүдийн хажууд байрлах овоолгуудад хүргэнэ. Нүүрсний хэрэглээ нь эхний жилүүдэд 12,000 

т/жил байх ба Хойд Хюго орд газар бүрэн ашиглагдаж эхэлсэн дараа өсөж 20,000 т/жил болох 

төлөвтэй байна. Нүүрсийг Монголын томоохон нүүрсний төслүүдийн нэгнээс худалдан авна.     

Шатахуун  хадгалах байгууламж 

Барилгын ажлын явцад шатахууныг бөөнөөр нь Монголын тэргүүлэгч шатахуун нийлүүлэгч 

компани болох Петровис ХХК нийлүүлж үйлчилнэ. Уурхайн түлшний хэрэглээний судалгааг 

хийсний дараа, Оюу Толгой уурхай дээр хадгалагдах шатахууны хэмжээг багасгаж 3,800м
3
  

болгосон. 

Нийлүүлэгч нь дизель түлшийг шатахүүний нөөцлүүртэй ачааны машинаар зөөвөрлөнө. 

Шатахууныг шатахуун түгээх станцид буулгаж хадгална. Дизель түлш хадгалж түгээх гурван 

байгууламжүүд хэрэглэгч нарт ойрхон стратегийн байршилд байрлана: нэг нь автомашинуудад 

шатахуун түгээх зориулалтаар уурхайн баруун хойд бүланд байрлах ба 2 х 50,000 л бензины 

нөөцлүүр ба 2 x 400,000 л дизель түлшний нөөцлүүртэй байна; хоёрдох нь уурхайн хүнд 

даацын тээврийн хэрэгслүүдийг цэнэглэх зориулалтаар өөрөө буулгагч машины засварын 

цехийн урд байрлах ба 2 x 400,000 л дизель түлшний нөөцлүүртэй; ба гуравдах нь дизель 

цахилгаан үүсгүүрийн станц дээр 4 x 50,000 л дизель түлшний нөөцлүүртэй байрлана.   

Энэ шатахуун хадгалах төвөөс цахилгаан үүсгүүрүүд, өрмүүд, уурхайн хүнд даацын машин 

механизмуудыг шатахуунаар хангах ба алслагдсан шатахууны цэгүүдийг (дизель цахилгаан 

үүсгүүрүүд гэх мэт) цэнэглэх болно.  Шатахууны түгээгүүрийн шатахуун хадгалах бүх 

нөөцлүүрүүд шороон далангаар хамгаалагдсан байна (MNS4628-98 стандартын дагуу). Олон 

улсын тэргүүлэх туршлагуудын дагуу шатахуун хадгалалтын далангуудыг хамгийн том 
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хадгалалтын нөөцлүүрийн болон түүний холболтын системийн багтаамжийн 110%-иас доошгүй 

хэмжээний шатахуун болон нийт хадгалагдаж буй шатахууны 25%-иас доошгүй хэмжээний 

шатахууны багтаамжтай байхаар зураг төсөл хийгдсэн байна. Бүх нөөцлүүрийн шатахуун 

шахах, тэдгээрээс шатахуун авах цэгүүд далангаар хамгаалагдсан талбайд байрлах бөгөөд 

цэнэглэлтийн цэгүүд нь аливаа асгаралт гоожилтыг хуримтлуулах бетоноор доторлосон талбай 

дээр байрлана.   

Ил уурхайн олборолтын эхний жилүүдэд дизель түлшний жилийн хэрэглээ ойролцоогоор жилд 

50,000 тонн  байж эрчим хүчний төлөвлөсөн шугам суурилагдаж дуусмагц энэ хэмжээ буурах 

болно.  

Зураг 4.23 Петровис ХХК-ийн шатахуун хадгалах байгууламж 

 

Уурхай дээр эдгээр шингэн түлшнээс гадна хоол хийх болон бусад зориулалтаар ашиглах 

нефтийн шингэрүүлсэн хий хадгалагдана. 

4.11.5 Хог Хаягдлын Менежмент 

Хог хаягдлын менежментийн өнөөгийн байгууламжууд 

Уурхайн босоо Ам №1-ийн зүүн урд байрлах барилгын үе шатны хог хаягдлын менежментийн 

түр төв үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ төв нь Цэрдийн галавын шавар дээр байрласан 

бөгөөд дахин ашилах хог хаягдал (металл, хуванцар ба мод) цуглуулах талбай, ерөнхий хог 

хаягдлын (ахуйн/оффисийн) талбай, барилгын хог хаягдлын талбай болон хүнсний хог 

хаягдлын талбай зэргээс бүрдэж байна. Ерөнхий хог хаягдлыг шатаахыг хориглоно.  

Одоогийн зохицуулалтаар Оюу Толгойн ландфил буюу хаягдал булах цэг рүү хүргэхээс өмнө 

ангилан салгаж хүргэсний дараа ландфил хянагчид бүртгүүлэн дахин ангилж булах цэгийн зөв 

байрлад асгадаг.   

Орон нутгийн бизнесменүүдийг товч зааварчилга авсны дараа хог дээрээс мод түүн орон 

нутгийнханд борлуулахыг зөвшөөрдөг бөгөөд уурхай дээр байх үед нь холбогдох ХХХ-ээр 

хангаж өгдөг.   
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Хаягдлын менежментийн ажиллагаатай одоогийн цэгийг барилгын ажлын явцад ихсэж буй хог 
хаягдлыг багтаах хангалттай хүчин чадалтай байхаар засаж сайжруулна. 

Хаягдлын менежментийн байнгын байгууламж 

Үйлдвэрлэлийн Хаягдлын Менежментийн Байгууламж нь Уурхайн Лицензит Талбайн зүүн хойно 

байрлах бөгөөд Оюу Толгойн уурхайн хаягдлын менежментийн туршлагын гол цэг нь болох юм. 

Энэ нь 2012 онд ашиглалтанд орох тусгай төлөвлөгдсөн барилга байгууламж байна. Хаягдлын 

Менежментийн Төвийн гол хэсгүүдэд аюулгүй хог хаягдлыг булах цэг, шүүрсэн уусмал 

боловсруулалт, хог хаягдлын дахин ашиглалтын төв болон бордоо хийх төв зэрэг багтана. 

Үйлдвэрлэлийн Хаягдлын Менежментийн Байгууламжийн дотор аюулгүй гэж ангилагдсан хог 

хаягдлуудыг ”АНУ-ын БХА D-Аюулгүй хатуу хог хаягдал” –ын эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 

ландфил (Зураг 4.24) рүү явуулах ба энэ нь шавар давхарга бүхий геомембран 

бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:     

 Хөрсний бэлдсэн суурь давхарга; 

 600 мм-ийн доошгүй зузаантай, 1x10
-7

 cм/с-ын ус нэвчүүлэх чадвартай  нягтруулсан 

шаврын давхарга; 

 0.75 мм эсвэл түүнээс дээш зузаантай болон 1.5 мм-ээс доошгүй зузаантай HDPE 

геомембран; 

 300 мм-ээс доошгүй зузаан болон 1x10
-2

см/с ус нэвчүүлэх чадвартай шүүрсэн уусмал 

цуглуулах давхарга; 

 Дээд хэсэг нь 300 мм-ээс доошгүй зузаантай шүүрсэн уусмал цуглуулах давхарга дахь 

шүүрсэн уусмал зайлуулах систем; ба 

 Шүүрсэн уусмалыг цуглуулах давхарга, хүчлийн уусмалыг зайлуулах систем болон хог 

хаягдлын хоорондох шүүлтүүр зэрэг багтана.    

Шүүрсэн уусмалыг хайрган хоолойн шүүрсэн уусмал цуглуулах системд цуглуулж хүндийн 

хүчний үйлчлэлээр ойролцоо байрлах шүүрсэн уусмал ууршуулах цөөрөм руу явуулна. 

Ландфил нь хогийн цэгийн инэрт хий цуглуулах систем, байгаль орчны хяналт шалгалтын худаг 

болон эзэмшлийн харуул хамгаалалтын хашаатай байна.    

Ландфил дүүрч тодорхой түвшинд хурэхэд үед цэгийг шавар ургамалан хамгаалалтын 

давхаргаар бүрч өгнө. Эрүүл ахуй ба харагдах байдлыг сайжруулах үүднээс ил гарсан хатуу хог 

хаягдлыг хөрс шороогоор байнга булна. 
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Зураг 4.24 Ландфил ба шүүрсэн  уусмалын цөөрмийн ерөнхий зураглал 

 

Шүүрсэн уусмал боловсруулалт 

Оюу Толгойн хуурай цаг уураас шалтгаалж, шүүрсэн уусмалыг (Ландфилын ёроолд 

хуримтлагдах хаягдал шингэн) цэвэршүүлэх  шаардлагагүй бөгөөд агуулагдах бохир усыг 

шүүрсэн уусмал ууршуулах цөөрөмд ууршуулуулна. Шүүрсэн уусмал ууршуулах цөөрмүүд нь 

инженерийн шийдлээр барьсан тэгш суурьтай далангууд байх ба бэлдсэн суурин дээр шавар-

геомембран давхаргын системийг ашиглан ууссан бодисыг доош нэвтрүүлэлгүй барих болно. 

Хаягдал шатаах байгууламж 

Барилгын ажлын машин засварын цехийн зарим хортой материалууд (тостой алчуур гэх мэт) 

болон эмнэлэгийн хог хаягдлыг шатаах жижиг зуух ажиллуулдаг. Энэ шатаах зуух нь 1,200
o
C-

ийн температурт цагт 10-30 кг/ц хог хаягдал шатаах хүчин чадалтай шатаалтын өрөөтэй. 

Монгол улсын хилээр хийн стандаартуудыг (хяналт шалгалтын багажны тохируулгад 

хэрэглэдэг) оруулж ирэх хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалж шатаах зуухны хий ялгаруулалтын 

аливаа дээж аваагүй болно. Шатаах зуух нь маш бага үнс гаргадаг учир үнсний химийн 

шинжилгээ хийгдээгүйгээр үл хамааран хлор агуулсан хаягдлыг шатаах зууханд хийдэггүй. 

Шатаах хог хаягдлын 95% нь тосны шүүлтүүр болон алчуурууд.  

Оюу Толгойн эмнэлэгээс гарч байгаа халдвартай хог хаягдлыг эмнэлэгийн ажилтнуудын 

хяналтан дор шатах зууханд шатаах бөгөөд эмнэлэгийн шатдаггүй хог хаягдлыг (хутга, зүү гэх 

мэт) лацдаж Улаанбаатар руу илгээн зохих устгалд оруулдаг.     

Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатны явцад Европын холбоо болон ОУСК-ийн шатаалтын үр ашиг, 

үргэлжлэх хугацаа ба хий ялгаруулалтын стандартуудыг хангасан том оврын, өндөр 

үзүүлэлттэй, зарим аюултай материалуудыг  (тосны шүүлтүүр, баталгаат хугацаанаас хэтэрсэн 

давирхай г.м.) шатаах зуухыг төлөвлөсөн байна. Оюу Толгойн аюултай хог хаягдал/ажилласан 

тосны гарах хэмжээ бага болохыг харгалзан шатаах зуухны 0.6 тонн/хоног багтаамж нь жижиг 

хэмжээний шатаах зуухны багтаамжтай адил байна. Энэ шатаах зуух нь аюултай хог хаягдал 
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шатаах зуухны хий ялгаруулалтын Монгол улсын болон Олон улсын (ЕХ-г оролцуулан)  

стандартуудыг хангахуйц үзүүлэлттэй байхаар сонгогдсон болно.  

Одоо ашиглаж байгаа шатаах зуухны үлдэгдэл үнсийг аюулгүй ландфилд асгаж байгаа бөгөөд 

шинэ шатаах зуухны үнсийг шинэр баригдах Хаягдлын Менежментийн Байгууламжийн аюултай 

хог хаягдал булах тусгай цэгт хаяна. 

4.11.6 Авто Зам 

Уурхайн талбайн дотоод зам 

УЛТ-д нийт 26 км үргэлжлэх дотоод замуудыг барилгын үе шатанд зориулж барина. Замын 
барилгын ажил нь 35 усны төмөр хоолойнууд, нэг голыг гарам, гурван гүүрээс бүрдэнэ. Дотоод 
бүх замуудыг тоос дарагч химийн бодистой сайжруулсан хайрган хучилттай барина. Замын 
сууруудийг шороог шаардлагатай газар нь сийрэгжүүлэн нягтаршуулж хийх буюу одоогийн хөрс 
нь шаардлага хангахгүй бол сайн чанарын хайрга элсээр орлуулан хийнэ. Ус дамжуулах 
шугамын гарцаас бусад газарт хайрган хучилттай замын хажуугийн өндөрлөг нь орчмын газрын 
гадаргуун түвшинтэй адил байна. Замтай зэрэгцүүлэн үерийн ус   зайлуулах хоолой барих 
шаардлагатай бол замын хажуугаар нь ус зайлуулах шуудуу барина.   

Дотоод замүүд ашиглах зориулалтаараа ангилагдана. Хоёр төрлийн ангилалт байдаг: Анхдагч 
зам болон Хоёрдогч зам. Анхдагч замууд уурхайн байгууламжуудтай холбогдсон гол замууд 
орно. Хоёрдогч замд жижиг хөнгөн тэргүүд болон тээврийн ачааны машинуудын бага 
хэмжээний замууд орно. Бүх замууд Монгол Улсын үндэсний стандарт, холбогдох олон улсын 
стандартууд болон AASHTO стандартуудын дагуу баригдана

31
.   

4.12 ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ГАДУУРХИ ДЭД БҮТЭЦ 

4.12.1 Бүс Нутгийн Авто Зам 

Хятадын хилээс Гашуун Сухай руу хүрэх одоогийн зам нь Оюу Толгой уурхайн талбайтай 
ойрхон өнгөрдөг ба энэ замыг Оюу Толгой нь хил хүрэх ба Ханбогд сумын төв болон цаашаа 
хүрэх зэрэгт ашиглаж байна. Оюу Толгойгоос хил хүрэх авто замын талаарх нарийвчилсан 
мэдээллийг энэхүү бүлэг Хэсэг 4.14-тодруулсан. Оюу Толгой нь бас Уурхайн Лицензит 
Талбайгаас Ханбогд сум орох одоогийн шороон замын байнгын үйлчилгээг хийдэг юм.  

Барилгын болон үйлдвэрлэлийн үе шатуудын түлш шатахуун ба хангамжийн зүйлсийг 
Улаанбаатар хотоос төслийн талбай руу хүрсэн авто замаар тээвэрлэнэ. Түлш асгарсан 
тохиолдолд авах арга хэмжээний талаарх мэдээлэлтэй Түлш шатахууны тээвэрлэлтийн 
менежментийн мэдээллийг Бүлэг D5: Түлш шатахууны менежментийн төлөвлөгөө болон 
Бүлэгr D 11:Тээвэрлэлтийн төлөвлөгөөн-д тус тус оруулсан байна.  

4.12.2  Усны Цооногийн Талбайд Хүрэх Зам 

Уурхайн талбайгаас усны цооногийн талбай хүрэх зам нь түрээсийн талбайн хойд хилийг 
дайран, Гүний Хоолой хүртэлх усны хоолойн шугамын цаагуур хайрган зам юм (Зураг 4.17-г 
харах ба ус дамжуулах хоолойн мэдээллийг Бүлэг 4.10.2-ээс үзнэ үү). Усны цооногийн талбайд 
хүрэх замын ачаалал нь хөнгөн тэрэг явах ба хааяа ээлжит шалгалт засвар хийх зорилгоор 
хүнд даацын машин, тоног төхөөрөмж явах зэргээр хязгаарлагдана. 2002 онд Монгол Улсын 
авто замын байгууллагаас гаргасан шийдвэрт нийцсэн Монгол улсын стандартуудын дагуу 
замыг барина.  

Энэхүү стандарт нь өнгөн хөрсийг хуулж, замын гадаргууг тэгшлэн индүүдэхийг шаарддаг. Зам 
нь хөндлөн налуутай, ус зайлуулагчтай ба элэгдэх гадаргуу нь хайрган хучилттай байна. Замын 
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гадаргуу нь 3 метрийн өргөнтэй ба 1.0 метрийн өргөнтэй хөвөөтэй байна. Шаардлагатай 
тохиолдолд замын тэмдэг тэмдэглэгээг тавина. 

4.12.3 Уурхайн Талбайн Гаднах Захиргааны Байр 

Оюу Толгой компани нь Хятадын Бээжин хотод дараах үйл ажиллагаа явуулахаар бүсийн 
салбар нээн ажиллуулж байна:  

 Баяжмалын арилжаа ба борлуулалт; 

 Баяжмалын тээвэрлэлтийн материал техникийн хангамж; ба 

 Худалдан авалт ба хангамжийн үйлчилгээ.  

Улаанбаатар хот дох Оюу Толгой компаний төв нь шинэчлэгдэж дараахь үйл ажиллагааны 
албан хаагчдын офисуудтайбайна. Үүнд:  

 Засгийн газартай харилцах; 

 Хууль эрх зүйн дэмжлэг; 

 Аялал зохицуулалт; 

 Хүний нөөц; 

 Санхүү; ба 

 Орчуулга. 

Оюу Толгой компани нь Ханбогд, Баян – Овоо, Манлай ба Цогтцэций сумууд болон аймгийн төв 
Даланзадгадад суурин төлөөлөгчийн газруудтай. Төслийн талбайгаас баруун хойд зүгт орших 
Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгад сум нь хагас мэргэшсэн, мэргэжлийн бус болон зарим 
мэргэжлийн ур чадвартай ажилчдыг ажилд авах бүс нутгийн гол төв болох төлөвтэй ба үүний 
дагуу ажилд авах төвийг байгуулна. (Бүлэг А1: Танилцуулга-ийн Зураг 1.6-г үзнэ үү). Оюу 
Толгой нь Даланзадгад суманд төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулан орон нутгийн бизнес 
эрхлэгчдэд зориулсан сургалтын төвийг байгуулж байна. Ханбогд сум нь уурхайн талбайд 
хамгийн ойрхон суурин газар бөгөөд ажилтан ажилд элсүүлэн авах бас нэгэн төв болох юм. 
Оюу Толгой нь Ханбогд суманд ажилтан элсүүлэх ба сургалтын байгууламжуудыг (одоо байгаа 
төлөөлөгчийн газраа түшиглэн) байгуулна. 

4.12.4 Ажиллагсдын Орон Сууц 

Төслийн барилгын ажлын үе шатанд төслийн ойр орчмын бүс нутгаас ойролцоогоор 14,800 
гаруй ажилчдыг ажилд авах шаардлагатай гэж урьдчилан тооцоолсон байна. Нийт 
ажиллагсдын ихэнх хувийг Монголчуудаас бүрдүүлэх ба 30% нь гадаадын ажилтнууд байх юм. 
Төслийн үйлдвэрлэлийн үе шатанд ойролцоогоор 3,500 ажилтан тогтвортой ажиллах ба үйл 
ажиллагааны 5 дахь жилээс нийт ажиллагсдын 90%-ийг Монгол ажилчид эзлэх болно.  

Оюу Толгой нь сум ба аймгийн бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөгөөтэй уялдуулж 
ажиллагсдын орон сууцны урт хугацааны хөтөлбөрийг боловсруулна.  

Энэ асуудлын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй Бүлэг C8: Хүн ам ба Шилжилт хөдөлгөөн ба 
Бүлэг D 16: Хүн амын Шилжилт хөдөлгөөний Менежментийн Төлөвлөгөө зэргээс танилцана 
уу . 

4.13 НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛ 

Анхны төлөвлөлтөөр Уурхайн Лицензит Талбайн ил уурхай ба бутлуурын цехийн байршилд 
байсан хайгуулын нисэх буудлыг 2010 онд нүүлгэн шилжүүлсэн. Талбайн судалгаа нь өндөр 
хүчдэлийн шугам болон хүнд даацын машин тоног төхөөрөмжүүд зэрэг уурхайн дэд бүтцүүд 
нисэх онгоцтой харшилдана гэсэн шалтгаанаар шинэ нисэх буудлын зурвасыг уурхайн 
эзэмшилд хэт ойрхон байгуулах нь аюултай гэж үзсэн. Түр нисэх буудал Оюу Толгой УЛТ-гаас 
хойш 7 км-ийн зайд байрлана. Энэ нь ажиллагсад болон бараа материалыг Улаанбаатараас 
уурхай руу тээвэрлэх болон орон нутгийн бусад нислэгийн зориулалтаар ашиглагдах болно.  
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Нислэгийн зурвас нь сөрөг салхины нөхцлийг буруулж хөөрч буух тохиромжтой нөхцлийг бий 
болгох зорилгоор хойноосоо урагш давамгайлсан салхины чиглэлд тохируулан хийгдсэн. Түр 
онгоцны буудал нь хөөрөх буух зурвас (хайрган хучилттай), буудлын барилга, хяналтын цамхаг 
болон бусад туслах байгууламжүүд бүхий энгийн дэд бүтэцтэй.  

Түр нисэх буудал нь ирээдүйд баригдах байнгын нисэх буудлын байршлаас өмнө зүгт байрлах 
түр нислэгийн зурвас юм. Түр нислэгийн зурвасыг 24 сарын хугацаанд зөвхөн Оюу Толгой 
төслийн үйл ажиллагаанд ашиглах юм. Харин байнгын ажиллагаатай нисэх буудлыг төслийн 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа 2012 онд эхлэхээс өмнө түр нисэх буудлыг татан буулгаж, газрыг 
нь нөхөн сэргээсний дараа барьж ашиглалтанд оруулна.  

Байнгын ажиллагаатай нисэх буудлыг (Зураг 4.25) Олон улсын иргэний нислэгийн 
байгууллагуудын стандартад нийцүүлэн Boeing 737-800 агаарын хөлөг буух, хөөрөх 
зориулалтаар барьж байгуулна. Үүнийг 2000 м хөөрөх буух зурвас, жолоодлогын талбай, 
жолоодлогын аюулгүйн талбай, аюулгүйн зурвас, машины зогсоол, нисэх онгоцны замын 
тэмдэглэл, хөөрөлтийн зурвасын гэрэлтүүлэг,  (40 кВ.А цахилгаан үүсгүүрээр хангах) цахилгаан 
эрчим хүчний эх үүсвэр, цахилгааны шугам сүлжээ, хашаа, гадаргуун ус зайлуулах хоолой, 
хяналтын цамхаг, зорчигчдын буудал, машины зогсоол зэрэг дэд бүтэцтэй барьж байгуулна. 

Зорчигчдын буудал нь 15 x 15м хэмжээтэй байна. Угаалгын өрөөг усаар хангах усны нөөцлүүр 
суурилуулах ба бохирын сувгийн доод өрөө нь бохир болон муу усыг хураан цуглуулах юм. 
40кВ.А-н цахилгаан үүсгүүр нь эрчим хүчээр хангана. Хөөрөх буух зурвас, буудлын барилга, 
хяналтын цамхаг, машины зогсоол зэрэг нь гадна талаараа 2.5 м өндөртэй хамгаалалтын 
хашаагаар хамгаалагдсан байна.  
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Зураг 4.25 Нисэх  буудлын байршил 

 
Барилгын ажил 

Байнгын ажиллагаатай нисэх онгоцны буудлын байгалийн хөрсний болон барилгын 
дүүргэлтийн материалын шинж чанар ба механик чанаруудыг тодорхойлох геотехникийн 
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судалгааг хийгдэх болно. Үүнээс гадна, нислэгийн зурвас, түүний суурь болон гадаргуун 
хучилтыг барьж байгуулахад шаардлагатай барилгын материалын орон нутгийн нөөцийг олж 
тогтоох болно.   

Дүүргэлтийн материалын ихэнхи хэсгийг орон нутгаас хангахаар төлөвлөж байна. Хэрэв энэ 
материал нь барилгын шаардлагыг хангахгүй бол нисэх буудлын талбайн баруун өмнө зүгт 500 
м-н зайд барилгын материалын нөөц ордыг илрүүлсэн байна.  

Нислэгийн давтамж  

Нислэгийн давтамж нь 7 хоногт дунджаар 3 удаа байна. Оюу Толгой уурхайн төслийн барилгын 
ажил идэвхжих тусам олон боловсон хүчний хэрэгцээ гарах учраас нислэгийн тоог долоо хоногт 
7 удаа болгох төлөвлөгөөтэй байна. 

Түлшний хадгалалт  

Улаанбаатараас Оюу Толгой руу нисэж буй нисэх онгоцнууд нь нисэхээсээ өмнө буцаж ирэх 
түлшээ хамтад нь нөөцлөн дүүргэн бүрэн цэнэглэгдэж ирэх юм. Байнгын нисэх буудалд түлш 
шатахуун хадгалах хэрэгцээг болиулах зорилгоор Оюу Толгойн уурхайн түлшний машинаар 
40 кВ дизель цахилгаан үүсгүүрээг цэнэглэлт хийдэг.  

Нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа ба удирдлага  

Байнгын нисэх буудлын барилгын гол үйл ажиллагаанууд бүрмөсөн дууссаны дараа, уг буудлыг 
орон нутгийн удирдлагад хүлээлгэн өгч бүс нутгийн нисэх буудлын зориулалтаар ашиглуулах 
болно. Ингэснээр, бусад нисэхийн компаниуд уг нисэх буудлыг ашиглах боломжтой болох ба 
Оюу Толгой нь уг нисэх буудлын хэрэглэгчдийн нэг байх болно.  

4.14 БАЯЖМАЛ ТЭЭВЭРЛЭЛТ 

4.14.1 Баяжмал Тээвэрлэлтийн Авто Замын Байгуулалт 

Баяжмал тээвэрлэлтийн зам нь Уурхайн Лицензит Талбайн хойд хаалганаас зүүн урагшаа 
чиглэсэн 105 км авто зам байх ба энэ нь Монголын хилийн боомт Гашуун Сухайт хүртэл 
үргэлжлэх одоогийн шороон замын (улсын чанартай зам) шугамын дагуу байх юм. Хятадын 
хилийн тал дээр Ганц Мод боомт байрладаг. 2007 онд Монгол улсын Засгийн газартай 
байгуулсан Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн дагуу Оюу Толгой компани авто замын зураг 
төслийг боловсруулсан. Одоо байгаа замыг орон нутгийн тээвэрлэлт, худалдаа үйлдвэрлэл ба 
Гашуун Сухайт боомт руу хүрэх замд ашигладаг. Шороон замыг Оюу Толгой барилгын 
материалаа Хятадаас импортлохдоо ашиглаж байсан.  Тэр үед шороон зам нь тэгшлэгдэн 
сайжирагдсан ба саяхнаас Оюу Толгой болон энгийн тээвэрлэлт (нүүрсний тээвэрлэлтийн 
машин бус) хийх зорилгоор улсын чанартай асфальтан зам болгон сайжруулсан байна. 

Оюу Толгой төслийн БОНБҮ Боть I –Тээвэрлэлт ба дэд бүтцийн зурвас ба Бүлэг А5: 
Хувилбаруудын дүн шинжилгээ зэрэг нь Монгол-Хятадын xилийн боомт Гашуун Сухайтаас Оюу 
Толгой хүртэлх авто замын олон янзын чиглэлүүдтэй холбоотой байгаль орчны асуудлуудыг 
судлан үзсэн байна. Тээврийн зурвасын үнэлгээг хийснээс хойш одоо ашиглаж буй нүүрс 
тээвэрлэлт болон Оюу Толгойн замууд нийлэх цэг, Гашуун Сухайтаас хилийн 23 км цэг хүртэлх 
замыг Оюу Толгойгоос баруун тийш орших нүүрсний уурхайгаас Хятадын хил руу нүүрс зөөх 
хүнд даацын машинууд ашиглаж байна. Оюу Толгой нь энэ замын зохицуулалтыг хэвээр 
хадгалж үлдэх ба нүүрсний компаниудын консорциум нүүрс тээвэрлэлтийн машинууд болон 
Оюу Толгойн машинууд нэг замыг цаашдаа ашиглахгүй байхаар шинэ замын зохицуулалтыг 
боловсруулж байгаа юм.   
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Зураг 4.26 Оюу Толгойн авто зам ба нүүрс тээвэрлэлтийн замын маршрут 
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Зураг 4.27: Хилийн боомт хүрэх авто зам 
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Говийн Бага Дархан Цаазат Бүсээр (ГБДЦГ) “B” бүсээр дайран өнгөрөх замын маршрут нь 
ГБДЦГ-ээр дайран өнгөрөхөөр баригдаж буй нүүрс тээвэрлэлтийн шинэ замын баруун талаар 
ба зэрэгцэн өнгөрнө. Авто замын маршрут нь уг дархан цаазат газрын тусгаарлах бүсээр 
нийтдээ 32 км, “хязгаардмал ашиглалтын“ бүсээр нь 17.6 км газраар дайран өнгөрөх юм. 
Шинээр баригдаж буй нүүрс тээвэрлэлтийн замыг Оюу Толгой барьж байгуулахгүй бөгөөд, зураг 
төсөл болон чиглэлийг боловсруулахад оролцоогүй байна. Гашуун Сухайтын боомт нь өөрөө 
ГБДЦГ-т оршдог тул тухайн боомт руу хүрэхэд ГБДЦГ-аар  дайран өнгөрөхөөс өөр хувилбар 
байхгүй.  

Оюу Толгой нь УЛТ-д ойрхон буй замын хэсгийн суурийг сайжруулж эхэлсэн ба барилгын 
ажлын явцын түр зуурын арга хэмжээ болгон уг замыг уурхайн хойд хаалгатай холбосон. 
Үйлдвэрлэлийн замын чиглэл нь өмнөд хаалганд хүрэх ба үүнийг Зураг 4.25-д харуулсан байна. 

Үйлдвэрлэлийн зам нь замын чиглэлийн ойр орчмын орон нутгийн ханган нийлүүлэгч нараас 
барилгын шаардлагатай материалаа авч барьсан, аль ч улиралд ашиглаж болох хайрган 
суурьтай, хатуу хучилттай, 8м-н өргөн зорчих зурвастай, 1 м өргөн хөвөө бүхий зам байх болно. 
Авто замын зураг төсөл нь БНХАУ руу хүдрийн баяжмал тээвэрлэх 6 тэнхлэгтэй 40 тонны 
ачааны даацтай авто машины хувьд хамгийн их тэнхлэгийн жин нь 10 тонн байхаар (хамгийн их 
нийт жин 55 тонн) хийгдсэн байна. Энэ авто замыг 2012 онд бүрэн ашиглалтад орууах 
төлөвлөгөөтэй байна. Ашиглалтад орсны дараа нь уг замыг Монгол улсын засгийн газарт 
хүлээлгэн өгснөөр энэ зам нь Хятадын хил хүртэлх улсын шинж чанартай зам болох юм. 
Саяхан хатуу хучилт хийгдсэн нүүрс тээвэрлэлтийн авто зам нь чанарын хувьд харьцангуй 
доогуур ангиллын авто зам бөгөөд улсын чанартай замаар нүүрсний машинууд Оюу Толгойн 
машинуудтай хамт зорчих болно. Авто зам дээр 2 цагдаагийн пост ажиллаж, хүнд даацын 
машинууд (хамгаалалтын зурвасаар хурдаа сааруулна) замын хөдөлгөөнийг мөрдөн нэг 
нэгэндээ зам тавьж өгөж буйд хяналт тавих болно. Өмнөд хаалганаас шинэ авто замын өмнөд 
зүг чиглэсэн эхний 5 км зам нь Оюу Толгойн мэдэлд үлдэх бөгөөд Үндэсний замын сүлжээнд 
холбогдох улсын шинж чанартай замын хэсэг гэж тооцогдохгүй юм. Ирээдүйд Монгол улсын 
засгийн газар нь энэ замыг нүүрс тээвэрлэлтийн замын дээд хэсэгтэй холбох шийдвэрийг 
гаргаж болох ч энэ нь Оюу Толгойн хариуцлагад хамаарахгүй болно.Оюу Толгойн мэдэлд 
байгаа замын аль хэсгийг ч хашаагаар хүрээлэхгүй. 

Улсын шинж чанартай авто замтай огтлолцох жижиг замуудын уулзвар бүрт хатуу хучилттай 
налуу гарц, замын тэмдэглэгээ болон хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааны тэмдэг зэргийг 
байрлуулж өгнө. Мал, амьтны гарц бүхий цэгүүдэд жолооч нарт анхааруулга болгож 
хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааны тэмдэг байрлуулна. Мал амьтдын эдгээр гарцууд нь 
ихэвчлэн малчдын өвөлжөө ба худаг/булаг руугаа нүүдэллэх чиглэлийн дагуу байдаг.  

Ус Зайлуулах Суваг Ба Үерийн Хамгаалалт  

Ус зайлуулах хөндлөн сувгийг уурхайн барилгын ажлын хүнд даацын машинууд болон зорчигч 
тээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний ачаалалыг даахуйц байхаар төлөвлөсөн болно. Ус 
зайлуулах хөндлөн суваг нь 129 цэгт байрлах 1,200-1,800мм-ийн найман өөр хэмжээтэй 
дөрвөлжин болон дугуй хоолойнуудаас бүрдэнэ. Байршил болон ус дамжуулах хоолойн хэмжээ 
нь ус зайлуулах газрын нөхцөл байдал болон урсгалын хурд зэргээс хамаарна.   

Ашиглалтын Ачаалал Ба Үзүүлэлтүүд  

Энэ авто зам нь тэнхлэг тус бүр 10 тонн тээвэрлэлтийн ачааны даацтай, 6 тэнхлэгтэй ачааны 
машины хамгийн их жин нь 55,000 кг (3 тэнхлэг ачааны машин, 3 тэнхлэг чиргүүл )  байхаар 
төлөвлөгдсөн болно.  

Ан Амьтан Ба Малчдын Гарцууд 

Ан амьтан ба малчдын гарцын цэгүүдийг малчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр тогтоосон ба 
замын дагуу байгуулсан байна. Ирээдүйн ан амьтдын гарцын цэгүүдийг зэрлэг амьтдын 
хөдөлгөөнүүдэд саад учруулахгүй байхаар төлөвлөсөн.  Нэмэгдэл мэдээллийг Бүлэг C6: 
Биологийн нөөц-д оруулсан байна. 



  

 

Оюу Толгой төсөл  - БОННБҮ    31/07/2012 Хуудас |73 of 83 

4.14.2 БНХАУ-Ын Хилийн Дамжин Өнгөрүүлэх Авто Зам 

БНХАУ руу нэвтрэх авто замын бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд Гашуун Сухайт дахь 
Монголын гаалийн байгууламжийг Ганц Мод дахь Хятадын гаалийн байгууламжтай холбох 
сүлжээ байгуулах явдал юм. Хилийн эдгээр боомтуудыг холбосон замуудыг хилийн дамжин 
өнгөрүүлэх байгууламжийн төсөлтэй холбоотой хөдөлгөөний хэрэгцээний талаар МУ-ын 
засгийн газартай хэлэлцэн тохирсны дагуу Оюу Толгой компани нь засч сайжруулах болно. Энэ 
авто замын дараахи үйлчилгээг хийх зорилгоор: замын хучилтыг дахин нягтруулах, замын 
уулзваруудийн хэлбэрийг сэргээх, ус зайлуулах системийг сэргээн засварлах, ус зайлуулах 
шугам хоолойн бөглөрөлтийг гаргах ба үерийн даланг засах гэх мэт, бага хэмжээний зам 
засварын бригад байнга ажиллах юм. Хилийн энэ бүсэд одоо хилийн цэргийн анги, гаалийн ба 
нүүрсний тээвэрлэлтийн машинуудын ашиглагдаж буй газраас илүү хэмжээний талбай 
шаардлагагүй юм.  

4.14.3 Хилийн Дамжин Өнгөрүүлэх Цэг 

Оюу Толгойгоос Хятад руу хийх баяжмалын тээвэрлэлт нь Гашуун Сухайт – Ганц Мод-ын 
хилийн боомтоор нэвтрүүлэн өнгөрөн Ганц Мод боомтын Жиаёо интернэйшнл Логистик 
компаний гаалийн баталгаат талбайд 20 ба 25 тонны контейнероор бууна. Гаалийн бүрдүүлэлт 
дууссаны дараа контейнеруудыг захиалагчийн машинд ачин авто замаар хамгийн ойрын зэс 
хайлуулах үйлдвэрт хүргэх буюу эцсийн хэрэглэгч хүртэл тээвэрлэх төмөр замын хамгийн 
ойрын өртөөнд хүргэх болно.  

Гашуун Сухайт боомтын одоогийн дамжин өнгөрүүлэх цэгийг шинэчлэн сайжруулна. Одоогийн 
байгаа байгууламжүүд нь орон нутгийн нүүрс компаниудийн, Оюу Толгой бараа материал болон 
бусад ачаа барааг Гашуун Сухайтын дамжин өнгөрүүлэх цэгээр нэвтрүүлэхэд хүчин чадал нь 
хүрэлцэхгүй байна. Нүүрсний компанийн ачаа, бусад ачаа болон Оюу Толгойн ачаа барааг 
дамжин өнгөрүүлүүлэх үйлчилгээний нэгдсэн саналыг боловсруулаад байна. Энэ санал болгож 
буй арга замын хүрээнд, нүүрс үйлдвэрлэгчид өөрийн тусгай зориулалтын замтай, Оюу Толгой 
нь мөн өөрийн тусгай замтай байх бөгөөд химийн шинжилгээний лаборатори, орон сууц ба 
оффис зэрэг нэгдсэн төвлөрсөн байгууламжуудтай байна. Энэ үйл ажиллагаа нь станц 
хоорондын агуулах ба гүүрэн жин зэргийг барьж байгуулахыг шаардана. Санал болгож буй 
байршлын бүдүүвч зургийг доор үзүүлэв.  
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Зураг 4.28 Гашуун Сухайтын хилийн дамжин өнгөрүүлэх цэгийн бүдүүвч зураг 
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Оюу Толгой нь хилийн дамжин өнгөрүүлэхийн борлуулалтын цэг дээр зэсийн баяжмалаа зарах 
учир цааш Хятад улсын нутаг дэвсгэр дээрх баяжмал тээвэрлэлтийн хариуцлагийг хүлээхгүй.   

4.15 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХАНГАМЖ 

Төсөл нь эрчим хүчний хэрэглээ ихтэй ба үйл ажиллагааны эхлэлтийн үеийн эрчим хүчний 
хэрэглээ нь 200 MВт-аас илүү байж цаашид урт хугацааны туршид 310 МВт болтлоо өсөх 
хандлагатай байна.  

4.15.1  Барилгын Ажлын Эрчим Хүчний Хангамж 

Оюу Толгой уурхайн лицензит талбайн барилгын ажлын явцад төслийн эрчим хүчийг хангах 
зорилгоор дизель цахилгаан станцуудыг (ДЦС) эзэмшиж ажиллуулдаг. Төсөл урт хугацааны 
эрчим хүчний хангамжтай болмогц эдгээр дизель цахилгаан станцууд уурхайн ашиглалтын  
эрчим хүчний нөөц хангамжийн үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ДЦС нь 10 x 2 MВт-н контейнерэн дизель үүсгүүрүүд ба холбогдох  хувиарлах 
төхөөрөмжүүдтэй.  Дизелээр цэнэглэгддэг 12Вт-ийн хөдөлгүүрүүд нь  10.5 кВ, 50 Гц-ийн хувьсах 
гүйдлийн генератортай. Генераторууд нь нөөцийн эрчим хүчний тэжээлийн динамик хариу 
үйлчлэлд туслах зориулалтаар том хэмжээтэй байдаг.  10.5 кВ-ийн үүсэж буй хүчдэл нь 
хэрэглэгчид хүрэх үед 35 кВ болно.   

4.15.2 Эхний Ээлжийн Эрчим Хүчний Хангамж 

Эхний ээлжийн цахилгааны эрчим хүчний хангамжийг Оюу Толгой нь Монгол/Хятадын хил 
дээрээс Өвөр Монголын Эрчим хүчний компаниас (ӨМЭХК) авахаар тооцоолж байна. Энэ 
импортлогдсон эрчим хүч нь төсөл рүү одоо Оюу Толгойн барьж буй 220кВ-ийн өндөр 
хүчдэлийн шугамаар дамжигдана. Оюу Толгойн шаардлагатай эрчим хүчний худалдан авалт ба 
импортын нөхцлүүдийг Оюу Толгой, ӨМЭХК болон Монгол улсын засгийн газар 3 хоорондын 
Эрчим хүчний худалдан авалтын гэрээнд дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа 

4.15.3 Урт Хугацааны Эрчим Хүчний Хангамж 

ХөОГ Оюу Толгой нь төслийн монгол дахь үйл ажиллагааны эхлэлтийн эхний 4 жилд бүрэн 
хангахаар эрчим хүчний хүчин чадалтай байх ёстой.  Гэвч, Оюу Толгой монголоос авах эрчим 
хүчний шаардлагатай эх үүсвэрийг ХөОГ-д заагдсанаас 2 жилийн өмнө хангахаар тооцоолсон 
байна.    

Эрчим хүчний урт хугацааны хангамжийн шийдэл нь дээр дурьдсан эрчим хүчний эхний 
ээлжийн хамгамжийг солихыг шаардана. Оюу Толгойн анхны судалгаанууд нь эрчим хүчний 
үүсгэвэрийн зарим сонголтуудыг авч үзэн Төслийн удаан хугацааны хамгийн тохиромжтой 
эрчим хүчний хангамж нь Өмнийн Говийн бүсийн нүүрсийг ашиглан эрчим хүч гаргах явдал гэж 
дүгнэсэн. Иймд, Оюу Толгой УЛТд нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц  (Цахилгаан станц) 
барих сонголтын хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Энэ нь Монгол улсын Байгаль орчин, Аялал 
Жуулчлалын яамаар (БОАЖЯ) батлагдсан Байгаль орчны Нөлөөлөх Байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээний (БОНБНҮ) боловсруулалтыг багтаасан байна. БОНБНҮ нь 150МВт-ын 3 зангилааг 
цаашид 150МВт-ын 5 зангилаа болж өргөжихөөр цахилгаан станцийг (төслийн хэмжээнд 6 
зангилааны орон зайтай) тодорхойлсон. Цахилгаан станцийн байгууламжийн эцсийн угсралт ба 
хугацааны талаар Оюу Толгой болон монгол улсын засгийн газар хоорондоо ярилцсаар байна.  
Олон улсын Зээлдүүлэгчдын стандартуудын дагуу Цахилгаан станцийн нэмэлт Байгаль орчны 
Нөлөөлөх байдлын үнэлгээг Оюу Толгой хийнэ.  

Оюу Толгойд арилжааны үйлдвэрлэл эхэлмэгц эрчим хүчний шаардлагыг хангахуйц 150МВт-ын 
3 зангилаа шаардлагатай байна.  Оюу Толгой нь Өмнийн Говийн бүсийн Таван Толгой төслийн 
цахилгаан станцаас үйл ажиллагааныхаа цаашдын аливаа өргөтгөлийн нэмэлт эрчим хүчийг 
гаргаж авах сонирхолтой байгаа боловч Оюу Толгой нь энэ зорилгоор бас 150МВТ-ын 4 дэх 
зангилааг барихаар төлөвлөж байна.  Оюу Толгой Цахилгаан станцыг барих ажлыг хурдасган 
2012 оны ¾-р саруудад Инженер,Ханган Нийлүүлэлт ба Барилгын (ИХНБ) гэрээний дагуу бариж 
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дуусгах шийдвэрийг хүлээж байна. ИХНБ гэрээ зурагдаж зохих зөвшөөрлүүдийг авсны дараа 
барилгын ажил эхэлнэ. 

4.16 АЖИЛЛАХ ХҮЧИН 

Төсөл нь 2005 оноос хойш Төслийн барилгын болон уурхайн олборлолтын үе шатны ажиллах 
хүчний төлөвлөлт, эрсдэл, боломжүүд зэргийн судалгаан дээр идэвхтэй ажиллаж ирсэн. 
Өмнийн говийн бүсийн ард иргэдээс ажилчдыг сонгож нийт ажиллагсдын 90% хувь нь Монголын 
ажиллагсад байх гол бодлогыг компаний зүгээс баримталж байна. Төслийн гол давуу тал нь 
шинэ ажилчдыг мэргэжлийн сургалтад хамруулахаас гадна гадаадын орнуудад ажиллах 
чадвартай орон нутгийн худалдаа эрхлэгчдийг бий болгох юм. 

Өмнийн говийн бүсийн хүн амын хөдөлмөрийн бүртгэлийн судалгаанд тулгуурлан мэргэжилтэй 
болон мэргэжилгүй хүмүүсийн нөөц бололцоог тогтоох нь Оюу Толгой төслийн ажилтан 
элсүүлэх бодлогын нэг хэсэг нь юм. Төсөл нь Монголын үндэсний уул уурхайн ассоциаци зэрэг 
уул уурхайн салбартай холбоотой хөдөлмөр эрхлэлтийг судалдаг бусад байгууллагуудтай 
цаашид энэ тал дээр хамтран ажиллах болно. 

2011 оны 12 сарын байдлаар барилгын ажиллах хүч ойролцоогоор 14,800-д хүрснээр тэр үедээ 
Төсөл нь Монголын хамгийн том  ажил олгогч болж байсны зэрэгцээ бараг 10,000 буюу нийт 
ажиллагсадын 67% нь Монгол Улсын иргэд байв. Үүнээс гадна, Оюу Толгой нь нэмэлт 3,300 
монгол ажилчдад сургалт явуулж тэднээс ажилд сонгон авч байгаа бөгөөд мөн Монгол Улсын 
эдийн засагт нэмэлт мэргэшсэн ажилчид бэлтгэн өгч байгаа юм.     

Ашиглалтын ажиллах хүч ойролцоогоор 3,000 байх ба Оюу Толгойн нийт тооцоолсон ажиллах 
хүчийг (барилгын гэрээт ажилчдыг хасаад) доор үзүүлсэн байна. 

Хүснэгт  4.7: 2011 – 2013  онуудад ажиллах хүчний тооцоо (барилгын ажилчид ороогүй) 

 2011 2012 2013 

Монгол  1,789 3,029 3,053 

Гадаад  303 427 395 

Нийт  2,072 3,456 3,448 

% Монгол 86% 88% 89% 

Эх сурвалж: Оюу Толгойн ажиллах хүчний мэдээллийн сан, 2011 он 

Ханбогд сумын шаардлага хангасан мэргэжилтэй ажиллах хүчний дийлэнх хувь нь Оюу Толгой 
болон түүний гэрээт гүйцэтгэгч байгууллагуудад хөдөлмөр эрхэлж байна. Оюу Толгойн 
сургалтын болон орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд орон нутгийн 
иргэдийг ажлын байраар хангах ажлыг эрчимжүүлэхээр ажиллаж байна. Дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Бүлэг D17: Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө-нөөс үзнэ үү. 

4.16.1 Ажилд Авах Бодлого 

Хөдөлмөрийн стратегийн дагуу Оюу Толгой төсөл нь эхний ээлжинд зэргэлдээ орших сумдын 
ба Өмнөговь аймгийн иргэдэд ажилд орох давуу эрх олгож байна. Хөрөнгө оруулалтын 
гэрээний заалт 4.11-д  "Хөрөнгө оруулагч нь Өмнийн Говийн бүсийн, тэрдундаа Өмнөговь 
аймгийн иргэдийг сургах, ажилд авах ба ажил олгох явдлыг нэн тэргүүнд тавина " гэж заасан 
байна. Гэлээ ч төсөл нь үйл ажиллагаанд шаардлагатай боловсон хүчийг Говь болон Монгол 
улсын өнцөг бүрээс авч ажиллуулах болно.  

Оюу Толгой нь холбогдох Монгол улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 
төслийн шаардлагыг хангахуйц зохих мэргэжлийн ажиллах хүчээр төслийг ханган ажиллана. 

Төслийн бүх ажиллагсад нь хүний нөөцийн нэгдсэн бодлогоор хангагдаж, Монгол улсын 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу цалин хөлс авна. Оюу Толгой ХХК нь Оюу Толгой төслийн 
хүний нөөцийн дараах үүрэг хүлээнэ:  
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 Оюу Толгой нь төслийн барилгын ажлын үе шат ба бусад өргөтгөлийн үед уурхайд 
ажиллах нийт ажиллагсдын 60-аас доошгүй хувийг монгол ажилчдаар бүрдүүлэхийн 
тулд боломжит бүх арга хэмжээг авна. Уурхайн олборлолтын үед уурхайн гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн 75-аас доошгүй хувь нь Монгол ажилтнууд байхыг Оюу Толгой 
баталгаажуулна. Үйлдвэрлэл эхэлснээс хойших хугацаанд үйлдвэрлэлийн бусад 
ажилчдын хувьд энэ тоо нь 90% байх; 

 Уурхайн үйлдвэрлэлийн эхний 5 жилд Оюу Толгой нь нийт инженер техникийн 
ажилтнуудын 50-аас доошгүй хувь, үйлдвэрлэлийн 10 жилийн дотор инженер техникийн 
ажилтнуудын 70-аас доошгүй хувь нь Монгол улсын иргэн байлгах талаар боломжтой 
бүх арга хэмжээг авах болно. 

 

4.17 ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ 

4.17.1 Барилгын Ажлын Менежмент 

Төслийн барилгын менежментийн багт Оюу Толгой нь төслийн эзэмшигчийн хувиар орж Флоур 
корпораци нь инженер, хангамж, барилгын ажлын менежментийн (ИХБМ) зөвлөгчөөр ажиллах 
болно. Рэдпаф Монголия компаний нь далд уурхайн бүтээн байгуулалтын гүйцэтгэгчээр 
ажиллана.   

4.17.2 Барилгын Үйл Ажиллагаанууд 

Энэхүү БОННБҮ-г хийж байх үед барилгын ажлуудын үйл явц нь дараахь байдалтай байна:  

 Орон сууц ба кемпийн барилга байгууламжууд – дууссан; 

 Уурхайн 2-р босоо амны дээд хэсэг ба холбогдох дэд бүтэц  –2011 онд дууссан; 

 2-р босоо амыг нэвтрэлт ба далд уурхайн ажил – эхлээгүй байгаа ба 2011 оны сүүлээр 
эхлэнэ; 

 Ил уурхай – хөрс хуулалтын ажлууд хийгдэж байна; 

 Баяжуулах үйлдвэр  – суурь бэлэн болсон арматур ган хийц босож байна; 

 Хаягдал хадгалах байгууламж  – бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 2011 оны сүүлээр эхлэнэ; 

 Нисэх онгоцны буудал  – Түр нисэх онгоцны буудал ашиглалтад орсон, байнгын 
ажиллагаатай нисэх онгоцны буудлын барилгын ажил 2011 онд эхлэнэ; 

 Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх авто зам  – Барилгын ажил 2011 эхлэсэн; 

 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам – барилгын ажил 2011 онд эхлэсэн; ба 

 Гүний Хоолойн ус дамжуулах хоолой ба Усны цооногийг талбай – 2011 онд барилгын ажил 
эхэлнэ. 

Эдгээрийг тус бүр доор хэлэлцэнэ. 

4.17.3 Орон Байр ба Кэмпийн Барилга Байгууламжууд 

ОУСК, ЕСБХБ-ны ажиллагсдын орон сууц ба кемпийн орон сууцны удирдамжийн дагуу олон 
тооны орон сууцны кэмпүүдийг барьж байгуулах болно. (Бүлэг 4.11.3): 

 Үйл ажиллагааны кемп; 

 Уурхайн барилгын ажлын кемпууд; 

 Ханбогдын ойролцоо байрлах СиАйЭс ба Номандс-ийн хоол хүнсний хангамжийн ба 
цэвэрлээгээний ажилчдын кэмпүүд; ба 

 Барилгын алслагдсан кэмпүүд – автозам ба  усны цооногийн талбайн барилгын ажлүүдын 
тус бүр нэг  кемп байна 
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УЛТ дотор байрлах кемпүүдийн хоол хүнсний хангалтын үйлчилгээг уурхайн менежментын 
компани болох СиАйЭс катеринг компани хариуцан кемп тус бүрт амьдрах хүмүүсийн үндэстний 
онцлогт тохирсон хоолны цэс бүхий нийтлэг үйлчилгээг бүх кэмпэд үзүүлнэ. СиАйЭс ба 
Номандс (Оюу Толгойн бас нэгэн хоол хүсний хангамж ба цэвэрлэгээний гэрээт гүйцэтгэгч 
компани) компаниуд нь Ханбогд сумын ойролцоо өөрсдийн хоол хүнсний хангамжийн ба 
цэвэрлэгээний үйлчилгээний ажилчдын орон сууцын кэмпүүдтэй. 

Барилгын ажлын кемпүүд нь 14,800 хүртэлх ажилллагсад амьдрах багтаамжтай ба энд Монгол 
ба гадаад ажилчид, ахлах болон удирдах ажилтнууд амьдардаг.  

Үйлдвэрлэлийн кемпүүд нь 4,000 хүртэл хүний багтаамжтай бөгөөд Монгол ба  гадаад ажилчид, 
ахлах болон удирдах ажилтнуудыг байлгана.  

Эдгээр кемпүүд нь хоолны газрууд (ажиллах хүчинд монгол болон бусад олон улсын тусгай 
хоолнуудыг санал болгодог), амралт чөлөөт цаг өнгөрүүлэх байгууламжууд ба СОС-ын 
эмнэлгийн байгууламжаар бүрэн тоноглогдсон. УЛТ-н бүх кемпүүд (эрчим хүч, ус, бохир усны 
шугам хоолой зэрэг) уурхайн инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон.  

Авто замын зурвас ба усны цооногийн талбайн барилгын ажлын 2 алслагдсан кемпүүдэд 
нийтдээ 2,000 гаруй ажилтнууд байрлах ба Оюу Толгойн төв байгууламжуудаас бүх хангалтаа 
авна. Оюу Толгойн сүүлийн усны цооногийн өрөмдлөгийн үеэр энэхүү арга барил нь амжилттай 
болох нь харагдсан юм. Үйлдвэрлэлийн технологийн усыг тухайн бүсийн бусад хэрэглэгчдэд 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй байхаар сонгож авсан орон нутгийн усны цооногуудаас хангана. Бүх хог 
хаягдал ба бохир усыг Оюу Толгойн хог хаягдал ба бохир усны менежментийн журмуудын дагуу 
төслийн төв дэд бүтэц рүү буцаан зөөж зайлуулагдана. Эдгээр кэмпүүдийг татан буулгасны 
дараа тухайн бүсийг урд өмнө байсан төрхөнд нь аль болохоор дөхөхүйц хэмжээнд нөхөн 
сэргээнэ.    

4.17.4 Уурхайн Талбайн Дэд Бүтэц 

Талбайн дэд бүтцийн барилгын ажил Флуор компаний удирдлаган дор явагдаж байгаа. Үүнд:  

 Дэд бүтцийн барилга байгууламж (машин засварын газар, захиргааны байр, хойд хаалганы 
харуулын байр ба үйл ажиллагааны кемпүүд); 

 Ус зайлуулах байгууламж ; 

 Уурхайн замууд ; 

 Харуул хамгаалалтын хашаа; 

 Умдай болон бусад голын голдрилын өөрчлөлтүүд; 

 Ус түгээх байгууламж; 

 Бохир ус цуглуулах байгууламж; 

 Уурхайн дулааны систем ба түгээлт; 

 Хог хаягдлын менежмент; 

 Мэдээлэл технологийн төв (харилцаа холбоо, LAN, VOIP, галын дохиоллын систем, CCTV 
хяналтын систем); 

 Түүхий ус боловсруулах систем;  ба 

 220 кВ цахилгаан дамжуулах шугам, 220 кВ дэд станц (төв, баяжуулах үйлдвэр ба уурхайн) 

4.17.5 Уурхайн 2-Р Босоо Амын Дээд Хэсэг 

Уурхайн 2-р босоо амын газрын гадаргуугийн ажлыг Редпаф компаний дэмжлэгтэйгээр Флоур 
компани удирдан зохицуулж байгаа. Барилгын ажлыг Флоур компаний гэрээт гүйцэтгэгч 
компани хийж гүйцэтгэж байгаа ба одоогоор босоо амын дээд хэсэг, агааржуулалт, конвейрийн 
коридор зэрэг дээр анхаарлаа хандуулж байна.  
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4.17.6 Уурхайн 2-Р Босоо Амын Нэвтрэлт Ба Далд Уурхайн Ажил 

2-р босоо амын нэвтрэлт ба далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажлыг Рэдпаф компани 
гүйцэтгэж байгаа ба босоо амын дээд хэсгийг байгуулж дуусмагц үйл ажиллагаа нь эхлэх юм.  

4.17.7 Ил Уурхай 

Ил уурхайн барилгын ажлыг гэрээт гүйцэтгэгч компанийг ашиглахгүйгээр Оюу Толгой өөрөө 
удирдан гүйцэтгэнэ.   

4.17.8 Баяжуулах Үйлдвэр 

Баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг Флоур компани нь удирдан гүйцэтгэх ба түүний гэрээт 
гүйцэтгэгч компаниуд нь барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэгч компани нь 
баяжуулах үйлдвэрийн суурь, ган хийцийн угсралт, механик, цахилгаан болон дамжуулах 
хоолойн шугамын (МЦДХШ) ажлуудыг бүхлээр хийж гүйцэтгэнэ.  

4.17.9 Хаягдал Хадгалах Байгууламж 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн барилгын ажлыг Оюу Толгой хариуцна. Талбайг бэлтгэл 
ажил, хаягдал дамжуулах болон усны шугам хоолой угсралт, шүүрэлтийн менежментийн 
системын суурилуулалт, эхлэлтийн далангийн барилгын ажил зэргийг баяжуулах үйлдвэрийг 
ашиглалтад орохоос өмнө дуусгах үүрэг хүлээх юм.  

4.17.10 Нисэх Буудал 

Уурхайн Лицензит Талбайд байрлах хайгуул ба барилгын ажлын эхэн үеийн ажилд ашиглагдаж 
байсан Оюу Толгойн анхны нисэх буудлыг уг газарт ил уурхай болон бутлуурын үйлдвэр 
байгуулах болсонтой холбогдуулан нүүлгэн шилжүүлсэн. Нисэх буудал нь одоо Оюу Толгойн 
уурхайн түрээсийн эзэмшлийн бүсээс хойд зүгт 7 км орчим зайд байрлах ба 2010 оны 9-р сард 
ашиглалтад орсон.  

Шинэ нисэх буудал нь ирээдүйд баригдах байнгын нисэх буудлын байршилаас өмнө зүгт орших 
түр нислэгийн зурвас юм. Түр нисэх буудлыг 24 сар орчмын хугацаанд зөвхөн Оюу Толгой 
төсөл ашиглах юм. Түр онгоцны буудал нь (хайрган хучилт бүхий) хөөрөх ба буух зурвас, 
нислэгийн байр, хяналтын цамхаг болон бусад байгууламж бүхий энгийн дэд бүтэцтэй.  

Байнгын ажиллагаатай нисэх буудлыг төслийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө 
барьж байгуулна. Нислэгийн зурвасын барилгын ажлыг нүүлгэн шилжүүлэлтын явцад агаарын 
тээврийн үйл ажиллагаа тасалдахгүй байхаар зохион байгуулж үе шаттайгаар явагдана. Түр 
нисэх буудал татан буулгагдаж газрыг нь хуучин байсан хэвэнд оруулан нөхөн сэргээнэ. 

4.17.11 Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх авто зам 

Энэхүү авто зам нь Оюу Толгойн УЛТ-н өмнөд хаалганаас эхлэн Гашуун Сухайтын хилийн 
боомт хүртэл үргэлжлэх юм. Энэ маршрутыг Засгийн газартай хэлэлцэж тохиролцсон ба Оюу 
Толгой барьж дууссаны дараа монголын засгийн газарт хүлээлгэн өгч хилийн боомт хүртэлх 
улсын чанартай зам болгон ашиглах юм. Барилгын ажлыг Флоур компани хариуцана. Энэ 
замын барилгын ажил одоо явагдаж байгаа ба 2012 онд дуусгахаар төлөвлөж байна. Барилгын 
завсрын ажлын замын хөдөлгөөнийг УЛТ-н ойролцоо Оюу Толгойн явуулж буй газар шорооны 
ажилд ашиглагдаж буй түр шороон замаар зохицуулж байна. Зам барилгын ажилд ашиглагдах 
усыг Оюу Толгой нь Галбын Говийн бүсэд суурилуулсан усны худгуудаас болон гүний ус 
хэрэглэгчдээс хол байрлуулсан түр зуурын шинэ худгуудаас хангана. Замын маршрутын дагуу 
карьерийн цооногуудыг ухаж ашиглах ба дууссаны дараа нөхөн сэргээх болно.  

Оюу Толгойд хамааралгүй нүүрсний тээвэрлэлтийн замыг нүүрс тээвэрлэгч компаниуд 2011 онд 
засаж сайжруулсан бөгөөд ингэснээр энэ замын өмнөд хэсэг (хилийн боомтоос хойд зүгт 23км 
үргэлжилсэн хэсэг) нь  Оюу Толгой руу буцаж эргэх ба энэ нь Оюу Толгойн 2011/12 онуудад 
гүйцэтгэх барилгын ажлыг энэ замаар саадгүй аюулгүй явуулах боломжийг олгож байгаа юм.   
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4.17.12 Эрчим Хүчний Хангамж 

220кВ цахилгаан дамжуулах шугамыг 2011 онд барьж байгуулан Өвөр Монголын өөртөө засах 
орны (ӨМӨЗО) Баянхангайн түгээх станцаас хилийн боомтоор дамжуулан Уурхайн Лицензит 
Талбайн баруун өмнөд хэсгээр оруулж Оюу Толгой руу холбоно. ӨМӨЗО талын цахилгаан 
дамжуулах шугамын барилгын ажлыг ӨМЭХ-ий компани гүйцэтгэнэ. Харин Монголын талын 
цахилгаан дамжуулах шугамыг Оюу Толгой барьж байгуулан дууссаны дараа Монголын 
Засгийн газарт хүлээлгэн өгнө. ӨМӨЗО нутаг дээрх байгаль орчны зөвшөөрлүүдийг ӨМЭХК 
холбогдох дүрэм журмын дагуу хариуцан авах болно.   

4.17.13 Гүний Хоолойн Ус Дамжуулах Шугам Ба Усны Цооногын Талбай 

Ус дамжуулах шугам ба усны цооногуудын талбайг Оюу Толгой руу холбох барилгын ажлын 
эхний үе шат нь 2011 онд эхэлсэн ба энэ нь төслийн усны хангалтыг УЛТ-н барилгын дотоодын 
усны хангамжаас бус усны цооногийн талбайгаас хийх боломж олгосон.  2012 онд шинээр усны 
цооног гаргах ажил үргэлжлэх ба дараа нь эдгээрийг ус дамжуулах шугамд холбоно.   

4.18 ТӨСЛИЙН  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА МЕНЕЖМЕНТ 

Рио Тинто компани нь төслийн менежментийг удирдагч ба гүйцэтгэгч бөгөөд үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаа эхэлмэгц төслийн менежмент нь Рио Тинто компаний бодлого, стандарт, 
зааварчилгааны дагуу явагдана

32
. 

Анхны үйлдвэрлэлийг 2012 оны сүүлчээр эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй. Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 
нь төслийн үйл ажиллагааг 2 жилийн дотор эхлүүлж үйлдвэрлэлийг Хөрөнгө Оруулалтын 
Гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 5 жилийн дотор эхлүүлнэ гэж заасан байна.  

4.19 ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАТАН БУУЛГАЛТ БА ХААЛТ 

Төслийн Уурхайн хаалтын урьдчилсан төлөвлөгөөг боловсруулсан. Түүнийг монголын Техник 
Эдийн Засгийн Үндэслэлийн нэгэн хэсэг болгон Монгол улсын засгийн газарт 2010 оны 04 –р 
сард хүлээлгэн өгсөн. Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн хамрах хүрээний бичиг баримт 
(Бүлэг D21) энэхүү БОННБҮ-д тусгасан. Оюу Толгой нь эдгээр тайлбарлагдсан гол зарчмууд ба 
шаардлагуудыг Рио Тинто компаний Уурхайн хаалтын стандарт

33
, ОУСК-ийн уул уурхайн 

БОЭМАБ-н заавар, ЕХ-ны Уурхайн хаягдлын удирдамж (2006/21/EC) зэрэгт тусгагдсан олон 
улсын тэргүүлэх туршлаганд нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ.  

Төслийн бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болох Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө-г боловсруулсан 
ба 2012 оны дундуур дуусна.  Энэ нь  Оюу Толгой нь Рио Тинтогийн уурхайн хаалтын 
стандартуудын шаардлагууд, Монгол улсын хууль зохицуулалтын шаардлагууд болон олон 
улсын тэргүүлэх туршлагаад зэрэгт хэрхэн нийцэж буйг нарийвчлан харуулна. 

4.19.1 Алсын Хараа Ба Зорилтууд 

Оюу Толгойн уурхайн хаалтын алсын хараа нь хаалтын үед нийгэм, байгаль орчин ба эдийн 
засгийн эерэг өв хөрөнгө үлдээх явдал юм.   

Богино хугацааны зорилтууд 

Оюу Толгойн нөхөн сэргээлтийн богино хугацааны зорилтуудыг (барилга ба үйлдвэрлэлийн 
явцад) дараахи байдлаар дүгнэнэ: 

 Эвдэрсэн хэсгийн ашиглахаа болимогц аажмаар нөхөн сэргээнэ. 

 Салхи ба усны элэгдэл болон чулуулаг тээвэрлэлтийн эрсдэл ба нөлөөллийг багасгана. 

 Налуунуудыг тогтворжуулна. 
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Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.riotinto.com/index_ourapproach.asp 
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 Ус зайлуулах сувгийг сэргээн шинэчлэнэ. 

 Хөрсийг салхиар зайлуулагдах/тоосжилтоос урьдчилан сэргийлэн газрыг бүтээнэ. 

Урт хугацааны зорилтууд 

Урт хугацааны зорилтууд: 

 Газрыг хамгийн бага арчлалт болон үйлчилгээгээр хүрээлэн буй орчныг удаан 
хугацааны доройтолд оруулахгүй байх нөхцлөөр буцаан сэргээнэ. 

 Газрыг нийгэмд уурхайтай холбоотой аюулгүй ажиллагааны эрсдлүүдийг хамгийн бага 
байх нөхцөлд оруулан буцаан сэргээнэ. 

 Орон нутгийн ард иргэд ирээдүйн аливаа ноцтой өр төлбөргүйгээр уурхайг ашиглаж 
болох нөхцөл хүртэл газрыг нөхөн сэргээнэ. 

 Аль болох гоо сайхны тааламжтай хүрээлэн буй орчныг бий болгоно. 

 Нийгмийн эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагаа хамгаалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. 

 Нийгэм эдийн засгийн сөрөг нөлөөллүүдийг багасган нийгэм эдийн засгийн эерэг ашиг 
тусыг бий болгоно. 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний зорилтууд 

Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө нь: 

 Оюу Толгойн дагаж мөрдөх шаардлагатай Уурхайн хаалтын холбогдох стандартуудыг 
тоймлоно. 

 Оюу Толгойн менежмент болон гэрээт гүйцэтгэгч нарыг чиглүүлэх Оюу Толгойн 
шаардлагууд ба журмуудыг тодорхойлно. 

 Сөрөг нөлөөллүүдийг зохицуулж багасгах арга хэмжээнүүдийг тодорхойлно. 

 Үүрэг хариуцлагуудыг тодорхойлно. 

 Хяналт шалгалтын ба тайлагналтын журмуудыг тодорхойлно. 

 Сургалтын шаардлагуудыг тодорхойлно. 

Уурхайн хаалтын зардлыг Рио Тинто компаний Хаалтын стандартыг дагуу тооцоолно. Төслийн 
санхүүгийн тайланд тусгаснаар, хаалтын зардлыг цар хүрээний өөрчлөлт, дараа жилийн 
инфляцийн нөлөө, валютын ханшийн зөрүү ба хууль зохицуулалтын шинэ шаардлагууд зэрэг 
хүчин зүйлүүдийг тусган төсөл хэрэгжих хугацааны туршид жил бүр шинэчилж байх болно. 
Хаалтын зардлын тооцооллын журам нь хэрэгжиж буй буюу түр зуурынхаас үл хамааран 
хаалтын дараа гарах зардлуудыг бодитойгоор тооцож нийт тооцоонд тусгалтыг баталгаажуулах 
явдал юм. 

Монгол улсын ашигт малтмалын тухай хуулийн (2006 оны) 39-р заалтанд уурхайн лиценз 
эзэмшигчийн нөхөн сэргээлт ба менежментийн үүрэг хариуцлагыг зааж өгсөн. Эдгээр хүлээсэн 
үүрэг хариуцлагын хүрээнд батлагдсан БОНБҮ-ний бүрэлдэхүүн хэсэг болох  Байгаль орчны 
хамгаалатын төлөвлөгөө (БОХТ)-ний уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнүүдын 
боловсруулалтын шаардлагууд багтана. БОХТ-нд байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээнүүд болон нөхөн дүүргэлт, засч тэгшлэх, нөхөн ургамалжуулалт зэрэг 
нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүдийг тусгасан байх шаардлагатай.  

Ашигт малтмалын тухай хууль нь уурхайн ашиглалтын лиценз эзэмшигчийг байгаль орчны 
асуудал эрхэлсэн төрийн төв захиргааны агентлагын тусгай дансанд тухайн жилийнхээ байгаль 
орчныг хамгаалах төсвийн 50%-тай тэнцэх мөнгийг байршуулна гэж заасан байдаг. Энэхүү 
байршуулсан хөрөнгийг уурхайн ашиглалтын лиценз эзэмшигч нь нөхөн сэргээлтийг зохих 
журмын дагуу бүрэн хийж гүйцэтгээгүй тохиолдолд ашиглана. Төрийн агентлаг нь уг газрын 
нөхөн сэргээлтийг гүйцээн хийх ба үүнтэй холбогдон гарах бусад нэмэлт зардлуудыг уурхайн 
ашиглалтын лиценз эзэмшигч хариуцна. Хэрэв уурхайн ашиглалтын лиценз эзэмшигч нөхөн 
сэргээлтийг БОХТ-ны дагуу бүрэн гүйцэт хийсэн бол уг байршуулсан мөнгийг уурхайн 
ашиглалтын лиценз эзэмшигчид нь буцаан олгодог байна. Агентлаг нь уурхай батлагдсан 
БОХТ-ий дагуу ашиглагдаагүй тохиолдолд үйл ажиллагааг нь зогсоох эрхтэй байдаг.  
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Уурхайн Хаалтын Менежментын Төлөвлөгөө нь Монголын засгийн газрын шаардлагуудын 
хүрээнээс халин олон улсын тэргүүлэх туршлагуудын шаардлагын дагуу (жишээлбэл, ЕХ-ны 
Уурхайн хаягдлын 2006/12/EC заавар ба ОУСК-ийн Уурхайн БОЭМАА-ны удирдамжууд) 
уурхайн бүрэн хаалтын зардлуудыг уурхайн үйл ажиллагааны туршид байршуулаж буйг 
хариуцах тогтолцоогоор хангана.  

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг D21: Уурхайн хаалт 
ба нөхөн сэргээлтийн хамрах хүрээ-нээс үзнэ үү.  
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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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