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5. БОЛОМЖИТ НӨХЦӨЛҮҮДИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

5.1 ОРШИЛ 

Олон улсын Санхүүгийн Корпорац (ОУСК)-ын Нийгэм, Байгаль орчны тогтвортой байдлын 
Гүйцэтгэлийн Стандартад

1
 төслийн оновчтой хувилбаруудыг тодорхойлох үнэлгээг хийх 

шаардлагыг тусгагдсан байдаг.  Үүнд: 

 “Илэрхий сөрөг янз бүрийн, буцаан сэргээгддэггүй, урьд өмнө  тохиолдож байгаагүй нөлөөлөл 
бүхий төслүүд нь маш өргөн хүрээг хамарсан нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
хийх шаардлагатай болдог. Энэхүү үнэлгээнд техникийн болон санхүүгийн оновчтой 
хувилбаруудыг тэдгээр нөлөөллүүдийн эх сурвалж болон санал болгож буй хамгаалах арга 
хэмжээг сонгож авсан үндэслэлүүдийн хамт хянан шинжилж үздэг.  

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-ны Гүйцэтгэлийн шаардлага 1 болох Байгаль  
орчин, нийгмийн үнэлгээ, менежмент

2
 -д мөн ижил шаардлага тавьдаг..  

Оюу Tолгой төслийн хувьд дараах үйл ажиллагаануудад боломжит нөхцөлүүдийн үнэлгээ 
хийгдсэн. Үүнд: 

 Уул уурхайн олборлолтын хувилбарууд болон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээний  

 боломжит хувилбарууд; 

 Усан хангамж ба ус дамжуулах хоолой татах хувилбарууд; 

 Эрчим хүч ба цахилгаан дамжуулах шугам; 

 Хаягдлын менежмент; 

 Нисэх буудлын байршлууд; 

 Баяжмалын Хятадын хил хүртэлх тээвэрлэлт (борлуулалтын цэг); ба  

 Ажиллах хүчний орон сууц. 

Энэхүү бүлэгт “төсөл хэрэгжихгүй” нөхцөлийг мөн авч үзсэн. 

5.2 “ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИХГҮЙ” байх үеийн дүр зураг 

“Төсөл хэрэгжихгүй” байх тохиолдолд уурхайн ашиглалтын лиценз олгогдохгүй ба төслийн үйл 
ажиллагаанд зөвшөөрөл олгохгүй учир төсөл хэрэгжих боломжгүй болох нөхцөл үүсэх юм. Доорх 
Хүснэгт 5.1-д төсөл хэрэгжих болон хэрэгжихгүй байх тохиолдлуудын нийгэм, эдийн засаг, байгаль 
орчны гол үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн харуулав.      

 

Хүснэгт 0.1: Төсөл хэрэгжих болон төсөл хэрэгжихгүй тохиолдлуудын харьцуулалт 

Нөлөөллийн 
төрөл 

“Төсөл хэрэгжихгүй” тохиолдол Т”өслийн хэрэгжих” тохиолдол 

 

Төсөв санхүү 
болон  үндэсний 
эдийн 

засагт үзүүлэх 

нөлөөлөл 

Өнөөгийн нөхцөл байдалд төдийлөн 
өөрчлөлт орохгүй ба Ханбогд сумын 
төсвийн орлого нь мал аж ахуй ба бага 
хэмжээний хөдөө аж ахуй дээр 
тулгуурласанхэвээрээ байна. 

Шинэ мэдлэг, ур чадваруудыг эзэмших, 
сурах бололцоо байхгүйгээс Ханбогд 
сумын хөгжил тааруу хэвээр үлдэнэ.   

Үндэсний хэмжээнд эдийн засаг  нь 
хөдөө аж ахуйд тулгуурлагдах ба 
ажилгүйдэл, тогтвортой бус ажил 

Төслийн үйл ажиллагаа,  эдийн засгийн холбогдох бүтээн 
байгуулалт ба туслан гүйцэтгэх үйл ажиллагаануудаас   
Засгийн газар ихээхэн хэмжээний татвар, хувь, ноогдол 
ашиг авна. 

Хөдөө аж ахуй (ХАА)-н салбарын орлого буурахгүй 
төдийгүй бүтээмж нь өндөрсөнө.  

Эндээс гарах үр ашгийг хураангуйлан үзүүлбэл:  

 Татвар, хувь, ноогдол ашгаас Засгийн газар ихээхэн 
орлого олно; 

 Шууд бус арилжааны үйл ажиллагаанууд 

                                                      

1
 Гүйцэтгэлийн Стандарт 1, догол мөр 9 

2
 Гүйцэтгэлийн Стандарт 1,догол мөр 9 
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Нөлөөллийн 
төрөл 

“Төсөл хэрэгжихгүй” тохиолдол Т”өслийн хэрэгжих” тохиолдол 

эрхлэлтийн түвшин өндөр байна.  ихэссэнээр Өмнөговь аймгийн татварын орлого ба 
эдийн засгийн үйл ажиллагаа идэвхижинэ; 

 Монгол улсад уул уурхайн шилдэг технологи 
нэвтрэх төдийгүй бүс нутагт энэхүү технологийг 
өргөнөөр ашиглана; 

 Мэргэжлээрээ одоогоор ажиллах боломжгүй байгаа 
монголын мэргэжилтэнгүүд Монголдоо 
мэргэжлээрээ ажиллах боломж бүрдэнэ; 

 Многолын мэргэжилтнүүдийг шинэ технологид 
сургаж бэлтгэж менежментийн дадлага 
туршлагатай болгон, ялангуяа боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ихээхэн мэргэшинэ; ба 

 Дотоодын аж ахуйн нэгжүүд болон ханган 
нийлүүлэх үйлдвэрүүд Төслийн нөлөөллийн бүсэд 
болон Монгол улс даяар бий болж хөгжинө. (жишээ 
нь ХАА-н бүтээгдэхүүн, цэвэрлэгээний ба хүнсний 
хангамжийн үйлчилгээ, дэд бүтэц, барилга угсралт, 
техник засвар болон төслийн үйл ажиллагаанд 
шаардагдах хог хаягдлын менежмент зэрэг 
үйлчилгээнүүд).  

Үүсч болох сөрөг нөлөөллүүд: 

 Засгийн газар зөвхөн уул уурхайн олборлох 
үйлдвэрлэлээс бий болох баялагт анхаарал 
хандуулснаар бусад төрлийн бизнес болон 
үйлчилгээнүүдийн хөгжил орхигдож бараа 
бүтээгдэхүүний хэлбэлзэлд өртөх магадлалтай;  

 Боломжит орлого нэмэгдсэнээр инфляцийг 
хөөрөгдөх магадлалтай: ба 

 Засгийн газрын төлөвлөлт, татварын буруу 
бодлогын улмаас хүн амын дунд баялагийн тэгш 
бус хуваарилалт бий болно. 

Нийгэм, эдийн 
засагт үзүүлэх 
нөлөөлөл 

Өнөөгийн байдалд өөрчлөлт 
гарахгүйгээс гадна дараах сөрөг 
нөлөөллүүд үүснэ. Үүнд: 

 Ажил эрхлэлтийн хязгаарлагдмал 
боломж; 

 Сургагдсан болон техникийн 
өндөр мэргэжсэн боловсон 
хүчнүүд томоохон хотууд руу буюу 
нутгаас гадна хэрэгжих төслүүд 
рүү бөөнөөрөө шилжих; 

 Залуу үе дүрвэн шилжсэнээр хүн 
ам зүйд өөрчлөлт гарах; 

 Усны нөөцийн хомсдол,  хатуу 
ширүүн өвөл, болон бэлчээрийн 
талхлалт зэрэг нь ХАА-н 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
хязгаарлана;  

 ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 
буурснаар худалдааны туслах 
чанарын үйл  ажиллагаануудыг 
(жишээ: бордооны зах зээл ба 
худалдаа г.м.) буурахад хүргэнэ; 
ба 

 Төсөл хэрэгжихгүй байснаар 
байгалийн баялаг ашиглагдахгүй 
үлдэж; үйл ажиллагааны үр ашгийг 
нь хүртэж чадахгүй бөгөөд бүс 
нутгийн ба үндэсний хэмжээнд 
сөрөг үр дагаварууд 
хуримтлагдахгүй. 

Төсөл нь ажлын байрыг ихээхэн нэмэгдүүлж ажиллах 
хүчээ орон нутгаас түүний дотор Өмнөговь аймаг ба 
Ханбогд сумаас авч ажиллуулна. 2011 оны 12 дугаар сар 
гэхэд Барилгын ажилчдын тоо 14,800 хүрсэн нь тухайн 
үедээ Монгол улс дахь хамгийн их ажилчидтай төсөл 
болгосон юм. Үүний 10,000 гаран ажилчид буюу 
ойролцоогоор 67% -ийг Монгол иргэд бүрдүүлж байсан 
байна. Үүнээс гадна Оюу Толгой нь сургалтаар 
бэлтгэгдсэн ажилчдыг Монголын эдийн засагт гаргаж 
байгаагийн хажуугаар нэмэлт 3,300 Монгол ажилчдыг 
сургалтанд хамруулж байгаа бөгөөд эдгээр нь цааш 
ажилчдыг сургах юм.  Уурхайн  үндсэн үйл ажиллагааны 
явцад нийт ажилчдын тоо 3000-4000 болно. 

Төслийн эерэг нөлөөлөлүүд: 

 Ажлын байрны гол боломжууд: Барилга ажлын үе 
шатны ажиллах хүчний  60%, үйлдвэрлэлийн үйл  
ажиллагааны ажиллах хүчний 90% нь монгол улсын 
иргэн байна; 

 Төслийн ажиллах хүчний ихэнх хэсэг тухайн бүс 
нутагтаа тогтмол суурьшиж ажиллана;  

 Орон нутгийн хот, тосгод өндөр орлоготой тогтвор 
суурьшилтай оршин суух иргэдтэй болсноор 
боломжит орлого нь дээшилж худалдааны үйл 
ажиллагааны боломжууд өргөжинө;  

 Орон нутгийн ХАА-н бүтээгдэхүүний зах зээл 
өргөжин тэлнэ; 

 Төслийн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн дараах 
боломжит ашиг тус нь гүний худгийн усыг аюулгүй, 
найдвартай ашиглах, барилга байгууламжийг дахин 
ашиглах, ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд нөхөн 
сэргээгдсэн газрыг ашиглах боломж зэргийг 
багтаана.  
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Сөрөг нөлөөлөлүүд : 

 Бий болсон хот, тосгодод нутгийн бус ажиллах 
хүчин шилжин ирж төвлөрөх, ингэснээр эрүүл 
мэндийн сөрөг нөлөөллүүд нэмэгдэх; 

 Оршин суугчдийн (уурхайн талбайн гаднах оршин 
суугч) тоо нэмэгдсэнээр орон нутгийн үйлчилгээний 
байгууламжууд болох эмнэлэг, сургуулийн ачаалал 
нэмэгдэх; ба 

 Бэлчээрийн талбай багасанаар бэлчээр болон 
худаг ашиглах боломжийг багасах. 

 

Усны нөөцийн 
хорогдол 

 

 

Усны нөөц ашиглагдах байдал Өмнөговь 
аймгийн худалдаа ба ХАА-н салбарын 
хөгжилд хязгаарлалт учруулсаар байх 
болно.  

 

Үйлдвэрийн усыг одоогоор хэрэглэгдээгүй байгаа ба (энэ 
БОННБҮ-ий үр дүн дээр үндэслэн) малчдын ундны усны 
эх үүсвэр болсон гадаргын уст давхаргатай харилцан 
хамааралгүй Гүний хоолойн гүн уст давхаргаас татаж 
авна. Ингэснээр, ундны усны эх үүсвэр ба малчдын усны 
худгуудад сөрөг нөлөөлөл төдийлөн үүсэхгүй.   

Саармаг нөлөөлөл: 

 Гүний хоолойн уст давхаргын бүсийн усны 
хэрэглэгчдэд төслийн үйл ажиллагаа сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй; ба 

 Шаардлагатай тохиолдолд малчдад шинээр худаг 
гаргаж өгөх болно. 

Эерэг нөлөөлөл: 

 Ханбогд сумын төвлөрсөн усан хангамжийн 
салангид шугам хоолойг Оюу Tолгой/АХБ хамтран 
төлөвлөж байна; 

 Засгийн газрын ба бусад боломжит хэрэглэгчид  
нарт зориулан Монгол улсын хууль дүрэм ба том 
хэмжээний үйлдвэрлэлийн олон улсын тэргүүлэх 
туршлагын дагуу усны хайгуул, олж тогтоолт ба 
ашиглах зөвшөөрөл авах зэргийн жишиг судалгаа 
хийх; ба   

 Усны асуудлаар орон нутгийн иргэдэд Оюу Tолгойн 
мэргэжилтнүүд зөвлөгөө өгөн дэмжин ажиллах.  

Сөрөг нөлөөлөл: 

 Ажлын байрны боломж нэмэгдсэнээр нутгийн 
оршин суугчдын тоо нэмэгдэж орон нутгийн ундны 
усны хэрэгцээ нэмэгдэнэ. 

Амьдрах орчны 
эвдрэл/доройтол 

Одоогийн газар ашиглалтын байдал 
өөрчлөгдөхгүй; газрын төрх нь улирлын 
чанартай борооны ус ба салхины 
элэгдэл, шим муутай хөрс, ургамлын 
гарц муу, бэлчээрийн талбайн 
хязгаарлагдмал байдал зэрэг элэгдэл ба 
сэдрэлтэнд орсон хэвээр байна. Газар 
ашиглалт нь малчдын бэлчээрийн 
газрыг ихээхэн хязгаарлана. 

Уурхайн олборлолтын бүс, Оюу Толгой/ Гашуун Cухайт 
дэд бүтцийн зурвас ба Гүний Хоолойн ус дамжуулах 
шугам хоолой зэрэг нь шууд нөлөөлөлд өртөнө.  

Уурхай хаагдсаны дараа нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
уурхайн талбай ба төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх 
газруудад хийнэ.  

Эерэг нөлөөлөл: 

 Нөхөн сэргээлтийн ажил нь бэлчээрийн бүтээмжийг 
сайжруулах менежментийн хөтөлбөрийг дэмжих 
зорилгоор уурхайн нийт талбайн  ургамлан бүрхэвч 
нэмэгдүүлэх юм; ба 

 Хятадын хил хүртэлх баяжмал тээвэрлэлтийн зам 
нь хатуу хучлагат зам байна. Энэ нь тоосжилтыг 
багасгаж олон салаа хучилтгүй зам байгуулахаас 
зайлсхийх боломжтой. 

Сөрөг нөлөөлөл: 

 Төслийн физикийн ул мөрийн улмаас уурхайн 
лицензит талбайн  64 км

2
, нисэх буудлын талбайн 

1.5 км
2
,усны цооногийн талбай/ус дамжуулах шугам 

хоолойн зурвасын 1.3 км
2
 талбайн орчин шууд 

сүйрэлд өртөнө. Гашуун Сухайт хүртэлх замын 
дагуух  15 м өргөнтэй 19.4 км

2
 талбайтай шугаман 
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дэд бүтэц ба үлдсэн зам нь урьд нь байсан жим 
дээр баригдах учир бага нөлөөлөд өртөнө; 

 Уурхайн лицензит талбайн үйл ажиллагааны ул мөр 
Ундай голын нийт 52 га унаган орчин, тэр дундаа 
Бор-Овоо булаг мөн нийт 7 га бүхий жижиг усны түр 
урсгалуудыг устана;  

 Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлд 
нөлөөлөх хамгийн том нөлөөллүүдийн нэг нь 
барилгын болон уурхайн үйл ажиллагаа, дэд 
бүтцийн хөгжлийн улмаас амьтдын амьдрах орчин 
ба сүрэг толгойд гарах бутрал юм. Гашуун 
Сухайтын чиглэлийн сайжруулсан зам нь цаг 
хугацааны дараа амьтдын шилжилт, нүүдэлд 
хамгийн том саадыг учруулна. Хэдийгээр Говийн 
бүс нутагт сайтар судласан мэдээлэл байхгүй ч  
машины хөдөлгөөн өдөрт  2000 машинаас их байх 
тохиолдолд зэрлэг амьтдад ноцтой нөлөөлөл учрах 
нь тогтоогдсон; 

 Дэд бүтцийн хөгжлийн улмаас зэрлэг амьтдын, тэр 
дундаа Азийн хулан, хар сүүлт зэргийн амьдрах 
орчинд учрах  дам нөлөөлөл нь Хурцадмал эрсдэл 
ба аргаль ба жороо тоодог зэрэг амьтдын  нь Өндөр 
эрсдэлд багтана. Олон төрөл зүйлийн гол амьтад 
төслийн дэд бүтэц ба үйл ажиллагааны улмаас 
тухайн бүс орчмоос дайжих магадлалтай. 

5.3 УУРХАЙН ОЛБОРЛОЛТЫН ХУВИЛБАРУУД 

Оюу Tолгой төслийн боловсруулалт ба үнэлгээний хүрээнд уурхайн олборлолтын өөр өөр арга 
замуудыг судалж үзсэн. 

Төслийн ашигт малтмалын  нийт нөөцийн хүрээнд хэд хэдэн орд газруудыг (Өмнөд Оюу болон 
Хюго Даммет ордууд) олж тогтоосон юм. Эдгээр ордуудын олборлох аргын боломжит хувилбарууд 
нь ордын гүнээс хамааран блокчлон олборлох болон ил уурхайн аргаар ашиглах зэрэг юм. 

Уулын төлөвлөгөөнд тусгаснаар Өмнөд Оюу ордыг ил уурхайн аргаар, Хюго Дамметийн ордыг 
блокчлон олборлох аргаар ашиглана.    

Ил уурхайн олборлолт 

Өмнөд Оюу орд нь харьцангуй бага агуулгатай (зэсийн концентраци) ба бага гүнд оршдог тул ил 
уурхайн аргаар олборлоно. Ил уурхайн арга нь гадаргуун ойролцоо хүдрийг олборлох хамгийн 
оновчтой арга юм. Гадаргуугаас доош гүнд нэмэлт нөөц илрүүлсэн бөгөөд энэ гүний бүсийг 
блокчлолтын аргаар олборлох юм.  

Блокчлон олборлох арга 

Өмнөд Оюу ордын гүний  хэсгүүд болон Хюго Даммет орд нь нэлээд гүнд орших бөгөөд ил уурхайн 
аргаар олборлох боломжгүй. Хюго Даммет ордын хэмжээ болон жигд тархалттай шинж чанар зэрэг 
нь блокчлон олборлох аргыг сонгоход хүргэсэн. Энэ нь далд уурхайн аргууд дунд нэг тонн хүдрийг 
хамгийн бага өртгөөр олборлох үр дүнтэй арга юм. Блокчлон олборлох аргыг хэрэглэснээр гаргаж 
авах хүдрийн хэмжээ хаягдал чулуулагтай харьцуулбал хамгийн өндөр түвшинд байх тул  ил 
уурхайн хаягдал чулуулгын овоолгоос гадна өөр нэмэлт хаягдал чулуулгын овоолго байгуулах 
шаардлагагүй болдог. Олборлосон хүдрээс ашигт эрдсийг нь ялган боловсруулах ба хаягдлыг 
Хаягдал  Хадгалах Байгууламж руу шилжүүлэх юм. Үүнээс гадна блокчлон олборлох арга нь 
гадаргуунд үзүүлэх нөлөөлөл бага ба ил уурхайтай харьцуулахад хөрсний суултын бага бүстэй . 

Бага зэрэг ул мөр үлдээдэг  блокчлолтын арга нь дэлхийн хэд хэдэн оронд ашиглагдаж буй 
найдвартай, аюулгүй, зардал багатай олборлолтын арга юм. Энэ аргыг ижил төстэй  нөхцөл 
байдалд  хэрэглэж буй уурхайнуудаас дурдвал: Индонезийн хүдрийн гүний бүсийн уурхай, 
Колорадагийн Хендерсоны уурхай, Австралийн Нордпарк уурхай, Өмнөд Африкийн Палаборийн 
уурхай зэрэг багтана. 
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Блоклон олборлох аргад ил аргаар малтах шаардлагагүй боловч “уналтын бүс” нь газрын суултын 
улмаас эрдсүүдийг блокчлон гаргаж авсан бүсийн  дээр үүсдэг.  

5.4 УС ХАНГАМЖИЙН ХУВИЛБАРУУД 

Ус бол төслийн байгаль орчин болон нийгмийн менежментийн холбоотой хамгийн хурцадмал 
асуудал юм. Тус компани төслийн үйл ажиллагааны туршид Оюу Tолгойн усны хэрэглээ сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй байгаа болон хэрэглэгчууд усны хамгийн сайн менежментийн туршлагуудыг 
хэрэгжүүлж буйг баталгаажуулан орон нутгийн ард иргэдтэй ойр, нягт хамтран ажиллах үүрэг 
хариуцлагатай ажиллаж байна.  

Tөсөл нь хур тунадас бага ордогийн улмаас гадаргуун усны хязгаарлагдмал нөөцтэй Өмнийн 
Говийн бүсэд оршдог. Гүний усны нөөц бас хязгаарлагдмал, ялангуяа ундны усны хангамж нь 
газрын гадаргууд ойр орших уст давхаргаас хангагддаг. Энэхүү ундны усны нөөц нь (газрын 
гадаргуун ба гүехэн уст давхаргуудын) уул уурхайн бүтээн байгуулалттай холбоотой орон нутгийн 
хүн ам өсөлтын улмаас хүнд байдалд орж байгааг судалгаанууд харуулсан. Уурхайн үйл 
ажиллагаанд гүний уст давхаргын усыг ашиглаж байгаа боловч бүсийн гүний ихэнх ус нь чулуужсан 
уст давхаргынх бөгөөд богино хугацаанд “нөхөн сэргэгдэхгүй” ус байдаг – дахин дүүргэгдэхэд зуу 
буюу мянган жил шаардлагатай. өмнийн Говийн бүсийн усны хязгаардмал хангамжийн асуудлыг 
янз бүрийн төвшинд Монгол улсын Засгийн газар болон олон улсын байгууллага түүний дотор 
Дэлхийн Банк

3
 хүлээн зөвшөөрсөн байна. 

Энэхүү асуудлыг хүлээн зөвшөөрч, ойлгосны үндсэн дээр Оюу Tолгой нь одоо байгаа усны нөөцийг 
хянамгай авч үзэж, боломжит хувилбаруудад өндөр түвшний үнэлгээ хийж, энэхүү асуудлыг 
нарийвчлан шүүн хэлэлцсэн юм. Үүнээс гадна, усны эх үүсвэрүүдийн боломжит хувилбаруудыг 
үнэлэн цэгнэхийн зэрэгцээ төслийн зүгээс ус нь хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл гэдгийг сайн олйгож 
байгаа тул цаашид уурхайн бүх үйл ажиллагаандаа усны хэрэглээг багасгах арга замыг хайж буй 
бөгөөд энэ талаар Хэсгүүд C5: Усны Нөөцөнд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ ба D7: Усны Нөөцийн 
Менежментын Төлөвлөгөө зэрэгт дэлгэрэнгүй тусгасан болно. 

Бүсийн байгаль орчны үнэлгээ – Усны хэрэглээ ба нөөц 

Өмнийн Говийн бүсийн усан хангамж нь зөвхөн гүний усаар хангагддаг. МАА болон нийтийн усан 
хангамж нь ихэвчлэн цас болон борооны усаар тэжээгдэх уст давхарга бүхий уламжлалт гар 
худгуудаас бүрэлддэг. Үйлдвэрлэлийн ус хангамжийн зориулалтаар ашиглах гүний ус нь тухайн 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын шаардлагыг хангахуйц гүний ус агуулагч давхарга дээр түшиглэх 
бөгөөд гадаргуун ус, гүехэн уст давхаргууд нь энэхүү хэрэгцээг үл хангана. 

Дэлхийн банк нь Өмнийн Говийн бүсийн байгаль орчны үнэлгээ
4
 болон бүсийн гүний усны үнэлгээг

5
 

хамтад нь хийсэн. Дэлхийн Банкны эдгээр судалгаанууд нь Өмнийн Говийн бүсийн газрын гүний 
усны нөөцийг олж тогтоох, төлөвлөх ба зохицуулах ерөнхий үндэс суурь болж өгсөн байна. Энэхүү 
хэсэгт Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний гүний усны хэрэгцээ ба усны нөөцийн талаарх 
Дэлхийн Банкны хэлэлцүүлэг болон Дэлхийн Банкны бүсийн гүний усны үнэлгээг тоймлон үзүүлэв. 

Дэлхийн Банкны бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ нь газар, усны нөөц, нийтийн дэд бүтэц, 
агаарын бохирдол зэрэг байгаль орчны өргөн цар хүрээг хамарч хийгдсэн бөгөөд нөлөөлийн 
үнэлгээг дараах хоёр тохиолдлоор хийсэн юм:  

 Одоогийн үйл ажиллагаа явуулж буй болон уурхайн төлөвлөгдсөн төслүүд (Төсөл зэрэг) 
үргэлжилж буй   “суурь нөхцөл”-ийн тохиолдол нь таамагласан; ба 

  “Илүү эрчимжсэн нөхцөл”-ийн тохиолдол нь тухайн бүсэд шинээр уул уурхайн төслүүд 
хэрэгжиж эхлэхийг таамагласан.  

                                                      

3
А.Туиноф ба Н.Буянхишиг . 2010 он.  Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол улсын 

хэлэлцүүлгийн бүтээл, Зүүн Ази ба Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон Ди.Си: 
Дэлхийн Банк 

4
 Т.Валтон. 2010 он. Өмнийн говийн бүсийн байгаль орчны үнэлгээ.   Монгол улсын Хэлэлцүүлгийн бүтээл, 

Зүүн Ази ба Номхон далайн орнуудын ТогтвортойХхөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон Ди.Си. Дэлхийн Банк 

5
 Op cit 
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Бүсийн үнэлгээгээр тодорхойлсон гүний усыг ашиглах үйл ажиллагаанаас үүсэх 
боломжит нөлөөллүүд 

Бүсийн байгаль орчны үнэлгээ нь уурхайн үйл ажиллагааны үед гүний усыг ашиглахтай холбоотой 
үүсэх дараах боломжит нөлөөллүүдийг тогтоосон: 

 Ил уурхайн хөрс хуулалтын улмаас усны түвшинг татраах, булаг болон уурхайн эргэн тойронд 
3 – 7  км-ын радиус дотор орших гадаргуун уснаас тэжээгддэг гүний үндэстэй ургамалуудад 
сөргөөр нөлөөлөх “суултын амсар” үүсэж уурхайн эргэн тойрны бүсийг усгүйжүүлэлтэнд 
хүргэнэ; ба.  

 Үйлдвэрийн усан хангамжийг гүний уст давхаргаас хангах ба бүх тохиолдолд, уг гүний усыг 
эрдсийн өндөр агуулга ундны зориулалтаар ашиглах боломжгүй болгодог тул  уурхайн ажиллах 
хүчний ундны усыг өөр эх үүсвэрээс хангах шаардлага үүснэ.  

“Суурь нөхцөл” хувилбараар авч үзвэл үйлдвэрийн усны нийт хэрэгцээ өдөрт 136,000м
3 

байхаар 

үнэлгээгээр тооцоолсон хэдий ч санал болгосон олон бусад төслүүдийн талаарх мэдээлэл , 

тодорхой бус хязгаарлагдмал байгаа тул “илүү эрчимжүүлсэн нөхцөл”-ийн тохиолдлын тооцоог 

гаргах боломжгүй байгаа юм.  

Бүтээн байгуулалтын улмаас ихсэх усны хэрэглээний  “илүү эрчимжүүлсэн нөхцөл”-ийн таамаг 

нөөцийн тооцоогоор Өмнийн говийн бүсийн гүний усны боломжит нөөц (өөрөөр хэлбэл, богино 

хугацаанд, хэтрүүлэн хэрэглэхээс зайлсхийн тодорхой шалгуурын дагуу уст давхаргаас гаргаж авах 

боломжтой хэмжээ)-өөс 2020 
6
 оны эхэн гэхэд л давж гарч болзошгүй. Энэ нь бүсийн зарим хэсэгт 

тэрхүү хугацаанаас ч өмнө, бусад газарт арай хожуу илрэх боломжтой; хугацаа нь орон нутгийн 

эсвэл дэд бүсийн усны хэрэгцээ болон тэдгээр хэрэгцээний төвүүд уст давхаргаас боломжийн үнэ 

өртгөөр авах боломжит усан хангамж зэрэг хоорондын нийцэх эсвэл үл нийцэх эсэхээс хамаарна. 

Иймээс, усан хангамж нь Өмнийн Говийн бүсийн өсөлт хөгжлийн хязгаарлалт болох бөгөөд зарим 

төлөвлөгчид энэхүү хязгаарыг ирээдүйн хөгжлийн төслийн саналуудыг судалж үзэхэд ашиглагдана 

хэмээн баталж байна.  

Үнэлгээнд хэлэлцэгдсэн өөр нэг хувилбар бол бусад бүсээс нэмэлт ус татах асуудал юм. Техник, 

эдийн засгийн урьдчилсан үндэслэлээр Монголын хойд хэсгийн голын ай саваас гадаргуун ус татах 

хоёр боломжийг тодорхойлсон. Хэрлэн голоос Говийн бүс рүү татах ус дамжуулах хоолойн төсөл 

нь Шивээ-Овоо, Сайншанд болон Замын-Үүд чиглэлүүдийг дайрч, Цагаан Суврагын зэсийн уурхай 

руу салаалсан 540 км урт хоолойгоор секундэд 1500 литр буюу өдөрт 130,000 куб метр усыг 

дамжуулах боломжтой юм. Орхон голоос Говь руу татах усны шугам хоолойн төсөл нь Мандалговь, 

Даланзадгад руу салаалсан 740 км урт хоолойгоор секундэд 2500 литр буюу өдөрт 215,000 куб 

метр усыг Таван Толгой, Оюу Tолгой хүртэл дамжуулах юм. Хэрлэн-Говь болон Орхон-Говь усны 

шугам хоолойн төслүүд нь говийн бүсийн байгаль орчны үнэлгээгээр боловсруулсан илүү 

эрчимжүүлсэн нөхцлийн хүрээнд багтсан.  

Дээр дурдсанаар уг үнэлгээнд үйлдвэрийн усны хэрэгцээний бүсийн гүний усны хангамж хир зэрэг 

тогтвортой байх нь хэрэгцээ болон нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдлын зохицуулалтаас хамаарна 

хэмээн дүгнэжээ. Бүс нь ашигт малтмалаар баялаг хэдий ч, тэрхүү ашигт малтмалыг олборлох 

боломж нөхцөл нь усны хангамжийн хүртээсжтэй байдлаас шалтгаалан хязгаарлагддаг. Хур 

тунадас багатай учир гадаргуун усны тогтмол нөөц бага ба уур амьсгалын өөрчлөлтын хур 

тунадасны давтамжинд нөлөөлөх нөлөөллүүдийн тодорхойгүй тул тус бүсийн хөгжлийн шийдвэр ба 

төлөвлөлтийг боловсруулахад эхнээс нь усан хангамжийн асуудлыг анхаарч үзэх ёстой болохыг 

бүсийн үнэлгээгээр тогтоосон.    

  

                                                      

6
 Акасиа ус, 2009. Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. 2010 он.  Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол 

хэлэлцүүлгийн илтгэл, Зүүн Ази болон Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон 
Ди.Си.: Дэлхийн банк. 
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Бүсийн усны хүртээмжтэй байдал 

Дэлхийн Банкны бүсийн гүний усны үнэлгээ нь нийтийн усны хэрэгцээ Өмнийн Говийн бүсийн дан 

ганц гүний гүехэн усны хангамжаас хамаардаг болохыг тогтоосон. Мал сүрэг ба нийтийн ундны 

усыг бороо, цасаар тэжээгддэг уст давхаргын уламжлалт гүехэн болон гүний худгуудаас авдаг. Уул 

уурхай болон ашигт малтмалын боловсруулалтын их хэмжээний усны хувьд илүү гүн уст 

давхаргуудаас авах боломжтой. Эдгээрийн ихэнх нь хурдасны ус агуулах – өөрөөр хэлбэл,  

өнгөрсөн хугацаанд геологийн өөрчлөлтөөр сэргээгдэх нөөцөөс таслагдсан байсан – ба хужир 

ихтэйн улмаас ундны усанд тохиромжгүй байдаг.  

Уул уурхайн компаниуд усны шинэ эх үүсвэрийг хайж усны боломжит гарцыг судлан шалгаж 

байгаатай холбогдуулан нөөцийн талаарх шинэ мэдээллүүд өөрчлөгдөхөөс хамааран Өмнийн 

Говийн бүсийн гүний усны нөөцийн тооцоо байнга өөрчлөгдөж ирсэн. Уламжлалт таамаглалын 

дагуу гаргасан сүүлийн үеийн тооцоогоор, гүний усны боломжит нөөц ирэх 25 – 40
7
 жилд өдөрт 

500,000 куб метр байна хэмээн тооцоолжээ. Хэдий тийм ч, тэрхүү нөөцөнд их хэмжээний хурдасны 

гүний ус байгаа учраас усыг ийм хурдаар олборлох боломжгүй. Жилд
8
 1 миллиметр ус нөхөн 

сэргэгдэнэ гэж тооцоолвол өдөрт ойролцоогоор 285,000 куб метр усыг бүхэлд нь Өмнийн Говийн 

бүсийн гүехэн уст давхаргуудаас гаргаж авах боломжтой ажээ.   

Ус хэрэглээний одоогийн байдал болон ирээдүйн төлөвлөлт  

Одоо үйл ажиллагаагаа явуулж буй болон ойрын ирээдүйд үйл ажиллагаа нь эхлэх уул уурхай 

болон ашигт малтмалын боловсруулалтын үйл ажиллагаанд өдөрт 240,000 куб метр ус хэрэглэнэ 

гэсэн тооцоог Дэлхийн Банкны үнэлгээгээр гаргасан. Одоогийн байдлаар, мал амьтан болон суурин 

ба хөдөөгийн хүн амын нийт усны хэрэглээ өдөрт ойролцоогоор 40,000 куб метр байна. Өмнийн 

Говийн бүсийн 3 төв суурин газрууд нь нийтдээ усны цооногоос өдөрт 6500 куб метр ус хэрэглэдэг. 

Нэг хүнд ногдох усны дундаж хэрэглээ нь өдөрт 110- 130 литрын хооронд хэлбэлзэж байна. 

Хөдөөгийн хэрэглээ гэдэгт хувийн усны хэрэгцээг хангах малчдын худаг, уст цэгүүд болон сумын 

төвүүдийн гүний худаг зэрэг хамаарах бөгөөд өдөрт нийтдээ ойролцоогоор 6200 куб метр буюу нэг 

хүнд ногдох усны хэмжээ өдөрт 10-30 литр гэсэн тооцоо гарсан байна. Малын хэрэгцээнд өдөрт 
9
 

32,000 куб метр ус хэрэглэгддэг байна.  

Цөл болон цөл хээрийн бүсүүдэд ойролцоогоор 30,000 орчим жижиг худаг байдаг гэж тооцоолсон 

ба социализмийн үед засгийн газраас олон тооны гар худаг гарган төрөөс хамгаалж байсан. Ихэнх 

механик худгууд нь нэг бол эвдэрч муудсан (хөдөлгүүр, насос, эрэг боолт зэрэг) үгүй бол 

тэдгээрийн гүний усны нөөц нь шавхагдсан байна.  

Уламжлалт аргын тооцоогоор, бүсийн төлөвлөгдсөн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд 2020 
10

 он 
хүртэл хангалттай гүний усны нөөц байгаа гэж үзсэн байна. Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны 
нөөцийн орон зайн тархалтын талаар дүн шинжилгээ хийхэд хангалттай мэдээлэл байхгүй байна. 
Дэлхийн Банкны үнэлгээгээр тогтоосон тоо баримтууд нь бүсийн бүтээн байгуулалтын усны 
хангамжийн хязгаарлалтын ойлголтыг харуулсан боловч эдгээр мэдээлэлийг газар ашиглалтын 
төлөвлөлтөд ашиглахад хангалтгүй байна. Тодруулбал, ижил уст давхаргаас усны хэрэглээгээ 
хангадаг хэд хэдэн уурхайн нийт хэрэгцээг төслийн онцлогт нийцсэн байгаль орчны үнэлгээнүүд 
болон ус олборлолтын эрхзүйн зөвшөөрлүүдийн хүрээнд авч үзэх шаардлагатай. Уул уурхайн - 
мал амьтан, хот, суурин болон хөдөөгийн хүн амын хэрэглээ – усны бусад хэрэглээтэй өрсөлдөх нь 
тухайн уурхайн ашиглах уст давхаргын онцлог шинжээс хамаарна. 

                                                      

7
 Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. 2010 он.  Өмнийн  Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол хэлэлцүүлгийн 

илтгэл, Зүүн Ази болон Номхон далайн орнууд, Тогтвортой хөгжлийн хэлтэс. Вашингтон ДС.: Дэлхийн банк 

8
 Акасиа ус, 2009. Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. 2010 он. Өмнийн говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол 

хэлэлцүүлгийн илтгэл, Зүүн Ази болон  Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон 
ДС.: Дэлхийн банк. 

9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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Усны нөөцийн эмзэг байдал 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн хур тунадасны хэмжээ буурахаас гадна Өмнийн Говийн бүсийн 

гүний усны нөөц төлөвлөгдсөн уул уурхайн бүтээн байгуулалт ба хүн амын өсөлтийн нөлөөлөлд 

эмзэгээр өртөнө гэж бүсийн үнэлгээнд үзсэн байна. Үүнд:  

 Хурдасны ус агуулсан уст давхарга нь нэг удаагийн нөөцтэй учраас, нөөц нь шавхагдах 

эсвэл багасах бол дахин сэргээгдэх боломжгүй болно. Иймд тэдгээрийг ашиглахдаа 

тусгайлан анхаарах шаардлагатай; 

 Гадаргуун уст давхаргатай босоо холбоотой гүний уст давхаргуудын урт хугацааны 

ашиглалт нь усны түвшинг багасгаж, нутгийн оршин суугчид болон малын аж ахуйн 

хэрэглээний гүехэн худгууд ширгэхэд хүргэнэ
11

;  

 Түүнчлэн, Гүний Хоолой зэрэг олон гүний уст давхаргууд хоорондын харилцаан үйлчлэх 

боломжийг хязгаарласан, харьцангуй нэвчилт багатай хад чулуугаар хүрээлэгдсэн 

онцлогтой Өмнийн Говийн бүсийн геологийн бүтэц нь уст давхаргууд хэвтээ харилцан 

холбооны боломжийг мөн анхаарч үзэх шаардлагатай;  

 Уурхайн ус шавхалт нь уурхайн эргэн тойронд 3-7 км радиуст орших газар нутгийн усны 

түвшинг бууруулахыг бөгөөд энэ нь булгууд ба худгууд зэрэг усны гүехэн эх үүсвэрүүдэд 

нөлөөлөх нөхцөл болдог талаар Оюу Tолгой төслийн мэдээлэл дээр үндэслэн бүсийн 

үнэлгээгээр тогтоосон байна; 

 Гадаргуун уст давхаргаар тэжээгддэг болон хоорондоо ойр орших худгууд нь насосоор усыг 

шахаж, татсанаар худаг тус бүрийн ойролцоо суултын амсар буюу усны түвшин бууралтаас  

үүсдэг бие биедээ таагүй нөлөөтэй үзүүлдэг. Түүнчлэн хэрвээ сэргээгдэх усны тооцоог нэг 

жилд 1 миллиметр байна гэж зөв тодорхойлсон бол 1 кв км талбайд нэг жилд зөвхөн 1000 

куб метр ус шинээр сэргээгдэх тул усны түвшний ийм хурдацтай татралтыг уст давхаргууд 

нөхөн гүйцэж чадахгүй; ба 

 Эцэст нь, гүехэн уст давхаргууд нь бохир ус, хатуу хог хаягдлын овоолгын шүүрсэн уусмал 

болон химийн бодисын асгаралт зэргээр бохирдох аюултай байдаг. Хэдийгээр бохирдлын 

хэмжээ одоогоор бага байгаа боловч хүн амын өсөлт ба хотын хөгжилтэй холбоотойгоор 

цаашид нэмэгдэж болно.  

Уурхайн ус шавхалтын нөлөөлөл болон усны хэрэглээ  

Бүсийн байгаль орчны үнэлгээгээр уурхайн ус шавхалт нь 70,000 га ч их хэмжээний талбайн усны 
түвшинг шууд багасгах болно гэдгийг тогтоосон байна. Уурхайн ойр орчмын газар нутгийн мал аж 
ахуй, ан амьтан, малчин өрхүүдийн хэрэглээний худаг ба булаг зэрэг нутгийн усны эх үүсвэрүүд 
уурхайн ойр орчмын үйл ажиллагааны шууд нөлөөлөлд өртөнө. Гадаргуун усны түвшингээс 
хамааралтай ургамлууд тэсвэрлэн ургах чадваргүй болох магадлалтай ба ингэснээр амьтдын 
амьдрах орчин, ургамлан бүрхэвч болон цөлжилтөнд нөлөөлөх юм. Өмнийн Говийн бүсийн 
газарзүйн хүрээнд нэгтгэн дүгнэвэл бэлчээрийн газарт нөлөөлөх нөлөөлөл бага байна гэж бүсийн 
үнэлгээгээр тогтоожээ. Орон нутгийн хэмжээнд, төслийн байгууламжүүдад зориулан ашиглагдах 
бэлчээрийн газраас малчид өөрсдөө нүүнэ хэмээн үзэж болох талтай. 

Бодит нөлөөлөл нь дунд зэрэг, орон нутгийн\бүсийн шинжтэй ба урт хугацаанд (уурхай хаагдсаны 

дараа хэдэн жилийн турш хэвээр байна) үргэлжилнэ гэж үнэлгээгээр дүгнэсэн. Усны түвшинд 

үзүүлэх ерөнхий нөлөөллийг бууруулах боломжгүй хэдий ч гол төлөв уул уурхайн компаниуд нөхөн 

сэргээх хэлбэрээр зарим нөлөөллүүдийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг хийж байна. Үүнд:  

 Усан хангамжийн шинэ цэгүүдийг одоогийн нөлөөлөд өртсөн худаг ба булгуудийн оронд 

гаргах;  

                                                      

11
 Ibid. 
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 Саус Гоби Сэндс компаний Овоот Толгойд хийж байгаатай адил уурхайн олборлолтын ойр 

орчимд байрлах булаг, шандыг сайжруулах болон хамгаалах; ба   

 Заг ба сибирийн хайлаас зэрэг ургах боломжгүй болсон  ургамлуудыг ус шавхалтын 

нөлөөллийн бүсээс гаднах талбайд дахин тарих ба хамгаалах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх 

замаар ургалтыг нь хянах. 

Ерөнхийд нь дүгнэвэл Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны нөөц “суурь нөхцөл”-ын тохиолдолд 

уурхайг тогтвортой хангах боломжтой гэж бүсийн үнэлгээгээр тооцоолжээ. Богино болон дунд 

хугацаанд усан хангамжийн хомсдолд орж болох газруудыг тодорхойлох бүсийн гүний усны 

хүртээмжийн талаарх мэдээлэл хангалтгүй байна. Ус ашиглалтын төлөвлөгөөны бодлогыг 

мэдээллэх, зарим уст давхаргуудыг хэтрүүлэн ашиглахаас сэргийлэхэд туслахийн тулд 

шаардлагатай мэдээллүүдийг цуглуулна. Гүний усны талаарх мэдээллийг цуглуулан хуримтлах ба 

зохицуулах мэдээллэл хадгалах санг байгуулах шаардлагатай. Хөгжлийг төлөвлөгчид нь Өмнийн 

Говийн бүсийн  хөгжил нь усны боломжит нөөцөөс давж гарахыг олж харсан тул үндэсний 

хэмжээнд урт хугацааны усны нөөцийн төлөвлөлт хийх нь чухал юм. Дунд ба удаан хугацааны 

төлөвлөлтийг мэдээллэх ба усны уламжлалт хэрэглээ ба хэрэгцээний нөлөөллүүдийг илрүүлэхэд 

оролцогч талуудыг өргөн хүрээтэйгээр татан оролцуулах зэргээр Өмнийн Говийн бүсийн эдийн 

засгийн хөгжилд усны хүртээмжтэй байдлын үзүүлэх хязгаарлалтыг ойлгох учиртай. Түүнчлэн уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллүүдийн талаарх чухал мэдээллүүдийг төлөвлөлтөнд ашиглах 

ёстой бөгөөд тодорхой бус зүйл гарсан нөхцөлд бүсийн үнэлгээгээр тогтоосон урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь тохиромжтой.  

Бүсийн үнэлгээгээр гүний усны нөөцийн талаарх хангалтгүй мэдээлэл нь урьдчилсан тооцоонд 
бэрхшээл учруулдаг ба зарим уурхайнуудад усны хэрэглээний талаарх мэдээлэл огт байхгүй байна 
хэмээн онцлон тэмдэглэжээ. Хэдий тийм ч, “илүү эрчимтэй нөхцөл”-ийн тохиолдлын бүтээн 
байгуулалтанд усны хэрэгцээ нь Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны боломжит нөөцөөс хэтрэх 
боломжтой юм. Энэхүү нөхцлийн тодорхой бус хэд хэдэн зүйлүүд байна. Үүнд: 

 Гүний усны хүртээмжтэй байдлын талаарх хангалтгүй мэдээлэл нь нөөцийн хязгаарыг 

тогтооход хүндрэл учруулж байна; 

 Шинэ уурхайнуудын бүтээн байгуулалтын хугацааны хамрах хүрээ болон хүн амын өсөлт 

тодорхойгүй байна; ба  

 Боловсруулалттай холбоотой шийдвэрүүдийг гаргах шаардлага хэвээр байсаар байна. 

(Жишээ нь, уурхайнууд угаасан нүүрс экспортлох уу эсвэл түүхий нүүрс экспортлох уу?)  

Ирэх 10 – 12 жилийн хугацаанд хүртэлх хугацаанд бүтээн байгуулалтыг дэмжих хангалттай гүний 
усны нөөц байгаа гэдэг нь бага зэрэг эргэлзээтэй байгаа ба магадгүй, уламжлалт тооцоогоор 25 
жил болох байх гэж бүсийн үнэлгээнд дурдсан. Учир нь төлөвлөгөөт бүтээн байгуулалт болон 
шаардлагатай нэмэлт бүтээн байгуулалтууд (жишээ нь, байр сууц)-ын усны хэрэгцээ нь дэд бүс 
нутгийн эсвэл орон нутгийн гүний усны боломжит нөөцөөс хэтрэх магадлалтай юм. Барилгын 
ажлын болон үйлдвэрлэлийн үе шатуудын турш мэдээллийг үргэлжлүүлэн цуглуулах 
шаардлагатай бөгөөд усны хүртээмжтэй байдлын хэрэгцээ нь бүхий л томоохон бүтээн 
байгуулалтуудыг төлөвлөлт болон дүгнэлтын үйл явцын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох зайлшгүй 
шаардлагатай.  

Гадаргуун усыг Өмнийн Говийн бүс руу холын зайнаас татах  

Хэрвээ Өмнийн Говийн бүсийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад хүрэлцэхүйц усны нөөц 

байхгүй бол төлөвлөгчид өөр бусад бүс нутгаас ус татаж авах хувилбарыг судалж үзэх ёстой 

хэмээн бүсийн үнэлгээгээр үзжээ. 

Үнэлгээгээр Өмнийн Говийн бүсийн усны хангамжийг нэмэгдүүлэх болон хөгжлийг дэмжих 
зорилгоор усыг хол зайнаас дамжуулах шугам хоолойгоор татах хоёр саналыг дэвшүүлсэн - Хэрлэн 
– Говийн ус дамжуулах хоолойн шугам ба Орхон - Говийн ус дамжуулах  хоолойн шугамын төсөл 
тус тус юм. Техник, эдийн засгийн үндэслэлээс гадна байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
болон бусад шаардлагатай бэлтгэл ажлуудад гурван “том дүр зураг”-ийн хөгжлийн 
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төлөвлөлтүүдийг харгалзан үзэж усны хоолойн төслийн саналуудад дүн шинжилгээ хийнэ гэж 
тэмдэглэсэн байна. Энэхүү гурван төлөвлөлт нь: 

 Эхнийх нь хуурай бүсүүдийн хөгжлийн тогтвортой байдал. Гүний усны нөөцөнд найдахын 

зэрэгцээ хуурай бүсийн хот, тосгод нь ойролцоох (алсын зайны) уулуудаас ус барьж авах 

далан ба усан сан барихаас гадна боломжит үнээр тухайн бүс руу ус татаж тээвэрлэх суваг 

ба дамжуулах шугам хоолойг ашиглах зэрэг асуудал тулгардаг. Монгол улс нь хуурай бүсэд 

орших хотуудаа  хөгжүүлэн дэмжих зардал нь үндэслэлтэй ба тогтвортой байгаа гэдгийг 

баталгаажуулах шаардлагатай. 

 Хоёрдахь асуудал бол томоохон усны нөөцийн менежмент юм.  Өмнийн Говийн бүс рүү 

дээрхи 2 голын урсацыг (Оросын Холбооны улс руу бас урсдаг) ихээр нэмэгдүүлэх нь 

урсацын горимд нөлөөлөн улмаар голуудын экологийн байдалд нөлөөлнө. Тэдгээр 

нөлөөллүүд нь ирээдүйн усны хэрэглээ болон усаа өгдөг голын ай савуудын хөгжилд 

нөлөөлөхүйц байж болзошгүй. Усаа өгч буй болон усыг нь татан авч буй бүсүүдийн экологи, 

эдийн засгийн үйл ажиллагааны нөлөөллүүд ба усны хэрэгцээний балансыг урьдчилан 

тодорхойлох өргөн хүрээний төлөвлөлтийг авч хэрэгжүүлэх ёстой;  

 Гуравдахь асуудал бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл болон түүнд дасан зохицох 

асуудал юм. Үүнд мөн л мэдээлэл, дүн шинжилгээ ихээхэн шаардлагатай. Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн нөлөөлөл нь Монгол орны хувьд тодорхой биш буюу ойлгомжгүй байна; 

дундаж температур өөрчлөгдөж байгаа талаар эргэлзээ бага хэдий ч хур тунадасны 

нөлөөлөл тус орны өнцөг булан бүрт өөр өөр байж болох юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт 

Монгол оронд яг ямар замаар нөлөөлж байгаа нь тодорхойгүй учраас ай савуудын хооронд 

гадаргын усыг хуваарилах зэрэг байгалийн нөөцийг хуваарилахтай холбоотой томоохон 

шийдвэр гаргахад болгоомжтой хандах нь нэн чухал юм. Эдгээр асуудлуудыг судлах Усны 

нөөцийн менежментийн үндэсний нэгдсэн төлөвлөгөө нь бэлтгэл шатандаа явж байна. 

Эдгээр холын зайны шугам хоолойн хувилбаруудад Оюу Tолгой төслийн хүрээнд энэхүү бүлгийн 

дараагийн хэсгүүдэд үнэлгээ хийсэн.    

Бүсийн Гүний Усны Үнэлгээ 

Дэлхийн Банкнаас бүсийн байгаль орчны үнэлгээг дэмжих зорилгоор Бүсийн гүний усны үнэлгээг 

хийсэн
12

. Гүний усны үнэлгээ нь бүсийн гүний усны хангамж болон хэрэгцээний талаарх 

нарийвчилсан мэдээллээр хангасан бөгөөд үнэлгээний холбогдох бүлгүүдийг доор хураангуйлав. 

Бүсийн гүний усны үнэлгээгээр Монгол улсын нэг жилийн нийт усны хэрэглээ ойролцоогоор 443 сая 

м
3 
гэж тооцоолсон байна.  

Хүснэгт 0.2: Монгол улсын жилийн нийт усны хэрэглээ 2005/6 онуудын судалгаанд 
үндэслэсэн 

Салбар Хэрэглээ Усны нийт хэрэглээ (сая м
3
) 

Ундны ус хангамж  71 

Хөдөө аж ахуй Мал аж ахуй 80 

 Тариалангийн 

усалгаа 

52 

Үйлдвэрийн усан хангамж Үйлдвэр 36 

 Уул уурхай 94 

 Эрчим хүчний 

үйлдвэрлэл 

27 

                                                      

12
 Эко-Трэйд ХХК, 2004. Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. Өмнийн говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол 

хэлэлцүүлгийн илтгэл, Зүүн Ази болон Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон ДС.: 
Дэлхийн банк 
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Салбар Хэрэглээ Усны нийт хэрэглээ (сая м
3
) 

 Усан цахилгаан 

эрчим  хүч 

80 

Аялал жуулчлалын усан 

хангамж 

 2 

Ногоон бүс  <1 

Байгаль орчны үйл 

ажиллагааны ус 

 - 

  443 

Эх сурвалж: NWC 2008, Өмнийн Говийн Бүсийн Гүний Усны Үнэлгээнээс иш татав. Дэлхийн Банк  

Өмнийн Говийн бүсийн ус нь бараг бүхэлдээ гүний усаар хангагддаг бөгөөд гадаргуун усны 

нөөцүүд болох горхи нь түр зуурын урсацтай байдаг. Уламжлал ёсоор усыг гол төлөв ахуйн 

хэрэглээ болон мал аж ахуйд хэрэглэдэг байсан. Даланзадгад, Мандалговь болон Сайншанд 

хотуудын усан хангамжийн өнөөгийн хэрэгцээ өдөрт 6,500 м
3
 (нийт хүн ам 55,000) байна. 

Шаардлагатай тохиолдолд ундны усны стандартыг хангахаар боловсруулан худгаас усаа хангадаг. 

Үнэлгээгээр хүн амын 50% нь орон сууцны нэгдсэн шугаманд холбогдож усаар хангагддаг, үлдсэн 

нь орон нутгийн усны худгаас усаа авч хэрэглэдэг гэж тодорхойлон нэг хүний нэг өдрийн усны 

хэрэглээ 100-300 литр хэмээн тогтоосон. 

Хөдөөгийн усны хангамж нь ихэвчлэн хувь хүний (малчны худаг) уст цэгүүд болон сумын төвүүдийг 

усаар хангадаг шугам хоолой бүхий гүний худгаас хангагддаг. Сумын төвүүд гол төлөв худгаас усаа 

авч хэрэглэдэг хэдий ч зарим сумын төвүүдэд цөөн тоотой орон сууцны нэгдсэн шугам, байдаг. 

Хөдөөгийн 95000 хүн амыг өдөрт 10-30 литр ус хэрэглэдэг гэж үзвэл нийт усан хангамж нь өдөрт 

1.000- 3.000 м
3
 байна гэж тооцоолсон байна. Мал аж ахуйн зориулалтаар ашиглагдах усны нийт 

хэрэглээ ойролцоогоор өдөрт 32,000 м
3
 байна. 

Хөдөө аж ахуйн гүний усыг хэрэгцээ нь жижиг суурин газруудад газар тариалан эрхлэхэд 

хязгаарлагдмал байдаг. Бороо орох үеэр болон орсны дараа жижиг гол ба горхины гадаргуун бага 

хэмжээний усаар газар тариаланг усжуулдаг. Аялал жуулчлал болон зэрлэг ан амьтдын өнөөгийн 

усны хэрэгцээ нь уул уурхай, ундны ус болон малын усны хэрэглээтэй харьцуулахад бага байна. 

Өмнийн Говийн бүсийн уул уурхайн аж үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх усны хэрэгцээ ойролцоогоор 

өдөрт 190,000 м
3 

 байх ба үүний ойролцоогоор 180,000 м
3
 нь Оюу Tолгой (67,000), Таван Tолгой 

(76,000), Цагаан суврага (32,000), Шивээ овоо (6.480) зэрэг дөрвөн гол уурхайнууд хэрэглэнэ гэсэн 

тайлан мэдээ байна
13

. Гэвч энэхүү тоо баримт нь үнэн бодитой эсэх, мөн өнөөгийн буюу 

төлөвлөгөөт уурхайн үйл ажиллагааны усны хэрэгцээг ямар хэмжээгээр тусган харуулж байгаа  нь 

тодорхойгүй хэвээр байна. 

Хүснэгт 0.3: Өмнийн Говийн бүс нутгийн уурхайн усны хэрэглээ 

Уурхай Төрөл 2010 оны хэрэгцээ 

(м
3
/өдөр) 

Гүний усны эх үүсвэр 

Оюу Tолгой Зэс, Алт 67,000 Гүний Хоолой 

Цагаан Cуварга Зэс 32,000 Цагаан цав 

Олон Oвоот Алт 2,500 Баян Хошуу 

Таван Tолгой Нүүрс 76,000 Балгасын улаан нуур 

Таван заг 

Таван алд 

Хүрмэнт цагаан  

                                                      

13
 Жадамбаа, 2007. Ишлэл авсан Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. 2010 он. Өмнийн  Говийн бүсийн гүний усны 

үнэлгээ. Монгол хэлэлцүүлгийн илтгэл, Зүүн Ази болон Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн 

Хэлтэс. Вашингтон ДС.: Дэлхийн банк. 
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Уурхай Төрөл 2010 оны хэрэгцээ 

(м
3
/өдөр) 

Гүний усны эх үүсвэр 

Наймант 

Нарийн Cухайт Нүүрс - - 

Хост Нүүрс - - 

Шивээ Oвоо Нүүрс 6,480 Жаргалант нуур 

Морьт булаг 

Өдвөг  Xудаг Нүүрс 3,440 Морьт булаг 

Тэвш Говь Нүүрс - - 

Өмнөговь Oвоо Цайр 

Хар тугалга 

950 Дугуй улаан 

Хаp мoрьт Цагаан тугалга 950 Дугуй улаан 

Өргөн Хайлуур жонш 860 - 

Лугийн Гол Газрын ховор 

метал 

1,050 - 

Эх сурвалж: Жадамбаа 2007 он, Дэлхийн банкны хийсэн Өмнийн Говийн Бүсийн Гүний усны Үнэлгээ 

Өнөөгийн болон ирээдүйн усны хэрэглээний нарийвчилсан мэдээллийг зөвхөн Оюу Tолгойн 

уурхайн хувьд гаргах боломжтой бөгөөд Туйнхофын тайлагснаар өдөрт 67,000м
3 

буюу 600 литр 

усыг нэг тонн баяжмалыг боловсруулахад хэрэглэх ажээ.  

Цагаан суврагын зэсийн уурхайн (ил уурхай) жилийн олборлолтын хүчин чадал нь өдөрт 20,000 

тонн (жилд 7.5 сая тонн) бөгөөд усны хэрэгцээ нь өдөрт 32,000м
3
 гэж төлөвлөсөн байна. Энэ 

үзүүлэлтээр нэг тоннд 1600 литр ус хэрэглэхээр харагдаж байгаа нь Оюу Tолгойн хэрэглэх 

хэмжээнээс хавьгүй их байгаа юм. Гэтэл Оюу Tолгойн илүү бодитой тоо баримтыг ашиглавал 

Цагаан суврагын усны хэрэгцээ харьцангуй бага (өдөрт 13,000 м
3
) болох юм.   

Нүүрсний уурхайн усны хэрэгцээний талаарх мэдээлэл байхгүй байна. Таван Tолгой болон Нарийн 

Cухайтын нүүрсний уурхайнуудын үйл ажиллагаа нь хязгаардмал байгаа боловч тухайн бүсийн 

нүүрсний нөөц маш их учир ойрын жилүүдэд уурхайн үйлдвэрлэл огцом нэмэгдэх хандлагатай 

байна. 

Усны ирээдүйн хэрэгцээ 

Усны ирээдүйн хэрэгцээ эдийн засаг ба дэд бүтцийн хөгжлөөс хамаарах хэдий ч уурхайн үйл 

ажиллагаа нь бүсийн хамгийн том усны хэрэглэгч болох бөгөөд бүсийн хот суурингуудын хүн ам 

өсөлт, үйлдвэрлэл ба худалдааны хөгжлийн үндэс болох нь тодорхой. Уурхайн усны хэрэгцээ нь 

шинээр үүсэх  уурхайнуудын тоо,  өрнөлтын хурд, ашиглалтын технологиийн төрлөөс хамаарна. 

Уурхайн үндсэн орд газруудад одоогоор мэдэгдээд байгаа өргөтгөлийн төлөвлөгөөнүүдийг 

үндэслэн 2015 он хүртэлх усны хэрэгцээг тооцон гаргахыг оролдов. Үүнд: 

 

 Оюу Tолгой: ирэх 4-6 жилд өдөрт 110,000 тонн зэс гаргах төлөвлөгөөний дагуу өдөрт 

70,000 м
3  

ус шаардлагатай гэж үзэж байна; 

 Цагаан Суврага: жилд 7.5 сая тонны гаргах хүчин чадалтай учраас өдөрт 13,000 м
3
 ус 

шаардлагатай гэж үзжээ (ОТ-н нэгж үзүүлэлтийг ашиглан гаргасан); 

 Нарийн Сухайт/Овоот Толгой: нийт 15 сая тонныг жилд олборлох төлөвлөгөөтэй буюу 

үүний 50%-ийг боловсруулна. Ингэснээр (дунджаар нэг тоннд 600 литр) өдөрт 25,000 м
3 

ус 

хэрэгцээтэй гэсэн тооцоо гарсан байна; 

 Таван Толгой: жилд 30 сая тонныг олборлоход нэг тоннд 600 литр ус хэрэгтэй гэж үзвэл 

өдөрт 50,000 м
3
; 

 Бусад уурхайнууд : өдөрт 20,000 м
3
 ус хэрэглэнэ. 

2015-2020 онуудын хооронд усны хэрэгцээ жил тутамд 10%-иар нэмэгдэнэ гэж үзвэл 2020 он гэхэд 

нэг өдөрт хэрэглэгдэх усны хэрэгцээ 300,000 м
3
-д хүрэх болно. Уурхайн ойр орчим, аймаг ба сумын 

төвүүдийн ард иргэдийн усны хэрэгцээ нэмэгдэх болно. Гол том уурхайнуудын ойр орчмын хүн ам 



  
 

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ                                    31/07/2012 Page | 1 of 62 

2020 он гэхэд 110,000 болтлоо өснө гэж үнэлгээгээр тооцон гаргажээ. 2020 он гэхэд  хот, суурин 

газруудын нийт хүн ам 200,000-д хүрнэ гэж үзвэл, тэдгээрийн ард иргэдийн усны хэрэгцээ нь өдөрт 

25,000 м
3
-д хүрэх юм. 

Бусад нэмэлт үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалт, малын хивэг ба тэжээлийг үйлдвэрлэх газар 

тариалангийн гүний худаг, аймгийн төвүүдийн ойролцоох эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, 

аялал жуулчлалын хөгжил зэрэг эдийн засгийн бусад үйл ажиллагааны усны нэмэгдсэн хэрэгцээг 

эдгээр үйл ажиллагааны цар хүрээ, хугацаа болон өвөрмөц мөн чанар зэргийн нарийвчилсан 

мэдээлэлгүйгээр тооцон гаргах нь төвөгтэй юм. Суурин газрын усны хангамж ба хэрэгцээ нь 

ирээдүйд уул уурхайн үйл ажиллагааны бүсүүд болон суурин газруудын хүн ам өсөхтэй холбогдон 

өсөх хандлагатай байна 

Өмнийн Говийн бүсийн байгаль орчны тогтвортой байдлыг хадгалахад шаардагдах ирээдүйн усны 

хэрэгцээг тодорхойлохын тулд байгаль орчны усны хэрэгцээг судлан тооцож, зураглал гаргах 

шаардлагатай. Ерөнхийдөө Хүснэгт 0.4-д тоймлон үзүүлснээр 2020 он гэхэд нийт усны хэрэгцээ 

өдөрт 425,000 м
3
  байна гэсэн тооцоо гарсан байна.  

Хүснэгт 0.4: Өмнийн Говийн бүсийн өнөөгийн болон ирээдүйн усны хэрэгцээ 

Салбар 2005/10 хэрэгцээ 

(м
3
/өдөр) 

Чиг хандлага  2020 оны хэрэгцээ 

(м
3
/өдөр) 

Уул уурхай 40,000 Ирэх 5 жилд зарим гол уурхайнууд 

олборлолтоо эхэлнэ. 

Жилийн өсөлт 2015-2020 онуудад: 10% 

300,000 

Аж үйлдвэр бага Уул уурхайн бүсийн усны хэрэгцээ 

нэмэгдэх төлөвтэй  

12,500 

Хот суурин 

газрын усан 

хангамж 

6,500 Уул уурхайн бүсийн хотжилт нэмэгдэнэ 12,500 

Хөдөөгийн 

усан хангамж 

3,000 Жилд  5% өснө 5,000 

Малын усан 

хангамж 

32,000 Жилд  5% өснө 50,000 

Усжуулалттай 

газар 

тариалан 

бага 
Суурин газруудын хүнсний ногооны 

үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ. Жилд 1 га 

талбайд нийт 10,000 м
3
 ус хэрэглэнэ гэж 

таамаглав.  

30,000 

Аялал 

жуулчлал 
бага 

Бага ба хязгаардмал  15,000 

Нийт 85,000  425,000 

Эх сурвалж: Өмнийн Говийн Бүсийн Гүний усны Үнэлгээ, Дэлхийн банк. 

 
Өмнийн Говийн бүсийн усны нөөц 

Уст давхарга гэдэг нь ус агуулагч гүний ус урсах ба гүний усыг худгаар  татан авах боломжтой ус 

нэвчүүлдэг хад чулуу буюу нягтраагүй (хайрга, элс, лаг шавар зэрэг) материалынн давхарга юм. 

Уст давхарга дахь гүний усны үүсэл ба түүний хөдөлгөөн нь зөвхөн тогтоцын төрлөөс бус эргэн 

сэлбэлтийн механизмаас хамаарна. Гүний бүх ус нь тодорхой хэмжээгээр тэжээгдэх эх үүсвэртэй 

байдаг. Энэ үүсвэр нь ерөнхийдөө борооны ус байхаас гадна гол, нуур ба сувгын усны шүүрэлт 

байдаг. Шүүрсэн ус нь усны давхаргад нэвчин орж усны тэтгэлтийн цэгээс усны юулэлтийн цэг 

(булгууд) руу урсан ордог. Уст давхаргын урсацын горим нь хад чулууны (орчин)  гидравлик шинж 

болон гидравлик хазайлтаас хамаарах ба геологи болон тэтгэлтийн нөхцлийн хувьд олон янз байж 

болно. Гүний усны тогтолцоо нь тэтгэлтийн бүсээс юулэлтийн бүс хүртэл аажмаар урсах удаан 

хугацаанд идэвхитэй байдаг гүний усны хөдөлгөөн ба хэдэн арав, хэдэн зуун бүр хэдэн мянган 

жилийн турш энэ үйл явц ялангуяа хуурай, хагас хуурай бүс нутгуудад тасралтгүй үргэлжлэх 

боломжтой.   
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Бүх уст давхаргууд хоёр үндсэн шинж чанартай: гүний ус хуримтлуулах багтаамж (бүтээмж) ба 

гүний усны урсацын чадамж (тасралтгүй байдал). Бүтээмж өндөртэй уст давхарга нь гидравликийн 

хувьд сайн шинжүүдтэй байдаг ба аливаа нэг бүсийн уст давхаргуудыг ангилахад өндөр, дунд зэрэг 

болон бага бүтээмжтэй гэж ихэвчлэн ялгагддаг. Тасралтгүй шинжтэй уст давхарга нь бүсийн 

хэмжээний цар хүрээг хамрах бөгөөд гол төлөв томоохон уст давхаргууд байдаг. Бага цар хүрээг 

хамардаг уст давхаргуудыг (Өмнийн Говийн бүсийн тохиолдолтой ижил) жижиг уст давхарга буюу 

хязгаардмал уст давхарга гэж нэрлэдэг.  

Зарим тохиолдолд уст давхаргууд геологийн хүчин зүйлс болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 

шалтгаалан тэжээгдэгддэг эх үүсвэрээсээ тусгаарлагддаг. Тэдгээрийг хурдсанд агуулагдсан (эсвэл 

сэргээгдэхгүй) уст давхарга гэж нэрлэдэг. Гүний цэвэр ус гаргаж авахад сэргээгдэхгүй гэсэн нэр 

томьёог тоон, чанарын гэсэн хоёр аргаар тодорхойлж болно: 

 

 Тооны хувьд: гүний цэвэр ус дахин нөхөн сэргээгдэхгүй байх тохиодолд усны түвшин 

(насостой худаг болон  бүсийн хувьд аль алинд нь) нь тогтмол буурна; ба  

 Чанарын хувьд: гүний цэвэр ус давсархаг эсвэл хужиртай усаар (зарим хэсгээрээ) нөхөн 

сэргээгдэх бол хужирын хэмжээ нэмэгдэнэ.  

“Хурдсанд агуулагдсан” гүний ус нь сэргээгдэшгүй нэг удаагийн нөөцтэй байдаг учир олборлолт 

хийхэд нилээн анхаарах шаардлагатай.   

Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны нөөцийн геологийн тогтоц нь янз бүрийн гүн болон цар хүрээг 

хамарсан орон нутгийн цогц уст давхаргуудыг бүрдүүлдэг пермийн, мезозойн галавын эрт үеийн, 

юрийн галавын, цэрдийн, палеогоны, неогений болон дөрөвдөгч үеийн хад ба тунамал чулуулга 

юм. Энэхүү судалгаанд илүү хамааралтай нь ундны ус болон малын усалгаанд хэрэглэгдэх гүехэн 

уст давхаргууд ба үйлдвэр\уурхайн усан хангамжийн ихэнх хувийг нь хангах цэрдийн галавын 

үеийн элсэрхэг чулуун гүний уст давхаргууд юм. Ерөнхийдөө Өмнийн Говийн бүсийн уст давхаргууд 

өргөн цар хүрээг хамардаггүй бөгөөд усны нэвчилт муу хад чулуугаар хүрээлэгддэг. Гүехэн уст 

давхаргууд нь борооны усаар тэжээгддэг бол гүний уст давхаргууд гол төлөв борооны усаар бага 

хэмжээгээр юмуу эсвэл ердөө ч тэжээгддэггүй “хурдсанд агуулагдсан” ус байдаг.  

Бүсийн жилийн дундаж хур тунадас (жилд 100-150 мм) нь усны тэтгэлтийг хязгаарладаг хэдий ч 

бүсийн томоохон хэсгийг хамрах сэргээгдэх усны багагүй хэмжээг төлөөлсөөр байна. Хэд хэдэн 

судалгаагаар жилд 1-2 мм усаар тэжээгддэг гэсэн дүн гарсан байна. Гүний усны нөөцөд нөлөөлөх 

цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөллийн талаар бага ойлголттой хэвээр байсаар байгаа боловч 

уурхайн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх гүний ус нь хурдсанд агуулагдсан ус учир цаг уурын горимын 

өнөөгийн өөрчлөлтийн нөлөөлөлд өртөхгүй учир нь уур амьсгалын бусад нөхцөлд уст давхарга 

дүүрч гүний давхаргад сайн хамгаалагдан дарагдсан байдаг.  

Бүсийн гүний усны олборлолтын хэмжээ жилд 250-500 сая м
3
 гэсэн тооцоонууд гарсан байна. 

Судалгаа шинжилгээний үр дүн болон гүний усны хэрэглэгдэх боломжтой хэмжээний талаарх 

таамаглал дээр суурилсан уламжлалт аргаар тооцоолсон тул ийм бага үзүүлэлт гарсан нь гэж 

үнэлгээнд үзжээ. Цаашдын судалгаа шинжилгээнүүд одоогоор мэдэгдээгүй байгаа гүний уст 

давхаргуудыг нээн илрүүлэх эсвэл нөхөн тэжээгдэх талаар илүү сайн мэдлэг ойлголтыг өгснөөр 

гүехэн түвшний гүний усны хэрэглээг нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм гэж үнэлгээгээр 

тодорхойлсон байна. Гүний усны нөөц болон усны үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын талаар тодорхой 

мэдээлэл байхгүй ч гэлээ янз бүрийн гүнд Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны нилээд их хэмжээний 

нөөц байж болохыг өргөн хүрээтэй хайгуулаар, илрүүлэх шаардлагатайг үнэлгээнээс тогтоосон.  

Үнэлгээгээр гүний усны нөөцийн хүчин чадал нь (гүний усны хангамжийн хүчин чадал) жилд 200-

500 сая м
3
 хооронд хэлбэлзэх ба өнөөгийн усны хэрэгцээ өдөрт 80,000м

3
 буюу 2020 он гэхэд өдөрт 

400,000- 450,000 м
3
 болтол нэмэгдэнэ гэж тодорхойлжээ. Энэхүү тооцоон дээр үндэслэн, Өмнийн 

Говийн бүсийн гүний усны нөөц бүхэлдээ ирэх 10-12 жилийн усны хэрэгцээг хангахад хүрэлцээтэй 

гэж үнэлгээнд дүгнэсэн байна. Усны хэрэгцээг тогтвортой хангахад усны үр ашигтай хэрэглээ, 

цаашдын гүний усны нөөцийн судалгаа, усан хангамжийн (гадаргуун) бусад шинэ хувилбаруудыг 
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судлан илрүүлэх болон усны хангамж ба хэрэгцээний тэнцвэрийн үр дүнтэй хяналт зэрэг усны 

хангамж болон хэрэгцээний  идэвхитэй усны менежмент хийх шаардлагатай юм.  

Дараах хэсгүүдэд Оюу Tолгой төслийн хэтийн төлөв байдалд үндэслэн усны нөөцийн талаар авч 

үзэх ба усны хангамжийн хамгийн тохиромжтой хувилбаруудыг олж илрүүлэх, үнэлж дүгнэх 

зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн гол үе шатуудыг тоймлон танилцуулна. 

Уурхай болон үйлдвэрлэлийн усны шаардлагууд 

Анхны төлөвлөлтийн өдөрт 110,000 тонны олборлолтонд шаардлагатай сэлбэлтийн усны дундаж 
хэрэгцээ секундэд 696 литр буюу хамгийн ихдээ (зуны улиралд) секундэд 785 литр байхаар 
тооцоолсон байсан. Энэ нь далд болон ил уурхайгаас сэргээгдэх усыг гарахгүй гэсэн уламжлалт 
тооцоолол дээр үндэслэн гаргасан. Бодит байдалд ил уурхайн тодорхой хэмжээний ус шүүрэлт ба 
тухайн газарт бороо зэрэг нь нэмэлт усан хангамжаа авах хэдий ч үүнийг баталгаа болгож болохгүй 
ба уурхайн усны хэрэгцээнд ямар ч хувь нэмэр оруулахгүй гэж үзэх ёстой. 

Барилгын үе шатны усан хангамжийн хувилбарууд 

Төслийн барилгын ажлын үе шатанд төслийн барилгын хашаан доторх гадаргуун гүехэн уст 
давхарга болон гүний өгөршсөн суурь чулуулгын уст давхаргаас усыг авч хэрэглэнэ. Бүсийн 
альтернатив худгууд хүртэлх зайг тооцоолж үзээд уурхай руу ус зөөвөрлөх хувилбарыг боломжгүй 
гэж үзсэн. Түүнчлэн, жишээ нь, Ханбогд сумын ундны усны одоогийн худгуудыг ашигласнаар 
хуримтлалын боломжит нөлөөллүүд үүсэх боломжтой. Барилгын ажлын үе шатанд хашаан дотор 
болон төслийн нөлөөллийн бүсийн худгийг ашиглах өөр хэрэглэгч байхгүй. Уг усны хэрэглээ нь ил 
уурхайн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө барилгын бүсийн зарим гүний усны хэсэгчилсэн шавхалтанд 
хүргэдэг өгөршсөн чулуулгын уст давхаргын усны хэмжээ буурахад нөлөөлнө. 

Ашиглалтын үйл ажиллагааны усан хангамжийн хувилбарууд  

2002 онд арилжааны зориулалтын зэсийн орд нээснээс хойш уурхайн олборлолтын усан 

хангамжийн хувилбаруудыг олж тогтоох болон үнэлж дүгнэх арга хэмжээг Оюу Tолгой компаний 

зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа юм. Оюу Tолгой төсөл нь усны хангамж болон усыг үр дүнтэй дахин 

ашиглах ба эргэлтэнд оруулах зэрэг боломжийг хайх усны нөөцийг олж илрүүлэх болон үнэлэх 

хөтөлбөрийг идэвхитэй хэрэгжүүлдэг.  

Бодлогын түвшний үнэлгээ 

Үйлдвэрлэлийн үе шатны усан хангамжийн нөөцийн хэд хэдэн хувилбарыг авч үзсэн. Өндөр 

түвшинд доорхи байдлаар хувилбаруудыг тодорхойлсон.     

Хүснэгт 0.5: Усан хангамжийн бодлогын хувилбарууд 

Хувилбар Үнэлгээ 

Орон нутгийн 

усны эх 

үүсвэрүүдэд 

хаалт, далангийн 

байгуулалт  

 Уурхайн бүсэд гадаргуун урсгал усны нөөц байхгүй бөгөөд тухайн 

бүсийн  түр зуурын урсгалтай усны гол эх үүсвэр (Ундай гол) нь жилд 

хэдхэн цаг л урсдаг учраас энэ нь үндэслэлгүй  гэж үзсэн.    

 Оюу Tолгойн ойролцоо хаалт, далан барихад тохиромжтой хөндийн 

хэсэг байхгүй бөгөөд түүнчлэн бороо бага орох болон  ууршилт их 

байдгаас ил далан, хаалтыг тогтворгүй болгоно.  

Орон нутгийн 

гүний усны 

нөөцийн 

ашиглалт 

 Ханбогд сумын одоогийн хүн ам ундны болон мал аж ахуйн 

хэрэгцээгээ гүехэн гүний усаар хангадаг. Энэхүү гүехэн гүний ус нь 

төслийн үйл ажиллагааны хэрэгцээг шаардлагатай усаар хангаж 

чадахгүй.    

 Оюу Tолгойн судалгаа, шинжилгээний үр дүнд орон нутгийн иргэд 

ашигладаггүй буюу ундны ус болон мал услахад хэтэрхий шорвог 

гүний усны хэд хэдэн шинэ нөөцийг уурхайн ойр орчмоос олж 

илрүүлсэн. Тэдгээр уст давхаргуудыг судалж, туршсанаар төслийн 
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Хувилбар Үнэлгээ 

усны хэрэгцээг хангах боломжтой гэсэн дүгнэлтийг гаргасан.  

Улсын 

хэмжээний  усны 

хангамжийн 

дамжуулах 

шугам хоолойн 

байгуулалт ба 

ашиглалт  

 Монгол оронд усны үндэсний хэмжээний шугам хоолой байдаггүй 

бөгөөд уурхайн усны хэрэгцээг хангахад тогтмол урсгалтай голоос 

хоолой татах шаардлагатай болно. Монгол орны хойд хэсгээр урсах 

тогтмол урсгалтай голууд болох Хэрлэн, Онон голоос хоолой татахад 

500 гаруй км урттай байх бөгөөд ингэснээр тэр хэмжээний зайтай 

газар хоолойг өвлийн нөхцөлд хөлдөхөөс хамгаалан булах 

шаардлагатай болно. Ингэх нь их хэмжээний хөрөнгө, зардал 

шаардах бөгөөд байгаль орчин, нийгмийн их хэмжээний 

нөлөөллүүдийг үүсгэж, зөвшөөрөл авах болон бүтээн байгуулалтанд 

их хэмжээний цаг хугацааг зарцуулах, ба хэрвээ дан ганц хоолой 

татахаар бол тэр нь төслийн усан хангамжийг тасалдуулах эрсдэлд 

хүргэж болно. 

 Ус дамжуулах шугам хоолойн талаарх зарим төлөвлөгөөнүүдийг 

засгийн газраас боловсруулж байгаа хэдий ч эдгээр төлөвлөгөөнүүд 

нь зөвхөн техник эдийн засгийн урьдчилсан үндэслэлийн шатандаа 

байгаа ба нийгэм-эдийн засаг, санхүү болон байгаль орчны чухал 

асуудлуудыг шийдвэрлэхэд цаашид судалгаа ба дүн шинжилгээ хийх 

шаардлагатай
14

. Энэ нь үндэсний хэмжээнд усны хангамжийн сүлжээг 

хөгжүүлэх Монгол улсын засгийн газрын бодлого төлөвлөгөө хэрвээ 

байгаа бол ирэх хэдэн арван жилийн хугацаанд хэрэглэгдэхүйц 

хувилбар байж болох ба: энэ нь уурхайн ойрын үеийн шаардлагыг 

хангахад хэтэрхий их хугацаа шаардах болно. 

Гадаргуун цэвэр усны хангалт нь үйлдвэрлэлийн хэрэглээнд ашиглахаасаа илүү орон нутгийн усан 

хангамж болон цэцэрлэгжилтэд илүү тохиромжтой буюу хэрэгцээтэй. Усны нөөцийн тогтвортой 

байдлын хэтийн төлөвөөс харахад уух боломжгүй, давстай ус хэрэглэх уурхайн үйл ажиллагаанд 

цэвэр ус ашиглах шаардлага огт байхгүй. Түүнчлэн олон улсын хэмжээний, Монгол орны баруун 

хэсгээр урсдаг голуудаас ус дамжуулах гадаргуун усны (шугам хоолойн) төслүүдтэй холбоотойгоор 

байгаль орчны нилээд их асуудлууд үүсч болох юм. Энэ асуудлыг Дэлхийн банкны гүйцэтгэсэн 

Бүсийн гүний усны үнэлгээ болон Бүсийн байгаль орчны үнэлгээнд аль алинд нь нарийвчлан 

тусгасан.     

Анхны стратегийн нарийвчлан шалгалтан дээр суурилан орон нутгийн гүний усны нөөц нь төслийн  

болон төсөл хэрэгжих төлөвлөсөн хугацаанд үйл ажиллагааг усаар хангах цорын ганц бодит эх 

үүсвэр гэж дүгнэсэн бөгөөд эдгээр нөөцүүдийг илүү нарийвчлан судлах шаардлагатай болсон.    

Бүсийн усны хэрэгцээний үнэлгээ 

2020 он хүртэлх усны хэрэглээний хувилбарыг боловсруулсан бөгөөд Өмнийн Говийн усны нийт 

хэрэгцээг хангахад нэг секундэд 6000 литр ус хэрэглэх тооцоо гарсан байна.  

Хүснэгт 0.6: Бүсийн тооцоолсон усны хэрэгцээ, 2020 он 

Ус хэрэглэгчид Тооцоолсон хэрэгцээ (л/с) 

Эрчим хүч ба уул уурхайн аж үйлдвэр 

Шивээ-Овоо 616 

Цагаан суварга 604 

Оюу Tолгой 1060 

                                                      

14
 Монголын үндэсний усны хөтөлбөрийг дэмжих төв 2007 он.  Монголын говь болон тал хээрийн бүсийн 

алсын зайны ус дамжуулах хоолой болон түүний хэрэглээ. Улаанбаатар. 
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Ус хэрэглэгчид Тооцоолсон хэрэгцээ (л/с) 

Таван толгой 951 

Дүн 3231 

Суурин газрын усны хангамж 

Мандалговь 50 

Даланзадгад 70 

Чойр 40 

Сайншанд 85 

Замын-Үүд 50 

Сумын төв ба багууд 104 

Дүн 399 

Хөдөө аж ахуй ба байгаль орчин 

Мал сүрэг 200 

Хөдөө аж ахуй 1750 

Байгаль орчин 300 

Дүн 2250 

Бусад 120 

Нийт 6000 

Эх сурвалж:  Өмнийн Говийн Бүсийн Гүний усны үнэлгээ, 2010 он. 

Дээрх дүн шинжилгээнээс харахад Оюу Tолгой төсөл нь 2020 он гэхэд секундэд 6000 литр ус 

хэрэглэх ба энэ нь бүсийн нийт усны хэрэгцээний 18% орчим юм.  

Усны хангамжийн шугам хоолойн төслийг засгийн газар нь урьдчилсан таамгийн түвшинд авч 
хэлэлцсэн ба дөнгөж боловсруулалтын эхний шатанд байгаа ба арилжааны шатанд хэрэгжиж 
болоогүй байна. Анхны зардлын тооцоогоор бүсийн ус дамжуулах шугам хоолой барьж байгуулах 
төслүүд нь 1 тэрбум ам.доллар шаардах ба жил бүрийн ашиглалт болон засвар үйлчилгээнд $230 
сая доллар зарцуулна гэсэн тооцоо гаргасан байна 

15
.  Гүний болон гадаргуун усан хангамжийн 

харьцуулалтыг доорх байдлаар танилцуулж байна. 

 Хүснэгт 0.7: Гүний болон гадаргуун усан хангамжийн хувилбаруудын харьцуулалт 

Сонголт Эерэг тал Сөрөг тал 

Гүний усны 

хангамж 

 Ирэх 10-15 жилд ус хангалттай гэж 

тооцож байгаа ба гүний уст 

давхаргуудад нэмэлт нөөц байх 

магадлалтай; 

 Ашиглах усны нөөцийн ойр байх 

боломж; 

 Хөрөнгө оруулалтын зардал бага; 

 Үе шатат хэрэгжүүлэлт; 

 Хангамжийн аюулгүй байдал 

(төвлөрлийг сааруулсан); ба 

 Хил дамнасан усны асуудал 

байхгүй  

 Нөөц бүрэн тодорхойлогдоогүй:  

судалгааг үргэлжлүүлэн хийж 

зураглал гаргах шаардлагатай; 

 Мэдээ, мэдээлэл хэт сарнисан; 

 Удирдлага зохицуулалт, хяналт 

шинжилгээний шаардлага; 

 Ахуйн хэрэглээний усны чанар 

ихэнхдээ муу байдаг: цэвэршүүлэлт 

шаардлагатай; 

 Голчлон хурдсанд агуулагдсан ус: 

уул уурхай; ба 

 Эрчим хүчний хангамжийн зардал 

тодорхой байршилд өндөр байх 

талтай.  

Гадаргуун 

усны 

тээвэрлэлт 

 Нэг эх үүсвэр (далан,  усан сан) ба 

хэрэглээ; 

 Баталгаат хэмжээ; 

 Нөөцийн тогтвортой байдал (уур 

амьсгалын өөрчлөлт, нөлөөлөл, 

хурдасжилт); 

                                                      

15
 Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. 2010 он. Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол хэлэлцүүлгийн 

илтгэл, Зүүн Ази болон Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон ДС.: Дэлхийн банк. 
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Сонголт Эерэг тал Сөрөг тал 

 Шугам хоолойн түгээлтийн хяналт; 

ба 

 Усны тогтмол чанар. 

 Эхний хөрөнгө оруулалт өндөр (үе 

шатат хэрэгжүүлэлтгүй); 

 Ханган нийлүүлэлтийн аюулгүй 

байдал (нөөцлөх хадгалалт) 

 Хэрэглэгчийн үүрэг, хариуцлага 

шаардлагатай (ялангуяа уул уурхайн 

салбар); 

 Хил дамнасан усны асуудал;  

 Усжуулалтын асуудлын үндэслэл  

(нийгэм, эдийн засаг). 

Эх сурвалж: Өмнийн Говийн Бүсийн Гүний усны Үнэлгээ, 2010 он. 

Дунд хугацааны хангамж ба хэрэгцээг тэнцвэржүүлэхэд цаашид бүсийн хэмжээнд судалгаа, 

шинжилгээ хийх шаардлагатай. Ойрын хугацаанд гүний ус нь усны хангамжийн хамгийн 

тохиромжтой хувилбар болж байгаа хэдий ч усны боломжит нөөцийн өнөөгийн хэрэгжүүлж байгаа 

судалгаа ба үнэлгээ нь урт хугацаанд тогтвортой, найдвартай усаар хангах нөхцлийг бүрдүүлэх 

ёстой.    

Төсөл 27 жилийн хугацаанд хэрэгжих учир энэхүү үнэлгээ нь гүний усны нөөц зөвхөн төслийн 

богино хугацааны усан хангамжийг хангах боломжтой гэсэн Оюу Tолгойн хандлагыг 

баталгаажуулсан. 

Орон нутгийн гүний усны нөөцийн хувилбарүүдын нарийвчилсан үнэлгээ  

Оюу Tолгой төслийн боломжит хувилбаруудын үнэлгээний дараагийн алхам бол Оюу Tолгой 

уурхайн ойролцоох гүний усны боломжит нөөцүүдийг үнэлэхэд чиглэгдсэн. Цэрдийн галавын үеийн 

тунамал сав газрын ойролцоо хуримтлагдсан гүний усны томоохон нөөцийг байгаль орчны 

нөлөөлөл, усан хангамж ба чанарын тогтвортой байдал, чанар, эдийн засаг болон хангамжийн 

хүчин чадлын хувьд хамгийн таатай хувилбар гэж үзсэн юм
16

. Төслийн гүний усны хэрэгцээний 

дараах  хувилбаруудыг авч үзсэн.Үүнд:   

 Гүний Хоолойн уст давхарга (Цаашид ‘ГХ’ гэх);  

 Нарийн Загийн уст давхарга; ба 

 Галбийн Говийн уст давхарга (Цаашид ‘ГГ’ гэх). 

төслийг усны хангамжийн уст давхаргуудын боломжит хувилбаруудыг харуулсан болно.   

Энэхүү гурван ай сав газрын өрөмдлөгийн эхний хөтөлбөрөөр Нарийн Загийн сав газрын гүний 

усны нөөцийн хэмжээ болон ус нэвтрүүлэх чанар хангалтгүй гэж дүгнэсэн. Тиймээс энэ сав газрыг 

цаашид нарийвчлан судлаагүй.  

Зураг 0.1 төслийг усны хангамжийн уст давхаргуудын боломжит хувилбаруудыг харуулсан болно.   

Энэхүү гурван ай сав газрын өрөмдлөгийн эхний хөтөлбөрөөр Нарийн Загийн сав газрын гүний 

усны нөөцийн хэмжээ болон ус нэвтрүүлэх чанар хангалтгүй гэж дүгнэсэн. Тиймээс энэ сав газрыг 

цаашид нарийвчлан судлаагүй.  

                                                      

16
 Аккуатерра: Гүний Хоолойн уст давхрагын гүний усны судалгаа ба нөөцийн үнэлгээ– 2007 он (усны 

шинэчлэгдсэн хэрэгцээ), Айвенхоу Майнз XXK, Ишлэл: 658/F/331a, 2008 оны 3-р сар. 
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Зураг 0.1: Төслийн усан хангамжийн боломжит уст давхаргуудын байршил  

 

Гүний Хоолой болон Галбын Говийн уст давхаргууд хоёулаа төслийн усны хэрэгцээг хангах нөөц, 
боломжтой гэж анхны үнэлгээгээр тогтоосон. Төслийн усан хангамжийн хамгийн тохиромжтой 

хувилбаруудыг тогтооход уг хоёр уст давхаргуудын давуу болон сул талуудыг дараах Хүснэгт 0.8-
д харуулав. 

Хүснэгт 0.8: Гүний Хоолой болон Галбын Говийн уст давхаргуудын харьцуулалт 

Үнэлгээний үзүүлэлт Гүний Хоолой Галбын Говь 

Усны нөөц Уламжлалт тооцоогоор ГХ усны 

нөөц 25 гаруй жилийн хугацаанд 

хэрэглээ нь секундэд 812.5 литрээс 

(70,200м
3
/өдөр) давна гэж 

тооцоолсон.  

ГГ усны нөөц 25 гаруй жилийн хугацаанд 

хэрэглээ нь секундэд 370 литр 

(32,000м
3
/өдөр) гаруй гэж тооцоолсон. Энэ 

нь худгуудын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэлгүйгээр төслийн хэрэгцээг 

хангах боломжгүй болохыг харуулж байна. 

Усны чанар Ууссан давсны агуулга нь литрт 2.8 

гр байгаа учир ГХ-н уст давхарга нь 

ундны усанд тохиромжгүй.   

ГГ гүний усны чанар гүнээс хамаарч янз 

бүр байгаа бөгөөд их даралттай уст 

давхаргад 8 гр/л байхад бусад  уст 

давхаргад 0.9 гр/л байна. 

Гадаргуун/гүний уст 

давхаргын харилцан 

холбоо 

Гүний ба гүехэн уст давхаргууд ба 

гадаргуун ойролцоох уст 

давхаргууд хоорондын харилцан 

холболт хязгаарлагдмал, зөвхөн 

санал болгож буй усны цооногын 

талбайн зүүн өргөтгөлийн хэсгээр 

холбоотой байх боломжтой. Тухайн 

бүсэд гүний уснаас хамааралтай 

ургамал байхгүй.  

Малчдын худгийг усаар хангадаг гүехэн 

усны хомсдол болон гүний уснаас 

хамааралтай ургамалд нөлөөлөх урт 

хугацааны эрсдэлд хүргэж болзошгүй 

босоо чиглэсэн гидравлик налуу бүхий 

гүехэн болон бүсийн гүний уст 

давхаргуудын харилцан холболтын талаар 

нилээд баттай нотолгоо байна.   
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Үнэлгээний үзүүлэлт Гүний Хоолой Галбын Говь 

Ургамал/экологийн 

нөлөөллүүд 
Богино үндэстэй бөгөөд гадаргуун 
хөрснөөс чийг авдаг ГХ-н загийн 
төрлийн (Haloxylon ammodendron)    

ургамлууд бүсийн уст давхаргын 
усны түвшин буурснаар аюулд 
учрахгүй гэж үзэж байна. Хэрвээ 
гүний уст давхаргын усны 
олборлолт нь гүехэн уст давхаргын 
усны түвшнийг бууруулбал Заг 
нөлөөлөлд өртөж магадгүй боловч 
заг ургадаг бүсэд ийм тохиолдлын 
магадлал маш бага байна гэж 
үздэг. 

ГГ-ын усны ашиглалт нь гүн үндэстэй сав 

газрын нам доор ус шүүрүүлэлтийн 

газруудад ургадаг ургамалуудад эрсдэл 

учруулна. ГГ-ын заг ургамлууд, урсацууд 

задарч сарнидаг харьцангуй нам дор 

газруудад ургадаг.   

Хүснэгт 5.8-д нэгтгэсэн тойм дээр үндэслэн Гүний Хоолой уст давхарга нь уст давхаргын гүний 
усны түвшин, гүехэн усны хэрэглэгчид болон гүний уснаас хамааралтай ургамал зэрэгт төдийлөн 
их нөлөөлөхгүйгээр төслийн гүний усны хангамжийг шийдэх боломжтой гэж үзэж байна. Усны 
цооногын талбайн зүүн хэсэгт орших малчны гүний худаг нь ус ашиглалтаас үүдэх усны түвшин 
буурах эрсдэлд өртөх магадлалтай цорын ганц худаг бөгөөд түүнийг олон жилийн турш хянан 
шинжилж байна. Эдгээр боломжит нөлөөллүүдийг Бүлэг C5: Усны нөөцүүд ба нөлөөлө бууруулах 
арга хэмжээнүүдийг Бүлэг D7: Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөн-д тус тус нарийвчлан 
тусгаж авч хэлэлцсэн. Гүний Хоолойн усны цооногын талбайн худгуудыг усаар үргэлжлүүлэн 
хангаж байх үүрэг амлалтыг Оюу Tолгой нь 2005

17
 онд авсан ба одоогийн ундны ус ба мал 

амьтдын усны хангамжийн усны чанар ба хэмжээг  хадгалах шаардлагыг Хөрөнгө Оруулалтын 
Гэрээнд

18
 тусган оруулсан.  

Бүсийн нөхцөл байдал 

Уурхайгаас 100км-н арилжааны үндэслэлтэй зайд орших боломжит уст давхаргуудад энэ үнэлгээ 

нь анхаарлаа хандуулсан. Оюу Tолгойн гүний усны судалгааны бүсээс зүүн тийш сунаж тогтсон 

Гүний Хоолой болон Галбын Говийн уст давхаргууд зэрэг багтсан бүсийн усны нөөцийг судалгаанд 

оруулаагүй. Өмнийн Говийн бүсийн хэмжээнд хурдаст агуулагдсан гүний усны хангамжийн талаар 

бүхэлд нь авч үзсэн судалгаа байхгүй байгаа ба Дэлхийн банкны 
19

 судалгаагаар жилд 200-500 мм
3 

боломжит нөөцтэй гэсэн тооцоо гаргасан хэдий ч энэ тооцоолол нь тодорхойгүй зүйлс ихтэй 

төдийгүй Гүний Хоолойтой ижил төстэй байж болох бусад гүний уст давхаргуудын хайгуулын 

нарийвчласан мэдээлэл үгүй юм. Энэхүү БОННБҮ-ний тайлангийн Бүлэг С13: Хуримтлагдах 

нөлөөлөл-т дэлгэрэнгүй авч үзсэн.       

Дүгнэлт 

Усан хангамжийн хувилбаруудын үнэлгээгээр ойрын ирээдүйд Оюу Tолгой төслийг хангах гүний 

усны нөөц ашиглалтын бодит сонголт байхгүй байгааг харуулсан. Өмнийн Говийн гүний усны нөөц 

бага судлагдсан бөгөөд энэ бүсэд гүний усны өөр нөөц илэрч болох юм. Хэдий тийм ч Оюу Tолгой, 

Монгол улсын засгийн газар болон уг бүсэд хэрэгжиж буй бусад төслүүд нь урт хугацааны 

тэнцвэртэй, найдвартай болон тогтвортой усан хангамжийн усны нөөцүүдийг олж тогтоож судлах 

ажлаа үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

                                                      

17
 Оюу Tолгой Төсөл БОНБҮ Боть II: Гүний Хоолой болон Галбын Говийн гүний усны уст давхрагын бүсийн 

усны хангамж. 

18
 Оюу Tолгойн Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ.  Хэсэг 6.19.2. 

19
 Туйнхоф.А, Буянхишиг.Н. 2010 он. Өмнийн Говийн бүсийн гүний усны үнэлгээ. Монгол хэлэлцүүлгийн 

илтгэл, Зүүн Ази болон Номхон далайн орнуудын Тогтвортой Хөгжлийн Хэлтэс. Вашингтон ДС.: Дэлхийн банк. 
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5.5 Эрчим Хүчний Хангамж 

Төслийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн хувилбаруудын олж тогтоох эхэн үеийн судалгааууд 

2002 оны дунд үеэс эхэлсэн. Дараахи үндсэн гурван хувилбарыг тогтоосон: 

 Төслийн бүсээс хойд зүгт ойролцоогоор 560 км зайд орших Төвийн Эрчим Хүчний Системээс 

(ТЭХС) цахилгаан эрчим хүч авч ашиглах; 

 Төслийн бүсээс өмнө зүгт ойролцоогоор 50 км-т орших Хятадын Өвөр Монголын Өөртөө Засах 

Орон (ӨМӨЗО)-оос цахилгаан эрчим хүчээ авч хэрэглэх; ба 

 Орон нутгийн нүүрсний нөөцийг ашиглан Төслийн бүсэд буюу ойролцоо цахилгаан эрчим 

хүчний үүсвэртэй болох.  

Эдгээр хувилбаруудын судалгааг бие даасан зөвлөх ба инженерийн Тешмонд, Флуор  

компаниудын (цахилгаан станцын техник, эдийн засгийн урьдчилсан үндэслэл)
20

 хийж дараах 

дүгнэлтэнд хүрсэн: 

 Нөөцийн ачаалалын одоогийн тэнцвэрийг авч үзсэнээр ашиглагдаж буй цахилгаан үүсгүүрийн 

төхөөрөмж ба бүсийн цахилгаан эрчим хүчний ачаалалыг нэмэгдүүлэхэд ТЭХС-ад ирээдүйд  

цахилгаан үүсгүүрийн нэмэлт хүчин чадал шаардлагатай; 

 ТЭХС-ээс төслийн бүс хүртэлх 220квт-н цахилгаан эрчим хүч дамжуулах 2 шугамыг барьж 

байгуулахад 150 - 200 сая ам доллар шаардагдана. ТЭХС-ийн ийм хэмжээний бүтээн 

байгуулалтын төсөв нь одоогоор тодорхой бус бөгөөд бэлэн биш байна. Түүнчлэн энэхүү шугам 

нь төслийн үйл ажиллагааны шаардлагын дагуу цаг хугацаандаа ашиглалтанд орохгүй байх 

эрсдэлтэй байж болох юм;   

 Бодитой, найдвартай эрчим хүч (салхин болон нүүрсний)-ийг ӨМӨЗО-оос цаг тухайд нь авах 

боломжтой бөгөөд салхин паркийг ажиллуулах сэлгээлтийн шинэ станцыг Баянхангайд 

байгуулна; ба 

 Төслийн талбайн ойролцоо нүүрсээр галладаг цахилгаан станцыг байгуулах нь техник, эдийн 

засгийн хувьд үндэслэлтэй хэдий ч цаг хугацаа ба хөрөнгө мөнгө их шаардагдана.    

Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ (ХөОГ)-ний дагуу эдгээр дүгнэлтүүдэд үндэслэн төслийн цахилгаан 

эрчим хүчийг Өвөр Монголын Эрчим Хүчний компани ӨМӨЗО-оос эхний дөрвөн жилд хангах 

бөгөөд түүний дараа Оюу Tолгой өөрийн цахилгаан эрчим хүчний хангамжаа монголоос хангах 

оновчтой шийдлийг хайх болно.  

Өндөр хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугам 

ӨМӨЗО-оос цахилгаан эрчим хүч авахын тулд Оюу Толгой төслийн талбай хүртэлх  95 км-ын 220 
КВт-ын цахилгааны эрчим хүчний  шугам татах шаардлага үүснэ. Уг цахилгааны эрчим хүчний 
шугам нь тулгуур цамхаг болон тус бүртээ 2 кабельтэй 3 фазат агаарын цахилгааны шугамаас 
бүрдэнэ. Цамхагууд нь ойролцоогоор 50 м өндөртэй байх ба нутаг дэвсгэрийн онцлогоос 
шалтгаалан хоорондоо 300 м зайтай байрлана.  

Уг өндөр хүчдэлийн цахилгааны эрчим хүчний шугамыг 4 жилийн хугацаатай ашигласны дараа 
Монголын Засгийн газарт шилжүүлэн өгөхөөр яригдсан ба үргэлжлүүлэн Монголын талаас 
цахилгааны эрчим хүчний хангалтыг авна.  

Чиглэлийн хувилбарууд 

Төслийн төлөвлөгөөт үе шатны цахилгааны эрчим хүчний шугамыг татах 2 төрлийн хувилбарт 
үнэлгээ хийсэн ба үүнийг 

                                                      

20
 Оюу толгойн дотоодын судалгаа. 
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Зураг 0.2 харуулав. 
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Зураг 0.2: Өндөр хүчдэлийн шугам татах чиглэлийн хувилбарууд 
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2003 оны цахилгаан эрчим хүчний шугамын төслийн төлөвлөлт ба зөвшөөрөл авах үйл явцад 
дамжуулах шугамыг  Гашуун Сухайтаар хил дамнуулан татаар төлөвлөсөн. 2003 онд Монгол-
Хятадын хилээс Оюу Толгой төслийн талбай хүртэлх тээврийн болон цахилгаан эрчим хүчний 
зурвасын энэхүү чиглэлд БОНБНҮ-г 

21
 хийсэн.  

2003 онд тодорхойлсон уг чиглэлийн байгаль орчин, нийгэм ба археологийн судалгааг монголын 
БОНБНҮ-ний зөвлөх компаниуд болон ШУА-ийн Археологийн Хүрээлэн тус тус хариуцан хийсэн. 
Талбайд олдсон археологийн дурсгалт газрууд, малчдын зуслан ба Галбын Говийн сав 
газруудын сайрын заг болон сухай ургамалуудтай байгаль орчны онцгой газрууд зэргүүдээс 
зайлсхийн уг маршрутыг сонгосон. 2004 онд хийгдсэн БОНБНҮ-ээр чиглэлийн сонголттой 
холбоотой дараах асуудлууд хөндөгдсөн. Үүнд:  

 Газрын гадаргуун эвдрэлийг багасгахын тулд аль болох шулуун чиглэлд явуулах; 

 2003 оны хээрийн судалгаагаар тогтоосон нийт 13 малчин өрх айлуудын зуслан болон 
худгууд зэрэг нийгмийн дэд бүтцийг дайран өнгөрөхөөс аль болох зайлсхийх; 

 Гол, сайрын дагуу ургах хайлаас, сухай болон заг зэргийг аль болох дайран өнгөрөхгүй 
байх; ба 

 2003 оны хээрийн судалгааны үед илэрсэн 52 археологийн болон соёлын дурсгалт 
газруудын аль бага сүйрүүлэхээр чиглэлийг сонгоно. 

2004 онд хийгдсэн БОНБНҮ-ний нэмэлт тодотгол нь тээвэрлэлтийн замын чиглэлийн 
хувирбаруудыг дахин хянан 2007 онд дууссан. Энэхүү нэмэлт тодотгол нь батлагдсан цахилгаан 
эрчим хүч дамжуулах шугамын чиглэлд өөрчлөлт оруулаагүй байна. Гэвч, цахилгааны  эрчим 
хүч дамжуулах шугамыг Говийн Бага Дархан Цаазат Газраас  аль болох хол байлгах ба Таван 
Толгойгоос, Гашуун Сухайт хүрэх нүүрсний зам болон Оюу Толгойн баяжмал тээвэрлэлтийн 
замуудын ойролцоо байх цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам хүртэлх зайг багасгах 
хувилбаруудыг сонгох зорилгоор чиглэлийн дүн шинжилгээг 2010 онд хийсэн. Цахилгаан эрчим 
хүчний шугамыг замаас аль болох хол байрлуулах 2 гол санаа нь: машинууд шонг мөргөхөөс 
зайлсхийх; ба шонгууд джжр тоос их хэмжээгээр суух ба аадар борооны үед шон шатаахаас 
сэргийлэн өндөр тоосжилттой бүсээс зайлсхийх. Чиглэлийг сонгож байх үед Таван Толгойн 
нүүрсний зам болон Оюу Толгойн баяжмалын замуудын нь хучилтгүй замууд байсан. 

Цахилгаан эрчим хүчний шугамд тоосний үзүүлэх нөлөөллийн улмаас Говийн Бага Дархан 

Цаазат Газар (ГБДЦГ)-ын хойд хэсгийн өндөр тоосжилттой Цагаан Хад газраас зайлсхийх 

шалтгааны улмаас 2010 онд өндөр хүчдэлийн шугамын чиглэлд бага зэргийн өөрчлөлт 

оруулсан. Чиглэлийг 2003 онд хамгийн анх сонгосон чиглэлийн хувилбараар сонгохоор шийдсэн 

боловч Оюу Толгой төслийн уурхайн лицензийн талбайн сэлгээлтийн станц болон дэд станцууд 

байрлах баруун хэсгийн хилийг дагахын тулд цахилгааны шугамын чиглэл лицензийн талбайн 

өмнөд хэсэгт бага зэрэг өөрчлөгдсөн. Оюу Толгой төслийн уурхайн лицензийн талбайн 

чиглэлийн өөрчлөлт нь дэд бүтцийг зам болон өндрийн байгууламжуудтай давхардахгүй байх 

шалтгаантай байсан.  

220 кВт-ын цахилгаан эрчим хүчний шугам нь Оюу Толгой Гашуун Сухайтийн хилийн дамжин 
өнгөрүүлэх цэгийн (Хятадын Ганц Мод) ойролцоо байх сэлгээлтийн станцаас (Баянхангайн 
Сэлгээлтийн Станц гэр нэрлэгдэх) ирнэ.  Энэ нь Оюу Толгойн 220 кВт-ийн цахилгаан эрчим хүч 
дамжуулах шугамын эхлэлтийн цэг ба Оюу Толгойд хамгийн ойр байрлах эдийн засгийн 
үндэслэлтэй сэлгээлтийн станц юм.  

Сэлгээлтийн станцаас  хил хүртэлхт цахилгаан эрчим хүчний шугамын чиглэлийн 2 хувилбарыг 
авч хэлэлцсэн. Эдгээрийг “зүүн”  ба “баруун” хувилбарууд нь Error! Reference source not 
found.3-т үзүүлснээр Ганц Мод хотын ойролцоох цахилгаан эрчим хүчний шугамын боломжийг 
олгох юм.  

                                                      

21
 Эко Трейд (2003 он); Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний Боть 1: Зам ба 

өндөр хүчдэлийн дэд бүтцийн зурвас  



  
 

Oyu Tolgoi Project – ESIA 31/07/2012  Page | 27 of 63 

Зураг 0.3: Ганц Модын ойролцоохи өндөр хүчдэлийн шугамын чиглэлийн хувилбарууд 

  

 

Цахилгаан эрчим хүчний шугасын чиглэлийг дахин хянаж үзээд орон нутгийн цэргийн  
удирдлагуудтай хэлэлцсэний дараа хамгийн тохиромжтой хувилбар нь Хятадын засаг 
захиргааны байгууллагуудын төлөвлөсөн баруун чиглэл гэж дүгнэсэн.  Энэ чиглэлийн давуу тал 
нь нүүрсний талбайн зүүн талын төмөр замын ирээдүйн бүтээн байгуулалтыг зайлсхийхээр 
төлөвлөж цахилгаан эрчим хүчний шугамыг БГДЦГ-ын хийлийн гадуур тавих боломжийг олгодог 
явдал юм.   

2007 онд тодруулсан ба Олон Улсын Шувуу Судлалын 2010 оны тайланд хэлэлцэгдсэний
22

 
дагуу хилийн зурвасаас Оюу Толгой хүртэлх цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугамын чиглэл 
нь Галбын Говийн чухал шувуудын бүсүүдээр (ЧШБ) (Зураг 5.3-г харна уу) дайран өнгөрдөг. 
ЧШБ-эд  жороо тоодог ба илдэг шонхор амьдардаг бүс учраас ач холбогдол өгсөн. ЧШБ-г олж 
тогтооын өмнө цахилгааны эрчим хүчний шугамын чиглэлийг төлөвлөж Монголын Засгийн 
газраар батлуулсан байсан. Анхны чиглэлийг монгол улсын Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хуулийн дагуу хийгдсэн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээн дээр тулгуурлан 2004 онд сонгосон. БОНБНҮ нь энэхүү чиглэлийн сонголтыг хийхдээ 
олон нийтийн хэлэлцүүлэг, соёлын өв болон байгаль орчны үнэт зүйлсийн судалгаа зэргийн үр 
дүнг харгалзан үзсэн.  
 

Монгол улсын засгийн газар энэхүү дэд бүтцэнд шаардлагатай төлөвлөлт болон зөвшөөрөл 

олгох хэлбэрээр  цахилгаан эрчим хүчний шугамын чиглэл болон загварын сонголтонд их 

хэмжээний хувь нэмэр оруулсан. Үүний үр дүнд, цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугамын 

чиглэлийг тодорхойлогдсон ЧШБ-ээс шалтгаалан өөрчлөх боломжгүй болсон.  Үүнээс гадна, 

дахин хянасан чиглэлийн ЧШБ-ийг зайлсхийх өөрчлөлт нь чиглэлийн уртын хэмжээг ихэсгэснээр 

дамжуулах шугамын байгуулалт ба үйл ажиллагаанаас гарах нөлөөллүүд ихсэх юм. Цахилгаан 

эрчим хүч дамжуулах шугамын Бага Говийн дархан цаазат газраар дайрч өнгөрөхөөс зайлсхийх 

өөрчлөлт нь олон улсын цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугамын хил дайрах ярилцаж 

тохиролцсон цэгийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан байсан.  

Оюу Толгой нь Галбын Говийн ЧШБ-ээр дайран өнгөрөх шугамын ажлыг жороо тоодогийн 
орооны үеийн (4-р сарын 15 – 6-р сарын 30 хүртэл)  нөлөөллийг багасгах зорилгоор 2012 оны 4-
р сарын сүүлээр (цаг агаар болон бусад давагдашгүй хүчин зүйлсээс шалтгаална),  дуусгахад 
хамаг хүчээ шавхана. ЧШБ тодруулах ажлыг 4-р сарын сүүлээр аль болох хурдан дуусгах 
зорилгоор туслан гүйцэтгэгч 2 компаний баг эрчим хүчний дамжуулах шугамын голоос эхлэн 2 
эсрэг тал руу судалгаа хийнэ. 

                                                      

22
 Б.Нямбаяр, Б.Баяржаргал, Ж.Стэиси, А.Браунлих (2010 он) Өмнийн Говийн Галбын говийн жороо 

тоодог ба идлэг шонхорын судалгаа. 
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Үүнээс гадна, Оюу Толгой нь тоодог жорооны амьдрах газрууд ойр орчимд байна уу гэж шалган 
шугам таталтын цэгүүдээ салангид маягаар тавихаас өмнө шугамын ажлаа хязгаарлана; шугам 
таталтын ажлын явцад тоодог жорооны орооны онцгой газруудыг  тодорхойлох судлаачийг 
ажиллуулна; тоодог жорооны орооны газрыг илрүүлсэн тохиолдолд Оюу Толгой тоодог жорооны 
мэргэжилтэнтэй зөвлөлдөж сүйтгэлээс зайлсхийх арга хэмжээг авна. Шугам таталтын үйл 
ажиллагааны явцад тоодог жороонд учрах эрсдэлүүд нь орооны үйл ажиллагаа болох газартай 
шугам шууд харилцан үйлчлэх боломжийн эсрэг авах тусгай арга хэмжээнүүдийг шаардана. 
Барилгын ажлын явцад, Идлэг шонхор зэрэг бусад чухал шувуудын төрөл зүйлүүдийн амьдрах 
газар сүйдэхгүй тул барилгын ажлын менежментийн тусгай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх 
шаардлагагүй. 
 
Оюу Толгой нь тоодог жорооны орооны улирлаас гадна судалгааны ажил хийж байгаа ба энэ нь 
шугам таталтын ажлын явцад тоодог жорооны судлаач мэргэжилтэнд орооны улирлын өмнөх 
судалгаанд туслах зорилготой юм.  Судалгаануудыг шугам таталтын ажлын турш хийх ба эдгээр 
нь тоодог жорооны мэргэжилтний ажигласан тоодог жорооны аливаа үйл ажиллагаанд хариу 
үйлдэл хийхэд тустай. Хийх хариу үйлдэл нь хугацаанд хийхээр төлөвлөгдсөн үйл 
ажиллагаануудаас шалтгаалах ба шугам таталтын ажлын туслан гүйцэтгэгчтэй шууд амаар 
болон бичгээр харицах хэлбэрээр хийгдэнэ. Хувилбарууд нь тусгай ажиглагдсан талбайг 
ажиглагч, туслан гүйцэтгэгч болон Оюу Толгой хоорондоо зөвлөлдөн зайлсхийх боломжтой байх 
шаардлагатай. Нөлөөлөл бууруулах гол үйлдлүүд нь тухайн нөхцөлд тохирсон байх боловч 
дараах зүйлсийг агуулсан байдаг: 

 Шугам таталтын цэгүүдийг тодорхойлсон талбайнуудаас холуур тавих;  

 Чиглэлийг тодорхойлсон талбайнуудын эргэн тойрон явуулах;  

 Орооны үйл ажиллагаа дуустал ажлаа зогсоох (ЧШБ-ийн ажлыг төлөвлөсний дагуу 
хурдан дуусгах боломжтой).  

 
Хэрэгжүүлж буй менежментийн болон нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээнүүдийн нарийвчилсан 
мэдээллийг Бүлэг C6: Биологийн нөөц ба Экосистетийн үйлчилгээний нөлөөллийн үнэлгээ-нд 
харуулав.   
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Зураг 0-4: Өндөр хүчдэлдамжуулах шугамын төсөлтэй холбоотой чухал шувуудын бүсийн байршил 
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Оюу Толгой нь 2011 оны 5-р сард төслийн дэд бүтэц, ялангуяа, өндөр хүчдэлийн дамжуулах 
шугамтай холбоотой биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөлөл ба нөлөөлөл бууруулах 
хувилбаруудыг тодорхойлохын тулд Биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээ болох 
биологийн төрөл зүйлийн цаашдын судалгааг хийсэн. Биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсэн 
үнэлгээг  олон улсын Ургамал болон Амьтны аймгийн, Биологийн төрөл зүйлийн зөвлөх ба Зэрлэг 
байгаль хамгаалах нийгэмлэг зэргийн олон улсын ба үндэсний мэргэжилтнүүдын холбоо хийсэн.  
Хээрийн судалгааны үр дүнг энэ тайлангийн биологийн төрөл зүйлийн суурь судалгаа болон 
нөлөөллийн үнэлгээ зэрэг бүлгүүдэд нарийвчлан оруулсан (Бүлэг  B7A: Биологийн төрөл зүйлийн 
суурь судалгаа ба Бүлэг C6: Биологийн нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ).  Цахилгаан эрчим хүчний 
шугамын улмаас биологийн олон янз байдалд учрах нөлөөллүүдээс дурдвал: 

 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугамын орй орчмоос зайлсхийн улмаас амьтдын 
амьдрах орчин алдагдах;  

 Цахилгааны эрчим хүчний шугамтай мөргөлдсөний улмаас үүсэх шууд хорогдол; ба 

 Байгаль дахь махчин амьтадын тоо толгой өссөний улмаас учрах шууд бус хорогдол. 

Төлөвлөлтийн хувилбарууд 

Биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээгээний үүссэн нөлөөллийг бууруулах зөвлөгөөгөөр   
цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугамыг амьтад шон мөргөх болон махчин шувууд шон дээр 
үүрлэх боломжийг бууруулахуйц загвар болон менежментын байдлаар барихаар төлөвлөсөн юм.  
Эдгээр  менежментийн болон дизайны шийдлүүдээс дурдвал: 

 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам дээр шувуу мөргөхөөс хамгаалсан шувууны 
цувааны анхаарал сарниулагч суурилуулах; 

 Жороо тоодогийн төрөл зүйл зэрэг махчин шувуудын үүрийг цахилгаан эрчим хүчний 
шугамаас байнга зайлуулах; ба 

 Махчин шувуудын цуглардаг суурийг байнга зайлуулах. 
 
Газар доогуур булж суурилуулах цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам нь дээр дурдсан 
биологийн төрөл зүйлд үзүүлэх нөлөөлөл нь бага боловч эдгээрийн амьдрах орчны сүйтгэл зэрэг 
(нөхөн сэргээлт шаардах) бусад нөлөөллүүдийг үүсгэх ба байгуулалт болон засвар үйлчилгээний  
харьцангуй өндөр зардалтай. Оюу Толгойгоос Гүний Хоолойн усны цооногын талбай хүртэлх газар 
доогуурх цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам татахад 1 км тутам өртөг нь агаарын цахилгаан 
эрчим хүч дамжуулах шугамын 233,000 америк доллартай харьцуулахад 685,000 америк доллар 
байна

23
. Иймд цахилгааны эрчим хүч дамжуулах газар доорхи шугам нь хэрэгжүүлэхэд төвөгтэй 

шийдэл юм.  оюу Толгой бүтцээ засгийн газраас батлагдсан цөөн хэдэн загварын хүрээнд сонгосон 
учир шонгийн загварын өөрчлөлт нь хязгаардмал байв.    

5.6 ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

Хаягдал Хадгалах Байгууламжийн Хувилбарууд 

Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-ийн хамгийн тохиромжтой байршил болон загвар бүтцийг 

тодорхойлохын тулд хувилбар болон загваруудын судалгаануудыг хийсэн. Уурхайн лицензит 

талбай доторх болон гаднах боломжтой байршлуудыг олж тогтоосон. Эцэст нь, Уурхайн лицензит 

талбайн хил хязгаар нь байршлийн судалгааны хувилбаруудыг хязгаарлаж байсан. Анх 2004
24

 онд 

үнэлэн тооцоолж байсан хувилбаруудыг Зураг 0. -д үзүүлэв.  

                                                      

23
 Перс Ком.Кен Харвей.(2011), Айвенхоу Майнз. Төслийн ахлах инженер 

24
 Айвенхоу Майнз Монгол ХХК, Оюу Толгой төслийн Хаягдлын байгууламжийн техник эдийн засгийн 

үндэслэл, Ишлэл: PE601-00001/14, 2004 оны 12-р сар, Найт Пийшолд ХХК 
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Зураг 0.5: ХХБ-ын байршлуудын хувилбарууд, 2004 он 

 
Эх сурвалж: ХЦТ 2005 он 

Эдгээр хувилбаруудын давуу болон дутагдалтай талуудыг Хүснэгт 0.9-д нэгтгэв. 

Хүснэгт 0.9: ХХБ-ын хувилбаруудын дүн шинжилгээний тойм 

Хэсэг ХХБ 1 ХХБ 2 ХХБ 3 ХХБ 4 

Зардал  (NPV сая доллараар) 45 55 52 38 

Байгаль орчны эрсдэл 

Түр зуурын урсацтай усны гол эх үүсвэрт ойр 

байрладаг  

Голдирол 

өөрчлөгдөнө 

Зэрэгцээ Ойр Хол 

Түр зуурын урсацтай усны эх үүсвэрийн боломжит 

шүүрэлт 

Бага Их Бага Бага 

Станцаас шугам хоолойн хүртэлх зай ба ХХБ –ийн 

эргэн тойронд тархсан байдал (км)  

14 15 17 10 

Бусад дэд бүтэцтэй зөрчилдөх 
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Хэсэг ХХБ 1 ХХБ 2 ХХБ 3 ХХБ 4 

Далд уурхайн хөрсний суулт Үгүй Үгүй Үгүй Боломжтой 

Уурхайн үйлдвэр ба тосгон Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй 

Нисэх буудал (баруун байршил) Үгүй Боломжтой Үгүй Үгүй 

Эх сурвалж: Найт Пиесолд, 2004 он. 

Цаашдын байгаль орчин, дэд бүтцийн шаардлагыг тодорхойлохын тулд эдгээр сонголтуудыг 
үнэлэн боловсруулсан. 2007 – 2008 онуудад уурхайн болон баяжмалын үйлдвэрийн шинэчилсэн 
төлөвлөгөөг ашиглан ХХБ-ын хамгийн тохиромжтой байршил болон зураг төслийн оновчтой 
хувилбаруудыг тодорхойлохын тулд Клон Криппен Бергер ХХК бүтэц, загварын хувилбарын 
судалгаануудыг

25
 
26

 
27

 хийж гүйцэтгэсэн. Уг судалгааг өмнө нь тогтоосон янз бүрийн  байршил дээр 
үндэслэн хийсэн ба өөрчлөгдөж буй төслийн төлөвлөлтийн шалгууруудад нийцүүлэх болон 
өнөөгийн ус, байгаль орчин болон төсөв зардлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр янз бүрийн загвар 
ба байгуулалтын хувилбаруудыг авч үзэн 3 үе шатат хөтөлбөрийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн. 
Зардал бага, байгаль орчинд ээлтэй болон хамгийн үр дүнтэй загварыг тогтоохын тулд байршил 
тус бүрийн бүтээн байгуулалтын арга барил болон газрын гадаргуу доорх нөхцлүүдийг нь судалж 
үзсэн. Талбайн байршлын төсөл зургийг урьд өмнө тогтоож байсан байгаль орчин, дэд бүтцийн 
хязгаарлалтуудыг багасгахын тулд өмнөх судалгаануудаар мэдээлсэн цаашид үнэлгээ хийх 
шаардлагатайгаар сонгосон. (урьд нь олж тогтоон ХХБ –ын 1-4 гэж нэрлэсэн байршлууд орсон).   

ХХБ сонгон авсан талбай нь олборлолтын зорилгоор цаашдын уурхайн үйл ажиллагаанд тохирсон 
уурхайн лицензит талбай доторх тохиромжтой газрын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх болон далд 
уурхайн блокчлон олборлолттой холбоотой хөрсний суултын бүсэд оруулахгүйгээр ил уурхайтай 
зэрэгцээ байрлана.  

Бүх нөхцөлд ХХБ нь талбайнхаа ихэнх хэсэгт цэрдийн галавын шавар бүхий ус нэвчилт багатай 
газруудыг ашиглах ба түүний дагуу оршино гэсэн таамаглал дэвшүүлээд байна.  Шаваргүй Үүр 1-
ийн өмнөд хэсэгт ХХБ-ийн энэхүү үүрийн доод үе болгон хойд хэсгийн шаврыг ашиглана. Усны 
урсгалын нэвчих боломжтойй тунамал чулуулагыг зайлуулна. Шаврын ивээс үе нь байгалийн 
шаврын олдоц, цаг уурын хүнд нөхцөл, оновчтой хиймэл ивээс үеийн олдоц ба суурилууллатын 
нийлүүлэлт болон техникийн бэрхшээл зэргийг шийдэх техник болон байгаль орчны хамгийн үр 
дүнтэй шийдлийг авч үзсэн байна. 

Xаягдлын Менежментийн Хувилбарууд 

Хаягдлын менежментийн хувилбаруудыг зуурмаг хаягдал, (өтгөрүүлсэн ба хагас хатуу) нийтлэг 

хаягдал (шингэнэ шавар), ус дамжуулах хоолойн байршил, цөөрмийн хэмжээ болон байршлаас нь 

хамааруулж үнэлсэн
28.

 Хувилбаруудын дүн шинжилгээний дараах үндсэн асуудлуудыг 

тодорхойлсон. Үүнд: 

 ХХБ-д орох усны зарцуулалтын багасалтанд зуурмаг хаягдал нөлөөлнө. Анхны үнэлгээгээр, 
хаягдлын  өтгөрүүлэлт нь хаягдлын цөөрмөөс аль болох бага ус гаргах шаардлагатай нийцэх 
ууршилт ба шүүрэлтээр үүсэх

29
 усны алдагдалд хүргэнэ гэж тогтоосон.   

 Усыг дахин ашиглалт ба хэмнэлтийг ихэсгэх боломжтой зуурмаг хаягдлыг ашиглалт нь 
хэрэгжүүлэх боломжтой хэдий ч хувилбаруудад хийсэн үнэлгээгээр хаягдлын менежментийн 

                                                      

25
 Клон Крипен Бергэр ХХК (2007 он). Оюу Толгойн Хаягдал хадгалах байгууламжийн техник эдийн засгийн 

үндэслэл, 2007 оны 1-р сарын 17. 

26
 Клон Крипен Бергэр ХХК (2008 он, а). Оюу Толгойн Хаягдал хадгалах байгууламжийн загвар, Боломжит 

хувилбаруудын үнэлгээний тайлан, 2008 оны 4-р сарын 8. 

27
 Клон Крипен Бергэр ХХК (2008 он, б). Оюу Толгойн Хаягдал хадгалах байгууламжийн загвар, зураг төслийн 

урьдчилсан тайлан 2008 оны 4-р сарын 11. 

28
 Оюу Толгой (2009 он), Монголын техник, эдийн засгийн үндэслэл, Хавсралт хэсэг 10, Үйл явц – Хаягдал 

хадгалах байгууламжийн дэд бүлэг 7 

29
 Голдер (2005 он): Тайлангийн төсөл “Техник эдийн засгийн загвар төслийн үнэлгээ, Хаягдал хадгалах 

байгууламж, Монголын Оюу Толгой төсөл” Төсөл No 05-1362-126, Голдер бэлтгэн гаргасан., 2005 оны 5-р сар 
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хувилбаруудаас хамгийн тохиромжтой нь уламжлалт арга гэж үзсэн. Үүний шалтгаан нь үйл 
ажиллагааны хязгаарлалттай холбоотой; өвлийн хүйтний нөхцөлд ХХБ-д өтгөрүүлсэн хаягдлын 
таралт ба тундасжуулалтын хүндрэл болон өвлийн улиралд хаягдлын хоолойн урсацыг 
зогсоосны дараа дахин ажиллуулахад гарах бэрхшээлүүдтэй холбоотой анхаарах асуудлууд 
урган гарч байна.  

Найт Пийсолдын шүүрээгүй тундасжуулалтын туршилтаар 
30

 хаягдал харьцангуй хурдан тунаж (5 

хоногийн дотор 95%-н тунаалтын нягтрал) ба харьцангуй өндөр тунаалтын нягтралд хүрэх 

боломжтойг харуулсан. Усны хадгалалтын зорилгоор, KCBL‘s өнөөгийн төхөөрөмжийн загвар нь 

64%-ийн хатуулагтай өтгөрүүлсэн хаягдал ашиглахыг харуулсан. Хаягдлын тунаалтын туршилтууд 

хаягдлын хатуулгыг хэд хоногийн дотор 64%-аас 72% - 75% хүртэл болгох харьцангуй өндөр 

тунаалтын нягтралыг харуулсан байна. 

Хаягдлын бага даралтан доорх нэвчилтын туршилтаар, ус нэвчилт эхэндээ ойролцоогоор  7.40 x10-

5 to 8.95x10-6 м/с байх бөгөөд тун удалгүй хаягдлын дээр болох нягтралын үр дүнд маш хурдан 

удааширах болно гэж тогтоосон байна.    

Дээрхээс дүгнэхэд, Оюу Tолгой төсөл нь 65% хүртэл хатуулагтай бодисыг шавхах төвөөс зугтах 
хүчний насосоор шахах өтгөрүүлэлтийн уламжлалт технологийг ашиглан хаягдлын менежментийн 
загварыг боловсруулахаар шийдсэн. Сонгож авсан тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлын хүрээнд 
хаягдлын өтгөрүүлэлтийн хяналтын үйл ажиллагаа нэмэгдүүлэх, ууршилтыг багасгах зорилгоор 
ХХБ-ын цөөрмийн хэмжээг бууруулж хаягдлаас гарах усыг ихэсгэх зэргээр хаягдлын нягтралыг 
нэмэгдүүлэх болно. Сонгосон хувилбар нь бодит нөхцөлд хэрэглэгдэх боломж, жилийн бүх улиралд 
ажиллах, усны бага нэвчилт, тоосжилтын хяналт болон эргэлтийн усны гаргаж авах боломж зэрэг 
оновчтой хослолуудаас бүрдэнэ. 

5.7 Аюултай Хог Хаягдлын Менежмент 

Аюултай хаягдлын менежментийн эрх бүхий байгууламж Монголд байхгүй учир Оюу Tолгой төсөл 

нь тэдгээр хаягдлыг шийдвэрлэх өөрсийн шийдлийг боловсруулна. Төслөөс үүсгэх аюултай хог 

хаягдалд эмнэлэгийн хаягдал, шатах тослох материал бүхий хаягдал (тосолгооны арчих материал 

ба шүүлтүүрүүд багтана) болон флюресцент өдрийн гэрлүүд зэрэг орно. Олборлолт болон 

хайгуулын үе шатны аюултай хаягдалтай харьцах өнөөгийн аргачлал нь шатаах, булах болон 

чандарлах аргууд юм. Одоогоор, хүнд машин механизмын засварын цехийн цаана тосолгооны 

арчих материал, шүүлтүүр болон эмнэлэгийн хог хаягдлыг шатаах жижиг зуух ажиллаж байна. Энэ 

нь зөвхөн түр зуурын арга хэмжээ бөгөөд урт хугацаанд ашиглагдах хувилбаруудаар нэн даруй 

орлуулагдана. Байнгын үйл ажиллагаатай ажиллах хувилбаруудад: 

 Олон улсын агаарын чанарын стандартад нийцэх шатаах зуухны ашиглалт (ЕХ гэх мэт); ба 

 Төслийн төлөвлөгдсөн Хаягдлын менежментийн төвийн хүрээнд аюултай хог хаягдлыг газарт 

булах цэгийг (ландфил) бий болгох. 

Аюултай хаягдлын менежментийн хувилбаруудын талаарх үнэлгээг доорх Хүснэгт 0.10 -т үзүүлэв.  

Хүснэгт 0.10: Аюултай хог хаягдалын менежментийн үнэлгээ 

 Аюултай хог хаягдлын булалт Шатаалтын зуух 

Давуу тал 

 Төслөөс үүсэх хог хаягдлын хэмжээг 
хязгаарлах учир газарт булах цэгийн 
хувилб бага байна.   

 Шатаах болон аюулгүй газарт булах 
цэгт булах боломжтой флюресцент 
өдрийн гэрлүүдийг (мөнгөн усны давс 
агуулсан) зэрэг хэцүү хог хаягдлыг 
шийдвэрлэх боломжтой 

 Муу шатаалтаас агаарт хортой хий 

 Хортой хог хаягдлыг газарт булах зөвшөөрөл 
авах шаардлага гарахгүй. 

 Монголд хэрэглэх боломжтой. 

 Хөрс ба гүний усыг бохирдуулах эрсдэл 
байхгүй.  

 Шатамхай бүх аюултай хог хаягдлыг 
боловсруулна. 

                                                      

30
 Найт Пийсхолд (2004 он) ХХБ-ын техник, эдийн засгийн үндэслэл, Тайлан PE601-0001/14, 2004 оны 12-р 

сар.   
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 Аюултай хог хаягдлын булалт Шатаалтын зуух 

(диоксин зэрэг) ялгарах эрсдэл 
үүсгэхгүй 

 Зардал бага. 

Сул тал 

 Шатах боломжтой эмнэлэгийн хог 
хаягдлыг уурхайн талбай дээр шатаах 
шаардлагатай буюу Улаанбаатар руу 
зөөвөрлөж шатаах хэрэгтэй.  

 Химийн хурц үзүүртэй хаягдлыг 
Улаанбаатарт зөөвөрлөн хаях 
шаардлагатай.  

 Хөрс болон газрын усыг бохирдуулах 
нөлөөтэй. 
Уурхайн хаалтын дараах үйл 
ажиллагааг хянан шинжлэх урт 
хугацааны ирээдүйн үүрэг даалгавар 

 Монгол орны агаарын чанарын хяналт 
хязгаарлагдмал ба олон улсын хяналт 
шинжилгээний шаардлагад нийцэхгүй. 

 Эмнэлэгийн хурц үзүүртэй хаягдлыг 
Улаанбаатар руу зөөвөрлөн хаях 
шаардлагатай.  

 Шатдаггүй аюултай хаягдлыг шийдвэрлэх 
чадваргүй. 

 Зардал болон үйлчилгээ тохируулгын 
шаардлагуудыг зохицуулах  

 

Хэдийгээр аль ч хувилбар сайн, муу талтай ч, хоёулаа уурхайн ажилчид болон байгаль орчинд 

хамгийн бага эрсдэл учруулах магадлалтай, эдгээр хувилбаруудын үнэлгээнд үндэслэн Оюу 

Tолгой компани нь уурхайн талбайд хог хаягдлын газарт булан устгал хийх ба бусад хог хаягдлын 

дахин ашиглалтыг дэмжих аюултай хог хаягдлыг шатаах зуух байрлуулан ашиглах нь уурхайн 

талбайн байршил болон Монгол улсын холбогдох дүрэм журмуудыг дагаж үзэх талаасаа хог 

хаягдлыг зайлуулах хамгийн тохиромжтой хувилбар мөн болно гэж үзсэн.  

5.8 Нисэх Буудлын Байршил 

Уурхайн ашиглалтын лизенцит талбай дахь нисэх онгоцны буудлын одоогийн байрлаж буй газарт 

ил уурхай болон бутлуур байрлуулан ашиглах учраас нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай болсон. 

Нисэх буудлыг шилжүүлэн байршуулах газрын хэд хэдэн хувилбарын үнэлгээ нь орон нутгийн 

газарзүй ба газрын гадаргуу, малчдын зуслан болон амьдрах орчин, ургамал ба амьтны аймаг 

болон нисэх боломж (онгоц буулт ба уурхайн дэд бүтцийн хувьд.).зэргийг харгалзан үзсэн.     

Талбайн судалгаанаас уурхайн ашиглалтын хаана ч шинэ агаарын зурвас байршуулах нь онгоцны 

буултын зурвас нь Босоо Ам №2 ба ирээдүйн амууд, цахилгаан эрчим хүчний шугам, уурхайн 

гадаргаан хүнд тоног төхөөрөмж зэрэг төлөвлөсөн уурхайн дэд бүтэцтэй зөрчилдөх үүднээс 

аюултай гэж үзсэн юм. Сонгож авсан байршил уурхайн лицензит талбайгаас хойд зүгт 

ойролцоогоор 7 км зайд малчдын өвөлжөөгүй зуны малын бэлчээрийн хайрган тэгш газарт 

байрлана. Оюу Толгойн талбайтай ойролцоо харьцангуй том тэгш талбай байх ба олон улсын 

болон үндэсний агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлагын үүднээс энэ нь газрыг 

сүйрэлд учруулахгүй малчдын өвөлжөө байрлаагүй цорын ганц боломжит хувилбар болж байгаа 

юм.   

5.9 Гүний Хоолойн ус дамжуулах Шугам хоолойн Зурвас 

Дээр дурдсан усан хангамжийн хувилбаруудын дагуу, усны цооногийн талбай ба  уурхайн талбай 
хоёрын хоорондын зурвасын дагуу газарт булсан усны шугам хоолойнууд, дунд хүчдэлийн 
цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугамууд болон шороон зам байрлана. Усны цооногийн талбай ба 
шугам хоолойн систем нь нийт 28 усны гол цооног, 4 нөөцийн цооног, нийт 200,000 м

3
 талбайг 

хамарсан 2 ширхэг ус хадгалах нуур, цуглуулах ба сэлгэх нөөцлүүр, насос, мөн түүнчлэн 149 км урт 
газар доорх усны шугам хоолойноос бүрдэнэ. Усны цооног тус бүр 8 x 8 м талбай хамарсан 
цооногоос гадна 4.8x 8 м хэмжээтэй ба 4.4 м өндөртэй насосны агуулах, 25 x 25 м хэмжээтэй 
хашаанд байрлана. Усны шугам сүлжээ нь хээрийн насосноос цуглуулах нөөцлүүр хүртэлх 67 км 
зайд ба уг цуглуулах нөөцлүүрээс уурхайн талбай хүртэлх нийт 82 км зайд байна. Эдгээр усны 
хоолойнууд хамгийн багадаа 2.2-2.7 м гүн сувганд булна. Нийт 1.5 kм

2
 талбай шугам булах суваг 

ухсаны улмаас нөлөөлөлд өртөх хэдий ч уг талбайг нөхөн сэргээнэ. “Цаг агаарын цонх”-ны 
барилгын ажлын хязгаарлалтаас үүдэлтэй барилгын ажлын хугацаа болон  нөлөөлөлд өртөх 
бэлчээрийн газрын бүсийн уртыг багасгах зэрэг зорилгоор шугам хоолойн барилгын хэд хэдэн баг 
зэрэг ажиллахаар усны шугам хоолойг  нь нээлттэй дан суваг маягаар ухсан.  
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Уурхайн талбайн хойно 5 км зайд 90 м x 120 м өндөрлөсөн суурь газар дээр 2 ширхэг 200,000 м
3
 

багтаамжтай хадгалах нуурыг барина. Эдгээр 2 нуурны барилга, түүнтэй холбоотой бусад дэд 
бүтэц нийт 0.6 км

2
 талбайг эзлэнэ. Нуурын газар шорооны ажлаас эвдэрсэн чулуу гарна. 

Дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүч түгээх шугам 110 kВт байна. Тэрээр усны шугам хоолойгоос  
ирэх засвар үйлчилгээний замын нөгөө талаар чиглэгдэнэ. Энэ нь усны шугам хоолойны цахилгаан 
гүйдлээс үүссэн зэврэлтээс зайлсхийхэд шаардлагатай.  Өөр өөр зорилгоор нийт шугамын дагуух 
багана, цамхагуудын төрөл бүрийн загваруудыг ашиглах боловч нийтлэг загвар нь  8-9 м өндөртэй, 
3 дамжуулагч утастай төмөр бетонон багануудтай байна. Нисэх буудлын ойролцоо ба Оюу Толгой 
уурхайн лицензит талбайн гол замуудын огтолцол зэрэг агаарын цахилгаан эрчим хүчний шугамын 
аюулгүй ажиллагааны асуудлуудаас зайлсхийх зорилгоор дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний 
шугамын зарим хэсгийг газарт булна.  

Нийт 143 kм урт зам баригдах ба үүний 67 км нь усны цооногийн талбайгаас уурхайн талбай 
хүртэлх засвар үйлчилгээний зам байх бол үлдэх 76 км нь усны цооногийн талбайн 30 туслах зам 
ууд байна. Замууд 4.5 м өргөнтэй, хажуу тус бүртээ 1 м өргөн хөвөөтэй байх ба 0.7 kм

2 
талбайг 

эзлэнэ. Замын гадаргууг голын ойролцоох хэсгийг цементээр бүрхэн бусдыг хайргаар хучиж 
тэгшлэнэ. Хамгийн их налуу 5.7% байхын зэрэгцээ замын барилгын материалыг тухайн ойролцоох 
бүсээс ханган бэлтгэнэ. Усны цооногийн талбайн замын хөдөлгөөнийг хөнгөн тэрэгнүүдээр 
хязгаарлах ба зарим тохиолдолд зам засварын шалгалт үйлчилгээ хийх зорилгоор хүнд машин 
механизмууд ашиглах магадлалтай. Иймд замын ачаалал маш бага байна гэж үзэж байна. 

Усны шугам хоолойн чиглэлийн хэд хэдэн хувилбарыг авч үзсэнийг доорх Зураг 0. болон Зураг 0.-д 
тус тус харуулав. 
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Зураг 0.6: Боломжит эрдэсжсэн  бүс болон нисэх буудлын ойролцоох чиглэлийн 
хувилбарууд 
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Ус дамжуулах шугам хоолойн чиглэлийн урд хэсгийг түүний ирээдүйд нээгдэх орд газар, нисэх 

буудал болон түүхий ус хадгалах байгууламжийн байршил зэрэгт саад болохыг харгалзан үзэх 

хэрэгтэй.  Хэлэлцэгдсэн хувилбаруудыг дараах байдлаар тоймлож болох юм: 

 Шугам 1: Энэхүү шугам нь боломжит эрдэсжилттэй бүсийн хойд болон өмнөд хил, мөн санал 

болгож буй нисэх онгоцны буудал зэргийг өндөрлөсөн түүхий ус хадгалах (онгоцны буудлаас 

баруун урд байрлах) цөөрөмтэй холбогдох усны гол шугам хоолой юм. Усны гол шугам хоолой 

нь өндөрт байрлах түүхий ус хадгалах цөөрмөөс өмнө зүгт уурхайн талбай доторх баяжмалын 

үйлдвэр хүртэл тавигдана.  

 Шугам 2: Энэ шугам нь боломжит эрдэсжилттэй бүсийн зүүн хил болон санал болгож буй 

онгоцны буудлыг дайран өнгөрч баруун чиглэлд өндөрлөсөн түүхий ус хадгалах цөөрөмтэй 

холбогдох усны гол шугам хоолой юм. Ус хадгалах цөөрмөөс уурхай хүртэлх хэлхээ нь  

Хувилбар 1-тэй адилхан.  

 Шугам 3: Энэ шугам нь Хувилбар 2-той ижил боловч усны гол шугам хоолой уурхайн талбайн 

хойд хашааны гадна байрлах түүхий ус хадгалах цөөрөмтэй урд чиглэлээр холбогдогдох юм. 

Урд зүгийн түүхий ус хадгалах цөөрмөөс усыг баяжмалын үйлдвэрийн усан сан руу шахах 

хэрэгтэй болно. 

Шугам 1 нь олон тооны идэвхит байгалийн ус зайлуулах сувгуудыг дайран өнгөрнө.  Ус дамжуулах 
шугам хоолой нь түүнчлэн байгалийн усны эх үүсвэрүүдийг хөндлөн гарна. Усны шугам хоолойн 
зурвасд хүрэх шинээр баригдах замуудын бүтээн байгуулалт нь хэд хэдэн усны голдиролуудыг 
хөндлөн гарах учраас нилээн хэдэн тооны ус зайлуулах байгууламжуудыг байрлуулах хэрэгтэй 
болно. Усны идэвхит томоохон усны эх үүсвэрүүдийг хөндлөн гарах гол шугам хоолойнууд 
суурилуулахад тулгарах бодит бэрхшээлүүдээс гадна шугам хоолойн суурилуулалт нь газар доорх 
урсгалуудад саад болж улмаар шугам хоолойг хөлдөөх аюулд хүргэж болох юм. Тиймээс Шугам 1 
хувилбарыг хэрэгсэхгүй орхисон бөгөөд түүхий ус хадгалах цөөрмийн санал болгож буй байршил 
нь уурхайн талбай руу урсах байгалийн татах хүчний урсгалыг хязгаарлахгүйгээр өндөрлөг газарт 
байрлах учраас Шугам 2-ыг хүлээн зөвшөөрч, Шугам 3-ыг хэрэгсэхгүй болгосон. 
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Зураг 0.7: Гүний Хоолойн баруун талын шугам хоолойн байршлын хувилбар 
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Дээр дурдсанаас гадна, малчид, ургамал, амьтан, хөрсөн үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах үүднээс 
усны цооногийн талбайгаас түүхий усны агуулах хүртэлх усны шугамын хоолойн чиглэлийн хэд 
хэдэн хувилбараар авч хэлэлцэгдсэн. Эдгээр хувилбаруудын нэгийг  Зураг 0.-д харуулав. 
Боломжит дэд бүтцийн зурвасын хувилбаруудын хээрийн судалгаагаар малчдын худаг, зуслан

31
 

болон соёлын өвийн дурсгалт газрууд
32

 2005 онд илэрсэн. Эдгээр судалгаануудын үр дүнг 
малчдын худаг, зуслан болон дурсгалт газруудын сүйрлийг бага байлгахад үндэслэн шугамын явах 
боломжит чиглэлийг сонгоход ашигласан.   

Зураг 0.-д үзүүлсэн жишээнд тухайн нутгийн түр зуурын урсал ус ба түүнтэй холбогдох гадаргуун 
уст давхарга, амьдрах орчин, малчдын өвөлжөө, худаг, нөлөөлөлд мэдрэг ургамал, амьтад, 
хөрсний ойролцоо орших 2 боломжит шугамын хувилбарыг харуулав. Уг үнэлгээнд суурилан усны 
шугам хоолойн чиглэлийг усны түр зуурын урсал уснуудаас зайлсхийн илүү өмнө зүгээр элсэн 
довцогийн (Сибирь хармаг  ургамалтай) ирмэгээр түр зуурын урсацуудыг эх үүсвэрт перпендикуляр 
огтолцохоор чиглүүлсэн. Элсэн довцогуудад (Сибирь хармаг  ургамалтай) үзүүлэх нөлөөллийн 
хүлээн зөвшөөрөхуйц гэж үзсэн учир нь шугам хоолой нь ургамалын баруун өргөтгөлөөр дайран 
өнгөрөх ба ургамалын гол тархалт нь шугам хоолойн чиглэлийн зүүн талаар тохиолдох болон 
хөрсний энэ төрөл бүсэд нийтлэг байх учир шугам  хоолойн суурилуулалтын дараа эвдэрсэн 
бүсийг нөхөн ургамалжуулахад амар байх болно. 

Гүний Хоолойн бүсэд байгаль орчин болон антропологийн асуудлаар 2011 оны эхэнд хийгдсэн 
биологийн төрөл зүйлийн хурдавчилсан үнэлгээний хээрийн нэмэлт судалгаа нь усны цооногийн 
талбайн төлөвлөсөн дэд бүтэц болон шугам хоолойн чиглэлд өөрчлөлт оруулах шаардлага байгааг 
санал болгосон. Цуглуулах нөөцлүүрийн насос станц 2-ын ойролцоох (Зураг 0.-г харна уу) усны 
цооногийн талбайн төлөвлөлтийг тухайн бүсэд ургах заган ой байсан шалтгаанаар өөрчлөсөн.  
Усны цооногийн талбайн зүүн хэсэгт ургах загийн ойг  хамгийн үлгэр жишээч амьдрах орчин гэж 
биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээний баг

33
 тодорхойлсон боловч уг бүс нь ОУСК-н 

Гүйцэтгэлийн Стандарт 6 болон ЕСБХБ-ы Гүйцэтгэлийн Шаардлага 6 дагуу маш хурцадмал 
амьдрах орчин гэсэн ангилалд орохгүй юм. 

                                                      

31
 Оюу Толгойгоос Гүний Хоолойн усны цооногийн талбай хүртэлх шугам хооройн зурвасын байгаль орчны 

үнэлгээний тайлан; Эко Трэйд; 2005 он. 

32
 Оюу Толгой төслийн археологийн судалгааны тайлан; Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум; ШУА-ийн Археологийн 

Хүрээлэн; 2005 он. 

33
 Оюу Толгой төслийн Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн төлөвлөгөөний анхны ноорог хувилбар. Усны 

цооногийн талбай/Усны шугам хоолойн зурвас; Биодиверсити Консалтанси ХХК, Флора энд Фауна 
Интернэйшнл, 2011 оны 7-р сар. 
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Зураг 0.8: ЦННС #2-д ойр орших Заган ойгоос зайлсхийсэн Гүний Хоолойн шугам хоолой чиглэлийн өөрчлөлт. 
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Усны цооногийн хүлээн авах дэд бүтцийн цуглуулах нөөцлүүрийн насосны станц (ЦННС) #2-ын 
ойролцоо шугамын боломжит чиглэл нь түгээх шугам хоолойг 31%-иар урт, цахилгаан эрчим 
хүчний шугамыг 21%-иар урт байхыг шаардана (Хүснэгт 0.11-г харна уу), суваг буюу цахилгааны 
кабелийн эзэлхүүний бага зэргийн өөрчлөлт нь нөлөөлөлд өртөх заган ойн хэмжээг маш ихээр 
бууруулна (усны цооногийн улмаас нөлөөлөлд өртөх талбай 96%-р багасах бол нийт нөлөөлөлд 
өртөх нийт талбай 43%-р буурна). 

Хүснэгт 0.11: Одоогийн загварын бүс болон эзэлхүүнийг ЦННС #2-ын хажуугаар явуулах 
шугамын хувилбартай харьцуулах нь 

Зүйл Байршил Одоогийн Өөрчилсөн Ялгаа 

Усны шугамын урт PB06 2784м 4372м 31% өсөлт 

PB07 2696м 2850м 

Нийт 5480м 7222м 

Зам PB06 2784м 1522м 21% бууралт 

PB07 2696м  2850м 

Нийт 5480м 4372м 

Шугам хоолойн суваг PB06 2784x6.6=18370м
3
 1522x6.6=10045м

3
 3.4% өсөлт 

PB07 2696x6.6=17790м
3
 2850x9.6=27360м

3
 

Нийт 36160м
3
 37404м

3
 

Цахилгааны утас PB06 1441м 1522м 5.7% бууралт 

PB07 2696м 2850м 

Нийт 4137м 4372м 

Газарт тавигдах 
шаардлага 

PB06 delivery 2784x30=8.35 га 1522x30=4.57 га 30.6% бууралт 

PB06 Power 1441x20=2.88 га  

PB07 2696x30=8.09 га 2850x31=8.84 га 

Нийт 19.32 га 13.41 га 

Нөлөөлөлд өртөх загийн бүс  (PB) 9.42 га 0.34 га 96.4% бууралт 

Нөлөөлөлд өртөх загийн бүс (RWSS) 11.87 га   

Нөлөөлөлд өртөх нийт загийн бүс 
(нийт) 

21.29 га 12.21 га 42.6% бууралт 

 

Усны шугам хоолойг газарт булмагц эргэн ургамалжуулах тул малчдын зуны бэлчээрийн 
ашиглалтыг шугам хоолойн суурилуулалтын харьцангуй богино хугацаанд хязгаарлана. Уг усны 
шугам хоолойн нь малчдын өвөлжөөнд саад учруулахгүй бөгөөд малчдын гүехэн худгуудаа 
ашиглах байдлыг хязгаарлахгүй. Усны шугам хоолойг тавих зөвшөөрөл авалтын ажлын хүрээнд 
соёлын өвийн судалгааг мөн хийсэн. усны шугам хоолойн талаарх тодорхой мэдээллийг уг БОНБҮ-
ий суурь судалгаа болон нөлөөллийн үнэлгээний холбогдох бүлгүүдээс харна уу.  

Дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүч дамжуулах шугам 

Усны цооногийн талбайн насосууд нь уурхайн лицензит талбайн цахилгааны дэд станцаас 
тэжээгдэх 110 кВ цахилгаан эрчим хүчний шугамаар тэтгэгдэн ажиллана. Эдгээр усны цооногийн 
талбайн усны шугам хоолойн дагуу чиглэгдсэн дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугам нь 3 
дамжуулагч утас бүхий 8-9 м өндөр төмөр буюу бетонон шонгуудтай байна. Биологийн төрөл 
зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээгээр дунд хүчдэлийн цахилган эрчим хүчний шугамыг жороо тоодог  
цахилгаан эрчим хүчний шугамыг мөргөх боломжит эрсдэл болон идлэг шонхор зэрэг том 
шувуунууд цахилгаанд цохиулж үхэх эрсдэл зэргээс зайлсхийхийн тулд дамжуулагчуудын 
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хоорондын зайг  ихэсгэх ба эрчим хүчтэй арматурыг газардуулах зэргийг хийх.  Түргэвчилсэн 
үнэлгээ нь мөн жороо тоодогийг агаарын  цахилгаан эрчим хүчний шугам ба хөнгөн тэргэний 
замууд зэргээс зайлсхийлгэх болон амьтад дамжуулах шугамтай мөргөлдөж болон цахилгаанд 
цохиулж үхэх аюултай шугамын суурь нь махчин шувуудын үүр болох эрсдлийг нэмж байна гэж 
тодорхойлсон. 

Биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээний баг усны цооногийн талбайн шугам хоолойн 
дагуух дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугамыг хэсэгчлэн буюу тэр чигт нь газарт булж 
нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ аьахыг санал болгосон. цахилгаан эрчим хүчний шугамыг 
булснаар биологийн үнэт төрөл зүйлд учрах тодорхойлсон эрсдлийг арилгана гэж үзсэн. Усны 
цооногийн талбайн дэд бүтцийн зарим хэсэгт буюу нисэх буудлын ойролцоох нийслэгийн чиглэлд, 
гол замуудын ойролцоо ба агаарын шугам аюулгүй ажиллагааны их хэмжээний эрсдэл дагуулах 
зарим дэд бүтцэд дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугамыг булалт эхэлсэн буюу  
төлөвлөгдөж эхэлсэн. 

Усны цооногийн талбайн дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугамыг газарт булсаны улмаас 
дараах сөрөг үр дагаварууд үүсэх магадлалтай. Үүнд:  

 Цахилгаан эрчим хүчний шугамыг усны шугамтай зэрэгцүүлэн эсвэл ойр булснаар шугам 
хоолойн цахилгаанаас үүдэх зэврэлийн эрсдэл үүсэн улмаар шугам хоолойн гэмтэх өндөр 
эрсдэлтэй; 

 Дамжуулах шугам нь усны шугам хоолойн сувгийн зэрэгцээ 2-дах суваг ухахыг шаарддаг ба 
ингэснээр нэмэлт газрын шорооны ажилтай холбоотой ургамлын бүрхэвчийг устгах аюул 
нэмэгдэнэ; 

 Булсан дамжуулах шугамуудын талаар мэдээлэлгүй байх, монгол улсад ийм төрлийн дэд 
бүтцийн “шугам хоолой тавих эрх”-ийн хяналт дутмаг болон  Гүний Хоолойн алслагдмал 
бүсийн газар шоорооны үйл ажиллагааны хяналт бага зэргээс болж булсан шугамыг 
санаандгүйгээр татаж гаргах хэлбэрээр олон нийтийн аюулгүй ажиллагаанд эрсдэл учрах 
боломжтой юм; ба 

 Энэхүү үнэлгээг хийх явцад усны цооногийн талбайн дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим 
хүчний шугамын ажлыг чиглэлийн дагуу агаарын шонгуудын барилгын ажил эхэлсэнтэй 
холбогдуулан шугам булалтын зардал их хэмжээгээр өснө. Шугамын чиглэлийг Монгол 
Улсын Засгийн газраас баталсан бөгөөд одоогийн загварыг их хэмжээгээр өөрчлөх 
тохиолдолд цаашдын зөвшөөрөл авалтанд цаг хугацаа их алдаж, төслийн хэрэгжилтийг 
саатуулах эрсдэлтэй Оюу Толгойгоос Гүний Хоолой хүртэлх цахилгаан эрчим хүчний 
шугамыг булахад км дутамд $685,000 болох бол агаарын шугамыг татахад км дутамд 
$233,000 болох тооцоо гарсан байна. 

Усны цооногийн талбайн цахилгаан эрчим хүчний шугамыг газарт булах нь төслийн одоогийн үе 
шатанд төдийлөн тохирох хувилбар биш юм. Төслийн зүгээс биологийн олон янз байдалд үзүүлэх 
нөлөөллийг бууруулж чадахгүй, нөлөөлөл их байх тохиолдолд үйлдвэрлэл эхлэсний дараа уг 
загварыг эргэн харж үзэх боломжтой.   

Дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугамын барилгын ажлын загварын хувилбаруудад 
дараах зүйлс багтана. Үүнд:  

 Цахилгаан дамжуулах утас, багана, цахилгааны утасны хамгаалалтмөн утасны төгсгөвчийг 
сайтар хамгаалж шувуунуудыг цахилгаанд цохиулах эрсдлээс сэргийлэх; ба 

 Агаарын шугам дээр шувууны нислэгийг өөрчлөх хамгаалалтыг мөргөлдөх эрсдлээс 
сэргийлэх зорилгоор суурилуулах. 

5.10 Баяжмалын Экспорт 

Экспортын Хувилбарууд 

Оюу Толгойн баяжмалын зах зээл нь Хятадын зэс хайлуулах үйлдвэрүүд бөгөөд Орос улс зэсийн 
баяжмалын хязгаарлагдмал хэрэгцээтэй учир баяжмалыг Хятад руу тээвэрлэх юм. Баяжмалын  
худалдааны цэг Монгол/Хятадын хил тул төсөл нь баяжмалын тээвэрлэлтээс шалтгаалан 
нөлөөллийн бүсийг Монгол-Хятадын хил хүртэл үрэлжилнэ гэж үзсэн юм. 
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Баяжмалын экспортыг төмөр зам буюу авто замаар хийх боломжтой. Хятад улсын Таван Толгой, 
Оюу Толгой ба Гашуун Сухайт (Монгол  – Хятадын хил хүртэл) зэргийг Хятадын төмөр замтай 
холбох төмөр замын сүлжээний төслийг Монголын Засгийн газар 2009 онд хүлээн аваагүй. Төсөл 
баяжмалаа авто замаар төмөр замын өртөө (Хятадын буюу Монголын) хүртэл тээвэрлэнэ. Хил 
дээр гаалийн шаардлагын дагуу баяжмалыг Монголын тээврийн хэрэгслээс хятадын тээврийн 
хэрэгсэлд зөөж ачих хэрэгтэй болно.   

Баяжмалыг Хятад руу тээвэрлэх тул Транс- Монголын төмөр замаар баяжмалыг тээвэрлэх  
боломжийг авч үзээгүй байгаа бөгөөд тиймээс хил дээрээс хятадын галт тэргэнд ачих 
шаардлагатай болно. Хятадын төмөр замын сүлжээг Хятадаас Монгол руу нэвтрүүлэхийг 
Монголын засгийн газар хүсэхгүй байгаатай холбогдуулан төслийн хүрээнд төмөр замын барилгын 
ажлыг богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэж байна.  

Богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой төмөр замын бодит сонголт Монгол улсад байхгүй 

байгаа учраас баяжмалыг Хятад руу авто замаар тээвэрлэх шаардлагатай болно. ТЭЗҮ-ийн эхний 

шатанд хэлэлцэж байсан төслийн тээвэрлэлтийн замын дараах сонголтууд
34

 
35

: 

 Чиглэл 1: 295 км урт Баян Овоо төмөр замын өртөө хүртэлх нэмэлт 100 км-тэй Оюу Толгойгоос  

Ханги хүртэлх зам (Хятадын талын Мандал);  

 Чиглэл 2: Монголын болон Хятадын төмөр замын өртөөнд аль алинд нь хүрэх  ойролцоогоор 

460 км урттай (Хятадын талын Эрээн хот) зам; ба   

 Чиглэл 3: Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэл ойролцоогоор 100 км зам ба  (Хятадын талын 
Ганц Мод) Хятадын төмөр замын ойролцоох өртөө хүрэлх нэмэлт 230 км зам..   

Эдгээр чиглэлүүдийг Зураг 0.-д харуулав. 

 

                                                      

34
 Найт Пийсхолд (2003 он); Оюу Толгой Төслийн Ханги, Замын-Үүдийн зүүн чиглэлүүүд. Дугаар. PE601-

00001/5. 2003 оны 11-р сар 

35
 Айвенхоу Майнз Монголиа (2003 он).Өмнөд замын чиглэлийн хувилбаруудын тайлан, 2003 оны 10-р сар 
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Зураг 0.9: Оюу Толгойгоос Хятад улсын хил хүртэлх замын чиглэлүүдийн хувилбарууд 
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Замын зүүн чиглэлийн 2 хувилбарууд нь хоёулаа одоо ашиглагдаж байгаа замуудыг сайжруулахын 

тулд Монголд нилээд урт зам барих шаардлагатай гэсэн үнэлэлт өгсөн байгаа ба түүнчлэн ачааны 

машинууд Баян – Овоо хүрэх боломжтой болгохын тулд  Замын – Үүдийг дайран өнгөрөх хамгийн 

зүүн чиглэлийн замыг сайжруулах шаардлагатай болж байна. Замын чиглэлийн хувилбаруудын 

үнэлгээнээс гарсан үндсэн ажиглалтуудыг дараах байдлаар дүгнэж болно: 

 Зүүн чиглэлийн замуудыг аль алиныг нь барих боломжтой ба хэрэгцээтэй хэдий ч чанар муутай 
зам ихээр баригдаж байгаа ба замын дагуу ухмал худгууд хаа сайгүй дайралдах боломжтой; 

 Усан хангамжийн бүтээн байгуулалт болон засвар үйлчилгээний асуудал нь гүний усны 
тогтвортой сүлжээг байгуулах шаардлага үүсгэсэн; 

 Замын чиглэлийн дагуу болон Замын-Үүдийн ойролцоох бүсэд салхинд хийсэх асуудалтай 
томоохон элсэн манханууд байдаг. Энэхүү чиглэл тэдгээр элсэн манхнуудыг сүйтгэх ба замын 
хөдөлгөөний ба жолоодлогын аюулгүй нөхцөлд нөлөөлөх шороон шуурга үүсгэх эрсдэл 
нэмэгдэх боломжтой;  

 Замын чиглэлийн аль ч хувилбар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын бүс 
дундуур дайран өнгөрөх ба тухайн бүсийн нэн ховордсон хулан ба хар сүүлт зээр зэрэг  
амьтдын амьдрах орчныг хуваах эрсдэл нэмэгдэх юм; ба 

 Зүүн чиглэлийн хоёр зам хоёулаа нилээд хол зайд тавигдах болохоор малчдын зуны 
бэлчээрийн газрыг ихээр сүйтгэх болон малчддад худгандаа хүрэхэд нь хүндрэл учруулах 
магадлалтай юм. 

Анхны чиглэлийн (Гашуун Cухайт хүртэлх) үнэлгээнээс гарсан гол ажиглалтуудыг дараах байдлаар 

дүгнэж болно: 

 Чиглэл нь урагш чиглэсэн одоогийн замуудыг ашиглах боломжтой ба бүх гурван чиглэлүүд 
дайрах байгаль орчны хамгийн эмзэг хүчин зүйлсийн нэг хэмээн тодорхойлогдсон БГДЦГ-ын 
баруун талаар дайран өнгөрөх юм;   

 Энэ чиглэл нь Таван Толгойн сав газар Гашуун Сухайтын хилийн дамжин өнгөрүүлэх цэг 2 
хоорондох нүүрс тээвэрлэлтийн замын улмаас аль эрт нөлөөлөлд орсон тухайн бүсийн 
нүүдлийн нэн ховордсон ба эмзэг ан амьтдын нүүдлийн замыг дайран өнгөрнө; 

 Оюу Tолгойн суурилуулсан худагнууд Галбын Говийн усны худгууд ба уурхайн лицензит 
талбайн худгуудын хоорондын нэмэлт усны цооногийн хэсгийн барилгын ажилд ашиглах 
боломжтой; ба   

  Уг чиглэл нь нүүрс тээвэрлэлтийн замын чиглэлтэй харилцан хамааралтай ба тэдгээрийн 
харилцан хамаарлыг анхааралтай авч хэлэлцэх шаардлагатай.  

Хувилбаруудыг дүгнэж үзсэнээр Гашуун Cухайт хүртэлх чиглэлийг дараах шалтгаануудад үндэслэн 

сонгож авсан:  

 Зүүн чиглэлүүдийн дагуу барилгын ажлын усны нөөц болон барилгын чулуу дутмаг байна; 

 Гашуун Cухайт хүртэлх чиглэлд 100 км урт зам дахин барих ажилтай харьцуулахад зүүн 
чиглэлд нэмэлт шинэ зам барихад 300 км шаардлагатай болно; 

 Гашуун Cухайт хүртэлх чиглэлтэй харьцуулахад зүүн чиглэл нь замын бүтээн байгуулалт болон 
барилгын материалын карьер хонхор зэргээс үүдэн гурав дахин их газрыг сүйрүүлэхээр байна;  

 Гашуун Cухайт хүртэлх чиглэл нь хамгийн бага зайтай ба ба зүүн чиглэлийн дагуух харьцангуй 
сүйдээгүй бүсэд машинаас үүдэх нөлөөллийг нэмэгдүүлэлгүй ачааны машинуудыг хилтэй 
ойрхи нүүрс тээвэрлэлтийн чиглэлийн нэг зурваст байлгана; ба 

 Зүүн чиглэлүүдтэй харьцуулахад илүү богино зайтай чиглэл нь малчдад учруулах нөлөөллийг 
бууруулах сайн талтай.  

Гашуун Сухайт хүртэл замын хөдөлгөөний үүсгэх нөлөөлл болон менежментийн асуудлуудыг Бүлэг 

D11: Зам Тээврийн Менежментийн Төлөвлөгөө-нд тусган оруулсан. 
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Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт Хүртэлх Замын Сонголт 

Оюу Tолгойгоос Гашуун Cухайт хүртэлх гэх мэт давуу эрхтэй экспортын замын чиглэлийн 
нарийвчлалыг чиглэлийн хувилбаруудын нарийвчилсан судалгаануудаар тодруулах шаардлагатай 
болдог. Энэ талаар 2003

36
 онд анхлан авч хэлэлцсэн ба баруун болон зүүн чиглэлийн 

маршрутуудыг судалж, тэдгээрт дэд бүтцийн зурвасын БОНБНҮ-ний хүрээнд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн 
юм.

37
 Эдгээр маршрутын хувилбаруудыг Зураг 0. -д үзүүлэв 

Зураг 0.10: Оюу Tолгойгоос Гашуун Cухайт хүртэлх замын чиглэлийн хувилбарууд 

 

                                                      

36
 Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх замын зүүн чиглэлийн хувилбарууд. Бэлтгэсэн Дон Бест. 2003 оны 10-

р сарын 4 

37
 Эко Трейд (2004), Оюу Толгой төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, Боть 1, 

Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам, дэд бүтцийн зурвасын тайлан 
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Уг замын 2 хувилбарууд нь уурхайн лицензит талбайгаас эхний 36 км-ийн нийтлэг чиглэлд үнэлгээ  

хийсэн (Хувилбар 3 ба 4 гэж харуулсан). Оюу Tолгойгоос урагшаа эхний 12 км-ийн чиглэл нь хадан 

илрэцтэй болон Ундайн голын хөндий руу орохоос өмнө харьцангуй тэгш тал болон хагас цөлийн 

тал газраар үргэлжлэн Жавхлант багын урд хэсэгт 14 км-ийн турш голын гармууд түгээмэл 

тохиолдох болно. Энэ 2 чиглэлийн гол шинжүүд гэвэл: 

Замын чиглэлийн хувилбар 3  

Оюу Tолгойгоос өмнө зүгт Гашуун Сухайт хүртэлх одоо байгаа замын дагуу Жавхлант багийн төв 

болон хилийн шалган нэвтрүүлэх цэгийг (ХШНЦ) дайран өнгөрч тавигдах юм. Энэ зам нь Оюу 

Tолгойгоос Гашуун Сухайт хүртэл 102.57 км-ийн урттай юм. Замын энэ хувилбар нь баруун зүгийн 

ус зайлуулах гол сав газраас зайлсхийх бөгөөд ус болон барилгын материалуудад хүрэх боломж 

баруун зүгийн чиглэлийг бодвол илүү юм. Оюу Tолгойгоос Жавхлант баг хүртэл чиглэлийн дагуу 

усан хангамжийн хэд хэдэн эх үүсвэрүүдийг олж тогтоосон.  

Энэхүү замын чиглэлийн ойролцоогоор 13 км зай нь завсрын хамгаалалтын бүсийн хилийн шалган 

нэвтрүүлэх цэгээс хилийн зурвас хүртэл Говийн Бага дархан цаазат газрыг дайран өнгөрнө. ГБДЦГ-

г дайран өнгөрөх энэ төлөвлөсөн чиглэл нь одоо байгаа замын чиглэлийг дагахн сайжруулан засах 

юм. Түүнчлэн ойролцоогоор Уг зам нь 12 км дархан цаазат газрын тусгаарлах бүс дундуур дайрч 

өнгөрөх болно.  

Замын хувилбар 1 нь ерөнхийдөө тэгш тал газар үргэлжлэх бөгөөд экспортны нүүрсний овоолгын 
хажуугийн Цагаан Хад түр зуурын суурин гацааны ойролцоо 6 км орчим хэсэг дов толгод бүхий 
газраар дайрч өнгөрнө.  

Замын чиглэлийн хувилбар 4  

Энэ чиглэл 97.4 км урт үргэлжлсэн Оюу Tолгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх шулуун чиглэл бөгөөд 

харьцангуй тэгш тал газраар дайрч өнгөрнө. Дархан цаазат газарт нэвтрэн орох цэг нь одоогийн 

байгаа шалган нэвтрүүлэх цэгээс өмнө зүгт орших тул энэхүү шалган нэвтрүүлэх цэгийг шилжүүлэн 

байршуулах шаардлагатай болно. Монголын эрх мэдэл бүхий албан тушаалтнуудтай хийсэн 
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урьдчилсан ярилцлагын явцад хил ба хилийн хамгаалалтын бүстэй холбоотойгоор энэхүү замын 

төлөвлөсөн чиглэлийн санаа зовоосон асуудлуудад анхаарлаа хандуулсан. 

Энэхүү чиглэлийн гол сул тал нь гэвэл ойролцоогоор 20 км турш замын барилганд тохиромжгүй 

элсэн гадаргуун хөрс бүхий аллювиар дүүрсэн хөндийгээр дамжин өнгөрдөг юм. Замын барилгын 

материалыг тэр хавийн аллювийн талаас олох боломжгүй тул замын суурь материалуудыг 

тодорхой зайнаас тээвэрлэх хэрэгтэй болно. Мөн замын ойролцоогоор 20км хэсэг нь хойноос өмнө 

зүгт чиглэсэн ус зайлуулах сувагын дагуу тавигдах учир богино хугацааны үерийн усны үед 

бэрхшээл үүсгэх магадлалтай.   

Үүн дээр үндэслэн,Замын хувилбар 3-ыг сонгосон бөгөөд 2004 онд БОНБНҮ-г нь хийж Байгаль 

Орчин Аялал Жуулчлалын яамаар батлуулсан. Эдгээр чиглэлийн сонголтуудыг бүсээс хил хүртэл 

их хэмжээний нүүрс экспортлохоос өмнө хийсэн бөгөөд Цагаан Хадны түр зуурын хилийн боомт нь 

нээлттэй байх үедээ хятадын худалдаачид бараа бүтээгдэхүүн зарж борлуулах, Монголын 

худалдаачдаас  ноолуур болон бусад бүтээгдэхүүн худалдан авах зэрэг зорилгоор улиралд зөвхөн 

нэг удаа хил нээж ажилладаг байсан.  

Замын чиглэлийн эцсийн хувилбарын сонголт 

Таван Толгойн нүүрсний уурхай болон бусад жижиг уурхайнуудаас Гашуун Сухайтын хилийн цэг 

хүртэл нүүрсний тээвэрлэлтийн чиглэлийн эхний сонголтыг 2004 оны 5-р сард эхлүүлсэн. Энэ 

ажлыг маш олон тооны ачааны машин ашиглан Хятадын Пушин компани хийсэн. Тэдгээр 

машинууд нь Ундайн голоос Гашуун Сухайтын боомт хүртэлх Оюу Tолгой төслийн ашиглахаар 

зөвшөөрлөө авсан замын чиглэлийн 80%-ийг төлөөлөхуйц замын ижил чиглэлээр тээвэрлэлт 

хийсэн юм. Түүнчлэн түр зуурын суурин болох Цагаан Хад нь нүүрсний овоолгын түр зуурын өртөө 

болж хувирсан юм.   

Таван Толгойгоос хилийн боомт хүртэл маш олон тооны машин ямар ч хяналтгүйгээр эрчимтэй 
нүүрс тээвэрлэснээр 309 га талбай зам болон замын зурвасын газар мөн түүнчлэн замын барилгын 
материалын газар шорооны ажлын улмаас 20 га талбайн хөрс болон ургамлан бүрхэвч зэрэг 
эвдрэл элэгдэлд өртсөн. Үүний үр дүнд, Оюу Tолгой төслийн анхны батлуулсан энэхүү замын 
чиглэлийг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжгүй болсон. Ийм учраас, Оюу Толгой илүү богино, зүүн руу 
чиглэсэн замын чиглэлийг санал болгосон. (Хувилбар 1-т тусгасан ба барилгын ажлын үе шатны 
зарим нэг өөрчлөлттэй Хувилбар 2). Энэ чиглэл нь Гашуун Сухайт хилийн боомт хүртэлх улсын 
чанартай зам бөгөөд ГБДЦГ-г хамгийн бага хамгаалалттай хэсэг болон замын ашиглалт 
зөвшөөрөгдсөн бүсээр дайрч өнгөрдөг говь цөлийн шороон замын чиглэлийг ашиглах юм.

38
 Энэхүү 

замын чиглэл нь өмнө нь байсан зам харгуйг
39

 (шинэ зам үүсгэлгүйгээр) ашиглаж байгаа, БГДЦГ 
болон хилийн хамгаалалтын бүсийг хилийн шугам орчмоор дайран өнгөрч байгаа зэргээрээ 
Хятадын хил хүртэл зам тавих Монголын засгийн газрын шаардлагуудад нийцэж байгаагаараа 
БГДЦГ-т үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах юм. Монголын засгийн газар нь хилийн хамгаалалтын 
бүсээр дайрах учир хилийн дамжин өнгөрүүлэх дэд бүтцийн үндэсний төлөвлөлтөнд багтсан  
энэхүү Бага говийн Дархан Цаазат Газар “Б” дайрах ба Гашуун Сухайт руу хүрэх улсын чанартай 
сайжруулсан замын чиглэл дээр Оюу Толгойд бодитой удирдамж өгсөн. Хилийн дамжин 
өнгөрүүлэх цэгийн байршлыг Монгол улсын засгийн газар болон Оюу Толгой тодорхойлж – урьд нь  
байсан дэд бүтцүүдийн байршлийг чиглэл сонгох үйл явцдаа ашигласан – Бага говийн Дархан 
Цаазат Газар “Б”-ын бага хэсгийг дайрч гарахаас зайлсхийх боломжгүй байсан. Хамгаалатын бүс 
ба холбогдох орчны бүс дэхь замын чиглэлийн сонголтын засгийн газрын удирдамж болон засгийн 
газрын Гашуун Сухайтын хийлийн дамжин өнгөрүүлэх цэгийн Мастер төлөвлөгөөтэй нийцэх 
хэрэгцээ зэрэг нь Оюу Толгойн төлөвлөлтийн боломжит хувилбаруудаас зайлсхийх аргагүй 
болгосон. 

Гашуун Сухайт руу Оюу Толгойн баяжмал болон Таван Толгойн нүүрсний тээвэрлэлтийн 
зориулалтаар замыг хамтран эзэмших хувилбарыг дараах 2 гол шалтгаанаар авч хэлэлцээгүй: 

                                                      

38
 Хамгаалалтын түвшин (хамгийн багаас их хүртэл) хязгаарлалтын бүс, хамгаалалтын бүс, онгон байгаль. 

39
 Оюу толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам нь A-0203 Монголын засгийн газраар тогтоосон. 
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 Нүүрсний тээвэрлэлтийн замын ачаалал нь 2009 онд 11 нүүрсний өөр өөр компаниудын
40

 
өдөрт 390 нүүрс тээвэрлэлтийн ачааны машины даацтайгаар  илүүдсэн байсан. Энэ 
ачаалал нь энэ цагаас хойш их хэмжээгээр өссөн ба өнөөгийн замын хөдөлгөөний 
бүртгэлээр (2011 онд) зам дээр ойролцоогоор 800 хүнд ачааны машины хөдөлгөөн 
бүртгэгдсэн.

41
  Одоогоор, Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх зам дээр өдөрт 

ойролцоогоор барилгын ажлын үйл ажиллагатай холбоотой 150 хүнд ачааны машины 
хөдөлгөөн бүртгэгдсэн. Гэсэн хэдий ч, энэ нь нийтийн хурдны зам учир, үйлдвэрлэлийн 
явцад энэ тоо нь буурах ба замын хөдөлгөөний түвшин 2030 онд оргилдоо хүрч өдөрт 
ойролцоогоор 1600 ачааны машин зорчих таамаглал байгаа боловч, одоогийн замын 
хөдөлгөөний нийт ачаалал өдөрт 400 ачааны машинаас бага байна.  Үүний үр дүнд, 
одоогийн өндөр ачаалал нүүрсний тээвэрлэлтээс шалтгаалж байгаа ба хэрэв Оюу 
Толгойгоос Гашуун Сухайтын замаар Оюу Толгойн болон нийтийн тээвэрлэлт хосолбол 
замын ачаалалыг ихэсгэж нэг зам дээр том ачааны тэрэг, хөнгөн тэрэг болон хүнд даацын 
машинууд зэрэг холилдоно. Энэ зөвхөн замын ачаалалыг ихэсгээд зогсохгүй замын 
байнгын осол аваарт хүргэнэ.  

 Оюу Толгойн замын загвар ба чиглэл нь Монголын засгийн газартай тохиролцсоны үндсэн 
дээр  тогтоогдсон (үндэсний хурдны зам) учир өөрчлөх боломжгүй. Үүнээс гадна, засгийн 
газар

42
 Таван Толгойн нүүрсний тээвэрлэлтэнд үндэсний хурдны замыг ашиглахыг хүсэхгүй 

байгаа (Байгал орчин Аялал Жуулчлалын яамны сайд Гансүхийн хэлснээр; 2010 оны 3-р 
сарын 12-ны өдрийн хурлын протокол).  Иймд, Оюу Толгой нэгдмэл замтай байхыг хүссэн ч 
энэ хувилбарыг засгийн газар хэрэгсэхгүй болгоно. 

Энэхүү замын гурав дахь хувилбарыг хэрэгжүүлэхийн тулд замын чиглэл, төлөвлөлт болон байгаль 
орчны суурь мэдээллүүдийн өөрчлөлтийг нарийвчлан авч үзсэн нэмэлт БОНБНҮ-г хийсэн.

43 
 Замын 

хувилбарын нийгэм ба соёлын нөлөөллүүдйиг БОНБНҮ-ийн зөвлөхүүд нийгмийн суурь 
судалгаануудад үнэлсэн. 

Энэхүү санал болгосон замын эцсийн чиглэл нь анхны төлөвлөж байсан чиглэлээс зүүн тийш 6 - 20 
км зайд орших ба илүү шулуун чиглэлтэй, замын барилгын материалууд бүхий газруудаар дамжин 
өнгөрөх төдийгүй голын урсгал хөндлөн гарахгүй учир Хувилбар 3 ба 4-ийн хойд хэсгүүдэд нийтлэг 
тааралдах малчдын гүехэн худгууд болон булгуудад үзүүлэх боломжит нөлөөллүүдээс зайлсхийх 
боломж олгосон юм. Сонгож авсан замын чиглэлийн суурь судалгаа, нөлөөллийн үнэлгээ, 
менежмент болон нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөөг энэ БОНБҮ-нд тусган оруулсан. Замын 
чиглэлийн эцсийн хувилбарыг Бүлэг А4: Төслийн тодорхойлолт-д танилцуулсан. Замын 
чиглэлийн хувилбарын дүн шинжилгээнд тусгасан нийгмийн, усны болон биологийн төрөл зүйлийн 
асуудлуудыг доор тайлбарласан. 

Замын чиглэлийн  3 дахь хувилбарын нийгмийн асуудлууд 

Нийгмийн суурь судалгаагаар Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх замын чиглэлийн санал 
болгож буй 3 дахь хувилбарыг нийт 6 нүүдэлчин малчин өрхүүд  улирлын чанартай хашаа хороо 
болон малын бэлчээр зэргээр ашиглаж байгаа нь тогтоогдсон. Эдгээр хөдөлгөөн нь ихэвчлэн усны 
худгуудын талбайг тойрон явагдана. Уг бүсийн хүн амын тархалт харьцангуй бага (100 км

2
-т 

ойролцоогоор 1 – 2 өрх) учир замын хөдөлгөөний ихсэлтийн улмаас эрсдэл хязгаарлагдмал байх 
боловч эдгээр айлуудын амьжиргаанд нөлөөлөхүйц хэд хэдэн нөлөөлөл буйг дор дурьдав. Үүнд: 

 Замын ойр байрлах малчдын бууцуудад машины хөдөлгөөний улмаас тоосжилт болон дуу 
чимээ ихсэнэ; 

 Зам барилгын ажилд ашиглах усны нөөцийн улмаас малчдын гүехэн худгуудад үүсэх 
нөлөөллүүд;  

                                                      

40
 Энержи Ресорсес ХХК; Ухаа Худаг Үе шат II БОННБҮ, 2009 он, ЕРМ ба Састайнабилити ХХК. 

41
 Бүлэг  B11: Замын хөдөлгөөн ба тээвэр-ийг харна уу. 

42
 Л. Гансүх, Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яамны сайд; 2010 оны 3-р сарын 12-ны өдрийн хурлын 

протокол 

43
 Экотрейд (2006), Оюу Толгойн байгаль орчны нөлөөллийн нэмэлт үнэлгээ – Гашуун сухайт хүртэлх замын 

шугам  
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 Замын хөдөлгөөний ихсэлттэй холбоотой замын осол аваарын эрсдэл ба үүний улмаас мал  
сүрэг машинд дайруулан хорогдох; ба 

 Аюултай материалын тээвэрлэлтийн үеийн эрсдлүүд.  

Эрсдэл бууруулах дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:  

 Замын чиглэл болон малчдын бууц буюу орон нутгийн байгуулалмуудийн хоорондын 
тусгаарлах зай хамгийн багадаа 500 м байх; 

 Oюу Tолгой компани нь бүх машин болон тээвэрлэлтийг үйл ажиллагаагаа Монгол улсын 
дуу чимээ, хийн ялгаруулалт болон ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны стандартад 
нийцүүлэн тохирсон сургалт болон чадварын дүн шинжилгээтэйгээр гүйцэтгэнэ;  

 Бүрэн гүйцэт баригдсан замын загвар нь таамагласан замын хөдөлгөөний ачаалалд 
тохирсон ба тоосжилтын асуудлыг шийдэх хучилттай зам баригдаж дуустал үйл 
ажиллагааны явцад хүчилттгүй замын тоосжилтыг дарах арга механизмыг хэрэгжүүлнэ; 

 Замын барилгын ажил, засвар үйлчилгээ болон тоосжилтын хяналтын усны нөөцүүдийг 
орон нутгийн усан хангамжийн тусгайлан өрөмдсөн цооног буюу худгаас хангана; 

 Аюултай материалын тээвэрлэлт болон ослын үед авах хариу арга хэмжээний тохирсон 
журмуудыг хэрэгжүүлэх; 

 Замын шугамын барилга ба засварын үед нутгийн иргэдийг авч ажиллуулах болон тэдэнд 
сургалт олгох санаачлага; ба 

 Оюу Толгой машины аваар ослоос шалтгаалах мал сүргийн хорогдлын эрсдлийг худгийн 
байршил болон бэлчээрийн загварын үнэлгээгээр багасгахын тулд замын шугамын дагуух 
малын бэлчээрийг ашигладаг  нутгийн иргэд малчидтай уулзаж зөвлөлдөнө.   

Санал болгосон замын зурвасын дагуу 2006 онд хийсэн судалгаагаар аливаа нэгэн археологийн 
дурсгалт газрууд илрээгүй. Оюу Толгой компани аливаа олдворууд олдсон газрыг үйл 
ажиллагааны явцад сүйтгэгдэхээс урьдчилан сэргийлж хамгаалахын зэрэгцээ олдсон соёлын 
өвийн дурсгалын талаар холбогдох газруудад мэдээлэх төлөвлөгөөтэй байна. 

Замын чиглэлийн 3 дахь хувилбарын  усны нөөцийн асуудлууд 

Байгаль орчны суурь судалгаагаар төлөвлөсөн замын чиглэлийн 3 дахь хувилбарын дагуу борооны 
улиралд түр идэвхжидэг хэд хэдэн голын хуурай сайр ба гуу жалгуудыг илрүүлсэн.  Эдгээр усны эх 
үүсвэрүүдийн ус нь газрын гүний гүехэн давхарга руу нэвчиж малчдын малаа услах худгуудыг 
тэжээдэг. Усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахын тулд том хэмжээний түр урсгалтай голын 
хуурай сайр, гадаргуун булгууд, гүний усыг илэрхийлэх бургас, хайлаас ургах бүс болон малчдын 
худгуудыг дайрч гарахаас зайлсхийхээр төлөвлөсөн. Мөн түүнчлэн, гадаргуун болон гүний гүехэн 
усны боломжит бохирдлыг буруулахаар аюултай химийн бодисыг тээвэрлэлтийн журам хуулийн 
бүхий л зөвшөөрлүүдийг мөрдөхийн зэрэгцээ, аюултай химийн бодисыг тээвэрлэлтийн журам ба 
осол аваарын үед авах хариу арга хэмжээг олон улсын стандартуудын дагуу  боловсруулна.  

Замын чиглэлийн 3 дахь хувилбарын биологийн төрөл зүйлийн асуудлууд 

Өндөр хүчдэлийн шугамын ойролцоох биологийн төрөл зүйлийн асуудлууд өмнө нь яригдаж 
байсан ба Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх замын сайжруулалтын анхны чиглэлийн 
үнэлгээгээр замын бүсийн биологийн төрөл зүйлд учруулах нөлөөллийг төдийлөн бүрэн гүйцэд 
тодорхойлоогүй. Таван Толгойгоос Гашуун Сухайт хүрэх нүүрсний замын бүтээн байгуулалт нь 
тээврийн гол зурвасын хувьд 2004 оноос эхлэн хамгаалах ач холбогдолтой нүүдлийн туурайтан 
болон шувуудын зүйлд онцгой анхаарал тавьж ирсэн. 2010 онд хийгдсэн Шувууны Амьдрал олон 
улсын тайланд

44
 зам тавихаар төлөвлөж буй талбайн нилээдгүй хэсэг нь маш чухал шувууны 

амьдрах орчин хэмээн тодорхойлсон ба үүний дагуу 2011 оны 5 сард Оюу Толгой компани  
биологийн төрөл зүйлийн өргөн хэмжээний хээрийн судалгаа хийж Биологийн төрөл зүйлийн 
түргэвчилсан үнэлгээнд тусгасан. Сайжруулсан замыг улсын хурдны зам болгон ашиглахад учрах 
гол эрсдэл нь хулан болон хар сүүлт зээрийн популяцийн нутгашил газрын шууд бус алдагдал юм. 

                                                      

44
 Галбын говь дахь жороо тоодог ба идлэг шонхорын судалгаа, Өмнөд Монгол, Бирдлайф Интернэйшнл,  
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Олон улсын нэр хүнд бүхий судлаачдын баг Биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээний 
явцад барилгын эхний үе шатанд байсан төлөвлөсөн замын чиглэлийн биологийн төрөл зүйлд 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах замын загварын санал дүгнэлтийг гаргасан

45
.  

Биологийн төрөл зүйлийн түргэвчилсан үнэлгээ Гашуун Сухайтын замын сайжруулалтай 
холбоотойгоор нөлөөллийг бууруулах нь чухал боловч туурайтан амьтдын хөдөлгөөнд садаа болох 
Таван Толгойн нүүрсний экспортын замын нөлөөллийг зэрэг бууруулахгүйгээр энэ нь төдийлөн үр 
дүнтэй байж чадахгүй гэдгийг тодотгосон. Бусад зам/төмөр замын дэд бүтэц болон холбогдолтой 
ирээдүйн суурин газруудын талаар авч хэлэлцэх нь чухал юм. Хурцадмал амьдрах орчны 
нөлөөллийг бууруулах ба Цэвэр Эерэг нөлөөлөд хүрэхийн тулд замын нөлөөллийг буруулах 
бүсийн хандлагыг дэмжих шаардлагатай.  

Бүрэн байдлаар замуудаас зайлсхийх нь аливаа амьтдад саад болох болон хэсэгчлэн хуваагаах 
нөлөөлөлтэй бол харин бүрэн нөлөөллийг сааруулсан замууд нь Оюу Толгойн Нөлөөллийн бүс 
дэхь аливаа амьтанд бүрэн байдлаар саад хязгаар үүсгэхгүй гэж үзэж байгаа. Биологийн төрөл 
зүйлийн түргэвчилсэн үнэлгээ нь төслийн уг эрсдлийг бууруулах хамгийн зөв арга зам нь тухайн 
амьтдын нүүдлийн замтай давхцуулан тохирсон нүхэн гарцуудыг ('зэрлэг амьтадын гарц') барих 
гэж зөвлөжээ. Гарцууд нөлөөлөл бууруулах боломжтой боловч нээлттэй орчинд туршигдаагүй 
байна. Замын зарим хэсгийн түннелд болгон булах нь хугацаа болон зардал шаарддаг учир маш 
сан авч хэлэгцэгдэх ёстой. Хулан ба хар сүүлт гарч болохуйц (4.5 м өндөр, 12 м өргөн) гарцуудыг 
замын дагуу 6 км тутам барих  шаардлагатай гэж тооцоолсон.  Төсөл нь эдгээр болон бусад 
биологийн төрөл зүйлийн зөвлөмжүүдийг Бүлэг С6: Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдалд 
нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ болон D6: Ургамал болон амьтдын аймгийн менежментийн 
төлөвлөгөө-д тусгаснаар замын загварт нэгтгэнэ. Энэхүү аргачлалын дагуу, Оюу Толгойн барьсан 
эсвэл сайжруулсан замуудын хэсэгчлэн хуваах сөрөг нөлөөллийг хулан болон хар сүүлт зээрийн 
хувьд дунд зэргийн нөлөөлөх эрсдэлтэй харин аргаль болон жороо тоодог шувууны хувьд бага 
нөлөөлөх эрсдэлтэй хэмээн ангилагдсан байна. 

5.11 Ундай голын голдирол өөрчлөлт 

Ундай гол нь төслийн нөлөөллийн бүсийн хамгийн чухал тур урсгалтай усны эх үүсвэр ба Ундай 
голын тунамал чулууллагын гадаргуун доорхи урсгал ба усны эх үүсвэрийн дагуу Ундай голын 
тунамал чулуулаг руу урсан орох тохиолдлын гадаргуун урсгал зэргийн аль аль нь ач 
холбогдолтой. Өмнөд Оюу уурхайн ухалт нь Ундай голын үерт автах нуга ба хаягдал чулууллагын 
овоолгууд (ХЧО) руу үргэлжилж Ундай голын голдиролын уулзвар дээр очиж байрлана. Ундай 
голын хэмжээ болон тохиолдох үерийн эрсдлийг харгалзан үзсэнээр, Оюу Толгой ил уурхайг үерт 
автахаас сэргийлэх болон Оюу Толгой руу урсах Ундай голын урсгалын тасралтгүй байдлыг 
хангахаар усны голдиролыг төслийн газрын онцлогоос шалтгаалан өмнө зүг руу өөрчлөнө.   

Өмнөд Оюу ил уурхай түр зуурын урсгалтай Ундай голын үерт автах нуга болон ХЧО руу 
үргэлжилж Ундай голын сав газрын дагуу байрлана. Ундай голын ХЧО-оор дарагдах хэсэгт цэвэр 
усны байнгын Бор Овоо булаг бас орно. Бор Овоо булгийн сүйдэл нь булгийг ундны эх үүсвэр 
болгон ашиглаж байсан биологийн төрөл зүйл ургадаг онцгой газруудад их хэмжээний нөлөөлөл 
үзүүлэх магадлалтай. 

5.11.1.  Ундай голын ач холбогдол  

Ундай голын гадаргуун урсгалууд тур зуурын ба таамаглашгүй учир орон нутгийн хүн амын 
гадаргуун урсгалын усны хэрэглээ хязгаардмал. Орон нутгийн газрын гадаргуунаас шалтгаалан 
гэнэтийн үер  (нутгийн нэр нь “Говийн догшин үер”) ихэвчлэн их хэмжээний тунамал чулуулаг 
агуулсан байдаг ба ширүүн бороо орсон бүсээс бороо бараг ордоггүй урсгалын доод бүс руу 
харьцангуй түргэн гуу жолга даган урсдаг. Устай бусад газар байдаггүй учир үер нь малчид болон 
мал сүрэг ач холбогдолтой түр зуурын тогтмол устай газар бий болгодог.  Ундны усыг Ундай голын 
жилд нэг удаа аллювийн гүехэн уст давхаргуудыг тэжээдэг үерийн буулт хангадаг. Аллювийн 
гүехэн уст давхарга нь гүн уст давхаргуудаа ба  Бор Овоо булаг мэтийн гадаргуун усны эх 
үүсвээрүүдээ тэжээнэ.   

                                                      

45
 Биодиверсити Консалтанси ХХК, Флора энд Фауна Интернэйшнл; Биологийн төрөл зүйлийнн менежментийн 

төлөвлөгөө, Гашуун Сухайт хүртэлх замын сайжруулалт, 2011 оны 7 сар 
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Гол ба булгууд энэ бүсийн газрын гадаргуун байдал болон орон нутгийн хүмүүсийн амьжиргааг 
хэвээр хадгалахад чухал үүрэг гүйцэтгэх бодит  өв хөрөнгө юм.  Ундай нь Ханбогд сумын малчид 
болон тэдгээрийн мал сүргийн ус хангамжийн гол эх үүсвэр юм. Байгалийн хамгийн онгон газрууд 
нь “малчдын оршин тогтнолын гол байгаль орчны цэгүүд”-эд тооцогдоно (Сампилдондов & 
Пүрэвжав 2011 он).   

Бор Овоо булаг нь Өмнийн говийн хуурай орчны экосистемын чухал үйл ажиллагаа болох цэвэр 
усны хангамжийг олгодог.  Төслийн нөлөөллийн бүсийн өмнөд төгсгөл болон Ханбогдын өмнө 
орших тур зуурыг урсгалтай жалга гуунуудад Ундай голын урсгалыг даган цуваа жижиг булгууд 
урсана.  

Амьтадын хувьд гадаргуун усны үнэ цэнийн чанарын нотолгоог  Ундай голын дагуу хийсэн зэрлэг 
байгалийн бүлэг ажиглалтуудаас харч болно. Усны голдирол өөрчлөлтийн улмаас үүсэх ургамалын 
бүрхэвчийн сүйтгэл ба гүний усны түвшин банасалт нь хөрсний элэгдэл болон тоосжтлтонд 
хүргэнэ. 

5.11.2. Хувилбаруудыг авч хэлэлцэхдээ нөлөөлөл бууруулалтын шатлалыг ашиглах 

Хүдрийн биет (ил уурхай) ба Ундай голын урсгал ойр байсан учир Оюу Толгойн үйл ажиллагаад 
Ундай гол болон Бор Овоо булагтай харилцан үйлчлэхээс зайлсхийх боломж байгаагүй. Зайлсхийх 
боломжгүй учраас гол анхаарал нөлөөлөл багасгахад чиглэгдсэн байна.  Оюу Толгой нь голын 
урсгалын доод талд байгаа усны хэрэглэгчдээ (зэрлэг амьтад болон малчид) усаар тасралтгүй 
хангах үүрэг хүлээнэ. Үүний үр дүнд, Оюу Толгой дараах асуудлуудтай тулгарсан: 

 Оюу Толгойн уурхайн лицензит талбай дахь Ундай голын адгыг усны байнгын урсгалаар 
хангах; 

 Бор Овоо булгийг орлуулах. 

Энэ 2 зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлснээр Оюу Толгой нь өөрийн үүрэг хариуцлага, хууль 
зохицуулалтын шаардлагуудыг (Оюу Толгойн БОНБНҮ-үүдэд тусгаснаар) хангах ба малчид болон 
зэрлэг амьтдад учруулах нөлөөллүүдийн аливаа зөрчлийг хамгийн бага хэмжээнд болгосон байгаа 
гэдгээ баталгаажуулна. 

5.11.3. Ундай гол руу урсацын тасралттгүй байдлын баталгаажуулалт  

Өмнөд Оюу уурхай болон ХЧО-уудын байршил нь голдирол өөрчлөлтийн системыг Ундай голын 
урсгалыг ил уурхайн ба ХЧО дээр барьж аван Оюу Толгойн үйл ажиллагаагаар нөлөөлөлд орсон 
бүс руу доош урсах Ундай голын голдирол руу буцаан эргүүлэхийг шаарддана. 

Ундай голын доод урсгалын голдирол өөрчлөлтөөс гөрөх боломжит нөлөөллүүд бол Ундай голын 
аллювийн тунамал хурдас руу урсах гүний усны урсгалын тасалдалт буюу хязгаарлалт юм.  Ундай 
голын тунамал хурдас руу урсах энэ гүний усны урсгал нь уурхайн лицензит талбайн доод булгууд 
болон тэдгээрээс хамааралтай малчид, амьтад ба ургамалуудын тэтгэдэг гүний усны урсгалын 
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг билээ.   

Хэлэлцэгдсэн хувилбарууд 

Инженерийн хамгийн энгийн хувилбар нь гадаргуун болон гадаргуун доод урсгалыг хаах ба бүх 
урсгалыг гадаргуун ус болгон бетонон доторлогоотой голдирол өөрчлөлтийн сувагт барьж авах 
“тусгаарлах хана” барих ажил юм.  Гэвч, энэ нь дараах бусад нөлөөллүдэд хүргэнэ: ихэнхдээ биш 
боловч суурь урсгалын гадаргуу дээр гарсан бүх усны ууршилт, урсгалын доод талын уст давхарга 
ба булгуудад, Бор Овоо булгийн сүйтгэл, үзүүлэх нөлөөллүүд ба  хүлээн үл зөвшөөрөх үерийн усны 
хурдны эрчимжилт.   

Энэ хувирбарын хүлээн үл зөвшөөрснөөр, Оюу Толгой эдгээр нөлөөллүдээс зайлсхийх зорилгоор 
голдирол өөрчлөлт, газрын гадаргууд доод урсгалын гадаргуу доорхи шугам хоолой ба хиймэл 
булгийн бүтээн байгуулалтын инженерийн илүү төвөгтэй ба зардал ихтэй хувилбарыг төлөвлөж 
байна. 2011 оны сүүлээр Голын голдирол өөрчлөлтийн инженерийн нарийвчилсан тайлан, 
голдирол өөрчлөлтийн горимын БОНБНҮ боловсруулалт ба холбогдолтой нээлттэй хэлэлцүүлэгүүд 
дуусгасны дараа энэ асуудлаар Оюу Толгой нь орон нутгийн малчид болон бусад оролцогч 
талуудтай хэлэлцүүлэг хийсэн.  “Голын голдирол өөрчлөлтийн загварын нарийвчилсан тайлан” ба 
холбогдолтой голын голдирол өөрчлөлтийн БОНБНҮ Монгол улсын Усны агентлагт бие даасан 
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мэргэжлийн үнэлгээ хийлгүүлхээр өгсөн. Төлөвлөсөн загьарыг баталсан “Дүгнэлтийн тайлан”-г 
Усны агентлагаас  ирүүлсэн байна.  
 
Сонгосон загвар 

Голдирол өөрчлөлтийн загварын гол зорилго нь өөрчлөгдсөн урсгалыг орон нутгийн тур зуурын 
урсгалтай усны эх үүсвэрийн сүлжээнд гадаргуу болон гадаргуун доод усыг тэтгэхээр голын адаг 
руу үр ашигтайгаар эргүүлэн оруулсан гэдгийг нөлөөллийг багасган зохицуулах хэлбэрээр 
баталгаажуулах  явдал юм. Ялангуяа, гадаргууд ойрхон урсгалын загварыг усны оролт ба булгийн 
орлуулалт хоорондын өөрчлөлт нь гүний усны алдагдалгүй  байхаар тооцоолно.   

Боломжит хувилбаруудын үнэлгээний үндсэн дээр Оюу Толгой голдиролын өөрчлөлтийн хамгийн 
шилдэг шийдэл нь үйл ажиллагааны ойролцоох өмнө зүгийн Ундай голын нэг цутгалан болох Хүрэн 
Толгой (буюу “Улаан гол”) руу урсах усны эх үүсвэрүүд (“Баруун голын сав” буюу Цанги нуур гэж 
нэрлэдэг) руу урсгана, Баруун голын сав газар нь үерийн үед Ундай гол руу цутгадаг тур зуурын 
урсгалтай жижиг  гол юм.   

Энэхүү өөрчлөлт нь Ундай гол руу урсах усны урсгалыг уурхайн үйл ажиллагааны бүсийн эргэн 
тойрон найдвартай урсган уурхайн лицензит талбайгаас өмнө зүг ойролцоогоор 1 800 км урсах 
Ундай голын урсгал руу нийлүүлнэ.  Ундай үерт автах нуга, далангийн өөрчлөлт, бага урсгалтай ус 
ба голдирол өөрчлөлтийн сувгууд зэргийг Зураг  0-5  үзүүлэв.  
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Зураг  0-5  Ундай голын голдирол өөрчлөлт 
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Голдирол өөрчлөлтийн инженерийн нарийвчилсан загварыг 2011
46

 онд боловсруулж барилгын 
ажлыг Монголын талаас зөвшөөрлууд авсны дараа 2012 онд эхлүүлнэ.   

Голдирол өөрчлөлтийн загварын нарийвчилсан мэдээллийг Бүлэг C5: Усны нөөц-оос харна уу. 

Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн усны нөөцөд үзүүлэх нөлөөллүүд болон хэрэв Бүлэг C5: Усны 
нөөц-д тусгаснаар загвар нь ажиллахгүй байх тохиолдолд Оюу Толгойн гидрологийн урсгалуудыг 
хэрхэн хянах ба  аливаа тохирохуйц удирдлагыг хэрхэн хэрэгжүүлэх шаардлагатайг харуулсан. 
Голдирол өөрчлөлтийн улмаас амьтад болон ургамалуудад үзүүлэх нөлөөллүүд ба уурхай, 
хаягдал чулуулгын овоолго ба тээвэрлэлтийн замуудын бүтээн байгуулалт зэргийг Бүлэг  C6: 
Биологийн төрөл зүйл-д үзүүлэв.  

5.11.4. Бор Овоо булгийн орлуулалт 

Ундай голын голдирол өөрчлөлтийн улмаар уурхай лицензит талбайн Ундай голын 6.8 км хэсэг 
хатна.  Энэ хатсан хэсэгт хаягдал чулуулгын овоолгоор дарагдах Бор Овоо булгийн байршил орно.   

Дээр дурдсанчлан, Бор Овоо булгийн эвдрэл сүйрлээс зайлсхийх боломжгүй.  Үүний үр дүнд, гол 
нөлөөлөл буруулах ажилбар нь Бор Овоо булгийг орлуулах хиймэл булаг нь ижил төрлийн 
гадаргуун болон гадаргууд ойр урсгалууд болон жилийн туршид улирлын усны өөрчлөтүүдийг 
тэтгэнэ гэдгийг батадүаажуулах явдал юм. 

Бор Овоо булгийг уурхайн лицензит талбайн өмнө гадаргуун ойр усны голдирол өөрчлөлтийн 
шугам хоолойн төгсгөлд шинэчлэн үүсгэнэ.  

Хэлэлцэгдсэн хувилбарууд  

Булгийн орлуулатын байршлийг анхнаасаа уурхайн  лизензит  талбайн  өмнөх  хашааны ойролцоо 
төлөвлөсөн байсан. Үүний шалтгаан нь голдирол өөрчлөлтийн улмаас Ундай голын хатах хэсгийн 
уртыг багасгах  явдал юм. 

Оюу Толгой биологийн төрөл зүйлийн мэргэжилтэнүүдтэй хэлэлцүүлэг хийсний дараа уурхайн 
лицензит талбайн хашааны өмнө 500 м-т байрлах газрыг булгийн орлуулатын байршлаар 
сонгосон.  Үүний шалтгаан нь булгийг усны эх үүсвэр болгож ашиглах амьтадад хүний үйл 
ажиллагаанаас үүсэх нөлөөллөөс зайлсхийх явдал юм.   

Зураг 0-6: Бор Овоо булгын орлуулалтын сонгосон хувилбарын байршил 
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Сонгосон загвар 

Булгийн загварыг  том өвсөн тэжээлтэн бүхий буюу тэрүүгээр хязгаардагдаагүй, төрөл бүрийн 
амьтдын бүлэг ба мал сүрэг аль аль нь ашиглах боломжтойгоор хийсэн. Үүнээс гадна, булаг нь 
зэрлэг амьтад болон мал сүрэг хэрэглээгүй аливаа ус голын сав газрын аллювийн хурдаст шүүрэн 
орж гүний усны нөөцийн доош урсгалыг тэтгэхээр загвар гаргасан байна.  

Орлуулсан булгийн байршил нь голдирол өөрчлөлтийн уртыг багасгаснаар Ундай голын урсгалын 
тасалдалт, орлуулалтын  булгийн байршлийг булгийн хуучин байршилтай аль болохоор ойр болгох 
ба  амьтад үзүүлэх нөлөөллийг багасгах зорилгоор тусгаарлалтын айг багасгах зэргийг оруулсан.  
Эцэст нь орлуулалтын булгийн байршлийг туурайтан амьтдыг хүний үйл ажиллагаа болон дэд 
бүтцийн нөлөөллөөс хамгаалах зорилгоор уурхайн талбайн хашаанд ойр байхаар сонгосон.  

Бор Овоо булгийн орлуулалтын загьарын нарийвчилсан мэдээллийг Бүлэг C5: Усны нөөц ба зэрлэг 
амьтадтай холбоотой асуудлуудыг Бүлэг C6: Биологийн төрөл зүйл зэрэгт авч хэлэлцсэн. 

 

5.12 БАЯЖМАЛЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ 

Төслийн талбайгаас Хятад улс руу хийх баяжмал тээвэрлэлт нь Гашуун Сухайт- Ганц Мод хилийн 

боомтыг дайран өнгөрөх юм. Оюу Tолгой нь Хятадад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжгүй учраас гаалийн 

баталгаат агуулах дээр чингэлэгийг буулган баяжмалыг хилээр гаргана. Гаалийн бүрдүүлэлт 

хийлгэсэн чингэлэгийг худалдан авагчийн машинд ачин хайлуулах үйлдвэрт хүргэх хамгийн 

ойролцоох төмөр замын өртөө руу тээвэрлэх буюу хэрвээ хайлуулах үйлдвэр ойрхон оршдог бол 

авто замаар шууд тээвэрлэн хүргэнэ. Гаалийн баталгаат агуулах нь барилгын материал импортлон 

оруулж ирдэг одоогийн JIL талбай дээр байрлах болно.  

Оюу Tолгой нь баяжмалыг чингэлэгээр тээвэрлэх хэлбэрүүдийг авч үзсэн ба задгай, ууталсан 
болон чингэлэгээр тээвэрлэх нөхцлүүдийг үнэлж дүгнэсэн. Энэхүү үнэлгээний дүгнэлтэд 
чингэлэгийн тээвэрлэлт нь дараах давуу талуудтай хамгийн ашигтай ба аюулгүй гэж үзсэн: 

 Бүтээгдэхүүнийг асгах ба алдах эрсдлээс зайлсхийх; ба  

 Чингэлэгийг Хятад улс руу авто зам болон төмөр замаар тээвэрлэх боломжтой учраас 

үйлчлүүлэгчдэд тээврийн олон хувилбаруудыг санал болгох боломжтой.  

Хэрвээ, ирээдүйд, энэхүү газрыг олон улсын хилийн боомт болгох 2 талын гэрээг Хятад Монгол  

улсын хооронд байгуулвал баяжмалыг Монголын хилийн боомтын гаалийн баталгаат агуулахад 

Монголын талаас хүргүүлж дараа нь тэндээсээ экспорлох боломжтой болох юм.   

Оюу Tолгой нь зэсийн баяжмалыг хил дээрээс зарж борлуулах бөгөөд түүнээс цааш хаана хүртэл 
тээвэрлэхэд нь хяналт тавихгүй учраас Хятад улсын нутгаар дайрах замын чиглэлүүдэд үнэлгээ 
хийгдээгүй. 

Төмөр замын хувилбар 

Төмөр замаар шууд тээвэрлэлт нь бүсийн нүүрсний нийлүүлэгч болон Хятадын хилийн хооронд 

орших Оюу Tолгойн стратегийн байршлийн урт хугацааны тээвэрлэлтийн хамгийн зөв шийдэл 

болж байгаа юм. Хэдий тийм ч, энэ нь төмөр замын талаарх Монголын засгийн газрын өнөөгийн 

бодлогыг өөрчлөхийг шаардах учраас уурхайгаас болон уурхай руу төмөр замаар тээвэрлэлт хийх 

нь зөвхөн ирээдүйд байж болох хувилбаруудын нэг гэж үзэх ба энэхүү БОННБҮ-ний цар хүрээнээс 

халисан асуудал юм.    . 

5.13 Ажиллах Хүчний Сонгон Шалгаруулалт Ба Байр Сууц  

Оюу Tолгойн уурхайтай ойр орших сумдын ард иргэдэд шууд ач тусаа өгөх нийгэм – эдийн засгийн 
үндсэн үр ашиг бол орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэлтийг дэмжих явдал юм. Өмнөговь аймгийн 
буюу Монгол улсын ажиллах хүчин тодорхой хэмжээгээр ажил эрхлэх боломжуудаар хангагдах юм. 
Оюу Tолгой, Рио Тинто болон Монгол улсын засгийн газрын хооронд үндэсний хэмжээний зорилт 
болон бусад үүрэг амлалтуудыг дэвшүүлсэн бөгөөд ялангуяа, барилгын ажлын явцад монгол 



  
 

Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Page | 58 of 63 

ажилчид төслийн нийт ажилчдын 60%-ийг эзлэх бөгөөд үйлдвэрлэлийн үе шатны 5 дахь жил гэхэд 
Оюу Tолгойн нийт ажиллах хүчний 90% нь Монгол иргэд байх ёстой гэж тодорхойлсон. 

Барилгын ажлын үе шатны хүн хүчний тооцоогоор 2 – 3 жилийн дотор Оюу Tолгойн ажилчид болон 
гэрээт гүйцэтгэгчдийн тоо хамгийн их буюу 18,000-т хүрнэ. Үйлдвэрлэлийн үе шатны явцад далд 
болон ил уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанд нийт 3,500 ажилчид ажиллана гэж тооцоолсон 
байна.  

Түүнчлэн Оюу Tолгой төсөл нь Монгол улсын түүхэн дэхь хамгийн том уурхай учраас орон нутгийн 
сумдууд, Өмнөговь аймаг болон Монгол улсын хэмжээнд ажил эрхлэлтийг ихээхэн өсгөнө гэсэн 
хүлээлт байгаа юм.  

Ажиллах Хүчийг Ажилд Авах бодлого 

Монгол улсын засгийн газар болон төрийн бус агентлагуудтай хамтран Оюу Tолгой нь төслийн 

шаардлагыг хангахуйц өндөр ур чадвартай ажиллах хүч хангалттай байгааг баталгаажуулахаар 

зорьдог. Үүний тулд Оюу Толгойд дараах сонголтууд нээлттэй байна.: 

 Дэлхий дахины ажиллах хүчнээс нээлттэй ажлын байрны сонгон шалгаруулалт хийх; 

 Монгол улсын хэмжээний ажилчдын сонгон шалгаруулалтанд анхаарах; ба 

 Өмнийн Говийн бүсийн ажилчдид сонгон шалгаруулалтанд анхаарах. 

Эдгээр ажилчдын сонгон шалгаруулалтын хувилбаруудын үнэлгээ нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 
тусгасан ажиллах хүчний бүрэлдэхүүний эрхзүйн шаардлага, орон нутгийн болон үндэсний 
хэмжээний ажиллах хүчний ур чадварын шаардлагыг харгалзан үзэж аль болох Монгол улсаас 
ажиллах хүчнээ илүүтэйгээр авах Оюу Толгойн зорилгын хүрээнд авч үзсэн. 

Оюу Tолгойн гол зорилт нь Өмнийн Говийн бүсийн орд иргэдээс ажилчид авахыг чухалчлах ба 

үйлдвэрлэлийн үе шат эхэлснээс хойш 5 дахь жил гэхэд ажиллах хүчний  90% нь монгол ажилчид 

байх юм.   

Оюу Tолгой нь хүний нөөцийн хувьд дараах үүрэг хариуцлагыг хүлээн ажиллаж байна: 

 Оюу Tолгой нь уурхай дээрүйл ажиллагаагаа явуулах а) барилгын ажлын  нийт ажиллах хүчний  

60-аас их хувь нь монгол ажилчид; ба б) шууд олборлотын ажлын нийт ажиллах хүчний  75- аас 

их хувь нь монгол ажилчид байх туслан гүйцэтгэгч компаниудтай үйл ажиллагаагаа явуулна. 

Үйлдвэрлэлийн үлдсэн  ажиллах хүчний хувьд үйлдвэрлэл эхлэхэд энэ үзүүлэлт 90% болно; 

 Үйлдвэрлэл эхэлснээс хойш 5 жилийн дотор мэргэжлийн инженерийн 50- аас доошгүй хувь нь 

Монгол ажилчид байлгана;  ба 

 Үйлдвэрлэлийн эхэлснээс хойш эхний 10 жилийн дотор, мэргэжлийн инженерийн 70%- аас 

доошгүй хувь нь Монгол ажилчид болох. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний шаардлага дээр үндэслэн Оюу Tолгой нь 5 жилийн сургалтын 
стратегийг боловсруулж Монгол улсын засгийн газарт батлуулахаар өргөн бариад байна. Энэ 
стратегийг хэрэгжүүлснээр ажиллах хүчийг ажилд авах үйл явц нь үндэсний хэмжээний хүлээлт 
болон Хөрөнгө оруулалтын гэрээний шаардлагыг биелүүлж байгааг баталгаажуулах юм. 

Ажиллах хүчний Байр, Орон Сууц 

 Oюу Толгой компани ажилчдын байр сууцны хувилбаруудыг үнэлэх олон төрлийн судалгаануудыг 
хийсэн

47,48
. Хүснэгт 0.12-д уурхайн ажилчдын орон сууцны нийтлэг арга ба арга болгоны давуу 

болон сул талуудыг харуулсан. Эндээс харахад, уул уурхайн компани төдийгүй тухайн орон нутгийн 
ард иргэдэд хамгийн үр өгөөжтэй хувилбар нь “Нийлмэл бүлгэмдэл” арга юм.    

                                                      

47
 Тактик 4:  Оюу Толгойн орон сууцны барилгын байршлын стратеги. 2007 оны 11-р сар 

48
 Касталиа:  Өмнийн Говийн бүсийн хот төлөвлөлтийн дэд бүтцийн судалгаа. Дэлхийн Банк. 2008 оны 9-р сар 
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Тактик4 буюу Оюу Толгойн барилгын байршлын стратегийн судалгаа нь илүү нарийвчилсан буюу (i) 
уурхайн талбай дахь хувилбар; (ii) Ханбогд сум хувилбар (iii) ба Ханбогд/Өмнөговийн хувилбар 
зэргийг бүхэлд нь үнэлсэн. Хувилбаруудын үнэлгээг хийхдээ тухайн хувилбар засгийн газрын 
(үндэсний, аймаг ба сум), орон нутгийн иргэд, Оюу Толгой компани ба боломжит хөрөнгө 
оруулагчууд зэргийн хүлээлттэй хир нийцтэй байгаа байдалд дээр тулгуурласан. Үнэлгээ нь 
“Ханбогд/Өмнөговь” хувилбар нь дийлэнхи оролцогч талуудын хүлээлттэй хамгийн их нийцэж 
байгаа боловч уг хувилбарыг хэрэгжүүлэхэд Оюу Толгой 2-рт үнэлэгдсэн хувилбар болох 
“Ханбогд-Төвт” хувилбараас даруй 20 сая америк доллар илүү зарцуулах юм. 

Хүснэгт 0.12: Oюу Толгой төслийн барилгын үе шатны ажиллах хүч ба шинээр шилжин 
ирэгсдийн талаарх судалгаа 

Хөгжлийн 4 өөр 
загварын нөлөөлөл: 

Компаний хотхон Онгоцоор ирж, буцах  Гарцат суурин 
газар 

Цогц суурин газар 

Шинээр 
ирэгсэд 

Түвшин Өндөр Бага Дунд зэргээс их 
хүртэл 

Багаас их хүртэл 

Өсөлтийн 
хувь 

>10% <0% 2-3% 
1 – 26% 

Санхүүгийн 
хувьд 

Зардал Өндөр Багаас дунд Дунд Багаас дунд хүртэл 

Тайлбар Өндөр хөрөнгө 
оруулалт ба үйл 
ажиллагааны 
зардлууд  

Хөрөнгө оруулалтын 
зардал бага боловч 
тээврийн ба үйл 
ажиллагааны ардал 
өндөр 

Дунд зэрэг  хөрөнгө 
оруулалтын ба үйл 
ажиллагааны 
зардал 

 

Эдийн засаг 

Дэд бүтцэд оруулах 
анхны хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээ 
өндөр байх тул уул 
уурхайн лицензийн 
төлбөрүүдийн 
хэмжээ бага байна 

Уул уурхай компанийн 
хэмнэсэн мөнгийг 
засгийн газарт уурхайн 
лицензийн төлбөр 
байдлаар шилжүүлсэн 
тохиолдолд нийгмийн 
халамжид ашигтай 

Засгийн газрын 
уурхайн лицензийн 
төлбөрүүдийн 
хэмжээ уул уурхайн 
компаний дэд 
бүтцийн зардлаас 
хамаарна 

Уул уурхайн компани 
хэмнэсэн мөнгөө 
эсрэгээр нь дэд 
бүтэцдээ зарлагдвал 
уурхайн лиценцийн 
төлбөрүүд өндөр 
байна 

Нийгэм 

Гэр бүлийн 
сайжруулсан 
төвлөрсөн орон 
сууцүүд байх хэдий 
ч хүрээлэн буй 
орчинд нөлөөлөх 
нөлөөлөл нэмэгдэнэ 

Ажилчдын амьдрах 
орчин уян хатан боловч 
гэр бүлдээ тавих 
анхаарал сулрах сөрөг 
талтай 

Ажилчид ба тэдний 
гэр бүлийн хувьд 
эрүүл мэндийн үр 
өгөөжтэй хэдий ч 
уурхайн ажилчид 
болон жирийн 
иргэдийн хоорондын 
сөрөг уур амьсгал 
бий болгоно 

Ажилчид гэр 
бүлтэйгээ хамт 
амьдрах тул эрүүл 
мэндийн үр өгөөжтэй 
боловч жирийн иргэд 
ба уурхайн ажилчдын 
хооронд соёлын 
болон орлогын 
ялгааүүсэх сөрөг 
нөлөөтэй 

Тогтвортой байдал 

Уул уурхайгаас хэт 
хамааралтай 
байснаар уурхай 
хаагдсаны дараа 
ажилгүйдлийн 
түвшин ихсэнэ 

Орон нутгийн соёл, 
байгаль орчин ба эдийн 
засгийн нөлөөллүүд 
хязгаарлагдмал. Шууд 
ажил олголт болон 
уурхайн ойролцоох 
орон нутгийн оршин 
суугчдын дэд бүтэц ба 
бусад үйлдвэрлэл 
үйлчилгээнээс үүсэх үр 
өгөөж байхгүй болно 

Тухайн бүсийн соёл, 
байгаль 
орчин,эдийн засгийн 
нөлөөллүүд 
хязгаарлагдмал. 

Дэд бүтцийн хөгжил 
ба ажлын үр шимийг 
орон нутгийн иргэд 
хүртэнэ.Орон нутгийн 
тогтвортой 
үйлчилгээний 
хөгжлийн боломж нь 
хөрөнгө оруулалтын 
зардлын шаардлагыг 
бууруулна.  

 

Оюу Толгой компаний өөрсдийн ажилчдыг орон сууцжуулах арга барил нь дараах хэсгүүдээс 
бүрдэнэ. Үүнд:  

 Барилгын ажиллах хүчид зориулсан кэмп маягийн орон сууцны байгууламжууд; ба 

 Оюу Толгойн бизнесийн хэрэгцээ шаардлагад давхар нийцэж байхаар Нийлмэл бүлгэмдлийн 
загварын хоорондын тогтвортой байдлыг судлана.Төслийн барилгын үе шатны явцад ажилчид 
уурхайн талбайд байрлуулсан кемпд амьдрах буюу Ханбогд сумын сонгосон байршилд амьдран 
автобусаар ирж, очиж байна. Мөн Ханбогд сумын төвийн оршин суугчдыг өдөр болгон уурхайн 
ажлын байр руу бусад ажилчидтай хамт ажлын ростерийн дагуу компаний автобусаар зөөж байх 
болно.  
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 Ханбогд сумаас бусад газраас ажилд орсон барилгын бүх ажилчид уурхайн талбай дахь кемпэд 
амьдрана

49
 

Барилгын ажлын үе шатанд ажилчид (Оюу Толгойн болон барилгын гүйцэтгэгч компаний ажилчид) 
уурхайн кемпэд амьдрах ба амралт, зугаалгын зорилгоор өөрсдийн кэмпийг орхин гарахыг 
хориглоно. Нийт ажилчдын нутгийг иргэдтэй харилцах харьцааг ба суурийн газрын дэд бүтцыг 
ашиглахыг хязгаарлах зорилгоор бүх кэмпүүд нь бие даасан болон  байна

50
. Уурхайн талбайд гэр 

бүлүүдэд зориулсан орн сууц байхгүй байх хэдий ч орон сууцны тодорхой шаардлага хангаж 
сонгогдсон ажилчдыг  Ханбогдод амьдрах орон сууцаар хангах боломжтой.  

Үйл ажиллагааны ажилчдын байр, орон сууц 

2012 оны 4-р сараас эхлэн Оюу Толгойн хотхон болон бизнесийн паркийг байгуулах хамрах 
хүрээний судалгааг эхлүүлсэн байна. Хамрах хүрээг тодорхойлох шатанд хотхон болон бизнесийн 
паркийг байгуулахтай холбоотой бүхий л боломжит хувилбаруудыг гаргаж ирэх ба үүнд байршил, 
өргөтгөл, зардал, үйлчилгээний түвшин болон засаглал удирдлага зэргийг оруулах юм. Хамрах 
хүрээг тодорхойлох шатанд эдгээр сонголт болгон дээрх илүү сайн гэж үзсэн хувилбарыг 
тодорхойлох ба ТЭЗҮ-ийн судалгааны өмнө саналыг танилцуулна.   

Ажилчдын барилгын загварын хөгжүүлэлт 

Оюу Толгой компани барилгын үе шатны үед нэмэгдэх ажилчдын урсгалын цар хүрээ болон шинж 
чанарыг  тодорхойлсон

51,52 
Barclay & Associates боловсруулсан Шинээр шилжин ирэгсдийн 

эрсдлийн үнэлгээг 2007 онд авч хэрэгжүүлсэн. Уг судалгааны дагуу Оюу Толгой төслийн улмаас 
шилжин ирэгсэд нь нутгийн иргэдэд эерэг ба сөрөг нөлөөллүүдийг үзүүлэх нь харагдаж байна.  

Дээрх судалгааны дараа Оюу Толгой компаний бүсийн хөгжлийн баг нь Хүснэгт 5.13-т харуулсан 
сумын түвшин дэхь хүн амын төлөвлөлтийн тооцоог гаргасанв. Эдгээр тооцоо нь Өмнө -Дорнын 
говийн хүн амын  Азийн Хөгжлийн Банкны төлөвлөлтийн ижил аргачлалыг ашигласан боловч  
хамгийн сүүлийн үеийн тоо баримт дээр тулгуурлан арай өөр төсөл гаргасан байна

53
. Суүлийн 

судалгаанаас харахад Даланзадгад сумын хүн ам эрс нэмэгдэх (АХБ-ны анхны тооцоог давсан) 
хандлагатай байна. Хамрах хүрээг тодорхойлох шатанд илүү сайн гэж үзсэн хувилбар дээр 
үндэслэн  эдгээр үнэлгээнүүд нь шинэчлэгдэнэ. 

Доорх хүснэгтэд Ханбогд сумын хүн амын өсөлтийг харуулав. 

                                                      

49
 ҮАХЦТ.Хэсэг 13.8 

50
 2 жижиг кемпийг Ханбогд сумын зэргэлдээ байршуулан гэрээт гүйцэтгэчид нь ажиллуулдаг бөгөөд 

үйлчилгээ, хоол хүнс болон бусад туслах ажилтныг байршуулдаг байна. Эдгээр кемпүүд нь нээлттэй ба 
ажилчид нь Ханбогд сум руу зорчиж болдог.  

Кемпэд баримтлах бие авч явах байдал ба зан суртахууны гарын авлагийг харна уу  

51
 Оюу Толгой: Гаднаас шилжин ирэгсдийн эрсдлийн үнэлгээ, Айвенхоу Майнз, Рио Тинто. 2007 оны 10-р сар 

52
 Барилгын шатны ажлын үе дэх эрсдлийн үнэлгээ нь голчлон тухайн жилд Оюу Толгойн орчим шинээр 

шилжин суурьшигсдын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан ба үүнд суурилан ирээдүйд үүсэх шилжин ирэгсдийн 
дүр зургийг гаргасан. (2007 он),  

53
 Азийн Хөгжлийн Банк. Зүүн Өмнөд Говийн Хотжилт болон хилийн боомт  хотын хөгжлийн төсөл. Эх 

сурвалж URL: http://www.adb.org/projects/project.asp?id=42184  

http://www.adb.org/projects/project.asp?id=42184
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Хүснэгт 0.13: Сумын хүн амын тооны таамаг судалгаа, 2010-2020 онууд 

Сумын төв 
Ирээдүйн үйл 

ажиллагаа (ба OT-оос 
орших зай) 

Хүн амын албан ёсны 
тооллого,  2010 он 

Хүн амын өсөлтийн таамаглал 

 2015 2020 

Даланзадгад  Бүсийн уурхайн төв  
(250 км)  

18,746 
22,600 30,000 

Ханбогд  Оюу Толгойн  гол 
үйлчилгээний төв   
(45 км)  

3,522 
14,000 20,000 

Манлай  Дагуул хотын төв (120 
км)  

2,441 
2,400 3,000 

Баян Овоо  Дагуул хотын төв  
(80 км)  

1,600 
1,800 2,200 

Эх сурвалж: OT Бүсийн хөгжлийн баг 2010 он, ба Ханбогд сумын засаг даргын тамгийн газар 2010 он. 

Хөрш зэргэлдээх сумтай харьцуулахад (Цогтцэций сумыг эс тооцвол) Ханбогд сумын хүн амын 
өсөлтийн үзүүлэлт нь  хамгийн их байгаа нь харагдаж байна

54
. 2000 – 2009 онуудын хооронд 

Ханбогд сумын хүн амын өсөлт нь үндэсний дундажаас даваж, жилд 4.2%-тай байсан нь Оюу 
Толгой төслийн эхний үеийн байрилгын үйл ажиллагаатай хамаатай. 2010 онд Ханбогд сумын нийт 
хүн амын жилийн үзүүлэлт 11%-иар өссөн нь уул уурхайн аж үйлдвэрийн хөгжлийн улмаас Ханбогд 
сум нь шилжин суурьшигчдын өсөлтийн орших газар эрчимтэйгээр болж байгааг  харуулж байна 
(Бүлэг B8: Хүн ам ба Хүн ам зүй-гээс Ханбогд сумын хүн ам зүйн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна 
уу).  

АХБ-ны таамаглалын дагуу 2020 он гэхэд Ханбогд сумын хүн ам эрс өсөх хандлагатай байна (2010 
онд 3,522 байсан бол 2015 онд 14,000, 2020 онд 20,000 болж өсөх хандлагатай байна)

55
.  

Оюу Толгой компаний шилжин ирэгсэдтэй менежментийн стратеги, ба төлөвлөгөө (Бүлэг C8: Хүн 
ам ба Шилжин ирэгсэд) нь 2007 оны "Шилжин ирэгсдийн эрсдлийн үнэлгээ"-ий дүгнэлтэд үндэслэн 
хийгдсэн. Оюу Толгойн шилжин ирэгсдын менежментийн аргын боловсруулалтанд ашиглаж байсан  
нэмэлт мэдээлэл нь төслийн шинэчилсэн загвар, ажилчдын орон сууцны загвар,  орон нутгийн 
иргэд, удирдлагатай хийсэн хэлэлцүүлэгүүдын үр дүн болон Оюу Толгой компаний хөрөнгө 
оруулалтын гэрээнд тусгагдсан шаардлагууд зэргийг багтаасан.   

Хэдий Оюу Толгойн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн ба нүүдлийг шууд хянах эрхгүй боловч төсөл 
иргэдийг ажилд авах үйл явц, ханган нийлүүлэлт, ажиллах хүчний орон сууцны шаардлага зэргийн 
зохицуулат ба төлөвлөлтийн үйл ажиллагаагаар ажилчид болон ханган нийлүүлэгчдын хөдөлгөөнд 
нөлөөлөх боломжтой. Төсөл нь тэр дундаа, дараах үйл ажиллагаануудын бодит хяналтыг 
хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүнд:  

 Ажилчдыг ажилд элсүүлэх үйл ажиллагааг сонгосон газраас бусад албан бус болон 
хуурамч/зөвшөөрөлгүй газар хийхээс урьдчилан сэргийлэх;  

 Ажилчдын суурьшин амьдарч буй газар өөр бусад хуулийн зохицуулалтгүй суурин газрын 
тархалтаас зайлсхийх/багасгах; 

 Үйлчилгээний нөлөөлөлд өртөх төслийн ажиллах хүчин, орон нутаг болон дэд бүтцийн 
бүрэлдэхүүн нэгжүүдийн эрчим хүч болон усны хангалт, эрүүл ахуй болон бусад хангалтуудын 
хүртээмжтэй байдал ба чанар;  

                                                      

54
 Оюу Толгой төслийн нийгэм,эдийн засаг,байгаль орчны хавсарсан судалгаа. Хүн Амын сургалт,судалгааны 

төв. Бодлого Судлалын Төв . 2009 он. 

55
 Өмнийн Говийн хотжтилт болон хийлийн боомт хотын  хөгжлийн төсөл; PPTA төслийн тайлан; нэмэлт 

хавсралт A; Азын Хөгжлийн Банк, 2009 оны 11-р сар.   
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 Ажилчдын яаж, хаанаас ажилд орсон буюу буцаад явсан судалгааны тусламжтай төслийн 
ажиллах хүчний орон нутгийн хүмүүсийн хувь хэмжээг ихэсгэж, ажиллах хүчний хөдөлгөөн 
болон урсгалыг тэнцвэржүүлэх;  

 Төслийн болон гүйцэтгэгч компаний ажилчдыг тусгай кемпээр хангах болон чс зүйн дүрмийг 
сахиулах замаар ажилчдыг  бие авч явах байдал ба төслийн нөлөөллийн бүсийн орон  нутгийн 
иргэдтэй харилцах харилцааны түвшинг зохицуулах; 

 Орон нутгийн ажиллах хүчний сургалт, мэргэжлийн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх замаар 
төслийн нөлөөллийн бүсээс гаднах сумдаас ажилд хүн авах шаардлага буурна; ба 

 Орон нутгийн бизнес, үйлчилгээг дэмжин ажиллаж, тэдний чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд 
орон нутгийн болон бүсийн ханган нийлүүлэгч ба үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудыг эрэмбэлэн 
ханган нийлүүлэлтийн хөгжлийг дэмжих. 

5.14 Дүгнэлт 

Оюу Tолгой төсөл нь төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд дэвшүүлэн тавьсан олон 

хувилбаруудад үнэлэлт дүгнэлт өгсөн. Энэхүү хэсэгт байгаль орчин, нийгмийн асуудал, 

бэрхшээлүүдийг анхааран үзэхийн зэрэгцээ хамгийн үр дүнтэй шийдлүүдийг тодорхойлон 

дэвшүүлэх хувилбаруудыг үнэлсэн хэд хэдэн гол асуудлуудыг тоймлон танилцуулсан.    

Энэхүү бүлэгт орсон хувилбарууд нь стратегийн болон макро – түвшний хувилбаруудыг төлөөлнө. 

Төслийн хэрэгжилт болон үйл ажиллагаатай хамааралтай үйл ажиллагааны илүү нарийвчилсан 

асуудлуудын хувилбаруудын сонголтыг энэхүү БОННБҮ-ний бүлгүүдэд танилцуулсан болно. 
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Орчуулгын үнэн зөвд баталгаа гаргахаас татгалзах тухай 
 

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