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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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1 ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙГААС ХАНБОГД СУМЫН ТӨВ ХҮРТЭЛХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ 

1.1 ТАНИЛЦУУЛГА 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа эрчимжиж байгаатай холбогдуулан Байгаль орчин, нийгэмд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОННБҮ)-нд заагдаагүй Нэмэлт үнэлгээ хийх шаардлага гарсан. 
Энэхүү Нэмэлт үнэлгээг хийхэд Оюу Толгой төслийн Өөрчлөлтийн менежмент-баримт бичгийг 
удирдага болгоно. Оюу Толгой уурхайгаас Ханбогд сумын төв хүртэлх 35 кВольт (кВ) хүчин чадал 
бүхий эрчим хүчний шугам барих ажил нь ХӨоГ болон уурхайн БОННБҮ-нд заасны дагуу Оюу 
Толгой ХХК-иас орон нутагт иргэдэд зориулан дэд бүтэц барих үүрэг амлалтын нэг чухал хэсэг юм. 
Энэхүү Нэмэлт үнэлгээг уг эрчим хүчний шугам барих ажилд зориулан хийсэн болно. 

Бүлэг 1.2–т дурдсанчлан Төсөл нь Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим хүчний шугамын барилгын 
ажлыг эрчимжүүлэх тухай аймгийн засаг захиргааны хүсэлтийн дагуу 2012 оны өвөл эхлэхээс өмнө 
эрчим хүчний хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх, нөгөөтэйгүүр Оюу Толгой нь Эрчим хүчний 
газраас тавьсан шаардлагуудыг бүрэн биелүүлэх, 2012 оны өвлөөс өмнө ӨМӨЗО-ноос эрчим 
хүчийг импортоор авч эхлэх магадлалтай зэргийг харгалзан нутгийн иргэдийг өвлөөс өмнө эрчим 
хүчээр хангах ажлыг цаг алдалгүй яаравчлах шаардлагатай байна. Эрчим хүчээр хангаж эхлэх 
хугацаа нь ӨМӨЗО-той байгуулах Эрчим хүч худалдан авах гэрээнээс шууд хамаана. Оюу Толгой 
ХХК уг гэрээг байгуулсан даруй энэ тухай нутгийн иргэдэд мэдээлэх болно.     

Оюу Толгойн БОННБҮ-ний энэхүү нэмэлт санамж бичигт эрчим хүчний шугам барих ажилтай 
холбоотойгоор үүссэн нөхцөл байдлыг тусгасан. Бүлэг 1.3-т дурдсанчлан Төсөл нь байгаль орчин, 
нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийж эхэлсэн боловч одоогоор дуусаагүй байгаа бөгөөд энэ 
нь  зуны улирал богино байсантай холбоотойгоор дуусгаж амжихгүй бэрхшээл тулгараад буй юм. 
Төлөвлөсөн ажлын өргөн цар хүрээний улмаас барилгын ажил эхлэхээс өмнөх богино  хугацаанд 
шаардлагатай бүх судалгааг хийж  дуусахгүй нөхцөл байдал үүсээд байна. 

Байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахын бодлогын хүрээнд шинээр 
баригдах 35 кВ-ын шугамыг Оюу Толгой – Гүний Хоолойн  усны цооногийн талбай хоорондын дэд 
бүтцийн зурвастай давхцуулах аргаар хийж байна. Түүнчлэн, эрчим хүчний шугамаас гарах сөрөг  
нөлөөллийг буруулах арга хэмжээг зураг төсөл, техникийн үзүүлэлтүүдтэй уялдуулсан юм. Гэрээт 
гүйцэтгэгч (Бодь интернэйшнл) нь Оюу Толгойн байгаль орчин, нийгмийн стандарт, шаардлагуудыг 
баримтлан үйл ажиллагаа явуулж буй бөгөөд түүний хэрэгжилтэд холбогдох үзлэг шалгалтыг 
Байгаль орчны хэлтсээс тогтмол хийж байна.  

Энэхүү баримт бичигт эрчим хүчний шугамын маршрут, сонгосон хувилбарын давуу талууд мөн 
эрчим хүчний шугамын барилгын ажлын өнөөгийн явц зэргийг тоймлон оруулсан. Эрчим хүчний 
шугамын байгаль орчин болон нийгмийн нөлөөллийн судалгаанд ашигласан үнэлгээний арга зүй 
болон хуваарийг энэхүү баримт бичигт багтаасан. 

Гарч болох эрсдэл, сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг 2012 оны 12 дугаар сард олон нийтэд хүргэх Нэмэлт 
үнэлгээнд багтаан тайлагнах болно.   

1.2 ТӨСЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ 

Ханбогд сумын төв нь байнгын эрчим хүчээр  хангагдаагүй  үлдсэн Монгол Улсын цөөн тооны 
сумын төвүүдийн нэг бөгөөд одоо хэрэглэж буй эрчим хүчний хангамж нь найдваргүй, урт хүйтэн 
өвлийн улиралд хангалттай бус юм.  

Монгол Улсын Засгийн газар, Айвенхоу Майнз болон Рио Тинто компаниудын хооронд 2009 оны 10 
дугаар сард гарын үсэг зурсан ХӨоГ-гээр төслийн зүгээс тодорхой нийтийн дэд бүтцийг орон нутагт 
зориулан бий болгох тухай заалт багтжээ. Энэхүү заалт нь хүн амын  шилжилт хөдөлгөөн болон 
үүнтэй холбоотой нөлөөллийг хамтарсан, зохион байгуулалттай үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
замаар бүс нутгийн болон орон нутгийн засаг захиргаанд дэмжлэг үзүүлэх төслийн хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагад дурдсаны дагуу  хэрэгжиж буй юм. БОННБҮ-нд  (Бүлэг Д16 –  Хүн амын  шилжилт 
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө), Оюу Толгой ХХК нь аймаг, сумын засаг захиргааны хот 
төлөвлөлтөнд дэмжлэг үзүүлэх, дэд бүтэц болон үйлчилгээг сайжруулах чиглэлийг тогтоон, дэмжих 
ба Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим хүчний шугамыг дэд бүтцийн тэргүүлэх ач холбогдолтой 
хэмээн тогтоожээ. Сумын засаг захиргаа Ханбогд сумын төвийг байнгын эрчим хүчний хангамжтай 
болгох хүсэлтээ байнга, шургуу илэрхийлж иржээ.  
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Ханбогд сумын төвийг байнгын, урт хугацааны эрчим хүчээр хангах нь орон нутгийн иргэдэд чухал  
ач холбогдолтой болохын зэрэгцээ хэлэлцүүлэгийн үеэр ч иргэдийн хамгийн ихээр хөндөж байсан 
асуудал юм. 2011 оны 3 дугаар сард болсон орон нутгийн иргэдтэй хийсэн ууузалтаар Оюу Толгойн 
ТУЗ-ийн дарга болон УИХ-ын дарга Д.Дэмбэрэл нар Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын төв 
хүртэлх 35 кВ-ын эрчим хүчний шугамын төлөвлөлт, зураг төслийн ажлыг эхлүүлсэн юм.  

Ханбогд сум байнгын эрчим хүчний хангамжгүй байгаа нь орон нутгийн иргэдэд өвлийн улиралд 
нэмэлт хүндрэлүүдийг үүсгэдэг. Одоогоор Ханбогд сумын эрчим хүчний хангамжийг хоёр дизель 
станцаар хангаж байгаа ч эдгээрийн үйл ажиллагаа найдваргүй учраас өвлийн улиралд цахилгаан 
үүсгүүр  эвдрэх, эрчим хүчний шаардлагатай ачааллыг хангаж чадахгүй байх гэх мэт онцгой 
байдлын үед ашиглах нэмэлт цахилгаан үүсгүүрийг  Оюу Толгой ХХК гарган өгөхөөр шийдвэрлэсэн 
байна. Монгол орны өвөл урт, их хүйтэн бөгөөд 11-р сараас  2-р  саруудад хамгийн багадаа -8, 
хамгийн хүйтэндээ -40 хүртэл хүйтэрдэг. Одоо хэрэглэж буй хоёр цахилгаан үүсгүүрийн  нэг нь 
ажиллахгүй байгаа бөгөөд ирэх өвөл цахилгаан үүсгүүр эвдрэх, хүчин чадал дутагдалтай зэрэг 
байдал үүсэх магадлал өндөр буй юм. Ханбогд сумын иргэдэд тулгараад буй энэхүү нөхцөл 
байдлын  улмаас Оюу Толгой ХХК нь Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим 
хүчний шугамын барилгын ажлыг түргэтгэх шийдвэрийг гарган, удахгүй болох 2012 оны өвөл 
Ханбогд сумын төвийг эрчим хүчний байнгын хангамжтай болгохоор шийдвэрлээд байна. Тиймээс 
энэхүү эрчим хүчний шугам нь Ханбогд сумын иргэдийн хамгийн тулгамдсан асуудлыг удахгүй 
болох өвлөөс өмнө амжиж шийдвэрлэх зорилготой юм. Оюу Толгой ХХК нь эрчим хүч худалдан 
авах гэрээг байгуулах яриа хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэн хийсээр байна. Уурхайн үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхэд эрчим хүч шаардлагатай учир  Оюу Толгой ХХК нь цаашид үйл ажиллагаагаа саадгүй 
явуулахын тулд гэрээг эцэслэн байгуулахаар шургуу ажиллаж байна. Оюу Толгой ХХК-ийн зүгээс 
ӨМӨЗО-ноос авах эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэн баталгаажуулж, эрчим хүчний шугам 
ашиглах, үйл ажиллагааг явуулахтай холбоотойгоор Эрчим хүчний газраас тавьсан бүх 
шаардлагыг хангасны дараагаар шинэ шугамыг сүлжээнд холбох юм. Эрчим хүчний шугамыг 2012 
оны өвлөөс өмнө сүлжээнд холбож, цахилгаан нийлүүлж эхэлнэ хэмээн тооцож байна. 

Байнгын эрчим хүч нь Ханбогд сумын тогтвортой хөгжлийг хангахад шаардагдах дэд бүтэц, 
үйлчилгээг сайжруулахад чухал үүрэгтэйн зэрэгцээ ялангуяа Ханбогд сум нь Төслийн нөлөөллийн 
бүсийн  хүн амын шилжилт хөдөлгөөний гол төв болох учир  Ханбогд суманд ажиллагсдын орон 
сууц болон үйлдвэрлэлийн ханган нийлүүлэгчдийн бүсийг байгуулахад (урьдчилсан ТЭЗҮ хийгдэж 
эхэлсэн) ч тэргүүлэх үүргийг гүйцэтгэх юм.  

Ханбогд сумын төвийг байнгын, урт хугацааны эрчим хүчээр хангах үндэслэл нь зөвхөн орон 
нутгийн иргэдийн олон жилийн туршид хүсэн хүлээж байсан хэрэгцээгээр ч үл хязгаарлагдах юм. 
Одоогоор эрчим хүчний хангамж хязгаарлалттай (өдөрт 10 хүртэл цаг) байгаа нь орон нутгийн 
хөгжилд ихээхэн саад болж буй юм. Найдвартай эрчим хүчний хангамж дутагдалтай байх нь орон 
нутгийн бизнесийн хөгжил, үйл ажиллагаанд саад учруулахын зэрэгцээ эрчим хүчний хангамж 
тасалдаж буйтай холбоотой  нийгмийн зардал нь ихээхэн өндөр байна. Тухайлбал,  сургууль, 
дотуур байр болон өрх гэрэл, дулаантай байж, төрөл бүрийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг аюулгүй 
ашиглах боломжоор хангах зайлшгүй шаардлага тулгараад буй юм. Сумын эмнэлэг нь саяхан сум-
дундын эмнэлэг болон өргөжсөн ч үйл ажиллагааны хамгийн анхан шатандаа ч асуудалтай байгаа 
нь хөргөлтийн хэрэгслийг бүрэн ашиглах боломж хомс байгаагаас харагддаг.  

1.3 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМЫН МАРШРУТЫН СОНГОЛТ 

Төлөвлөлтийн үйл явцад эрчим хүчний шугамын маршруттай холбоотой гурван сонголтыг авч 
үзсэний тоонд “Төсөл хэрэгжихгүй” буюу эрчим хүчний шугам барихгүй байх сонголт мөн багтсан 
юм.  

Сонголт 1: Оюу Толгойн уурхай болон Ханбогд сумын төвийг холбосон бие даасан эрчим хүчний 
шугам, дэд бүтцийн шинэ зурвас. Энэхүү маршрутыг сонгосноор Ханбогдын баруун хэсгээр орших 
уулсын нуруун дахь хайгуулын өрөмдлөгийн зарим талбайг хамрахгүй бөгөөд Монгол Улсын 
Засгийн газрын зүгээс Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын төв хүртэл аль болох шулуун 
маршрутаар шугам явуулах сонголтод нийцэж буй юм. Хэдийгээр энэхүү маршрут нь дэд бүтцийн 
шинэ зурвасыг бий болгох ч энэ нь зарим хэсэгт Оюу Толгой- Гүний Хоолойн эрчим хүчний 
шугамтай давхцан өнгөрөх юм. 

Сонголт 2 – Оюу Толгойн биологийн олон янз байдлын мэргэшсэн зөвлөхийн зүгээс одоо байгаа 
дэд бүтцийн зурвасыг Оюу Толгой - Гүний Хоолойн эрчим хүчний шугамын дагуу байрлуулан, 
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улмаар Ханбогд сумын төв хүртэлх салаалах сонголт юм. Энэхүү сонголтын хүрээнд гурван 
боломжит хувилбарыг судлан үзсэн бөгөөд үүнд  нь: 

 Сонголтын хувилбар 1 – Эрчим хүчний шугамыг Оюу Толгой - Гүний Хоолойн усны 
цооногийн талбай болон уурхайн эрчим хүчний шугамнаас салаалуулж Ханбогд сумын төв 
рүү, богино салаа шугамыг Оюу Толгой - Ханбогд сумын төвийг холбосон замын дагуу 
барих; 

 Сонголтын хувилбар 2 – Ханбогд сумын төв рүү салах зам хүртэл Оюу Толгой - Гүний 
Хоолойн усны цооногийн талбайн эрчим хүчний шугамыг дагуулан барих; 

 Сонголтын хувилбар 3 – Оюу Толгой - Ханбогд сумын төв хүртэлх замын огтлолцол 
хүртэл Оюу Толгой - Гүний Хоолойн эрчим хүчний шугамыг дагуулан барьж, цаашлаад 
сумын төв хүртэлх гол замын дагуу шугамыг барих. 

Сонголт 3: “Төсөл хэрэгжихгүй” байж болох сонголт нь Ханбогд сумын эрчим хүчний хангамжийг 
өнөөгийн байдлаар нь үргэлжлүүлэн Эрчим хүчний газарт харьяалагдах хоёр дизел үүсгүүрээр 
хангах. 

Биологийн олон янз байдлын мэргэжилтний өгсөн саналыг харгалзан Сонголт 1-ийг боломжтой 
сонголт хэмээн тооцоогүй. Сонголт 2-ыг (Сонголтын хувилбар 1) Гүний Хоолойн усны цооногийн 
талбайг холбосон шугам нь Ханбогд сум руу салбарлах хүчин чадал хангалтгүйн улмаас цааш нь 
судлан үзээгүй. Сонголт 2-ыг (Сонголтын хувилбар 2) мөн цааш нь хэрэгжүүлэх боломжгүй бөгөөд 
учир нь нэгдмэл нэг дэд бүтцийн зурвасыг  бий болгосноор мал бэлчээрлүүлэхэд  учрах  саад 
бэрхшээлийг бууруулах, худаг болон худагт хүрэх замыг хаахгүй байх, бэлчээр нутгийг хуваахгүй 
байх  үүднээс энэхүү сонголтыг ашиглах боломжгүй юм.     

Сонголт 2 (Сонголтын хувилбар 3)-ыг хамгийн боломжит сонголт хэмээн үзсэн ч дараах  зүйлсийг 
харгалзан үзэх шаардлагатай байна. Үүнд: 

 Усны цооногийн талбай хүртэлх одоо байгаа шугамтай паралел байрлалтайгаар шугам 
барих нь шугамыг машинаар мөргөх эрсдлийг бууруулж болох ч тухайн шугамын доор 
болон ойр орчмын хүн амьтны амьдрах орчны шууд болон шууд бус сөрөг нөлөө үзүүлнэ. 

 Авто замын дагуу маршрутаар явах нь мөргөлдөх хоёрдогч эрсдэлийг бий болгох ч 
шугамын доор, ойр орчимд амьдрах хүн амьтанд шууд болон шууд бусаар үзүүлэх сөрөг 
нөлөөг багагүй хэмжээгээр бууруулах боломжтой.  

Энэхүү сонголт нь шинээр баригдах эрчим хүчний шугамыг усны цооногийн талбайн эрчим хүчний 
шугам болон Оюу Толгой – Ханбогд сумын төвийн авто замын дэд бүтцийн зурвастай  нэгтгэх 
боломжийг хангаж буй юм. Оюу Толгойн байгаль орчны мэргэжилтнүүдтэй хийсэн хэлэлцүүлгээр 
тухайн маршрутыг Оюу Толгойгоос гарсан замтай ойрхон байршуулж, Гүний Хоолойн усны шугам 
хоолойтой огтлолцох хүртэл явуулан, улмаар шугам хоолойг дагуулан явуулсаар шугам хоолой нь 
авто замтай дахин огтлолцох хүртэл үргэлжүүлэн,  зүүн тийш эргэн шугам хоолойноос холдож, 
үндсэндээ Ханбогд сумын төвөөс 1,5 км зайд буй дуусах цэг хүртэл замын ерөнхий чиглэлийг 
дагахаар болсон юм. Оюу Толгойн байгаль орчны ажилтнуудтай хийсэн хэлэлцүүлэгт үндэслэн 
Сонголтын хувилбар 3 дээр өөр бусад олон чиглэлийн маршрутыг судлан үзсэн ба эдгээрийн аль 
нь тухайн буй дэд бүтцийн зурвасаас хазайхгүй байсан (усны шуугам хоолой болон Оюу Толгой – 
Ханбогдын зам). Зураг 1-ээс  үзнэ үү. 
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Зураг 1. Ханбогд сум хүртэлх эрчим хүчний шугамын давуу чиглэлийн боловсруулалт 
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1.4 БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС 

Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим хүчний шугамын зурвас нь Оюу Толгой 
төслийн нөлөөллийн бүс дотор байрлах бөгөөд тодруулбал шууд болон шууд бус нөлөөлөл үүсэж 
болох нутагт хамрагдах юм.

1
 Уурхайн БОННБҮ-ний суурь судалгааны хүрээнд Оюу Толгой төслийн 

амьдрах орчны ач холбогдлын зэрэг, цар хүрээ, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоох зорилгоор ‘Чухал’ 
амьдрах орчны үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн.

2
  Үүний хүрээнд, Оюу Толгой төслийн дүн шинжилгээний 

хоёр нэгжийг үнэлсэн: 

▪ Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумд болон Говийн Бага Дархан газрын A болон Б хэсгийг 
хамруулсан дүн шинжилгээний томоохон нэгж (51,415 км

2
) (өргөн хүрээтэй/томоохон хөхтөн 

амьтдад экологийн хувьд  тохирохуйц хэмээн тогтоогдсон); 

▪ Ханбогд, Манлай сумдыг хамруулсан жижиг хэмжээний дүн шинжилгээний нэгж (27,375км
2
) 

(уурхай болон үүнд хамааралтай дэд бүтцийн боломжит нөлөөлөл, тэр дундаа хоёр сумыг 
хамарсан гидрологийн боломжит нөлөөлөл үүдэн гарч болох учраас бүх төрөл зүйлс, төрөл 
зүйлсийн бөөгнөрөл, хувьсалын үйл явц болон экосистемийн үйлчилгээ экологийн хувьд 
тохирохуйц хэмээн тодорхойлогдсон). 

ОУСК-ийн гүйцэтгэлийн стандарт 6, Бүлэг 9, Оюу Толгой төслийн Чухал амьдрах орчны 
зааварчилгаа болон ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн шаардлага 6, Бүлэг 13-т тодорхойлогдсон шалгуурууд            
дээр тулгуурлан дээр дурдсан дүн шинжилгээний хоёр нэгж нь чухал амьдрах орчин гэж 
тодорхойлогдсон юм: 

▪ Дүн шинжилгээний томоохон нэгжийн дийлэнх хэсэг нь Зэрэглэл 1-т багтах болох хулангийн 
чухал амьдрах орчин; 

▪ Дүн шинжилгээний томоохон нэгж тэр чигээрээ Зэрэглэл 2-т багтах аргаль болон хар сүүлт 
зээрийн чухал амьдрах орчин. Дүн шинжилгээний жижиг хэмжээний нэгж тэр чигээрээ 
Зэрэглэл 2-т багтах чухал амьдрах орчин болох Монгол буурцгана, Могойч загалай, 
ургамалын бүлгийн боржины илрэц, экосистемийн 4 үйлчилгээ, тухайлбал усны 
зохицуулалт, мал (мөн бэлчээр), биотүлш болон цэвэр ус бүхий амьдрах орчин. 

Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сум хүртэлх замын дагуу 2006 онд хийгдсэн судалгаагаар доорх 
хоёр соёлын өв бүхий газрыг тогтоосон. Үүнд: 

▪ Монголын Олон улсын өвийн баг нь Балбал
3
-ыг Монгол дахь Түрэгийн үеийн соёлын 

төлөөлөгч хэмээн үзсэн. Тус газрын фото зургийг авч баримтжуулсан бөгөөд 2011 оны 3 
дугаар сард нарийвчлан судалсан,

4
 

▪ Ямар нэгэн онцлог шинжгүй, түгээмэл хиргэсүүрүүд олдсон ч Олон улсын өвийн баг нь ийм 
төрлийн булш нь аливаа соёлын чухал ач холбогдолтой, уламжлал ёсоор өмнөх үетэй 
холбоотой байдаг хэмээн үзсэн учир тухайн орчинд үйл ажиллагаа явуулахаас зайлсхийх 
шаардлагатай. 

Оюу Толгой төслийн БОННБҮ-гээр өөр бусад соёлын ач холбогдол бүхий газрууд тогтоогдоогүй ба 
хэрэв ийм төрлийн газрууд байх аваас Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим 
хүчний шугамын барилгын ажилд сөргөөр нөлөөлөх юм. 

2011 оны 8 дугаар сард Оюу Толгой ХХК нь анхны байдлаар эрчим хүчний шугамын чиглэлийг 
тогтоох зорилгоор сумын захиргаатай уулзалт зохион байгуулсан. Тухайн төлөвлөсөн газруудыг 
биечлэн судалсаны үр дүнд сумын Засаг дарга болон газрын даамал тухайн чиглэлийг батлан, 
зохих зөвшөөрлийг олгосон. Үүний дараа сумын Засаг дарга эрчим хүчний шугамын чиглэлтэй 
холбоотой тодорхой зааварчилгааг Оюу Толгой ХХК-д өгсөн. Эрчим хүчний тухайн төлөвлөсөн 

                                                      
1
Оюу Толгой төслийн БОННБҮ. Бүлэг A, Хэсэг A1 Танилцуулга. 2012 он. 

2
Оюу Толгой төслийн чухал амьдрах орчны үнэлгээ: ОУСК Гүйцэтгэлийн стандарт 6/ЕСБХБ Гүйцэтгэлийн шаардлагууд 6. 

Олон улсын биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдал, Ургамал болон Амьтдын аймгийн зөвлөх байгууллагын 
нийтлэгдээгүй тайлан, 2011 оны 12 дугаар сар. 
3
Балбал хэмээх үг үндсэндээ түүхэн дурсгалт цогцолборын чулуугаар урласан бичээст хүн чулуу ба дурсгалын хөшөөг 

хэлдэг  
4
Оюу Толгой төслийн БОННБҮ. Бүлэг Б, ХэсэгБ12 Соёлын өв. 2012 он. 



  
 

Оюу Толгой төсөл - БОННБҮ 31/08/2012 Хуудас|8 of 12 

чиглэлийн шууд бус нөлөөлөлд өртөх өвөлжөөтэй хоёр малчинтай зөвшилцсөний үр дүнд тухайн 
хоёр малчин шугамын чиглэлийг тогтоохоос өмнө тэдний өвөлжөөний ойролцоо шугам тавихыг 
зөвшөөрсөн байна (ямар ч тохиолдолд шугам нь өвөлжөөнөөс 63 метрээс дотогш байрлахгүйгээр). 
2011 оны 10 дугаар сард Байгаль орчны яамнаас эрчим хүчний шугамын барилгын ажилд 
нарийвчилсан БОННБҮ-г хийх шаардлагагүй болохыг батлагаажуулсанаар 2012 оны 3 дугаар сард 
бэлтгэл ажил эхэлжээ.  

Шугамын чиглэлийг эцсийн байдлаар сонгон авсаны дараагаар (Зураг 2-т үзүүлсэн) тухайн нутгийн 
урьдчилсан байдлаар хийгдэх газар хөндөлтийн өмнөх үзлэг шалгалтыг хийсэн. Энэхүү үзлэг 
шалгалтын зорилго нь ховор ургамал байгаа эсэхийг тогтоох, шимт хөрсийг хадгалж хамгаалах 
чиглэлээр зөвлөгөө өгөх, усны эх үүсвэрийг хамгаалах, байгаль орчны эмзэг газруудыг эвдэхээс 
зайлсхийх явдал байсан юм. Оюу Толгой ХХК нь эцсийн сонгосон чиглэлд Газар хөндөх зөвшөөрөл 
(ГХЗ)-ийг 2012 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр өгчээ.  

1.5 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ БАРИХ АЖЛЫН ЯВЦ 

Оюу Толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим хүчний шугамын барилгын ажил нь 
хуваарь ёсоор 2012 оны 8 дугаар сард дуусах ёстой. Оюу Толгой нь тус барилгын ажлын туслан 
гүйцэтгэгчийг сонгохдоо Оюу Толгой төслийн Гэрээт гүйцэтгэгчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, байгаль орчны менежментийн үндсэн шаардлагуудын гарын авлагыг барилгын үе 
шатан дахь байгаль орчны менежементийн ерөнхий бүтэц болгосон байна. Одоогоор эрчим хүчний 
шугамын сууриудад хүрч очихын тулд замгүй газраар явж, олон салаа зам гаргасан нэг удаагийн 
зөрчил тэмдэглэгдсэн бөгөөд энэ асуудал дээр гэрээт гүйцэтгэгчтэй хамтран ажиллаж байна. Газар 
хөндөлтийн өмнөх үзлэг шалгалтаар гарч ирсэн асуудлуудыг гэрээт байгууллагуудад ГХЗ-өөр 
дамжуулан хүргүүлэхийн зэрэгцээ Байгаль орчны хэлтсийн ажилтнууд тодорхой хугацаанд тухайн 
шугамын дагуу байнгын үзлэг шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна. Эрчим хүчний шугамын барилгын 
ажил дуусахад, тухайн газрын нөхөн сэргээлт эхлэх ба одоогийн байдлаар 2012 оны 9 дүгээр 
сарын эхний хоёр долоо хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөөд байна. 

Өмнө төлөвлөсөнчлөн, эрчим хүчний шугам нь Ханбогд сумын төвөөс ойролцоогоор 1,5 км зайнд 
дуусах юм. Эрчим хүчний шугамын үлдэх хэсгийг Эрчим хүчний газраас хариуцан гүйцэтгэх ч, одоо 
үүнийг Оюу Толгой ХХК-ийн сонгон авсан гэрээт гүйцэтгэгч үргэлжлүүлэн 35 кВ-ын шугамын 
гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд гүйцэтгэхээр болоод байна. Энэхүү сүүлийн хэсэг нь шинээр 
тавигдах 35 кВ-ын дэд станцаас гарах 10 кВ-ын шугам бөгөөд тухайн шугам нь Ханбогд сумын төвд 
байрлах 4 трансформатортой холбоотой трансформаторын станцтай холбогдох ба барилгын ажил 
2012 оны 9 дүгээр сарын сүүлээр дуусна.  

Эрчим хүчний шугамыг төгсгөл хэсгийн чиглэлийг бага зэрэг өөрчилсөн. Учир нь анхны чиглэл нь 
барилга байгууламжийн хэсгээр хөндлөн өнгөрөхөөр байсан нь Ханбогд сумын батлагдсан мастер 
төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажилд саад болохоор байсан. Өөрчлөгдсөн 
хэсгийн чиглэл нь одоогоор АХБ-ны төслийн хүрээнд сайжруулж буй замтай зэргэлдээ байхаар 
төлөвлөгдсөн.  

Эрчим хүчний газартай Хяналт шалгалт явуулах гэрээг байгуулсан бөгөөд дараагийн шатанд эрчим 
хүчний шугамын эзэмшил болон үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын асуудлыг эцэслэн шийдэх 
юм.  
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Зураг2. Ханбогд сумын төв хүртэлх эрчим хүчний шугамын чиглэлийн эцсийн хувилбар 
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1.6 БАЙГАЛЬ ОРЧИН НИЙГМИЙН СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Эрчим хүчний шугамын үнэлгээ нь уурхайн БОННБҮ-д багтах суурь мэдээлэлд үндэслэгдэн, 
мэдээлэл хязгаарлагдмал байх эсвэл урьдчилан таамаглаагүй сөрөг нөлөөлөл үүссэн тохиолдолд 
нэмэлт байдлаар шинэчлэгдэн хийгдэх юм.  

Орон зайны хувьд,  судалгааны цар хүрээ нь тухайн судалж буй хэсэг бүрийн нөлөөллийн 
боломжит бүсийг хамарсан байх юм.  

Эрчим хүчний шугамын барилгын ажлын боломжит эрсдэл, нөлөөллийг мэдээллэх зорилгоор доор 
дурдсан байгаль орчин, нийгмийн судалгааг хийхээр төлөвлөөд байна: 

 

▪ Биологийн  олон янз байдал болон экосистемийн үйлчлэл – энэхүү үнэлгээнд эрчим 
хүчний шугамын дагуу болон зэргэлдээ амьдрах орчин шууд болон шууд бусаар алдагдах; 
шугамыг шувуу мөргөх эрсдэл; шувуу эрчим хүчний шугамын тогонд цохиулах эрсдэл; 
Зэрэглэл 1 болон Зэрэглэл 2-т чухал амьдрах орчин хэмээн тодорхойлогдсон хөндөгдөөгүй 
газарт нэвтрэн орох; тухайн орчны хөрс болон геологи; байгаль орчны үзүүлж буй 
үйлчилгээ, ялангуяа нутгийн малчдад үзүүлж буй үйлчилгээг авах боломж алдагдах, эсвэл 
муудах зэргийг багтаан судлана. Биологийн  олон янз байдлын асуудлаар Оюу Толгой ХХК-
д зөвлөгөө өгөх үүрэг бүхий Биологийн  олон янз байдлын түргэвчилсэн үнэлгээний багийн 
саяхан хийсэн хээрийн судалгаагаар эрчим хүчний шугамаас тоодог шувууны амьдрах 
орчин болон нэн ховор ургамалд үзүүлэх нөлөөлөл нь бага байх боломжтойг тогтоосон 
байна;

5
 

▪ Ажиллах хүч болон ажлын нөхцөл – гэрээт гүйцэтгэгчдээс Оюу Толгой төслийн ажлын 
нөхцөл, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны шаардлагуудыг даган мөрдөж буй 
эсэх, ажилчдын орон сууцны стандарт болон хамаарах зөвшөөрлийн дагуу тавигдах 
шаардлагыг даган мөрдөж буй байдал; 

▪ Соёлын өв –шугамын чиглэлийн дагуух соёлын өв бүхий газруудад учруулж болох 
нөлөөлөл; 

▪ Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх – барилгын ажлын үеийн гэрээт гүйцэтгэгчийн үйл 
ажиллагаанаас гарах хаягдлын менежмент; боломжит ил харагдах нөлөөлөл, агаарын 
чанар болон тоосжилтын хяналт, хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын тооцоо болон бууруулах 
арга хэмжээ; 

▪ Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал – дэд бүтэц, тоног 
төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежемент зэргийг 
харгалзан үзнэ; 

▪ Газар чөлөөлөлт болон албадан нүүлгэн шилжүүлэлт – замын үйлчилгээний болон 
засвар үйлчилгээний бүсийн зориулалтаар ашиглах газар нөөцлөхтэй холбоотой боломжит 
асуудлууд; дэд бүтэц нь малчдын өвөлжөө, худагт ойрхон байх болон эрчим хүчний 
шугамын улмаас нүүлгэн шилжүүлэх боломж. 

Түүнчлэн, үйл ажиллагааны нөлөөнд өртсөн оролцогч талуудын үзэл бодол, асуудлуудыг сайтар 
ойлгох зорилгоор хэлэлцэх үйл ажиллагааг мөн зохион байгуулах юм.  

1.7 ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ 

Эцсийн байдлаар сонгон авсан эрчим хүчний шугамын маршрутын үнэлгээ нь ОУСК-ийн Байгаль 
орчин, нийгмийн тогтвортой үйл ажиллагааны Гүйцэтгэлийн стандартууд 

6
болон ЕСБХБ-ны 

Байгаль орчин, нийгмийн бодлогын гүйцэтгэлийн шаардлагуудыг
7
 баримтлан хийгдэх болно. 

Тодруулбал, доор дурдагдсан ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартуудыг мөрдөх юм: 

                                                      
5
 2012 оны Биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын судалгаагаар тодорхойлогдсон Зайлсхийх аргын талаарх 

зөвлөмж. 2012 оны 7 дугаар сар. 
6
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци. Байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн стандартууд.2012 оны 

1 дүгээр сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр болсон. Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Дэлхийн Банкны групп. 
7
Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк. Байгаль орчин, нийгмийн бодлого. 2008 оны 5 дугаар сар. 
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▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 1 – Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээ болон 
менежемент; 

▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 2 - Ажиллах хүч болон ажлын нөхцөл (ОУСК/ЕСБХБ-ны Ажилчдын 
орон сууцны зааварчилгааг багтаагаад); 

▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 3 – Нөөцийн үр ашигтай байдал болон бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх; 

▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 4 – Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй 
байдал; 

▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 5 – Газар чөлөөлөлт болон албадан нүүлгэн шилжүүлэлт; 

▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 6 – Биологийн  олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах болон Амьд 
нөөцийн тогтвортой менежмент; 

▪ Гүйцэтгэлийн стандарт 8 – Соёлын өв. 

Доор дурдсан ЕСБХБ-ны шаардлагууд нь үнэлгээнд онцгой хамааралтай байна: 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 1 – Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээ болон менежмент; 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 2 – Ажиллах хүч болон ажлын нөхцөл (ОУСК/ЕСБХБ-ны 
Ажилчдын орон сууцны зааварчилгааг багтаагаад); 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 3 – Бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх ба бууруулах; 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 4 – Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдал; 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 5 – Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн 
хувьд нөлөөлөлд өртөх; 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 6 – Биологийн  олон янз байдлыг хадгалан хамгаалах, байгалийн 
нөөцийн тогтвортой менежемент; 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 8 – Соёлын өв; 

▪ Гүйцэтгэлийн шаардлага 10 – Мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгох болон оролцогч 
талуудыг татан оруулах. 

Үнэлгээ нь мөн доор дурдсан ОУСК-ийн стандартуудыг баримтлана: 

▪ ОУСК Байгаль орчин, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий зааварчилгаа (2007 оны 4 дүгээр сар); 

▪ ОУСК Эрчим хүч дамжуулалт ба түгээлтийн байгаль орчин, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлын зааварчилгаанууд (2007 оны 4 дүгээр сар). 

1.8 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

Өнөөдрийг хүртэл цуглуулсан суурь мэдээлэл болон биологийн олон янз байдлын нэмэлт 
судалгааг нэгтгэн уурхайн БОННБҮ-ний бүрэлдэхүүн хэсэг болох Нэмэлт үнэлгээнд оруулна. 
Түүнчлэн үүнд Монгол Улсын хууль тогтоомж болон ОУСК, ЕСБХБ-ны байгаль орчин, нийгмийн 
стандартуудад заасан менежментийн болон нөлөөлөл бууруулах бусад нэмэлт арга хэмжээнүүдийг 
тусгана.  

Үнэлгээний үр дүнг Үйлдвэрлэлийн үе шатны биологийн олон янз байдлын менежементийн 
төлөвлөгөөнд тусган оруулна. Биологийн олон янз байдалд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 
шаардлагатай тохиолдолд, Төслийн Эерэг нөлөөллийг дээшлүүлэх зорилгоор бүртгэл тооцоо, 
дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн стратеги ба төлөвлөгөөг сайжруулахад ашиглана. Үнэлгээнд 
тусгагдсан, сөрөг нөлөөллийг бууруулах аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагааг Үйлдвэрлэлийн үе 
шатны менежементийн холбогдох төлөвлөгөөнд тусгана.  

1.9 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА 

Биологийн олон янз байдлын хээрийн судалгааны ажлыг 2012 оны зун хийсэн бөгөөд энэхүү 
судалгааны ажлын үр дүнг судалгааны тайлан эцэслэн гармагц (2012 оны 10 дугаар сард бэлэн 
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болгохоор төлөвлөж байна) Эрчим хүчний шугамын эцсийн үнэлгээнд нэгтгэн оруулна. Оюу Толгой 
ХХК, Нэмэлт үнэлгээг 2012 оны 12 дугаар сард олон нийтэд танилцуулна.  


