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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

 

 

АЯХХМТ Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

БГБ Бүх Гэмтэл Бэртлүүд  

АЧМТ Агаарын Чанарын Мониторингийн Төлөвлөгөө 

ЧХУ Чулуулгийн Хүчиллэг Урсац  

БОЯБҮАТ Биологийн олон янз байдлын Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө  

БОЯБҮМТ Биологийн олон янз байдлын Үнэлгээ, Мониторингийн Төлөвлөгөө 

БОЯБМТ Биологийн олон янз байдлын Менежментийн Төлөвлөгөө 

БОЯБДХТ Биологийн Олон Янз Байдлын Дүйцүүлэн Хамгаалах Төлөвлөгөө  

БТБУТ Бизнесийн тогтвортой байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  

БХЧБСХ Бизнес үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах сэргээх хөтөлбөр 

СГЗЗ Санал Гомдлыг Зохицуулах Зөвлөх 

БМГТ Биологийн олон янз байдлын Мониторингийн Гол Төлөвлөгөө 

СӨ Соёлын Өв 

СӨМТ Соёлын Өвийн Менежментийн Төлөвлөгөө 

СӨМС Соёлын Өвийн Менежментийн Систем 

ДТС Дулааны Төв Станц  

ОНЭМАААБМТ Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын  Менежментийн Төлө
ХХЭХ Химийн Хүчилтөрөгчийн Эрэлт Хэрэгцээ 

БЧХ Барилгын Чанарын Хяналт 
ОНХА Орон Нутгийн Харилцааны Ажилтан 

ОНТОХС Орон Нутаг, Талуудын Оролцоог Хянах Систем 

ОННХГМС Орон Нутаг, Нийгмийн харилцааны Гүйцэтгэлийн Менежментийн Систем 

ЕСБХБ Европийн Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк 

ЭЗА Экспортийн Зээлийн Агентлагууд 

КЭХ Канадын Экспортийн Хөгжил  

ЭСДК Экспортийн Санхүү, Даатгалын Корпораци  

СМБ Сонгогдсон Малчдын Баг 
ГОУСБХАХАТ Гэнэтийн Ослооос Урьдчилан Сэргийлэх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө  

ОБҮББААХТ Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал,Авах Арга Хэмжээний Төлөвлөгөө  

БОНМ Байгаль Орчны Нөөцийн Менежмент 
БОНҮАТ Байгаль Орчин, Нийгмийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө  

БОНЭМАА Байгаль Орчин, Нийгэм, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа Байгаль Орчин, Нийгэм, Эрүү
БОННҮ Байгаль Орчин Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ 

БОНМТ Байгаль Орчин Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө  

ТТА Түгээмэл Тавигддаг Асуултууд 

ХХЯ Хүлэмжийн Хийн Ялагруулалт 

ҮОУТТ Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлага 

ХН Хүний Нөөц 

ЭМААБОМС Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Байгаль Орчны Менежментийн Систем  

ХОГ Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ 
БОНБДЗ Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөх 

ОУСК Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци 

ОУСБ Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллагууд 
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ХАШХЗМТ Хүн Амын Шилжилт Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө 

КГБ Клохн Гриппен Бергер ХК  

ГГҮ Гүйцэтгэлийн Гол Үзүүлэлт 

ЗБМХ Зээлдэгчийн Биологийн олон янз байдлын Мөрийн Хөтөлбөр  

ГХЗ Газар Хөндөх Зөвшөөрөл 

ГАМТ Газар Ашиглалтын Менежментийн Төлөвлөгөө 

ХЧАОГ Хөдөлмөрийн Чадвар Алдсан Осол Гэмтэл  

ХЧАОГДХ  ХЧАОГ-ны Давтамжийн Хэмжээ  
ОТБГА Олон Талын Баталгаа Гаргагч Агентлаг 
УЛТ Уурхайн Лизензит Талбай  

ГАХТ Газар Ашиглалтыг Хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөө 

ӨМ Өөрчлөлтийн Менежмент 
ЭТАО Эмнэлгийн Тусламж Авсан Осол 

ЭХЗМТ Эрдэст Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төлөвлөгөө 

ХҮЧ Хүчил Үүсгэдэггүй 

ҮОБЗГ Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар 

ТББ Төрийн Бус Байгууллагууд  

ЦЭН Цэвэр Эерэг Нөлөөлөл 

АҮМТ Ашиглалтын Үеийн Менежментийн Төлөвлөгөө 

ОТ Оюу Толгой 

ОТ-ГС Оюу Толгой – Гашуун-Сухайт 

ОТ-ХБ Оюу Толгой – Ханбогд 

ХҮ Хүчил Үүсгэгч 

БОХОМ Байгаль Орчны Хамтын ОролцоотойМониторинг  
ТСГЗМ Төслийн Санал Гомдлыг Зохицуулах Механизм 

ҮБДХ Үерийн Боломжит Дээд Хэмжээ Үерлэх Магадлал Хамгийн Өндөр 

ХТБДХ Хур Тундасны Боломжит Дээд Хэмжээ Хамгийн Өндөр Чийгших Магадлалтай  

ГШ Гүйцэтгэлийн Шаардлага 
ГС Гүйцэтгэлийн Стандарт 
НШҮАТ Нүүлгэн Шилжүүлэлтийн Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө   

БХНХ Бүсийн Хөгжил Нийгмийн Харилцаа 

РТ Рио Тинто 

РТБШ Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдэл 

ХАӨ Хязгаарлалттайгаар Ажилсан Өдөр 

СЭББ Стандарт Эрх Бүхий Банк 

ОТХАТ Оролцогч Талуудтай Хамтран Ажиллах Төлөвлөгөө 

ТИМ Тусгаарлагдсан Исэл Материал 

АЧ Ажлын Чиглэл 

БТЗ Биологийн олон янз байдлын Талаарх Зөвлөгөө 

ЖДҮ Жижиг Дунд Үйлдвэрлэл 

ТМТ Тээвэрлэлтийн Менежментийн Төлөвлөгөө 

НӨНТ Нэг Өдөрт Ногдох Тонн 

ХХБ Хаягдал Хадгалах Байгууламж 

ГУ Гүний Уурхай 

АНУ ЭИБ АНУ-ын Экспорт-Импортын Банк 

ВКЗ ХК Вард Карлсоны Зөвлөх ХК 
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ХХЗМТ Хог Хаягдлыг Зохицуулах Менежментийн Төв 

УМТ Усны Мониторинг Төлөвлөгөө 

ХЧО Хаягдал Чулуулгийн Овоолго 

УНМТ Усны Нөөцийн Менежментийн Төлөвлөгөө 
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ  

 

Оюу Толгой Төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ Төсөл” гэнэ) Монгол улсын Өмнийн Говьд 

оршидог ба Улаанбаатар нийслэл хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын хилээс 

хойш 80 км-т орших дэлхийн хэмжээний зэс, алтны уурхай юм. Тус ашигт малтмал нь зэс, алт, 

мөнгө болон бага хэмжээний молибден бүхий хэд хэдэн бүлэг ордоос бүрдэнэ. Уг төслийг Туркойз 
Хилл Ресурс (66 хувь), Монгол Улсын төрийн өмчит Эрдэнэс Оюу Толгой (34 хувь) компаний 

хамтын эзэмшлийн Оюу Толгой ХХК (цаашид “Төслийн Компани” буюу ОТ гэнэ) хэрэгжүүлж 

байгаа болно. Рио Тинто нь Туркойз Хилл Ресурс компанийн гол хувьцаа эзэмшигч бөгөөд 2010 

оноос хойш бүх хувьцаа эзэмшигчдийн өмнөөс уг төслийг албан ёсоор удирдаж байгаа.   

Энэхүү тайланд ОТ төслийн санхүүжилтийг хангаж буй Үндсэн Зээлдүүлэгч Байгууллагуудын 

Группийн1 нэрийн өмнөөс мониторинг хийхээр Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхийн 

үүрэг гүйцэтгэж буй Д. Аполианагийн 2014 оны 3 сарын 28-аас 4 сарын 2-нд төслийн талбайд газар 

дээр хоёр дахь удаагаа очиж биечлэн очиж танилцсан ажлын үр дүнг дэлгэрэнгүй тусгасан болно.  

Уг танилцах ажлын гол зорилго нь Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
байгаль орчин, нийгмийн талаас хөндлөнгийн үнэлгээ, мониторинг хийж, 2013 оны 7 сард эхэлсэн 

төслийн ашиглалтын үе шат байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг, хариуцлагаа хэрхэн 

биелүүлж байгаа эсэхэд мониторинг хийхэд оршисон.  Уг төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө 

хүлээсэн үүрэг, хариуцлагыг ОТ-ын ЭМААБО-ны Менежментийн Системд нэгтгэн оруулсан бөгөөд 

Ашиглалтын Үеийн  Менежментийн Төлөвлөгөө болон бусад баримт бичигт тодорхой тусгасан 

болно. АҮМТ нь төслийн ашиглалтын үед баримталж хэрэгжүүлэх ОТ-ын байгаль орчин, нийгмийн 

өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон гол баримт бичиг бөгөөд тус баримт бичгийг 
“шаардлага хангасан” гэж үзэн өмнөх Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх2 баталсан болно. 

Дутуу орхигдсон зүйлсийг тодорхойлохын тулд Байгаль Орчин, Нийгмийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө (БОНҮАТ)-г нэмэлт баримт бичгийг Зээлдүүлэгчийн Стандартад үндэслэн бэлтгэн 

гаргасан байна. Энэхүү аудитыг хийх үед эдгээр алдаа дутагдлын заримыг шийдвэрлэж хаасан 

байсан. 

Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөх нь төслийн талбайд дараах зорилгоор тогтмол очиж 

хяналт, шалгалт хийдэг: 

− Төсөл нь мониторингийн төлөвлөгөө, журмын дагуу Ашиглалтын үеийн байгаль орчин, 

нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байгаа 
түвшнийг шаардлагатай үед үнэлэх; 

− Явуулж буй үйл ажиллагаа нь БОННҮ-д заасан байгаль орчны тусгай зөвшөөрөлд нийцэж 
байгаа эсэхийг баталгаажуулах; 

− 2013 оны 4 сарын Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхийн Аудитаар3 илэрсэн 

зөрчилтэй асуудлууд одоо явуулж буй ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой бол хэрхэн 
шийдвэрлэж, арга хэмжээ авч байгаа эсэхийг шалгах; 

                                                
1 Зээлдүүлэгч  дээд байгууллагын групт дараах байгууллагууд орно: Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК), 

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк (ЕСХБ), Канадын Экспортийн Хөгжил (КЭХ), АНУ-ын Экспорт, 

Импортийн Банк (АНУ ЭИБ),Экспортийн Санхүү, Даатгалын Корпораци (ЭСДК), Олон Талын Баталгаа Гаргач 

Агентлаг (ОТБГА), Стандарт Эрх Бүхий Банк (СЭББ) болон БНП- Парибас. 
2 Байгаль Орчны Нөөцийн Менежментийг (БОНМ) 2013 оны 4 сараас 8 сар хүртэлх хугацаанд Байгаль Орчин, 

Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөх гүйцэтгэсэн ба уг төслийн санхүүжилтийг хангаж буй үндсэн санхүүжүүлэгч 

байгууллагуудын группийн зүгээс уг төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ (БОННҮ), Барилгын 

Явцын Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө (БОНМТ) нь санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудын 

группийн Байгаль Орчин, Нийгмийн төрөл бүрийн стандартад нийцэж буй эсэхийг хянаж үнэлгээ хийсэн болно.  

 
3 2013 оны 7 сарын 18-нд гарсан “Оюу Толгой Төслийн Барилгын Үе Шатны Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй 

Ажиллагааны Аудитын Тайлан-2013 оны 4 сар”, Байгаль Орчны Нөөцийн Менежмент (БОНМ). 
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− Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагатай4 холбоотой мэргэжлийн зөвлөмжөөр 

хангах;  

− Тодорхой асуудлыг олж илрүүлэх болон БОНБДЗ-ийн 2013 оны 10 сард хийсэн аудитаар5 

илэрсэн зарим зөрчилтэй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж, арга хэмжээ авсан эсэхийг 
дараагийн аудитаар хянаж шалгах буюу шийдвэрлэсэн асуудлыг хаах. 

Төслийн талбай дээр очиж танилцсан энэ удаагийн ажлын үеэр илэрсэн хамгийн чухал асуудлуудыг 
3-р бүлгийн зөрчилтэй асуудлын хүснэгтэнд тусгасан болно. Уг асуудлын тодорхойлолт, 
үндэслэлийг энэхүү тайлангийн эх бичигт дэлгэрэнгүй тайлбарласан. 

ОТ нь төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарч болзошгүй байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс  зайлсхийж байгаа нь тодорхой байна. ОТ-ийн байгаль 

орчин, нийгмийн менежментийн хөтөлбөр нь өргөн цар хүрээтэй бөгөөд  РТ-ийн ерөнхий 

ЭМАББОЧ-ын менежментийн системийн бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Төслийн байгаль орчин, нийгмийн 

асуудал хариуцсан ажилтнуудын дадлага туршлага, ажилдаа үнэнч шударга хандаж байгаа байдлыг 
БОНБДЗ ажигласан. Эдгээр нааштай үзүүлэлтүүдийг тухайн салбартай холбоотой гаргасан 

дүгнэлтүүдийн суурь нөхцөл гэдгийг харгалзан үзэх шаардлагатай юм. 

Уг төслийн талбайн танилцах ажлын ажиглалт, үр дүнг дараах байдлаар хураангуйлав.  

Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем  

Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд төслийг удирдан явуулах цогц тогтолцоог 
тодорхойлсон ба уг тогтолцоо нь Төслийн стандарт Монгол Улсын хууль, дүрэм журам, тусгай 

зөвшөөрлийн нөхцөл, 2009 оны 10 сарын 6-нд байгуулсан Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ, ОУСК, 

ЕСБХБ-ны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн бодлого, стандарт 

шаардлагуудыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх юм. Менежментийн системд төлөвлөлт, ашиглалт, 
тайлагнах хяналт шалгалт, тогтвортой ахиц гарч байгаа эсэхийг хянах гол элементүүд бүгд орж 

байгаа. Ашиглалтын нарийвчилсан төлөвлөгөө нь төслийн үүрэг, хариуцлага, гүйцэтгэлийн гол 

үзүүлэлтүүд, мониторинг хийх параметр үзүүлэлтүүд, хэрэгжүүлэх баримт бичгийн лавлагааг 
тодорхойлно. Барилгын үе шатанд илэрсэн зарим асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнүүд боловсруулсан ба тэдгээрийг хэрэгжүүлэх зарим баримт бичгийг боловсруулж 

хараахан дуусаагүй байна. Удирдлагын хувьд тухайн илэрсэн асуудлын талаар мэдлэгтэй, 

шийдвэрлэхэд шаардлагатай менежментийн төлөвлөгөө, туршлага, нөөцөөр сайтар хангагдсан 

байна. 

Ус болон хаягдал усны менежмент  

ОТ нь БОННҮ-нд тусгасан Ундай голын голидролыг бүрэн өөрчлөх боломжгүй  тул Ундай голыг 
хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төсөл хэрэгжүүлсэн. Газар ашиглалтын зөвшөөрөл олгох 

асуудал хойшилсны улмаас Уурхайн Лицензэт Талбай (УЛТ) хашаанаас гадна хийгдэх уг төслийн 

барилгын зарим ажлууд хийгдэж чадахгүй байна. Урсгалын чиглэлийг нь өөрчилснөөр хөрсний ус 

газар доор байрлуулсан хоолойд орж байна; гэхдээ тус хоолой одоогоор бүрэн ажиллахгүй байгаа 

бөгөөд хөрсний усны зарим хэсэг нь газрын гадаргууд гарж хиймэл булаг бий болгож байна. Одоо 

явагдаж буй Ундай Голыг Хэсэгчлэн тохируулах болон хамгаалах төслийн БОННҮ-д  Бор Овоо 

булгийг нөхөн сэргээхтэй  холбоотой техникийн нөхцөл, загвар бүрэн тусгагдаагүй байна.  Байгаль 

Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөөний 3.13-р бүлэгт тодорхойлсоны дагуу БОННҮ-ний 

Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежментийн журмыг дараах шаардлагыг хангах зорилгоор нэн даруй 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: а) одоо явагдаж буйУндай голын голидролыг хэсэгчлэн 

тохируулах,хамгаалах төслийн БОННҮ-д заасан үүрэг хариуцлагад нийцэхгүй байгаа асуудлыг 
шийдвэрлэх; (б) Ундай голын голидролыг Усны Чиглэлийг бүрэн өөрчлөх төслийг боловсруулж, 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой БОННҮ-д нийцэхгүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэх (жишээ нь УЛТ 

                                                
4 Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагыг ОУСК-ын БОЭМАБ-ын Үндсэн Чиглэлд “дэлхий нйитээрээ нэг буюу 
ижил төстэй үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцож буй чадвартай, дадлага туршлагатай мэргэжилтнүүдэд 

байх ёстой мэргэжлийн ур чадвар,хичээл зүтгэл, оновчтой ухаан, хянамгай байдал, урьдчилан харах чадвар....” 

хэмээн тодорхойлсон байна.  
 
5 Д’Апполониа,  “Байгаль орчин, нийгмийн мониторингийн тайлан -  2013 оны 10-р сарын Аудитын тайлан”, 2014 

оны 1-р сар  
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(Уурхайн лицензэт талбай)-н гадна хийгдэх ажил гэх мэт). Хөрсний усны чиглэлийг өөрчлөх 

хоолойгоор орж ирж буй усны урсгалын хэмжээг хэмжих урсгал хэмжигч ашиглах хэрэгтэй; нэг 
урсгал хэмжигчийг саяхан худалдаж авсан бөгөөд одоо төслийн талбай төслийн талбай  дээр байгаа. 
Усны балансын тайланг цаг уурын өөрчлөлтийг харгалзан үзэх мөн усны менежментийг сайжруулах 

арга замыг тодорхойлох замаар дэлгэрэнгүй байдлаар боловсруулах шаардлагатай байна. Үерийн 

мониторинг хийх Төслийн стандартын ажлын журмыг УМТ-д заасан үерийн мониторинг хийх 

аргачлалыг тусгах зорилгоор шинэчилж байгаа бөгөөд 2014 оны 5 сарын сүүл гэхэд бүрэн 

шинэчилж дуусгана. Одоогоор бүртгэгдсэн зургаан худгийн гурвын Гүний Хоолойн усны эх 

үүсвэрийн талбай дахь гидрогеологийн тогтоцууд нь хоорондоо холбогдсон болох нь тогтоогдсон 

бөгөөд тус гурван худгийг битүүмжилсэн ба битүүмжлэл үр дүнтэй болсон эсэхийг шалгахаар 

мониторинг хийж байна. Уурхайн лицензэт талбайгаас гадна байгаа хоорондоо холбогдсон үлдсэн 

худгийг битүүмжлэхээсээ өмнө орон нутгийн иргэдийн санааг зовоож буй асуудлыг бүрэн 

шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Одоогийн дотооддоо ашиглаж буй лабораторийн хүчин чадал нь 

хаягдал ус болон ундны усны бүх параметр үзүүлэлтүүдэд анализ хийх боломжгүй гэж хяналтаар 

тогтоогдсон. Бүх шинжлэх боломжтой параметр үзүүлэлтүүдийг  баталгаажуулахын тулд БОННҮ-

ний Өөрчлөлтийн Менежментийн журмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. 

УМТ (Усны менежментийн төлөвлөгөө) болон УНМТ (Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө)-д 

тодорхойлсон үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэхийн тулд ОТ-н зүгээс хийх нэмэлт судалгаа болон 

ажлын талаар уг төлөвлөгөөнүүдэд тусгасан байгаа. Эдгээр төлөвлөгөөнүүдэд тодорхойлсон үүрэг 
амлалтаа цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэхийн тулд судалгаануудыг хийж гүйцэтгэх гэрээг зохих ёсоор 

хийж ажлыг аль болох шуурхай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай  байна. УМТ-нд Ундай голын 

голидрол болон УЛТ-ын (Уурхайн Лицензэт Талбай) доод градиентийн дагуу үүссэн булгийн усанд 

мониторинг хийх тусгай аргачлалыг тодорхойлсон байгаа. Эдгээр булгуудад сар бүр мониторинг 
хийж байгаа хэдий ч мониторинг хийх аргачлалыг  УМТ-ний тодорхой удирдамж зөвлөмжийг 
тусган шинэчлэх хэрэгтэй. 

Эрдэст хаягдлын менежмент 

Ил уурхайн хаягдал эрдсийг зохицуулах менежмент маш сайн боловсруулагдсан байна. Хэдийгээр 

хур тунадас багатай, хуурай уур амьсгал нь хүчил үүсгэх магадлалтай материалыг ил гарах эрсдлийг 
бууруулж байгаа хэдий ч тэсэлгээний цооногийн дотор талаас дээж авч шалгаснаар шүлтийн 

уусмалын тогтсон баганан судалгаанд үндэслэн хүчил үүсгэх магадлалтай материалыг 
тодорхойлсноор тус материалыг зохицуулж тусгаарлах боломжтой болж байна. Ил уурхайн 

менежментийн систем нь хүдэр болон хаягдал шороог ангилах ангиллыг материалыг гаргаж авч 

хүдрийн овоолго, хаягдал шороон овоолгод шилжүүлэх ажилтай нэгтгэсэн байна. Хаягдал шороон 

овоолгын түр зуурын үүссэн налуу хэвгийг ашиглалтын явцад тэгшилж, нөхөн сэргээх 

шаардлагатай болж байгаа бөгөөд БОНБДЗ-ийн зүгээс тийм газрыг ашиглалтын явцад 

менежментийн үүрэг хариуцлагын дагуу нөхөн сэргээх урьдчилсан журам, цаг хугацаа бүхий 

стратеги боловсруулахыг зөвлөж байна. Гадаргуун зузаан болон материалыг үнэлэхийн тулд эхний 

өндөрлөг газруудын дотоод налууд туршилтын талбай гаргах талаар ОТ Төсөл судалж байна. 

Босоо амны хүчил үүсгэж болзошгүй материал агуулсан чулуун овоолгууд нь төслийг анхлан яаж 

төлөвлөж байсан яг тэр хэвээрээ ямар ч боловсруулалт, нөхөн сэргээлт хийлгүй байж байна. ОТ 

төсөл нь эдгээр материалуудыг хэрхэн устгаж хаях талаар урьдчилсан төлөвлөгөө гаргасан байна. 
Тус материалыг хамгийн эцсийн байдлаар хаашаа шилжүүлэхийг шийдэх хүртэл агаар 

нэвтрүүлэхгүй байх чадвар, хатааж сэврээх нөхцлийг байнга шалгаж мониторинг хийж байна. 

Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1-р хэсгийн  эхний үе шатуудыг ашиглалтанд оруулж байгаа ба 2-

р хэсгийн барилгын ажил эхэлж байна. Хаягдлын нягтаршил нь ямар байх загварыг гаргаж байх 

явцад, эргийн налуу нь байх ёстой хэмжээнээсээ илүү налуу байгаа нь дараагийн хаягдал хадгалах 

байгууламжийн далан дээш өргөгдөх нөхцлийг бий болгож болзошгүй бөгөөд цөөрмийн усыг 
зохицуулахад хүндрэлтэй болж магадгүй юм. Өөр нөлөөлж болзошгүй бусад нөхцлүүдийг шалгаж, 

тухайн үед авах арга хэмжээг боловсруулж, зураг төсөлд ямар өөрчлөлт оруулах талаар тооцож 

байна. Хаягдал хадгалах байгууламжийн далан дахь тогтмол шингэний даралт, шүүрч гоожиж 

байгаа эсэхийг хянаж мониторинг хийж байгаа нь аюулгүй ажиллагаа , байгаль орчныг хамгаалах 

систем ажиллаж байгааг харуулж байна. Хаягдал зохицуулалтыг сайжруулах олон төрлийн арга 

хэмжээг хэрэгжүүлсэн буюу хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байгаа ба үүнд ноосорхог урвалж хэрэглэх 

ажил орж байна. Хэрэв нягтаршил бага, эргийн налуу хавтгай тэгш хэвээр байгаад байвал хаягдал 

хадгалах байгууламжийн даланг барихын тулд зураг төсөлзураг төсөлд өөрчлөлт оруулж,  барилгын 
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ажлын хуварийг бэлтгэж байна. Зураг төслийг өөрчлөхдөө хаягдал хадгалах байгууламжийн бүрэн 

бүтэн, тогтвортой байдлыг хангахын зэрэгцээ ХХБ (хаягдал хадгалах байгууламж)-ийн далангийн 

урсгалын доод талын хэсэгт хэрэглэх зориулалттай хүчил үүсгэж болзошгүй материал нь хаягдлын 

нэвчилтийн уснаас хамгаалагдсан эсэхийг шалгах инженер техникийн үнэлгээ хийх шаардлагатай.  

Эрдсийн бус хог хаягдлыг зохицуулах менежмент  

АудитынТөслийн талбайд ажиллах үеэр шалгасан баримт бичиг, хийсэн ажиглалтаар төсөл нь 

менежментийн төлөвлөгөөнд тодорхойлсон хаягдлыг зохицуулах менежментийн стратегийг 
хэрэгжлүүлэх болон холбогдох ашиглалтын журмыг баримтлахын төлөө шургуу ажилласаар байна. 
ОТ Төсөл нь дахин боловсруулах боломжтой, идэвхжилгүй, аюултай болон аюултай бус хог 
хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж ялгахад гол анхаарлаа хандуулж байна. Аудитынтөслийн 

талбайд ажиллах үеэр хуванцар, хэрэглэсэн дугуйны хаймар, хаягдал төмөр, цилиндр торх, хаягдал 

тос, хөргөх шингэн, хаягдал мод, гуалин зэрэг зарим хог хаягдлыг орон нутгийн борлуулагч болон 

иргэд дахин боловсруулж байв.   

Хог хаягдлыг түр хадгалах асуудлын хувьд аюулгүй болон аюултай хог хаягдлыг хоёуланг нь 

төслийн барилгын үе шатнаас хойш ашиглаж байгаа хог хаягдал хадгалах түр цэгрүү явуулдаг 
хэвээр байна. БОНБДЗ уг байгууламжийн үйл ажиллагаатай 10 сард газар дээр нь очиж танилцсан 

бөгөөд тухайн газар нь Төслийн хүлээсэн үүрэг хариуцлага болон Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын 

Тэргүүн Туршлагад нийцэхгүй байна гэж үзсэн.   БОНБДЗ-ийн хамгийн сүүлд хийсэн шалгалтаас 

хойш ОТ Төсөл нь уг байгууламжийн нөхцлийг сайжруулах хэд хэдэн арга хэмжээ авсан байна. 

“Хог хаягдлын түр байгууламжийг шуурхай сайжруулах төлөвлөгөө” боловсруулсан бөгөөд хэд 

хэдэн асуудлуудыг тодорхойлж, төслийн талбайд чиглэсэн эн тэргүүнний  арга хэмжээг авсан 

байна. БОНБДЗ-ийн хамгийн сүүлд хийсэн шалгалтаас хойш шинээр байгуулах байнгын 

ажиллагаатай хаягдлын цэгийн  Хог хаягдлын газрын зөвшөөрлийг Сумын Засаг даргаас авсан 

байна. Уг байгууламжийг  ойрын хугацаанд ашиглалтанд оруулах гэж байна. Хаягдал хадгалах түр 

байгууламжийг ХХБ сайжруулахад хийгдсэн ажлын үр дүн болон байнгын ажиллагаатай ХХХБ  

ашиглалтанд ороход бэлэн болсон зэрэг нөхцлийг харгалзан 10 сарын аудитыншалгалтын үеэр 

илрүүлсэн II-р ангиллын зөрчлийг БОНБДЗ хүчингүй болгосон.   

 

Аюултай материалыг зохицуулах менежмент  

Төслийн талбайд хийсэн шалгалтаас харахад төсөл нь аюултай материалыг зохицуулах 

менежментийн хувьд сайн ажилласан хэвээр байна. Төслийн өөр өөр хэсэгт одоогоор хэрэглэж 

байгаа гол аюултай материалын тоонд хөнгөн болон хүнд машин механизмын түлш, тос тосолгоо 

орж байгаа бөгөөд эдгээр материалыг зориулалтын агуулахад хадгалж байна.  аудитын. Шалгалтын 

үеэр танилцсан бүх газрын арчилгаа/цэвэрлэгээ сайн байсан бөгөөд бодис асгарах үед хэрэглэх 

багаж хэрэгслийн хайрцаг, шүүлтүүр мөн гал хорыг төслийн талбайд бүх хэсэгт байруулсан байсан.   

БОНБДЗ-ийн 10 сард хийсэн шалгалтын үеэр  ажигласан нэг зүйл бол тосолгоо болон химийн 

бодисыг удаан хугацаагаар хадгалах цилиндэрүүд байгаа хэсэгт нар болон борооны уснаас 

хамгаалсан хаалт хийх хэрэгтэй гэж үзсэн.  

Өмнийн Говь бол хуурай, салхитай бүс бөгөөд шороон шуургын улмаас агаарт үүссэн 

тоосонцоруудын өтгөрөл, бөөгнөрөл нэмэгдэж байдаг. Хуурай, салхитай орчны улмаас хүрээлэн 

буй орчны агаарын чанар тогтоосон Төслийн стандартаас давах тохиолдол өмнө нь гарч байсан ба 

одоо ч гарсаар байна. ОТ нь стандартаас давж гарсан эдгээр нөхцлийн суурь шалтгааныг судлах мөн 

төслийн үйл ажиллагааны хэсэгтэй хамтран бууруулах  зохих арга хэмжээ боловсруулах тал дээр 

ихээхэн ахиц гаргасан.  Хүдрийн агуулах дахь тоосны түвшин өндөр гарах тохиолдол үе үе гарч 

байна; Үүнийг бууруулах буюу урьдчилан сэргийлэх хамгийн сайн арга нь хөөсрүүлсэн дарагч гэж 

ОТ тогтоосон ба шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 2014 оны 6 сард суурилуулна. Хүрээлэн буй 

орчны агаарын чанарт мониторинг хийх сүлжээг сайжруулахын тулд хүрээлэн буй орчны агаарын 

чанарт мониторинг хийх тоног төхөөрөмжийг шинээр авах шаардлагатай боловч уг тоног 
төхөөрөмжийн  зардал өндөр учраас хараахан худалдаж аваагүй байна. ДТС (Дулааны төв станц) 

яндангаас ялгаруулж буй утаанаас авсан сорьцын мэдээллийг  гаргаж өгсөн ба уг мэдээлэлд 

зааснаар ялгаруулж буй утаа нь Төслийн стандартад нийцэхгүй байна. Бууруулах арга хэмжээг 
одоогоор судалж байна. ДТС-д хийсэн яндангаас ялгаруулж буй утаанаас авсан сорьц нь Агаарын 

чанарын мониторингийн төлөвлөгөөнд заасан сар бүрийн давтамжтай таарахгүй байна. Төслийн 

шатаах зуухыг төслийн талбайруу тээвэрлэх явцад эвдэрсэн бөгөөд ялгаруулалтыг хянах, дээж авах 
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төхөөрөмж нь ажиллахгүй байгаа. Тус шатаах зуухны үйлдвэрлэгч  компани (Incinco)2014 оны 1 

сард төслийн талбайд зуухны ажиллагааг шалгасан байна. Шалгалтаар уг шатаах зуухны засвар 

үйлчилгээ сайн хийгдээгүйн улмаас тоног төхөөрөмж нь маш муу нөхцөлтэй ажиллаж байгааг 
тогтоосон байна. Яндангийн ялгаруулалтаас сорьц авах тоног төхөөрөмж ажиллахгүй байсан учраас 

БОНБДЗ нь АЧМТ-ний (Агаарын чанарын мониторингийн төлөвлөгөө) Хавсралт С-д заасан 

зөвлөмжийн дагуу шатаах зуухнаас ялгаруулж буй утаанд үнэлгээ хийж чадаагүй юм. ОТ Төсөл нь 

шатаах зуухыг засварлах ажлыг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 60%-ийн 

гүйцэтгэлтэй явж байна.  

ОТ Төсөл нь хүлэмжийн хийг дотооддоо бууруулах, эрчим хүчний үр ашигтай зарцуулалтыг 
сайжруулах анализ хийх үүрэг хүлээсэн бөгөөд үүнийг 2014 онд хийхээр төлөвлөж байна.  
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Дуу чимээ ба чичиргээ 
Саяхан хийгдсэн мониторингийн үр дүнгээс харахад дуу чимээ, чичиргээ Төслийн Стандартаас бага 

зэрэг л давж гарсан байна. Энэхүү давж гарсан нөхцөл нь салхи мониторингийн төхөөрөмжид 

нөлөөлсөнтэй холбоотой юм. Уг төсөл нь Дуу чимээ, чичиргээг зохицуулах менежментийн 

төлөвлөгөөтэй нийцэж байна гэж БОНБДЗ үзэж байна. 

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө   

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу үйл 

ажиллагаагаа явуулж буй Онцгой байдлын аврах багийн хүний нөөц сайн бүрдсэн, тоног 
төхөөрөмжөөр төслийн талбай ар хангагдсан хийгээд БОНБДЗ –ийн хамгийн сүүлд төслийн талбайд 

шалгалт хийснээс хойш олон төрлийн бүрэн хэмжээний дадлагын ажилтай  сургалт, хөтөлбөрийг 
явуулсан байна. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

заасан гарч болзошгүй нөхцөл байдал, хариу арга хэмжээг тодорхойлсон ойролцоогоор 18-25 

хувилбаруудыг бэлтгэж гаргасан ба БОНБДЗ-ийн 10 сард хийсэн аудитын үеэр илрүүлсэн зөрчилтэй 

асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр ахиц гаргасан нь харагдаж байна.. Гарч болзошгүй өндөр эрсдэлтэй 

нөхцөл байдлыг бүрэн тодорхойлж, менежментийн хүлээсэн үүрэг амлалтын дагуу боловсруулж 

хянах хэрэгтэй гэж БОНБДЗ-ийн зүгээс зөвлөж байна. Мөн гэрээт гүйцэтгэгчийн боловсруулсан 

тэсрэх бодисын  үйлдвэрт хэрэглэх Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг дахин 

хянаж,  нэгдсэн хариу арга хэмжээ авах шаардлага гарсан тохиолдолд  Онцгой байдлын багтай хамт 

сургалт явуулна. 

Тээврийн менежмент  

Тээврийн хэрэгслийг хянах үйл ажиллагааг GPS-ээр хянах, харгалзагч дагуулан хамт явуулах, 

хамгаалалтын цэгүүд, болон бүтээгдэхүүний уутан дээр радио давтамжтай таних тэмдэг тавих зэрэг 
аргаар ялгах болон холбох өртөөнөөс эхлэн үр дүнтэй зохицуулж байна. Тээврийн хэрэгслийг 
аюулгүй ажиллуулахаас гадна менежмент нь замын тоосжилт, мал, амьтанд үзүүлэх аюулыг бас 

давхар хянаж байна. Гадаадын тээвэрлэлтийн асуудал хариуцсан багийн Ахлах ажилтан Орон 

нутгийн харилцааны багтай хамт маршрутын дагуу явж,  мал сүрэг зам хөндлөн гарах дадал 

зуршлын талаарх мэдлэг мэдээллийг сайжруулах үүднээс нутгийн малчидтай уулзсан байна. Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдал, төслийн талбай төслийн талбайгаас гадуур машин жолоодоход тавих 

хязгаарлалт, хил гаалийн журмын талаар жолооч нарт нэмэлт сургалт явуулахаар төлөвлөж байна. 
ОТ-с Гашуун Сухайт, ОТ-с Ханбогд, ОТ-с нисэх буудлын замын дагуу мал сүргийг аюулгүй зам 

хөндлөн гаргах гарцыг суурилуулсан байна. Ан амьтныг зам хөндлөн аюулгүй гаргах арга хэмжээг 
мөн судалж үзэж байна. Үүнд газар доогуурх гарц, замын эрсдэлтэй хэсгүүдэд жолоочдыг 
сэрэмжлүүлэх тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, замгүй газраар  жолоо барих асуудлыг хянах зэрэг арга 

хэмжээ багтана. Замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, замын хажууд машинаа зогсоох 

зэргийг хязгаарлах арга хэмжээг боловсруулж гаргахыг БОНБДЗ зөвлөж байна. 

Экологийн менежмент ба биологийн олон янз байдал  

ОТ Төслийн Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө (БОЯБМТ) болон бусад 

холбогдох менежментийн төлөвлөгөөнүүд нь биологийн олон янз байдал болон экосистемийн 

асуудлаар төслийн зүгээс авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үндсэн суурь болдог. БОЯБМТ -г ОТ 

компанийн Байгаль орчны менежментийн системтэй уялдуулан шинэчилсэн бөгөөд Зээлдүүлэгчийн 

өмнө хүлээх үүрэг хариуцлага болон Монгол улсын холбогдох хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцэх 

бүх арга хэмжээг тодорхойлж оруулсан. Тус төлөвлөгөөнд мөн тэдгээр үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийг хянах, баталгаажуулах зохих аргачлалыг тодорхойлсон. Ажилчдыг БОЯБМТ -ний 

шаардлага, журамтай танилцуулж, мэдлэг, мэдээллээр хангах дотоодын болон чадавх дээшлүүлэх 

сургалт явуулсан байна. БОЯБМТ-г хянахын сацуу мөн ОТ Төсөл нь биологийн олон янз байдлын 

эн тэргүүнд тавих онцлох шаардлагад голлон анхаарсан Биологийн олон янз байдлын 

мониторингийн үндсэн төлөвлөгөөг (БМХҮТ) боловсруулсан байна. Энэхүү төлөвлөгөө нь 

үзүүлэлтүүдийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн өөрчлөлт, хувиралтын босго шалгуураас хэтрэх мөн 

ашиглалтын явцад биологийн олон янз байдлын эрсдлийн менежментийг сайжруулахад 

менежментийн зүгээс авах арга хэмжээний үндсэн суурь болж өгнө.  

Чухал суурь мэдээлэл цуглуулах ажил  хийгдэж байгаа бөгөөд 2014 оны 4-р сарын сүүлээр ажлын 

үр дүн гарна. Уг ажлын үр дүнг ОТ компанийн биологийн олон янз байдал, экосистемд зөвхөн 

эерэгээр нөлөөлөх зорилгодоо хүрч ажиллах боломжуудыг судлахад ашиглана.  Энэхүү судалгааны 

ажлын (жишээ нь сансрын дохиололтой хүзүүвч зүүлгэсэн Хулангийн сүргийн нүүдлийг хянах гэх 
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мэт) үр дүнг БОНБДЗ дараагийн аудитаар шалгана. ОТ нь мөн ан амьтны амьдрах орчинд нөлөөлж 

буй нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах боломж бололцоог бий болгохоор оролцогч талуудтай 

хамтран ажиллаж байна. Үүнд орон нутгийн ард иргэдэд суурилсан санаачилгуудыг хэрэгжүүлэх 

мөн  ан амьтан болон мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжихийн тулд бэлчээрийн чанар, үр шим, 

гарцыг сайжруулах арга замыг судлах ажлууд орно. (ОТ төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж 

байгаа экосистемийн дөрвөн төрлийн үйлчилгээний нэг нь). 

Орон нутгийн иргэд, гэрээт гүйцэтгэгч болон түншүүдийн оролцоотой  олон төрлийн үйл 

ажиллагааг санаачлан явуулж байна. Малчдыг хамтын оролцоотой мониторинг болон тогтвортой 

амьжиргааг дэмжих олон арга хэмжээнд оролцуулж байгаа бөгөөд Биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах шинэ журам болон газар нөхөн сэргээхэд тавигдах шаардлагуудын талаар 

Монгол улсын Засгийн газартай  идэвхтэй хамтран ажилласаар байна. Эдгээр олон төрлийн үйл 

ажиллагаануудыг явуулж байгаатай холбогдуулан хоёрдмол утга санаатай мэдээлэл ард иргэдэд 

өгөх, дотоодын төлөвлөгөөт хуваарьт зөрчил гарах, хүчин чадал хүрэлцэхгүй байх зэрэг бусад өөр 

олон эрсдлээс зайлсхийхийн тулд Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг нарийн 

төлөвлөх хэрэгтэй. Биологийн олон янз байдал болон экосистемийн асуудалд чиглэсэн зорилтот 

оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг БОЯБМТ-нд (Биологийн 

олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө) туссан бөгөөд төслийг санхүүжүүлэгч дээд 

байгууллагуудын өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагын нэг боловч хугацаандаа хэрэгжиж эхлээгүй 

байна.  

Замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодох мөн төрөл бүрийн туурайт амьтны амьдрах орчинд 

үзүүлж байгаа нөлөөллийг зохицуулах төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулах ажил эн тэргүүнд 

тавигдсан хэвээр байна. ОТ компани өөр боломжит шийдэл байгаа эсэхийг судлах зорилгоор АНУ 

дахь Барууны Тээвэрлэлтийн Институт зэрэг байгууллагын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажилласан 

байна. Үүнд ан амьтныг зам хөндлөн гаргахын тулд өдөр тутам зам хаах боломж хэр байгааг судлах 

ажил орсон. Газар доогуур гарц гаргах нь боломжит шийдэл гэж үзэж байгаа бөгөөд тус газар 

доогуурх гарц болон бусад төрлийн гарцыг барьж байх явцад өөр түр зуурын шийдэл, арга хэмжээ 

авах боломжтой. Энэ асуудлаар оролцогч талуудтай зөвлөх, байршил, зураг төслийг боловсруулж , 

хэрэгжүүлэх хугацааг заасан ажлын төлөвлөгөөг ОТ компаниас санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад 

хүргүүлэх үүрэгтэй боловч энэ төлөвлөгөөгөө хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй байна.  

Шувууны нисэх чиглэлийг өөрчлөх төхөөрөмж зарим нь зориулалтынхаа дагуу ажиллахгүй байна. 
Суурилуулалттай холбоотой зарим техникийн асуудал болон эд ангийг тохируулах, шилжүүлэх 

шугамын диаметрийг тохиргоо зэрэг механик эвдрэл гэмтлийг судалж үзэж байна. Эдгээр 

төхөөрөмжийг хэвийн ажиллагаанд оруулахад хүндрэлтэй байгаагийн улмаас эмзэг бүлгийн 

шувууны төрөл зүйлд учруулж болзошгүй хор уршгийн талаар сайтар ойлголттой болох хэрэгтэй. 

Энэ асуудлыг засаж залруулах  арга хэмжээ авах хэрэгцээ шаардлагыг үнэлэх, үр дүнтэй байж 

болзошгүй ямар арга хэмжээ байж болохыг тодорхойлохын тулд илүү эрчимтэй мониторинг хийх 

шаардлагатай.  

Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд (БОЯБМТ) зааснаар ан амьтны тархалт, 

ан аваас үүдэлтэй хорогдлыг хянах арга хэмжээ авах шаардлагатай. БОЯБМТ-д мөн ОТ-ГШ, ОТ-ХБ, 

ОТ- нисэх буудлын чиглэлийн замаас тээврийн хэрэгсэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс  

эмзэг газруудад хамгаалалтын хашаа тавих  ажил орсон байна. 2013 оны 10 сард ОТ компаниас 

Зээлдүүлэгч нарт энэхүү нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг БОЯБМТ болон Зээлдүүлэгчийн 

Биологийн олон янз байдлын Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө төлөвлөгөөнөөс хасах саналыг гаргасан. 

ОТ компани Өөрчлөлтийн менежментийн дотоод журмаа мөрдсөн  хэдий ч энэхүү эрсдлийг 
бууруулах арга хэмжээг төлөвлөгөөнөөс яагаад хасах болсон  мөн үүний оронд тээврийн хэрэгслийг 
замгүй газраар жолоодохтой холбоотой гарах нөлөөллийг бууруулах өөр ямар арга хэмжээ авахаар 

төлөвлөж байгаа талаар тайлбар хийсэн баримт бичгийг Зээлдүүлэгчдэд хараахан хүргүүлээгүй 

байна. 

ОТ-н амьдрах орчныг “огт алдагдуулахгүй”, эн тэргүүнд тавигдаж буй ургамалд эерэг нөлөө 

үзүүлэх зорилтоо биелүүлэхийн тулд экологийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ 

явуулах, чадавхыг бэхжүүлэх цогц хөтөлбөр боловсруулах шаардлагатай. ОТ нь нөхөн сэргээлтийн 

биологийн асуудалд чиглэсэн мониторинг хийх, хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 

зорилтот үр дүнг тодорхойлох, үр ашигтай журам боловсруулахын тулд “Газар ашиглалтыг 
хэрэгжүүлэх  төлөвлөгөө” буюу үүнтэй дүйцэх төлөвлөгөө боловсруулах үүрэгтэй. Уг төлөвлөгөө 
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буюу үүнтэй адилтгах Биологийн нөхөн сэргээлтийн шинэчилсэн журам боловсруулж Зээлдүүлэгч 

дээд байгууллагуудаар батлуулах шаардлагатай байна. 

Хөдөлмөр эрхлэх ба ажиллах нөхцөл  

2014 оны 2 сарын эцэст ОТ-н ашиглалтан дээр ойролцоогооор 7,000 ажилчин ажиллаж байсан. 

Үүнээс ойролцоогоор 2,750 нь ОТ ХХК-ийн ажилчид. Нийт ажилчдын 95% нь Монгол иргэн. 

Хамгийн сүүлд хийсэн аудитаас хойш ажилчид ойролцоогоор 2,200-аар багассан хэдий ч дотоодын 

үндэсний ажилчид 4%-иар нэмэгдсэн байна. Ажиллах хүчний бууралт нь төрийн тогтвортой үйл 

ажиллагаатай холбоотой байна. ОТ нь ажиллах хүчийг төлөвлөх, шийдвэр гаргахад тус болох 

ажиллах хүчний 5 жилийн урьдчилсан төлөвлөгөө гаргаж байгаа бөгөөд 2014 оны сүүлчээр энэ 
төлөвлөгөө бэлэн болно гэж төлөвлөж байна. ОТ нь авьяас чадвартай Монгол ажилчдыг удирдах 

ажилд томилж ажиллуулах сургалтаа саяхан явуулж эхэлсэн ба мөн малчин ажилтныг боломжтой 

газарт урт хугацааны ашиглалтан дээр ажлын байранд шилжүүлж эхэлж байна. Ханбогд сумын 

иргэдэд зориулсан Ажилд орох боломжийг дэмжих хөтөлбөр 2014 оны 2 сард эхэлсэн. ОТ нь орон 

нутгийн талаар явуулж буй үйл ажиллагаагаа тайлагнасан тайланг орон нутгийн иргэдэд тогтмол 

гаргаж эхлэхээр төлөвлөж байна; энэ бол одоо хойшлуулшгүй чухал шаардлага юм. 

Гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулах баг байгуулагдсан бөгөөд энэ нь гэрээт гүйцэтгэгчдэд илүү 

системтэй мониторинг, аудит хийхэд тус болох учиртай юм. Хүний нөөц болон Ажилчдын 

харилцааны гүйцэтгэл. 2014 оны эхээр ОТ ХХК нь Оюу Толгойн Үйлдвэрчний эвлэлтэй хоёр 

жилийн хамтарсан хэлэлцээрийг эцэслэсэн. Ажилчдын санал гомдлыг дэвшүүлэх процесс сайн 

ажиллаж байгаа бөгөөд ажилчид ч энэ процессын талаар сайн ойлголттой байна. Ажилчдын 

гомдлын түвшин өмнөх аудитаар гарсан түвшинтэй адил байгаа бөгөөд ажиллах хүчний хэмжээтэй 

харьцуулахад харьцангуй доогуур, бага үзүүлэлттэй гарч байна. Зарим ажилчид хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл тоног төхөөрөмж ашиглах боломжийн талаар санаа зовоож буй асуудлаа хөндөж 

дэвшүүлсэн байна. ОТ энэ нөхцлийг хянаж үзэх хэрэгтэй байна.  

Далд уурхайн саатлаас болж хийгдсэн цомхтголын талаар нэмэлт мэдээллийг энэ удаад БОНБДЗ-д 

гаргаж өгсөн юм. Цомхотголын эцсийн үр дүнг хураангуйлсан тайлан байхгүй байгаа боловч 

БОНБДЗ энэ процессийг ОТ нь идэвхтэй удирдаж явуулсан хийгээд цомхтголыг Монгол улсын 

хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн зохион байгуулсан болох нь БОНБДЗ-д тодорхой харагдлаа. 

Цаашид цомхотгол хийх төлөвлөгөөг бүрэн хянаж тайлагнах ажлыг сайжруулах боломжтой юм.  

ОТ төслийн талбайд ажиллаж байгаа ихэнх ажилчид хашаанаас гадуур байрладаг жижиг кэмп 

(Өмнөд Кэмп) дээр байрлаж байна. Нүүрсээр галладаг гэрийг 2013 онд аажмаар багасгаж 

ойролцоогоор 1,400 ажилчдыг засвар хийсэн Манлай кэмпрүү нүүлгэн шилжүүлсэн байна. Дуу 

чимээний  талаар эхлээд гомдол ирдэг байсан боловч дуу чимээ тусгаарлах аргаар эдгээр асуудлыг 
шийдэж анхааралдаа аваад байна. Ажилчид Манлай кэмп дээр нөхцөл байдал арай сайжирсан гэж 

мэдээлсэн хэдий ч ОТ хянаж мониторинг хийх ёстой хүндрэлтэй асуудлууд байсаар байгаа ба 

боломжтой газар нь шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Ажилчдад мөн урт хугацааны оршин суух байрны 

талаар тогтмол мэдээллээр хангах хэрэгтэй байна. Өмнөд кэмп дээр одоогоор 80 ажилчид байрлаж 

байна; ерөнхийдөө энэ кэмпийн байр нь ОТ төслийн талбайд байдагтай адилхан стандартынх биш 

болох нь ажиглагдсан юм. Ажилчдын тоо өсвөл нэг өрөөнд байрлах ажилчдын нягтралтай 

холбоотой хүндрэлтэй асуудал үүсэж болзошгүй ба мөн гэр ахуйтай холбоотой асуудлууд байна. 

Тус кэмпийг ирэх өвлөөс өмнө хаахаар төлөвлөж байгаа боловч ОТ нь 200 хүртэлх ажилчдыг 
байршуулах шаардлагатай болж болзошгүй юм. Тиймээс хэрэв тус кэмп нь дээр дурдсан богино 

хугацаанаас сунаж ажиллахаар бол ОТ нь тус кэмпэд байрлах хүн амын тоо болон тус кэмпийн 

ашиглах хугацааг баталгаажуулах, орон байрны эд хэрэгслийг шинэчлэх хэрэгтэй юм. 

Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох болон амьжиргааг дэмжих  

Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхөд бүрэн аудит хийж тайлан бэлтгэж гаргасан байна. Тус тайлан нь чухал 

элементүүдийг агуулж байгаа хэдий ч бүрэн гүйцэтгэж дуусгаагүй байгаа зарим зүйл байна. Тус 

аудитын тайланг оролцогч талуудад хэрэв холбогдолтой бол нээлттэй ил тод байлгах хэрэгтэй. 2011 

оны нөхөн олговорын хөтөлбөрийн Нөхөн олговор олгох гэрээнд гарын үсэг зураагүй нэг өрх нөхөн 

олговороо авсан байна. Хэрэв шаардлагатай бол ОТ амьжиргааг нь сайжруулахад туслалцаа өгөх 

тал дээр энэ өрхтэй үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж болно. Саяхан нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрх 

холбогдох бүх төрлийн хангамжаа авсан хэдий ч байнгын усаар хангах худагны асуудлыг шийдэх 

хэрэгтэй байгаа бөгөөд тохиромжтой улиралд нь үүнийг аль болох хурдан төлөвлөж хийх хэрэгтэй 

байна.  
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Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн мэдээллийн санг сайжруулсан хэдий ч хийгдэх ёстой ажлууд байсаар 

байна. 2011 оны хөтөлбөрт хамрагдсан малчдын үр дүнд хийх үнэлгээг ОТ сонгогдсон малчны баг 
болон санал гомдлыг зохицуулах зөвлөхтэй хамтран илүү өргөн хүрээтэй судалгаатай хослуулан 

хийхээр төлөвлөж байна. Энэхүү олон чиглэлийг хамарсан судалгааны урьдчилан гаргасан хамрах 

хүрээнээс харахад үр дүнгийн үнэлгээг үүнд хослуулан оруулж болно гэж БОНБДЗ үзэж байна. Үр 

дүнгийн үнэлгээг аль болох хурдан хийх хэрэгтэй байна. Нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой 

малчдад гарч буй эдийн засгийн хүндрэлтэй асуудлын талаар санал, гомдол ирсээр байгаа ба үүнийг 
албан ёсоор дээр дурдсан олон чиглэлийг хамарсан судалгаа явуулж үнэлэх боломжтой юм. 

БОНБДЗ энэ судалгааны явцыг дараагийн аудитаар шалгах болно. Бэлчээр  болон амьжиргааг 
дэмжих стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд бэлчээр болон малчдын амьжиргааг сайжруулах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийн төлөвлөгөө боловсруулж гаргасан байна. Үүнд юуг тодруулах 

хэрэгтэй вэ гэвэл бэлчээрийн менежмент, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, амьжиргааг 
сайжруулах зэрэг олон чиглэлийн үйл ажиллагааг батлагдсан стандартын дагуу ОТ нь хэрхэн 

нэгтгэх вэ гэдэг асуудал юм.  

Малчдад хэрэгжүүлсэн тодорхой чиглэлийн зарим төслүүдэд худаг нөхөн сэргээх ажил, хадлан, 

тэжээл тараах, малын эрүүл мэндийн судалгаа, заг модыг нөхөн сэргээх, малчдын хоршоо, нөхөрлөл 

байгуулах, тэмээний ноос, сүүг брэнджүүлэх буюу худалдааны тэмдэгтэй болгох зэрэг санаачилгууд 

багтаж байна. Ялангуяа худаг нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг ихээхэн сайшааж хүлээж авсан байна. 

Гэсэн хэдий ч амьжиргааг сайжруулах зарим хөтөлбөрүүдэд малчдын оролцоо хязгаарлагдмал 

байгаа ба малчдын дунд жижиг үйлдвэрлэл ба бизнесийг хөгжүүлэх, орлогын олон талт үйл 

ажиллагаа, боломжийг бий болгох зэрэг нь малчдад ашигтай гэж БОНБДЗ үзэж байна. Сумаас 

хэрэгжүүлж буй нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийг ОТ нь сайжруулах боломж байгаа эсэхийг шалгаж 

үзэх хэрэгтэй.  

Төслийн нөлөөлөлд шууд өртөж буй эмзэг малчин өрхөд илүү үр дүнтэй мониторинг хийж байгаа 

боловч сумын бүх эмзэг малчин өрхийг тодорхойлох, тэдэнд хяналт тавих тэдэнд чиглэсэн үйл 

ажиллагаа явуулахад зарим ажлыг хийх шаардлагатай байна. Мониторинг сайжруулснаар эмзэг хүн 

өрхийн хөтөлбөрийн дараагийн үе шатыг боловсруулахад тус болно. Одоогоор оролцоо сул байгаа 

өрхүүдийг зарим төслүүдэд идэвхтэй оролцуулахын тулд нэмэлт хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй 

байна. 

Оролцогч талуудын оролцоо  

Орон нутгийг иргэдийг оролцуулах стратегийг шинэчлэх ажил хийгдэж байна үүнд Оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг (ТОХТ) шинэчлэх, оролцуулах үйл ажиллагааны 

дэлгэрэнгүй календар, мөн тодорхой асуудлаар Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

багтаж байгаа юм. Шинэчилсэн ТОХТ нь өмнөх ашиглатын үе шатанд хэрэгжиж байсан ТОХТ-ын 

үүрэг даалгаврыг багтааж оруулах нь чухал юм. Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийн хүрээнд 

тодорхой асуудлаар орон нутгийг оролцуулах төлөвлөгөө боловсруулж гаргах шаардлагатай байна. 
Эдгээр үйл ажиллагаануудыг малчдын сонгогдсон баг болон санал гомдлыг зохицуулах зөвлөхтэй 

хамтарч явуулж байгаа гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Ингэснээр одоо хэрэгжиж буй орон нутгийн 

иргэдийг оролцуулах төлөвлөгөөг (буюу түүнтэй адил төстэй төлөвлөгөө) Зээлдүүлэгч Дээд 

Байгууллагууд /БОНБДЗ-д аль болох хурдан гаргаж өгөх хэрэгтэй байна. Орон нутаг, талуудын 

оролцоог хянах системийг одоогоор хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн 

харилцааны баг холбогдох хэсгийг нь мөн хэрэглэж байна.  

ОТ нь орон нутгийн иргэдтэй идэвхтэй яриа өрнүүлсээр байгаа ба сүүлийн үеийн гол сэдвүүдэд 

амьжиргаа болон бэлчээрийн менежмент, Говийн соёл, зан заншил, замын аюулгүй байдал ба 

мэдлэг, усны нөөц, Ханбогд сумын дэд бүтэц, орон нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаанууд орж 

байна. Уулзсан оролцогч талууд бүр ОТ-н орон нутгийн иргэдийг оролцуулах түвшинд сэтгэл 

хангалуун байгаагаа илэрхийлсэнд БОНБДЗ мөн сэтгэл хангалуун байна. Оролцсон тайлан 

бүртгэлийг системтэй болгох, цаашид явуулах үйл ажиллагааг мэдээлэх үр дүнд анализ хийхэд 

зарим зүйлийг сайжруулах хэрэгтэй байна. Уулзсан оролцогч талууд бүр ОТ-н нээлттэй ил тод 

гаргасан төрөл бүрийн материалын талаар болон тэдгээр материалыг хаанаас олохыг мэдэж байв. 

Ил тод болгосон материалын формат нь сайн байсан хийгээд уншихад ойлгомжтой тодорхой байв. 

Нийгмийн болон байгаль орчны гүйцэтгэлийн датаг орон нутгийн иргэдэд тогтмол тайлагнахаар 

төлөвлөж байгаа бөгөөд үүнийг яаралтай хэрэгжүүлж эхлэх хэрэгтэй байна. Ханбогд сумын Орон 

Нутгийн Иргэдийг Зохицуулах Төвийг барьж дуусгах ажлыг ОТ болон Ханбогд сум эн тэргүүнд 
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тавих хэрэгтэй байна. Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр нь эерэг үр 

дүнтэй хэвээр байгаа хэдий ч гарсан үр дүнг олон нийтэд мэдээлж эхлэх хэрэгтэй юм. 

Орон нутгийн иргэдээс ирүүлсэн гомдлын тоо нь 2014 онд ихээхэн буурч эхэлсэн байна. Гомдлыг 
зохицуулах мэдээллийн сангийн зарим зүйлийг сайжруулж тус систем нь ажиллаж байгаа хэдий ч 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ОТ-н анхааралдаа авах шаардлагатай асуудлууд байсаар байна. Орон 

Нутгийн иргэдийн гомдлыг зохицуулах ажилтныг удахгүй томилох гэж байна. Удирдах 

менежментийн албад орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлыг хураангуйлах, гомдлыг хэрхэн 

зохицуулж, шйидвэрлэж буй ажлын гүйцэтгэлийн талаар орон нутгийн иргэдэд тайлагнах ажлыг эн 

тэргүүнд тавих хэрэгтэй. 

ОУСК-ийн Санал Гомдлыг Зохицуулах Зөвлөх нь Ханбогд сумын малчдын амьжиргааны талаар 

ирүүлсэн гомдол болон Ундай голын голидролыг өөрчлөхийг шалгаж судлах ажил хийж байна. Энэ 

талаар олон уулзалтууд хийгдэж явуулах үйл ажиллагааны тал дээр харилцан хүлээн зөвшөөрсөн 

хийгээд эдгээр оролцоо нь ерөнхийдөө үр дүнтэй байна гэж тайлагнасан байна. Энэхүү процесс нь 

хэдийгээр БОНБДЗ-ийн хүрээнээс гадуур хэдий ч аудитын багийн шалгаж үзсэнээр ОТ-н 

ашиглалтын элементүүдтэй давхцаж буй хэд хэдэн үйл ажиллагаа байгаа учраас БОНБДЗ 

үргэлжлүүлэн хянасан хэвээр байх болно. БОНБДЗ нь дараагийн аудитаар сонгогдсон малчдын 

багийн төлөөлөлтэй уулзахаар төлөвлөж байна. 

Бүсийн болон орон нутгийн хөгжил  

Ханбогд сумтай байгуулсан түр гэрээ хэлэлцээрийн дагуу орон нутгийн дэд бүтэц болон хөгжлийн 

хэд хэдэн төслүүдийг хэрэгжүүлж дуусгасан байна. Үүнд хатуу хог хаягдлыг зохицуулах түр газар, 

Орон нутгийн иргэдийг зохицуулах төвийн зураг төслийг шалгах, Ханбогдын олон нийтийн 

паркийн загварыг гаргах, сумын төвд 5 км засмал зам барих зэрэг ажлууд орж байна. ОТ нь Түр 

гэрээг хэрэгжүүлэхэд нэлээд ахиц, дэвшил гаргасан ба Ханбогд сум ОТ-н оруулсан эдгээр хувь 

нэмрийг сайшаалтай хүлээж авч байна; ОТ нь орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан хэвээр 

байх бөгөөд энэ нь орон нутгийн ард иргэдэд итгэлцлийг бий болгоход туслах болно. Газар 

доогуурх ажлыг дуусгасны дараа засмал зам барих ажлыг хийж дуусгахад цаашид хийх ажил их 

байгаа бөгөөд зарим хэсэг нь чанарын хувьд асуудалтай байгаа тул ОТ анхааралдаа авах хэрэгтэй. 

Энэхүү хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийн тулд ОТ нь замын гэрээт гүйцэтгэгч болон 

Ханбогд сумтай хамтран ажиллахыг БОНБДЗ зөвлөж байна.  

ОТ орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжилд илүү их хувь нэмэр оруулна гэсэн хүлээлт хэвээр байна. 

Сумын эрх баригчид дэд бүтэц, нийгмийн хөгжлийг засгийн газар хариуцна гэдгийг хүлээн 

зөвшөөрч байгаа хэдий ч төв засгийн газраас уурхайн орлогын хувь болгож нэмэлт санхүүжилт 

авахгүй гэж мэдээлж байна. Тиймээс ОТ-оос ихээхэн хамааралтай байх эрсдэл байгаа бөгөөд 

Хамтын ажиллагааны гэрээг эцэслэснээр Ханбогд сумтай орлого хуваах тал дээр харилцан яриа 

өрнүүлэхийг компани дэмжих нь чухал юм. Аймаг, сум, ОТ зэрэг хариуцлага хүлээж буй тал тус 

бүр орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж байж л Хамтын ажиллагааны гэрээ амжилттай байх 

болно. Сум нь ОТ-н ашиглалтанд зориулж хэд хэдэн зөвшөөрөл олгох хариуцлага хүлээж буй 

бөгөөд заримыг нь аль хэдийн олгосон байна. Гэсэн хэдий ч хоёр чухал зөвшөөрөл одоог хүртэл 

олгогдоогүй байна; Ундай голын голидролыг өөрчлөх зөвшөөрөл болон Гүний Хоолойн усыг 
ашиглах зөвшөөрөл. Сум эдгээр зөвшөөрлийг олгох хугацаанаасаа хоцорсон хэдий ч аль болох 

хурдан олгохоор зорьж байна гэж мэдээлсэн байна.  

Сумын эрх баригчид сүүлийн хэдэн сар Ханбогд сумаас нүүж явах шилжих хөдөлгөөн ажиглагдаж 

байна гэж тогтоосон байна. Энэ нь тэдний хувьд эдийн засгийн хөгжлийн хувьд санаа зовоож 

болзошгүй буй асуудал болж байна. Сум болон ОТ хоёр хүн амын өөрчлөлт, шилжих хөдөлгөөнтэй 

холбоотой сэдвээр зарим мэдээлэл солилцож байгаа хийгээд энэ нь шилжин ирэх болон шилжин 

явах хөдөлгөөнийг системтэй хянах, шилжин ирэх хөдөлгөөн болон түүнтэй холбоотой асуудлыг 
зохицуулахад сум болон ОТ-н хүчин чадлыг бий болгоход цагаа олсон үе юм. Гарч болзошгүй 

шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлын хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагааг ОТ болон сум 

хоорондоо тогтмол хэлэлцэж зөвлөх оролцогч талуудын форумыг зохион байгуулах хэрэгтэй.  

ОТ-ийн орон нутаг, бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн хэд хэдэн төслүүдийг одоогоор хэрэгжүүлж 

байгаа бөгөөд эдгээр төслүүдийг орон нутгийн иргэд сайн хүлээж авч байна. Сургамж авахын тулд 

зарим төслүүдийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийсэн байна. БОНБДЗ-ийн зүгээс ОТ нь хэрэгжүүлж буй 

үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулахын тулд бүх төслүүддээ үнэлгээ хийх хэрэгтэй гэж зөвлөж 
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байна. ОТ-н тооцож буй бага өртөгтэй зээлийн систем нь орон нутгийн эдийн засгийн хөгжилд 

оруулах зөв хувь нэмэр гэж БОНБДЗ үзэж байна. 

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа    

Эрүүл мэндийн баг нь ЭМААБО-ны хэлтэст харьяалагддаг ба үүнд “SOS” эмнэлэг болон Өмнөд 

кэмп дээр байгаа алслагдмал клиник хамаарна. Хараа шалгах, үндсэн ажилчид болон гэрээт 

гүйцэтгэгчдийн ажилчдын эрүүл мэндийг хянах, ажилд орох болон гарахад ажилчдын эрүүл 

мэндийг хянах зэрэг эрүүл мэндийн үндсэн суурь хяналтуудыг бүрэн гүйцэт, дараалалтай дахин 

хэрэгжүүлсэн байна. Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судалгааг хэт ядрах, ажиллахад тухтай нөхцөл 

зэргийг үнэлэхэд голлон анхаарч явуулсан байна. 2014 оны сургалтаар өндөрт ажиллахад гарах 

эрсдэл, журмын талаар мэдлэг мэдээлэл олгоход түлхүү анхаарч байна. 

ОТ Төсөл нь аюулгүй байдлыг олон төрлийн суваг, мэдээлэх хэрэгслээр чухалчилж байгаа бөгөөд 

аюулгүй байдлыг хангах багийг хэлтэс тус бүрт менежерүүд болон бусад дэмжих ажилчдын хяналт, 
зөвлөмжийн дор зохион байгуулж байна. Гэрээт гүйцэтгэгчдийг мөн аюулгүй ажиллагааг хангах 

өөрийн багтай байхыг шаардаж байна. Аюулыг тодорхойлох, эрсдлийг зохицуулах процесс (жишээ 
нь ажил эхлэхээс өмнөх аюулыг үнэлэх буюу УХААН (Урьдаар ажлаа нарийн тооц, Хор хөнөөл 

аюул бүрийг тодорхойл, Аюул дагуулсан эрсдлийг таньж мэд, Аюул хөнөөлийг хянах хийгдэх ёстой 

байгаа ба Аюулгүй Ажиллагааны Журамд байнгын болон байнгын бус өндөр эрсдэлтэй үйл 

ажиллагааг тодорхойлсон байна. Тухайн зорилтуудыг хангаж байгаа эсэх болон ажилчид нь зохих 

сургалтанд хамрагдсан эсэх, шаардагдах тоног төхөөрөмж, баримт бичиг байгаа эсэхийг тогтмол 

хянаж үнэлэх үнэлгээ, шалгалт тогтмол хийж байна. Сонгосон стандартуудын биелэлт, 
хэрэгжилтийг үнэлэх дотоодын аудит хийгдэж байна. Очиж үзсэн төслийн бүх байршилд хувийн 

хамгаалалтын хэрэгсэл сайн хэрэглэж байгаа нь ажиглагдсан. Ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдалтай холбоотой гарах эндэгдлийг Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдлийн Системээр (РТБШС) 

хянаж байна. Осол эндэгдлийн статистикт РТБШС –ээр анализ хийж байгаа ба тус систем нь Осол 

Бэртлийн алдагдсан цаг, Осол Бэртлийн Алдагдсан Цагийн Давтамжийн Түвшин, Хязгаарлагдсан 

Ажлын Үеэр Гарсан Осол Эндэгдэл, Эмчилгээ Хийх Нөхцөл Бүхий Осол Эндэгдэл, Бүх Осол 

Эндэгдлүүд зэрэг тооцооллыг холбогдох зорилттой харьцуулж болно.  

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа   

Эмчийг ивээн тэтгэх хөтөлбөр дахиад нэг жил үргэлжилсэн ба аймгийн нэг хүнд ногдох эмчийн тоо буюу 

харьцаа 15:10,000 –аас 25:10,000 хүртэл болж нэмэгдсэн байна. ОТ нь Манлай сумын эмнэлэгийн 

сургалтын өрөөг шинэчлэн тохижуулах ажлыг санхүүжүүлж Ханбогд сумын эмнэлэгийг барих 

барилгын материалаар хангасан байна. Орон нутгийн эрүүл мэндийн бусад хэд хэдэн санаачлагат 

ажлууд тогтмол хийгдэж байна. Малчны эрүүл мэндийн судалгаа одоогоор явагдаж дууссан бөгөөд 

Эрүүл Мэндийн Яам нэгтгэж тайланг нь гаргах ажил хийгдэж байна. Тус тайланг аль болох хурдан 

гаргаж өгөхийг БОНБДЗ ОТ-д зөвлөж байна. ОТ нь тус судалгаанаас гарсан үр дүнг сонгогдсон 

сумдын малчдын эрүүл мэндийг хянаж мониторинг хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ нь мөн ОТ-

н малчдад хэрэгжүүлж буй олон төрлийн үйл ажиллагаанд тус дөхөм болох ашигтай судалгаа юм.  

Замын осол гэмтлээс урьдчилсан сэргийлэх болон сургалтын хэд хэдэн үйл ажиллагаануудыг 2014 

онд үргэлжлүүлэн явуулсан хийгээд үүнд эмнэлгийн анхан шатны сургалт, эмнэлгийн анхан шатны 

хэрэгслээр хангах, замын аюулгүй байдал болон оюутан, сурагчид, багш нар, малчдад хүрч үйлчлэх 

бусад үйл ажиллагаанууд орж байна. 2,700-аас илүү замын аюулгүй байдлын зурагт хуудас тараасан 

байна. Хүний аюулгүй байдал болон хүний наймааны талаар сэрэмжлүүлэх, энэ талын мэдлэг 
мэдээллийг дээшлүүлэх сургалтуудыг Ханбогд сумын аялал жуулчлалын салбартай хамтран 

явуулсан байна. ОТ-н дэмжлэгтэйгээр хүн наймаалах, хүний аюулгүй байдлын талаар тухайн бүс 

нутагт зориулсан гарын авлага гаргахаар бэлтгэж байна. Энэ ажил цаашид үргэлжлэх юм бол энэхүү 

чиглэлийн сургалтанд Ханбогд сумын охид, эмэгтэйчүүдийг шууд хамруулахыг ОТ-д БОНБДЗ 

зөвлөж байна. Энэ бол дээд зэргийн эерэг үр дүнтэй хөтөлбөр бөгөөд ОТ нь энэ бүс нутагт явуулж 

буй үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд Шилжих Хөдөлгөөний Олон Улсын Байгууллагаас (ШХОУБ)-

хамтран санхүүжилт авахаар оролдож байна. Нийгэм, эдийн засгийн тооллогоор Ханбогд сумын 

барилгын ид ажлын үеэр (2010-2012) гэмт хэргийн үйлдэл огцом өссөн болохыг тогтоосон байна. 
Хэдийгээр Ханбогд сумын хүн ам буурсан ч гэсэн гэмт хэргийн үйлдлийн түвшин 2013 онд хэвээр 

гарсан байна. ОТ нь эдгээр статистикт цагдаагийн газартай хамтран мониторинг хийх, эрсдлийг 
бууруулахын тулд ОТ-н дэмжлэгтэйгээр ажилчдад зориулж ямар нэгэн үйл ажиллагаа болон бусад 

арга хэмжээ явуулж болохыг тодорхойлохыг ОТ-д БОНБДЗ зөвлөж байна.  
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Соёлын өвийн менежмент  

Хамгийн сүүлд хийсэн аудитаас хойш соёлын өвтэй холбоотой ямар нэгэн эндэгдэл гараагүй ба 

соёлын өвд нэмэлт үнэлгээ хийх буюу соёлын өвийг хамгаалах тал дээр нэмэлт ажил хийх 

шаардлага одоохондоо байхгүй байна. Газар хөндөх зөвшөөрөл авах хэвээр байгаа бөгөөд СӨ-ийн 

баг үнэлгээ хийж баталсан хэвээр байна. Өмнөх зөвшөөрлүүдэд аудит хийсэн ба ямар нэгэн зөрчил 

илрээгүй байна. Тус бүс нутгийн 19 газарт сар бүр мониторинг, засвар хийх ажил явагдсан хэвээр 

байна. Ханбогд сумын СӨ-ийн газруудад нутгийн иргэд, малчдын оролцоотой мониторинг хийх 

ажил 2013 оны 11 сард эхэлсэн байна. ОТ-н Говийн Соёлын гэрийг Ханбогд сумын Ахмадын 

холбоотой хамтран байгуулсан байна. Соёлийн гэр нь Говийн соёлын мэдлэгийг дээшлүүлэх, ОТ-н 

ажилчид болон зочдод Говийн соёлын талаар ойлголттой болгох зорилготой юм. Соёлын гэр нь 

соёлын өвийн мэдлэгийг дээшлүүлэх тэргүүн туршлага бүхий санаачлага бөгөөд Ханбогд сумын 

Ахмадын холбоотой бүтээлч, үр дүнтэй түншлэл, хамтын ажиллагаа бий болгож буй нь ихээхэн 

амжилт юм. 1,000 гаруй ОТ-н ажилчид өвөрмөц соёлын өвийн анхан шатны сургалтанд хамрагдсан 

байна. 500 гаруй хүн Соёлын гэр нээгдсэнээс хойш очиж үзэж, ахмад настнууд уламжлалт ёсоор тус 

гэрт хүлээн авч сургалт явуулсан байна. Биет бус соёлын өвийн хэд хэдэн үйл ажиллагааг ОТ 

дэмжсэн бөгөөд үүнд Ханбогд суманд тэмээн жин явуулах, хэд хэдэн сумын сургууль болон соёлын 

төвүүдэд аман түүхийн төсөл, ардын урлагийн сургалтууд явуулсан байна.  

ОТ нь Соёлын өвийн хөтөлбөрт Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын Яам, одоогоор Их Хурлаар 

хэлэлцэж байгаа соёлын өвийн шинэ хуулийн төслийн Удирдах Зөвлөлийг идэвхтэй оролцуулж 

байна. 
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1 УДИРТГАЛ 

Оюу Толгой Төсөл нь (цаашид “Төсөл” эсвэл “ОТ Төсөл” гэнэ) Монгол орны Өмнийн Говьд орших 

Улаанбаатар нийслэл хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын хилээс хойш 80 км-т 
орших зэс, алтны уурхай юм. Тус ашигт малтмалын нөөцийг 2001 онд нээж илрүүлсэн бөгөөд зэс, 
алт, мөнгө бага хэмжээний молубден агуулсан хэд хэдэн ордоос бүрдэнэ. Тус төсөл нь ил болон 

далд уурхайг хамарсан бөгөөд ордоос өдөрт 100,000 тонн баяжмал гаргах ба жилд 500,000 тоноос 

илүү баяжмал гаргана гэж тооцоолж байна. 

2013 оны 9 сард Итали улсын Женоанд байрладаг Д’Апполониа Оюу Толгой ХХК-ийн (“Төслийн 

Компани” буюу аль эсвэл “ОТ”) ОТ төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Бие Даасан Зөвлөхөөр ( 

БОНБДЗ)6 Оюу Толгой ХХК-тай гэрээ хийсэн. Оюу Толгой ХХК нь Монгол улсын Засгийн Газрын 

Эрдэнэс Оюу Толгой болон Торкойз Хилл Ресойрс компаниар дамжуулан Рио Тинто хоёрын 

хамтарсан компани юм. 2012 оноос эхлэн РТ нь бүх хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын 

өмнөөс төлөөлөн төслийн менежментийг хариуцахаар томилогдсон. 

Д’Апполониагийн БОНБДЗ-ийн хувьд санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад зориулан 2013 оны 9 

сарын 1-нд эхэлсэн төслийн ашиглалтын явцад ОТ уурхайн төслийн үйл ажиллагааны эрүүл мэнд, 

байгаль орчин, нийгмийн тал дээр гол анхаарлаа хандуулан хөндлөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэх 

үүрэгтэй байв. Энэ үүргийнхээ хүрээнд БОНБДЗ нь ОТ төсөл нь Ашиглалтын үеийн менежментийн  

төлөвлөгөөнд (АҮМТ) тусгасан байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа 

биелүүлж байгаа эсэхийг санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад тайлагнах бөгөөд БОНҮ болон бусад 

холбогдох бичиг баримтанд тодорхойлсон нөлөөллийг бууруулах стратегийг ОТ хэрхэн 

хэрэгжүүлэхийг АҮМТ-д тодорхой тусгасан болно.  АҮМТ-ийг боловсруулах үйл ажиллагаа нь ОТ 

төсөл, санхүүжүүлэгч дээд байгууллагууд, өмнөх БОНБДЗ-ийн техникийн баримт бичигт 

тодорхойлсон санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудын стандартад нийцүүлэн ОТ хэрхэн ашиглалтын 

үйл ажиллагаагаа явуулахыг тодорхойлсон Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн процессийн 

хамгийн сүүлийн алхам юм. ОТ-ын ЭМААБО-ын Менежментийн системийг үүнд ашигласан бөгөөд 

Рио Тинто, санхүүжүүлэгч дээд байгууллагууд болон Монгол улсын зүгээс тавьж буй 

шаардлагуудыг уг бизнесийг удирдаж явуулах нэг систем болгон нэгтгэж байна. Тус процесс нь 

2010 онд санхүүжүүлэгч дээд байгууллагад зориулан БОНБДЗ-ийн явуулсан хөндлөнгийн 

үнэлгээний үе шат болон төслийн бүтээн байгуулалт, барилгын үед хийгдсэн төсөл, төслийн 

холбогдох баримт бичиг нь санхүүжүүлэгч байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн төрөл 

бүрийн стандартад нийцэж байгаа эсэхийг хянах шалгалтаар байгаль орчин, нийгмийн 

менежментийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Уг процесст төслийн БОННҮ-г шалгаж баталгаажуулах, цаг 
хугацааны хүрээнд хийгдэх үүрэг хариуцлагын жагсаалт бүхий Байгаль Орчин, Нийгмийн Үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө ийн хамт 2012 оны 8 сараас хэрэгжсэн Барилга, Бүтээн Байгуулалтын Үе 

Шатны Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө зэрэг нь хамаарна. БОННҮ болон 

БОНҮАТ-ийг ил болгосны дараа БОНБДЗ-ийн хяналт шалгалт нь ашиглалтын үе шатны байгаль 

орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө нь санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудын байгаль 

орчин, нийгмийн стандартад нийцэж байгаа эсэхэд илүү төвлөрсөн. Тус хянах процесс нь 2013 оны 

10 сард дууссан бөгөөд ашиглалтын үе шатны байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө 

нь төслийн БОНЭМАА-ны гүйцэтгэлд мониторинг хийхэд БОНБДЗ лавлах баримт бичиг болгон 

хэрэглэж байна. 

Уг тайланд Д’Апполониагийн 2014 оны 3 сарын 28-аас 4 сарын 2-ны хооронд төслийн талбай  дээр 

хоёр дахь удаагаа очиж шалгалт хийсэн аудитын ажлын үр дүнг хураангуйлсан юм. Тайлан, 

судалгаа, богино хугацааны илтгэл, ажиглалт, АҮМТ-ий хэрэгжилтийг хариуцаж буй ОТ-ын 

ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчидтай хийсэн ярилцлага зэрэгт үндэслэн аудитын төслийн 

талбайд ажилласан ажлын үр дүнг тодорхойлсон бөгөөд энэхүү тайланд мэдээлэл болгон бичгээр 

гаргасан болно. Сумын засгийн газрын төлөөлөгчид, малчдын төлөөлөл зэрэг Ханбогд сумын орон 

нутгийн төлөөллөөс аудитын шалгалтын үеэр ярилцлага авсан. Төслийн талбайд ажиллахын 

                                                
6 БОНБДЗ-ийн багийн гишүүд:Живони Батиста, Де Франки (Төслийн Менежер, багийн ахлагч – БОН-ийн 

Мэргэжилтэн), Роберт Снов (Ахлах Хянагч- ЭМАБ болон Уул Уурхайн Мэргэжилтэн), Дана Стренф (Байгаль 
Орчин, Гидрологийн Мэргэжилтэн), Анжела Рийман (Нийгэм, Орон Нутгийн Иргэдийн Мэргэжилтэн), Жо 

Тривийк (Биологийн олон янз байдлын асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэн).  
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аудитын өмнө, шалгалтын аудитын турш болон дараа нь хийгдсэн үйл ажиллагаанд дараах зүйлс 

орно: 

− Төслийн талбайд ажиллахаас өмнө бэлтгэж өгсөн БОЭМАА, нийгмийн баримт бичиг болон 
төсөлтэй холбоотой бусад баримт бичгийг хянаж судлах; 

− Төслийн талбайд очиж үзэх, БОЭМАА болон нийгмийн бусад шаардлагуудын хэрэгжилтэнд 

газар дээр нь ажиглалт хийх; 

 

− БОЭМАА болон нийгмийн хариуцлагад мониторинг хийх, холбогдох төлөвлөгөө журмыг 
хянаж шалгах үүрэг хариуцлага бүхий төслийн багийнхантай хийсэн уулзалт; 

− АҮМТ болон БОНҮАТ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэнд үнэлгээ 

хийх; 

− Ханбогд сум болон сумын төв, хэд хэдэн өрхүүд болон орон нутгийн оролцогч талуудын 
төлөөлөгчидтэй уулзаж ярилцах; 

− АҮМТ болон БОНҮАТ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагаас гажсан буюу аль эсвэл 

зөрүүтэй, дутагдалтай зүйл байгаа эсэхийг тодорхойлж Олон Улсын Үйлдвэрлэлийн 

Тэргүүн Туршлагад (ОУҮТТ) үндэслэн зөвлөмж өгөх;  

− 2013 оны 4 сард явуулсан БОНБДЗ-ийн Аудит7-аас үлдсэн асуудлыг одоогийн явуулж буй 

ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой хэвээр бол хийж гүйцэтгэх; 

− 2013 оны 10 сард хийсэн БОНБДЗ-ийн Аудитаар8 илэрсэн ажиглалт, дүгнэлтүүдийг шалгах 
буюу хаах; 

− БОНБДЗ-ийн тайланг (энэ тайлан) боловсруулж олон нийтийн хүртээл болгох.  

 

Урьдчилсан үр дүн болон энэхүү тайлангийн үндэс суурь болох аудитын шалгалтын үед хийсэн 
ажиглалтын үр дүнг илтгэх хаалтын хурлыг 4 сарын 2-нд төслийн талбайн ОТ-ийн оффист хийсэн.  

АҮМТ, БОННҮ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад холбогдох 

төлөвлөгөө, журмын анхан шатны түвшний хяналт шалгалт, ажиглалт, ярилцлагад үндэслэн 

Төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хэрэгжилт, биелэлтэнд хийсэн 

үнэлгээ, БОНБДЗ-д төрсөн ойлголтыг энэхүү тайлангаар дамжуулан илтгэж байна. Уг баримт бичиг 
нь аудитын шалгалтын үеийн төслийн явцыг харуулсан агшин зуурын дүр зураг юм. Төслийн 

АҮМТ-д тусгасан үүрэг хариуцлагыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад үнэлгээ хийхэд голлож байгаа 

хэдий ч тус аудитаар барилгын үе шатанд гарсан хүндрэлтэй асуудал нь одоо явагдаж буй төслийн 

ашиглалтын үе шатанд хэрхэн нөлөөлж буйд хэсэгчлэн хяналт шалгалт хийсэн болно.  

Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь Д’Апполониагийнх бөгөөд Төсөл болон 

санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудаас хараат бус болно. Сэдэв хамаарахгүй байгаа хэсэгт төсөлд 

эрсдэлтэй зүйл илрээгүй болно. 

                                                
7 БОНМ, “Оюу Толгойн Барилгын Үе Шатны Байгаль Орчин, Нийгэм,Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны Аудитын 

Тайлан, 2013 оны 4 сар”, 2013 оны 7 сарын 18  
8 Д’Апполиана, “Байгаль Орчин, Нийгмийн Хөндлөнгийн Мониторингийн Тайлан– 2013 оны 10 сарын Аудитийн 

Тайлан”, оны 1 сар. 
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2 ТӨСЛИЙН ТОЙМ 

2.1 ТӨСЛИЙН БАРИЛГЫН БОЛОН АШИГЛАЛТЫН ҮЕ ШАТ  

Уг төсөл нь зэс, алт, мөнгө, моибдений хэд хэдэн ордоос бүрдэх ба далд болон ил уурхайн арга 

техникийг хослуулан урьдчилан харснаар 60+ жил олборлоно гэж үзэж байна. Өмнөд Оюу орд 

болон Хюго Даммит орд нь хамтдаа 25.4 тон зэс, 81,600 тон молибден, ойролцоогоор 5,150 тонн 

мөнгө, 1,000 тонн алтны нөөцтэй гэж одоогийн байдлаар тогтоогоод байна. Өмнөд Оюу ордод 

зэсийн ил уурхай байгуулж Хюго Даммит ордод далд уурхай байгуулж олборлолт хийхээр 

төлөвлөж байна. Баяжмалын анхан шатны загвар нь жилд 35 сая тонн түүхий хүдэр олборлох 

тооцоонд үндэслэн боловсруулагдсан (нэрлэсэн хүчин чадал нь жилд 100,000 тонн) ба жилд 500,000 

тонноос давсан баяжмал боловсруулж гаргана гэж тооцоолж байна. 

Ил уурхай 2012 онд өдөрт 24 цагийн турш энгийн ачааны машин болон экскаваторын ажиллагаагаар 

эхэлсэн. Тус уурхай нь цуврал шороон ордоос бүрдэх бөгөөд ил уурхайн дотор талын налуу, 

хэвгийг тогтворжуулахын тулд чулуугаар хашиж тэсэлгээ хийсэн ба хүдэр болон хаягдал шороо, 

чулууг ачааны машинаар зөөж салгахын тулд зөөврийн зам гаргасан байна.  

Далд уурхайг блокчлон олборлох аргаар барихаар төлөвлөж байгаа ба хүдрийн дор байгалиасаа 

тулгуурлах замаар малтлага хийснээр таталцлын хүчинд энэ нь малтлага хийсэн хоосон орчинд 

өөрөө нурж орох замаар байгуулна. Далд уурхайгаар олборлох арга нь үр ашигтай, өртөг зардал 

хэмнэхээс гадна хаягдал шороо чулуу бага их хэмжээний хүдрийн биед олборлолт хийх боломжтой 

юм.  

Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессийн загварыг энгийн буталгаа, флотацийн арга техниологи 

болон батлагдсан тоног төхөөрөмжид үндэслэн гаргасан. Тус процесст боловсруулаагүй хүдрийн 

нөөц хуримтлалыг үндсэн гол буталгааны аргаар бутлах үйл ажиллагаа орно. Үндсэн бутлуураар 

буталсан хүдрийг 2.7 км газрын гадрага дахь туузан дамжуулагч буюу конвейрээр баяжмалын 

ойролцоох овоолгод шилжүүлж тэндээсээ хүдрийг жижиг хэсэг болгон бутлах том диаметртэй 

цувраа бутлуурт шилжүүлнэ. Флотацын систем нь дараагийн шатны боловсруулалтанд оруулахын 

тулд зэс агуулж буй материалыг шүүх том флотацын хэсэгт хүдрийг хэрэггүй эрдсээс нь салгана. 
Энэ хооронд шаарыг (хаягдал эрдсийг) хоёр өтгөрүүлэгчид 60-65% хатуулаг болтол нь өтгөрүүлж 

Хаягдал хадгалах байгууламжид (ХХБ) шахаж гаргана. Хаягдал эрдсийг өтгөрүүлэгч болон ХХБ -

аас гарсан усыг баяжмал үйлдвэрлэхэд дахин ашиглана. Зэс, алт агуулж буй хамгийн эцсийн 

баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд хийж хадгалан ачааны тэргээр Хятадын хил 

дайрсан Гашуун Сухайт/Гангкимаодоа уруу тээвэрлэнэ. 

Уурхайн ашиглалтын нэмэлт туслах байгууламжид бүсийн онгоцны буудал, Хятадын хойд хэсэгт 

орших Өвөр Монголын цахилгаан сүлжээнээс өндөр хүчдэлийн шугамаар дамжуулан авах 220 кВ-

ын цахилгаан шугам, нүүрсээр галладаг дулааны төв станц, ус хангамж болон цэвэрлэх систем, 

засварын цех байгууламж болон агуулах, захиргааны байр, хаягдлын байгууламж, түлш хадгалах 

депот, кэмпийн байр, зам, тээврийн байгууламж зэрэг орно. 

ОТ Төсөл нь ил уурхайн үйл ажиллагаатайгаар ашиглалтын үе шатаа 2013 онд эхлүүлсэн бөгөөд 

баяжмалын боловсруулалтын хэмжээ дэвшилттэйгээр өсөж Хятад руу экспортолж эхэлж байна. 
2013 оны эцсийн байдлаар ойролцоогоор 290,000 тонн баяжмал, 76,700 тонн зэсийн баяжмал 

үйлдвэрлэж гаргасан байна. Анхны боловсруулалтын ажлыг хийж эхэлснээр далд уурхайн Босоо Ам 

#1-ыг барьж дуусгасан байна. Босоо Ам #2-ын барих ажил одоогоор 1,266 метрийн гүн болон Босоо 

ам #5 250 метрийн гүнд тус тус хүрээд байна. Далд уурхайн олборлолт эхлээгүй байна. Далд 

уурхайд хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр гараагүй, санхүүжилт хүлээгдэж буйн улмаас ОТ нь 

засварлах үйл ажиллагаа хийж байгаа хэдий ч үйл ажиллагаа нь тоног төхөөрөмж, бүтэц зохион 

байгуулалтанд байнгын тогтмол шалгалт, техникийн үзлэг хийхээс хэтрэхгүй байна. Далд уурхай 

болон түүний туслах байгууламжийг барьж гүйцэтгэхээс бусад төслийн барилгын үйл ажиллагаанд 

2014 онд дуусгахаар төлөвлөж байгаа ОТ уурхай болон Хятадын хил хооронд 20 км зам барих ажил 

орж байна.  

Ил уурхайн хүдэр авах ажлыг 2014 оны нэгдүгээр улиралд дуусгана гэж төлөвлөж байгаа ба 

өтгөрүүлэгчийг 2014 оны эхээр засварласны дараа баяжуулалтын боловсруулалт 3 сард дээд 

түвшинд хүрсэн байна. Баяжмалыг борлуулж тээвэрлэх ажил 2014 оны нэгдүгээр улиралд 

эрчимжиж, үйлдвэрлэл эхлэхэд ойртож, ууталсан баяжмалын нөөц багассан байна.  
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Далд уурхайн нөхцөл байдал БОНБДЗ-ийн 10 сард хийсэн аудитаас хойш өөрчлөгдөөгүй байна. 

Далд уурхай барих ажлыг дахин эхлэх шийдвэр гарах хүртэл далд уурхай засвар, үйлчилгээ 

хийгдсэн байдалтай хэдэн сар болох нь тодорхой байна. Далд уурхайн ашиглалт эхлэхэд ил уурхайг 
эн тэргүүнд тавихгүй ба өндөр агуулгатай хүдрийн түүхий эд олборлох хэмжээ, багтаамжийг 
нэмэгдүүлэх туслах уурхай болгон нөөцлөхөөр төлөвлөж байна. Нүүрсээр галладаг цахилгаан 

станцыг байгуулах болон баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг өдөрт 100 килотон болгож 

нэмэгдүүлэх шийдвэр гараагүй байсан ба энэ хоёр ажилд хоёуланд нь БОНҮАТ-д тодорхойлсны 

дагуу цаашид байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг хийх шаардлагатай болно.  
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2.2 ТАЙЛАНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Энэхүү тайланг дараах байдлаар бүлэгт хуваасан: 

− Бүлэг 3.0 – Төслийн үйл ажиллагаанд илэрч буй асуудлыг хураангуйлсан хүснэгт 

− Бүлэг 4.0 – Байгаль орчин, нийгмийн менежмент 

− Бүлэг 5.0 – Байгаль орчин 

− Бүлэг 6.0 – Нийгэм 

− Бүлэг 7.0 – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа  

− Бүлэг 8.0 – Соёлын өв 

БОНБДЗ-ийн хяналт шалгалтаар илэрсэн үндсэн үр дүнг ажиглалт, тайлбар, зөвлөмж хэлбэрээр 

энэхүү тайланд тусгасан болно. Бүлэг тус бүрийн текстэнд зөвлөмжийг хоёр янзаар тусгасан: 

− АҮМТ болон ОУҮТТ-д тодорхойлсон Төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн 

үүрэг хариуцлагад нийцэхгүй байгаа зүйлс;  

− БОНБДЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн авах арга хэмжээ, 
шийдвэрлээгүй асуудлыг бүрэн хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн ажиглалтууд. 

БОНБДЗ-ийн “ажиглалт” бүхий зөвлөмжийг заавал биелүүлэх шаардлагагүй учраас тэдгээрийн 

хэрэгжилт тийм ч чухал биш. Гэхдээ БОНБДЗ-ийн өгч байгаа бүх зөвлөмжийг ашигтай талаас нь 

харахыг Төслөөс хүсч  байна.  Хэрэв тохиромжтой буюу техник эдийн засгийн хувьд боломжтой 

бол компанийн менежментийн шинэ үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхийг дэмжиж байна. Хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээг энэхүү тайлангийн 3.0-р бүлгийн Төслийн үл нийцэж буй асуудлыг хураангуйлсан 

хүснэгтэнд тодорхой дурдсан болно.  

2.3 АЯЛАЛЫН ХУРААНГУЙ 

2014 оны 3 сарын 28-аас 4 сарын 2-ны хооронд төслийн төслийн талбайтай танилцсан. Уг танилцах 

ажил нь дараах өргөн хүрээг хамарсан:  

− 3 сарын 28, Баасан гариг: БОНБДЗ-ийн аялал ба холбогдох баримт бичигтэй танилцах; 

− 3 сарын 29-ний Бямба гариг: ОТ-н баг, БОНБДЗ болон Зээлдүүлэгч дээд байгууллагын 

төлөөлөгчид төслийн талбайд очсон; ЭМААБО-ны танилцах сургалт; танилцуулах уулзалт; 

ОТ-н төслийн үйл явцтай танилцах болон тодорхой сэдвээр тавьсан илтгэлүүд; 

− 3 сарын 30, Ням гариг: төслийн талбайд хийсэн уулзалтууд болон төслийн өөр өөр хэсэгтэй 

танилцсан; 

− 3 сарын 31, Даваа гариг: төслийн талбайд хийсэн уулзалтууд болон төслийн өөр өөр 

хэсэгтэй танилцах; 

− 4 сарын 1, Мягмар гариг: төслийн талбайд хийсэн уулзалтууд болон төслийн өөр өөр 
хэсэгтэй очиж танилцах; 

− 4 сарын 2, Лхагва: баримт бичгийг шалгах;  

− Төслийн ажилчид болон санхүүжүүлэгч дээд байгууллагуудтай хийсэн хаалтын дэлгэрэнгүй 

уулзалт; УБ-руу нисэх болон БОНБДЗ-ийн баг буцсан. 
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3 ТӨСЛИЙН ҮЛ НИЙЦЭЖ БУЙ АСУУДЛЫН ХУРААНГУЙЛСАН ХҮСНЭГТ 

Энэ бүлэгт төслийн талбайн аудитын үеэр хийсэн ажиглалт, дүгнэлт, ОТ-н ажилчидтай хийсэн 

ярилцлага, төслийн талбайн аудитын аудитын үеэр болон дараа нь гаргаж өгсөн баримт бичгийн 

хяналт, шалгалт зэрэгт үндэслэн бидний ажлын хүрээтэй уялдаа холбоотойгоор тайланд дэвшүүлж 

тавьж байгаа төслийн үл нийцэж буй зөрчилтэй асуудлыг хураангуйлсан болно. АҮМТ, БОНҮАТ, 

ОТ-ийн баримт бичигт тодорхойлсноор ОТ-ийн ашиглалтын үйл ажиллагаа нь зээлдүүлэгч дээд 

байгууллагуудын Байгаль орчин, нийгмийн холбогдох стандартад хэрхэн нийцэж буй тал дээр ОТ-

ийн байгаль орчин нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагынхаа хувьд үл нийцэж байгаа асуудлыг хэр 

ноцтойг тодорхойлохын тулд хүснэгтийг өнгөөр ялган кодолж ангилсан болно. Өнгөөр кодолсон 

ангиллын нэр томъёог РТ-ийн ЭМААБОЧ-ын менежментийн системийн ангиллыг тусгасан ОТ-ийн 

БОНМТ9-ийн тодорхойлолтыг үндэслэн өгсөн юм.  

Зөрчлийн ангиллыг дараах байдлаар тодорхойлов: 

− Ангилал IV – ноцтой зөрчил, Төслийн стандарт болон Менежментийн төлөвлөгөөтэй 

ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг тусах хэсэгт 

нөхөн төлшгүй нөлөөлөл аль эсвэл ихээхэн хохирол учруулж болзошгүй ба эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаанд ноцтой нөлөөлөх осол эндэгдэл учруулж болзошгүй.  

− Ангилал III –чухал зөрчлийн түвшин- Төслийн стандарт болон Менежментийн 

төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг 
тусах хэсэгт нөхөн төлшгүй нөлөөлөл буюу ихээхэн хохирол учруулж болзошгүй ба эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагаанд ноцтой нөлөөлөх осол эндэгдэл учруулж болзошгүй эсэх нь 
тодорхой илрээгүй хэдий ч тийм үр нөлөө үзүүлж болзошгүй.  

− Ангилал II - чухал зөрчлийн түвшин- Төслийн стандарт болон Менежментийн 

төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал нөөц, эмзэг 
тусах хэсэгт нөхөн төлшгүй нөлөөлөл ба ихээхэн хохирол учруулах хэмжээний биш, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаанд ноцтой нөлөөлөхөөргүй, осол эндэгдэл учруулахааргүй түвшин. 

− Ангилал I - Төслийн стандарт болон Менежментийн төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй 

байгаа бус тохиолдол ба байгаль орчин, орон нутгийн ард иргэд, ажилчдын эрүүл мэнд, 

аюулгүй ажиллагаанд бага зэргийн нөлөөлөл үзүүлнэ.  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үүрэг даалгаврын дугаараар ангилсан ба (MX.Y) Х нь үүрэг даалгаврын 

дугаар, Y нь холбогдох хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дугаарыг илтгэж байна. Заавар зөвлөмжийг 
тодорхойлсон текстийг нэг аудитаас нөгөө аудитын хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү 

тодорхой тусгаж өгөхийн тулд хянаж засвар оруулах шаардлагатай гэдгийг тэмдэглэж хэлэх 

хэрэгтэй юм. Гэхдээ анхны дугаарлалт нь адилхан асуудалд хамаарч байгаа учраас  эхнээсээ төгсгөл 

хүртэл хэвээр байна.  

Хүснэгтэнд тодорхойлсон төсөлтэй холбоотой зөрчилтэй асуудал тус бүрт ОТ ямар нэгэн арга 

хэмжээ авах шаардлагатай бөгөөд тэдгээрийг БОНБДЗ дараагийн аудитаар шалгана. Хүснэгтэнд 

мөн илрүүлсэн үр дүнгийн тодорхойлолт, зөрчлийг түвшингээр ангилсан байдал, Төслийн хүлээсэн 

үүрэг хариуцлагад хамаарч буй холбогдох баримт бичиг, мөн БОНБДЗ-ийн хамтын мэдлэг туршлага 

дээр үндэслэн өгч буй засаж залруулах буюу сайжруулах талаар өгсөн зөвлөмжүүд багтаж байна. 
БОНБДЗ-ийн үзэж байгаагаар зөрчлийг хангалттай хэмжээнд шийдвэрлээгүй тохиолдолд, нөхцөл 

байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавраас үл хамааран зөрчлийн ангилал нэмэгдэж болзошгүй 

гэдгийг анхаарах хэрэгтэй бөгөөд ямар нэгэн засаж залруулах арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн 

тохиолдолд үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай юм. 

Аудитын үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов: 

− Ангилал IV-д хамаарах ноцтой зөрчил илрээгүй; 

− Ангилал III-д хамаарах нэг зөрчил илэрсэн; 

− Ангилал II-д хамаарах арван дөрвөн зөрчил илэрсэн; 

− Ангилал I-д хамаарах арван дөрвөн зөрчил илэрсэн; 

                                                
9 Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Хөтөлбөр (БОНМХ) - Баримт. №. OT-10-PLN-0003 , 01.09.2013.  
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− БОНҮАТ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагыг зөрчсөн нэг асуудал илэрсэн. 

 

БОНБДЗ-ийн 10 сард хийсэн аудитаар илэрсэн найман зөрчилтэй асуудлыг хаасан.  
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Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

Эрүүл мэнд, ауюлгүй байдал, байгаль орчин, нийгмийн гүйцэтгэлийн менежментийн систем 

M2.1 

4 

сарын 

14 

 Орон нутгийн иргэдийн гомдлыг 
зохицуулах журмыг хэрэгжүүлэхэд сул 

тал байсаар байна. Шинэчилсэн Гомдлыг 
Зохицуулах Менежментийн Журмыг 
хэрэгжүүлэх ажил хүлээгдэж буй 

хийгээд тус процессыг зохицуулах, 
тэмдэглэл хөтөлж, бүртгэх, тайлагнах 

тал дээр үл нийцэж буй асуудлууд байна. 
Тус журмын хэрэгжилтийг зохицуулах 

хүнийг томилох шаардлагатай.  

I 

Оролцогч 

талуудтай 

хамтран 

ажиллах 

төлөвлөгөө  

Бүлэг 5.7, 5.8, 

Хавсралт F 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 4.2.3-ээс харна уу. Орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлыг 
зохицуулах “Орон Нутгийн Иргэдийн Гомдлыг Зохицуулагч”-ыг 
2014 оны дундуур томилно. Тус процессыг цаашид системтэй 

болгож, бэхжүүлэхэд энэ томилгоог яаралттай хийх 
шаардлагатай.  

Байгаль орчин– Ус болон хаягдал усны менежмент 
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Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.1 

10 

сарын
13 

болон 
4 

сарын 
14  

 

Газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал 

саатаж буйн улмаас Ундай голын 
голидролыг өөрчлөх ажил БОННҮ-ний 

дагуу хийгдээгүй. Гадаргын усны 
урсгалын чиглэлийг өөрчлөх, Ундай гол 

болон ил уурхайн нөлөөллийн бүсийн 
эргэн тойрны газраас гарч буй гүний 
усны чиглэлийг өөрчилж, татах түр 

зуурын арга хэмжээ (Ундай Голыг 
Хэсэгчлэн Тохируулах Ба Хамгаалах 

Төсөл) авсан байна. Одоогоор хийгдэж 
буй Ундай голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, 
Хамгаалах Төсөл нь БОННҮ-ний бүх 

шаардлагад бүрэн нийцэхгүй байна.  

Гэсэн ч энэ нь БОННҮ болон УНМТ-д 
тодорхойлсон үүрэг хариуцлагад нийцэх 

зарчмаар хийгдэх ёстой.  

III 

БОНБДЗ – 
2013 оны 4 

сарын аудит 
 

Усны Нөөцийн 

Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

(УН12) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.1.2.1, 5.1.2.3 Үл нийцэж буй асуудал M1.18-с харна уу. 

Уурхайн лицензэт талбайгаас (УЛТ) гадна хийгдэх Ундай голын 

голидролыг өөрчлөх төслийн ажил зохих захиргааны зөвшөөрөл 
авах (Газар Ашиглалтын Зөвшөөрөл) хүлээгдэж байгаа тул 

хойшлогдож байна. Одоогийн системийг түр зуурын гэж үзэж 

байгаа боловч шаардлагатай газар ашиглалтын зөвшөөрөл хэзээ 
олгогдож тэдгээр төслийн ажлыг БОННҮ-д заасны дагуу 
хэрэгжүүлэх боломжтой болох нь тодорхой бус байна. Ундай 
голын голидролыг өөрчлөх ажил техникийн шийдлийн шалгуур 

үзүүүлэлтийн хувьд БОННҮ-нд нийцэхгүй зарим зүйлүүд байна. 
Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төслийг 
хэрэгжүүлэхээс өмнө БОННҮ-ний ӨМ хийгдээгүй хэдий ч (a) 
Ундай Голыг Хэсэгчлэн Тохируулах, Хамгаалах Төсөл нь 

БОННҮ-д тусгасан үүрэг хариуцлагад нийцэхгүй байгааг 
тодорхойлох; (б) Ундай Голын Голидролыг өөрчлөх төслийн 
техникийн шийдэл, барилгын ажлын хувьд БОННҮ-д нийцэхгүй 

байгааг тодорхойлохын тулд (жишээ нь уг төсөл УЛТ-аас гадуур 
хийгдэх ажил юм); (в) Рио Тинтогийн саяхан бэлтгэж гаргасан 
“Ундай Голын Голидролыг Өөрчлөх- Шинэ Бор Овоо Булаг” 

Усны Эх Үүсвэрт Нөлөөлөх нь хэмээх санамж бичгийг 
Зээлдүүлэгч Дээд Байгууллагуудаар шалгуулж хянуулах форум 

зохион байгуулахын тулд ӨМ-ийг яаралттай эн тэргүүнд 
хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. ОТ-ын барилгын үе шат эхлэхээс өмнөх 

Ундай голын гүний усны системийн суурь мэдээлэл дутагдалтай 
байгаагын улмаас одоогийн болон барилгын өмнөх үеийн датаг 
(жишээ нь гүний усны хэмжигдэхүүнээр хэмжсэн гүний хэмжээ, 
доод налуун булгийн хэлбэр бүтэц, зүй тогтол буюу шинж чанар 
гэх мэт) харьцуулах боломжгүй байна. Тиймээс Ундай голын 

системд үзүүлж болзошгүй урт хугацааны нөлөөлөлд үнэлгээ 
хийхэд болгоомжтой хандах шаардлагатай.  

Тэмдэглэл:  
2014 оны 5 сарын 20-нд ОТ нь дээр дурдсан БОННҮ-ний ӨМ-

ийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн бөгөөд шаардлагын дагуу 
Зээлдүүлэгч Дээд Байгууллагуудад тус өөрчлөлтийн талаар 

мэдэгдсэн.  
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Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.2 Oct.13  
4 сарын 

14 

Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх 
хоолойгоор дамжих урсцын хурдыг 
тогтоогоогүй байна. Энэ нь УЛТ-гаас 
доош урсах усны хэмжээг тооцоолох 
боломжгүй болгож байна.  

II 

Усны нөөцийн 

менежментийн 
төлөвлөгөө 

(УН13, 13a, 
УН02) 

Хаасан 

Гүний усны чиглэлийг өөрчлөх хоолойгоор дамжих урсгалд 

хэмжилт хийхгүй байна. Чиглэлийг нь өөрчилж байгаа гүний 

усны нийт хэмжээг тогтоосон дата мэдээлэл байхгүйгээс 
одоогоор гадаргуун урсгал гэж тэмдэглэж байгаа усны 

хэмжээтэй харьцуулахад хичнээн хэмжээний усны чиглэлийг 
өөрчилж хөрсний доор эргэж ирж буйг тооцоолох боломжгүй 

болж байна (~ 1 l/s). V хэлбэрийн сэтэлгээ далан барьж урсгалыг 
хэмжиж буй одоогийн арга нь хязгаарлагдмал бөгөөд нэг 
шугаманд хэмжилт хийх автомат хэмжигч хэрэглэж урсгалыг 
хэмжвэл хэр зэрэг гүний ус гүний усны чиглэл өөрчлөх хоолойд 
орж байгааг тодорхойлох илүү нарийн зөв дата гаргана.  

 2014 оны 4 сар. Ханган нийлүүлэлтийн явцад хэд хэдэн удаа 
саатсаны эцэст нэг шугаманд хэмжилт хийх урсгал хэмжигч 

төслийн талбай дээр ирж тухайн хэмжилт хийх газар 
суурилуулсан байна. БОННҮ-д тодорхойлсоны дагуу ОТ одоо 

шаардлагатай усны урсгалд мониторинг хийх боломжтой болж 
байна. 

M1.3 Oct.13  
4 сарын 

14 

Усны бүх хэрэглээ горимын дагуу зөв 

явагдаж байгаа эсэхийг хянаж 
нэгтгэхийн тулд төслийн талбайн усны 

хэрэглээний тайлан тооцоог шалгаж 
хянах хэрэгтэй.  

I 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө  
(УН02) 

Хаасан 

5.1.2.5 Бүлгээс харна уу. Ашиглалтын үе шатны усны үр 

ашигтай байдлын талаар мэдээлэл өгсөн Оюу Толгойн Усны Үр 

Ашгийн Дэлхийн Уул Уурхайн Төслүүдтэй Харьцуулсан Үзүүлэлт 

тайланг ОТ бэлтгэж гаргасан. Жилийн тайланд оруулсан усны 

тооцооны одоогийн мэдээллийг усны менежментийг сайжруулах 
боломжийг тодорхойлох, цаг уурын өөрчлөлтийг авч үзэхийн 

тулд улам өргөжүүлж дэлгэрэнгүй болгох хэрэгтэй. 

2014 оны 4 сар. Усны бүх төрлийн хэрэглээг орхихгүй оруулж 

зөв тооцоолохын тулд төслийн талбайн усны тооцоо гаргах 
аргыг өөрчилсөн. Жилийн тайланд оруулах усны тооцооны 

мэдээлэлийг тухайн байгууламжийн зураг төслийн шалгууртай 
харьцуулан, ХХБ-ийн ашиглалтанд гол анхаарлаа хандуулан 

ашиглалтын усны хэрэглээг үндэслэлтэй гаргахаар одоо 
хэрэгжүүлж буй хүчин чармайлтанд үндэслэн улам дэлгэрэнгүй 
болгож өргөжүүлэх хэрэгтэй.  
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2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.4 

10 

сарын
13 

4 сарын 

14 

Усны Мониторингийн Төлөвлөгөөнд 

тодорхойлсон үерийн мониторинг хийх 

зориулалтын тоног төхөөрөмжийг 
худалдан авч суурилуулсан байна; гэсэн 

хэдий ч Усны Мониторингийн 

Төлөвлөгөөнд тодорхойлсон мониторинг 
хийх журмыг хараахан хэрэгжүүлж 
эхлээгүй байна. “Гадаргын урсцад 
мониторинг хийх” түр журмын дагуу 

үерийн мониторинг хийгдэж байгаа.  

I 

Усны 
Мониторингий
н  Төлөвлөгөө 
(Бүлэг 3.4.4) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.1.2.6. Усны МониторингийнТөлөвлөгөөнд тодорхойлсон 

үерийн мониторинг хийх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг 
худалдан авч суурилуулсан хэдий ч Усны Мониторингийн 

Төлөвлөгөөнд тодорхойлсон мониторинг хийх журмыг ОТ 

Төсөл нь хараахан хэрэгжүүлж эхлээгүй байна. Төслийн 

Стандартын Ажлын журмыг үерийн мониторинг хийх журмыг 
тусгахын тулд шинэчлэх ажил одоогоор хийгдэж байгаа бөгөөд 
2014 оны 5 сарын сүүлчээр шинэчилж дуусгах юм байна.  

M1.5 

10 
сарын
13, 4 
сарын 

14 

 
Гидрогеологийн хэсгүүд хоорондоо 

холбогдсон тохиолдолд бууруулах арга 
хэмжээ авах шаардлагатай. Эдгээр 
бууруулах арга хэмжээг бүх тохиолдолд 

хараахан хэрэгжүүлж амжаагүй байна. 
Хоорондоо нийлсэн худгуудыг 
ашиглахгүй орхих буюу аль эсвэл үр 
ашигтай ашиглах тал дээр ОТ 

дэвшилттэй арга хэмжээ авч байна.  

II  

БОНБДЗ – н 
2013 оны 4 

сард хийсэн 

аудит 
 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө  
(УН04, 14) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.1.2.7. Хайгуулын цооногууд Гүний Хоолой дахь гүний 

усны нөөцийн талбай болон Уурхайн Лицензэт Газрын доторх 

гидрогеологийн хэсгүүд хоорондоо холбогдож байгаа шинж 
тэмдэг илэрсэн байна. Ийнхүү гидрогеологийн хэсгүүд нь 
хоорондоо холбогдсон болох нь тогтоогдсон зургаан цооногийн  

гуравыг нь битүүмжилж хэрэглэхгүй болгосон байна. Үлдсэн 
гурван цооногийг битүүмжлэх ажил одоогоор хийгдэж байгаа 
бөгөөд Ханбогд сумаас байгуулагдсан ажлын хэсэг үнэлгээ 
хийж байна. УЛТ-аас гадуурх хоорондоо холбогдсон цооногийг 
битүүмжлэх хүчин чармайлт дэвшилттэй хийгдэж байгаа хэдий 
ч энэ асуудал шийдэгдээгүй хэвээр байна.  

M1.6 

10 
сарын 

13 

4 сарын 

14 

Хог хаягдлыг агуулах байгуулам жийн 
налууд гадаргын геофизикийн хэмжилт 

судалгаа хараахан хийгдээгүй байна. 
I 

Усны 
Мониторингий
н Төлөвлөгөө,  

Бүлэг 3.3.3 

Хаасан 

5.1.2.8. Бүлгээс харна уу. Хаягдлыг хадгалах  байгууламжийн 

налууд гадаргын геофизикийн хэмжилт судалгаа хийх нь ХХБ-

аас нэвтэрч, гоожиж байгаа эсэхийг тогтооход тус болно.  

2014 оны 4 сар. Дээр дурдсан геофизикийн судалгааг 2014 оны 4 
сард санаачилж 2014 оны 5 сард дуусгасан байна. 
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2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.7 

10 

сарын
13, 4 

сарын 
14  

 Ундны болон цэвэршүүлсэн хаягдал 

усыг иж бүрэн тодорхойлох параметр 

үзүүлэлтээр Төслийн дагаж баримталж 
буй стандартын дагуу үнэлгээ одоогоор 

хийхгүй байна. Бүх тодорхойлсон 

параметр үзүүлэлтээс дээж авах 

лаборатори одоогоор Монголд байхгүй 
байгаа тул төслийн баримталж буй 
стандарт шаардлагад нийцэхэд 

хүндрэлтэй байна. 

I 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө  
(УН07) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.1.2.9. Судалгаагаар дотооддоо байгаа лабораторийн 
хүчин чадал нь хаягдал ус болон ундны усанд бүх параметр 

үзүүлэлтээр дээж сорьц авч шинжилгээ хийх боломжгүй болох 

нь тогтоогдсон байна. Бүх парамет үзүүлэлтээр дээж сорьц авч 

шинжилгээ хийхийн тулд БОННҮ-ний ӨМ-ийг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай.  

M2.2 

4 
сарын 

14 

 

Ундай голын суваг болон УЛТ-ын доод 

налууд байрлаж буй булгийн усанд сар 
бүр мониторинг хийх ажлыг Усны 
Мониторингийн Төлөвлөгөөнд 

тодорхойлсон журмын дагуу хийхгүй 
байна. 

I 

Усны 
Мониторингий
н Төлөвлөгөө  

Бүлэг 3.4.3 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.1.2.6. УМТ-нд Ундай голын суваг болон УЛТ-ын доод 

налууд байрлаж буй байгалийн булгийн усанд мониторинг хийх 

журмыг тодорхойлсон. Одоогоор ОТ Төсөл нь эдгээр булгийн 
усанд зураг авах, булгийн усны гүйцэтгэлд чанарын үнэлгээ 
хийх (жишээ нь тогтмол усны байгаа байдал, нэвчсэн тунамал 

чулуулаг буюу хуурайшилт гэх мэт) аргаар сар бүр мониторинг 
хийж байна.  

Гэсэн хэдий ч сар бүр зураг авах тогтсон цэгүүдийг бий 

болгохын тулд булгийн байршил бүрт цементэн хөшөө барьж 
тавина гэж УМТ-д тодорхой заасан байна. Мөн нарийн 
хэмжүүртэй цэг ашиглаж юмуу аль эсвэл булгийн усны хамгийн 

гүн хэсэгт нь нарийн хэмжүүртэй саваа буюу багана оруулж 
булаг тус бүрийн гүнг хэмжих, булаг тус бүрийн гадаргуун 

газрыг ажиглан харж буюу алхаж явж тодорхойлохыг УМТ-д 
заасан байна. 

Байгалийн ховор булагт суурин байгууламж барих буюу оруулах 
нь соёлын эмзэг асуудал юм. Төслийн орон нутгийн хэлтэс нь 

УМТ-д зааснаар булгийн усанд мониторинг хийхийн тулд 
байнгын хөшөө булагт барихыг хүлээн зөвшөөрүүлэх тал дээр 

судалж үзэж байна. 
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2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M2.3 

4 

сарын 
14 

 

УМТ-д тодорхойлсны дагуу мониторинг 
хийх нэмэлт худгуудыг өрөмдөж 
суурилуулах ажлыг хараахан 
хэрэгжүүлж эхлээгүй байна. Усны 

хоолой, булаг, малчны худаг, булаг 
шандны гарцад эвдрэл, гэмтэл гарч 

байгаа эсэхэд мониторинг хийх ажил 
одоогоор хараахан хэрэгжиж эхлээгүй 

байна .  

II  

Усны 

Мониторингий
н Төлөвлөгөө,  

Бүлэг 3.2.6, 
3.3.5 

 
Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 

(WR14, 

WRm06) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.1.2.8. УМТ болон УНМТ-д ОТ-ын эдгээр 

төлөвлөгөөнүүдэд заасан үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн тулд 

явуулах нэмэлт судалгаа, оролдлого, хүчин чармайлтыг авч 
үзсэн байна. Гэрээ хараахан хийгдээгүй байгаа хэдий ч ОТ 

эдгээр үүрэг амлалтаа биелүүлэхийн тулд Ажлын чиглэл (АЧ) 

бүхий баримт бичгийг боловсруулж гаргасан байна.  

Ажлын чиглэлд орсон үйл ажиллагаанд мониторинг хийх нэмэлт 
худгуудыг өрөмдөж суурилуулах; усны хоолой, булаг, малчны 

худаг, булаг шандны гарцад эвдрэл, гэмтэл гарч байгаа эсэхэд 
мониторинг хийх; мониторингийн үр дүнг хянуулж шалгуулах 

гидрогеологийн ерөнхий зөвлөгөө; чанарын баталгаа буюу 
чанарын хяналт, мониторинг хийх нэмэлт худгуудыг 
суурилуулах ажлыг хянах гэх мэт ажлууд орж байна. УМТ 

болон УНМТ-д заасан үүрэг амлалтаа цаг хугацаанд нь 
биелүүлэхийн тулд эдгээр судалгааг явуулах, ажлыг хийж 

гүйцэтгэх гэрээг аль болох хурдан хийх хэрэгтэй. 

Байгаль Орчин – Эрдэст Хаягдлын Менежмент 
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Үүрэг 
даалга
вар/ 

Асууда
л № 

Төсл
ийн 

талба
йд 

ажил
ласан 

өдөр 

Дууссан 

өдөр 
Тодорхойлолт Ангилал 

Лавлах 

баримт 
Явц Тайлбар/ Тайланд хамаарах лавлагаа  

M1.8 

10 

сарын 
13 

 

Эрдэст  Хаягдлыг Зохицуулах 
Менежментийн төлөвлөгөөнд Босоо Ам 
I-ыг барих чулуулгийг эхлэлийн үе 
шатанд баяжуулах үйлдвэрт 

боловсруулна гэж заасан байна.  
Ашиглалтын үйл ажиллагаа эхэлчхээд 
байхад уг материал нь овоолоостой 
хэвээр байх ба Төслийн үзэж байгаагаар 

үүнийг боловсруулалтанд оруулахгүй ба 
яваандаа хүчил үүсгэх чадвартай 

материалд ангилж ялгаад ХХБ буюу 
ХЧО-руу шилжүүлнэ. Уурхайн 
боловсруулалттай холбоотой энэ түр 

зуурын нөхцөл байдлыг анхааралдаа 
авахын тулд чулуу, шороон овоолгын 

агаар нэвтрүүлэхгүй битүү байх чанарыг 
хянаж мониторинг хийж байна. 

I 

БОНБДЗ- 2013 
оны 4 сарын 

аудит  
 

 Эрдэст  
хаягдлын 

удирдлагын 

төлөвлөгөө  
(АМХЗМ05) 

Нээлттэ
й 

5.2.2. Бүлгээс харна уу. Хүдэр боловсруулах ажлын төлөвлөгөөг 
дахин төлөвлөх нь уурхайн ашиглалтын төлөвлөгөөний хэвийн 

үзэгдэл бөгөөд энэ чулуулгийг ирээдүйд дахин боловсруулахгүй 
байж магадгүй юм. 1-р Босоо Амны чулуу шороон овоолгыг 
зориулалтын хүчил үүсэж болзошгүй бүсэд ХХБ  барих 

барилгын ажилд ашиглаж магадгүй. 2-р Босоо Амны чулуу, 

шороо овоолгыг хүчил үүсгэж болзошгүй материал агуулж 
болзошгүй тул дахин ашиглахгүй хаях юм байна. Энэ хаягдалд 
үнэлгээ хийж байна.  

Явцын дунд овоолгын зайлуулсан усыг тогтоон барих 

байгууламжийг барьж хүчиллэг урсац үүссэн эсэхийг хянаж 
мониторинг хийж байна. Мониторингийн хөтөлбөрийн баримт 
бичгийг боловсруулж (Усны МониторингийнТөлөвлөгөөний 

хүрээнд) уурхайн боловсруулаллттай холбоотойгоор материалыг 
хаях эцсийн цэгийг тогтоох стратеги боловсруулахыг зөвлөж 

байна.  

 

 

 

Байгаль Орчин –Ашигт малтмалын бус хаягдлыг зохицуулах менежмент 
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M1.9 

10 

сарын 

13 

2014 оны 

4 сар  

Ашиглалтын Эрдсийн Бус Хог Хаягдлыг 
Зохицуулах Менежментийн 
Төлөвлөгөөнд эрдсийн бус хаягдлыг 
байнгын хог хаягдлын газарт хаяхаар 
урьдчилан тооцож байна. Тус байнгын 
хог хаягдлын газар нь баригдаж дууссан 

хэдий ч Сумын Засаг Даргын зөвшөөрөл 

хүлээгдэж байгаа учир хараахан үйл 

ажиллагаагаа эхлээгүй байна . Энэ 
хугацаанд Төслийн шаардлагад 

нийцэхгүй байгаа түр зуурын хог 
хаягдлын газрыг ашиглаад нэлээд хэдэн 
жил болж байна. 

II 

БОНБДЗ- 2013 
оны 4 сарын 

аудит  

 
Эрдсийн Бус 

Хаягдлын 
удирдлагын 

Төлөвлөгөө  
(ХХЗМ07) 

Хаасан 

 

5.3.2. Бүлгээс харна уу.  Хог хаягдлын түр цэгийг 
хэрэглэж буй үед захиргаа аж ахуйн болон 
ашиглалтын ерөнхий байгууламжийг сайжруулах 

арга хэмжээ авах шаардлагатай. Үүнд төслийн 
талбай дээр гарч буй төрөл бүрийн хог хаягдлыг 
зохицуулах, ангилах, хадгалах тоног төхөөрөмжөөр 
хангах, хүнсний хог хаягдлын газрын хөрсийг 
бүтээж хаасан эсэхийг хянах, байнгын хог хаягдлыг 
газар батлагдаж ашиглалтанд орох хүртэл хог 
хаягдлыг ангилах ажлыг сайжруулах зэрэг орно.  

2014 оны 4 сар. Хог хаягдал зохицуулах түр  цэгийг 
сайжруулсан болон байнгын ХХБ  удахгүй 

ашиглалтанд орох гэж буй зэрэг ажлын үр дүнд II 
түвшний зөрчлийг хаалаа гэж БОНБДЗ үзэж байна. 

 

Байгаль Орчин – Химийн аюултай бодисын менежмент болон бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх 

M1.10 

10 

сарын 
13 

 2014 оны 
4 сар  

Химийн Аюултай Бодисыг Зохицуулах 

Менежментийн Төлөвлөгөө болон бусад 
холбогдох журамд аюултай материалыг 
хадгалж буй газарт асгарч гоожсон үед 
нь цэвэрлэх, асгарч гоожихоос 
урьдчилан сэргийлэх багаж төхөөрөмж, 

хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангасан 
байх хэрэгтэй гэж заасан байна. 

I 

Химийн 
Аюултай 

Бодисыг  
Зохицуулах 

Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

(АМ05) 

Хаасан 

5.4.2. Бүлгээс харна уу. БОНБДЗ аудитынхаа үеэр 

дизель түлшний гол агуулах доторх ачааны 
машины ачих хэсэгт асгарч гоожих үед хэрэглэх 

багаж төхөөрөмж байхгүй байсан ба тостой алчуур, 
асгарсан материалыг хогийн саванд хаясан байхыг 
ажигласан. Аюултай материалыг зохицуулж 

хадгалах газрын өөр өөр байршилд асгарч 

гоожихоос сэргийлсэн буюу асгарч гоожих үед нь 
зохицуулах багаж төхөөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй 
ба тогтмол шалгаж хянах хэрэгтэй. 

2014 оны 4 сар. Тос асгарч гоожих үед хэрэглэх 
багаж төхөөрөмжийн иж бүрдэл хангагдсан байсан 

нь энэ аудитаар ажиглагдсан тул I түвшний үл 
нийцэж буй зөрчлийг хааж байна. 
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Байгаль Орчин– Агаарын Чанар 

M1.11 

10 

сарын 
13 

болон 
4 

сарын
14 

 

Боловсруулаагүй хүдрийн овоолго дээр 

чийгшлийн түвшин байх ёстой 

хэмжээнээс доогуур байгаагийн улмаас 
үе үе ихээхэн хэмжээний тоосжилт 
(тоосонцрууд) ялгарч байна. 

II 

Агаарт ялгарах 

хийн хаягдлын 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
(АЧ05) 

Нээлттэ
й 

5.5.2.1. Бүлгээс харна уу. Хүдрийнагуулахад 
тоосжилт ихээхэн үүсэж байна. Тоосжилт дарах 
хөөсөнцөр болон энэ материалыг шүршиж цацах 

төхөөрөмжийг худалдан авсан байгаа ба 2014 оны 6 
сард суурилуулах юм байна. Өөр бусад бууруулах 

баталгаатай ямар арга хэмжээ байгааг тодорхойлох 
буюу аль эсвэл одоо авч буй арга хэмжээний үр 
дүнд мониторинг хийх хэрэгтэй. 

M1.12 

10 
сарын 

13 

болон 
4 

сарын 
14 

 Төслийн талбай  дээр хэрэглэж буй 

хүрээлэн буй орчны агаарт мониторинг 
хийх сүлжээ нь хязгаарлагдмал байна. 
Хүрээлэн буй орчны агаарын нөхцөлд 
Төслийн Стандартын дагуу мониторинг 
хийхэд ОТ-ын төслийн талбай  дээр 

зайлшгүй байх ёстой тоног 
төхөрөөмжийг АЧМХТ-нд 

тодорхойлсон. 2013 оны 10 сарын 
Аудитаар тайлагнасны дагуу энэ тоног 
төхөөрөмжийг холбогдох зардлын 
улмаас одоо хүртэл худалдан аваагүй 
байна. 

II 

Aгаарын 

ялгаруулалтыг 
зохицуулах 

менежментийн 

төлөвлөгөө 
(Бүлэг 1.5; 

Агаарын 
Чанарт 

Мониторинг 
Хийх 

Төлөвлөгөө– 

Хавсралт A; 

AQ-KPI02) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.5.2.1. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт 
Төслийн холбогдох стандартын дагуу илүү нарийн 

анализ хийхийн тулд мониторинг хийх нэмэлт 
тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх ажлыг 
гүйцэтгэх шаардлагатай байна . 

M1.13 

10 

сарын 
13 

болон 

4 

сарын 

14 

 

 

Яндангийн ялгаруулалтаас дээж авах 
ажил одоогоор Дулааны Төв Станц 

(ДТС) дээр хийгдэхгүй байна. 

II 

Агаарт ялгарах 

хийн хаягдлын 
менежментийн 
төлөвлөгөө  

(AM03) 
 

Агаарын 
Чанарт 

Мониторинг 
Хийх 

Төлөвлөгөө– 

Хавсралт B) 

Нээлттэ
й 

5.5.2.2. Бүлгээс харна уу. АЯХХМТ-д заасны дагуу 

сар бүр ДТС-ын яндангийн ялгаруулалтаас шууд 
дээж сорьц авах тоног төхөөрөмж одоогоор 
дутагдалтай байна..  

 Нэг удаагийн дээж сорьц авах ажил 2014 оны 2 

сард хийгдсэн бөгөөд шинжилгээний үр дүн ДТС-
аас ялгаруулж буй NOx, SO2, болон утааны хэмжээ 
Төслийн Стандартаас давж гарсан гэж заасан байна. 
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M1.14 

10 

сарын 
13 

болон 
4 

сарын 
14 

 

 

Хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим 
хүчний хэмнэлтийг сайжруулах 

анализыг 2013 онд хийхээр төлөвлөсөн 

хэдий ч хараахан хийгдээгүй байна. 

I 

Агаарт ялгарах 
хийн хаягдлын 
менежментийн 

төлөвлөгөө 
(AЧ09) 

Нээлттэ
й 

5.5.2.3. Бүлгээс харна уу. Хүлэмжийн хий 
ялгаруулалтыг бууруулах, эрчим хүчийг хэмнэх 

боломжуудыг тодорхойлж үнэлгээ хийх ажил 2014 

онд РТ-ийн журмын дагуу хийгдэх гэж байна.  

M2.4 

4 

сарын 
14 

 

Аюултай хаягдал шатааг чийн 

ялгаруулалтаас дээж сорьц авах 
шинжилгээ одоогоор хийгдэхгүй байна. 

II 

Агаарт ялгарах 
хийн хаягдлын 

менежментийн 
төлөвлөгөө  

(AM06) 

 
Агаарын 

Чанарт 
Мониторинг 

Хийх 

Төлөвлөгөө – 
Хавсралт C 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.5.2.2. Төслийн шатаах зуухтехникийн 

нөхцөл, үзүүлэлтээсээ давсан ачаалалттай ажиллаж 

байна. Төслийн талбай  дээр гарч буй аюултай 
материалын тоо хэмжээ шатааг чийн шатаах хүчин 
чадлаас их байна. Ялгаруулалтыг хянах ажил 

дутагдалтай байгаа тул тус шатаах төхөөрөмжийг 
засаж байна гэж тайлагнасан байна. Тус 

төхөөрөмжийн ажиллагаанд үнэлгээ хийхийн тулд 
засварлаж дууссаны дараа яндангийн 

ялгаруулалтыг хянах ажлыг аль болох хурдан хийж 
гүйцэтгэх хэрэгтэй. 

Байгаль Орчин– Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээ  

M1.15 Oct.13 

 

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба 
авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 
нь ямар нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах 

журмыг тогтоосон Төслийн талбайн 
Онцгой байдлын үед авах хариу арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг тодорхойлсон 
байна. Хариу арга хэмжээ авах журмыг 
бүрэн гүйцэд боловсруулаагүй байна.  

I 

Онцгой 
байдлын үеийн 

бэлэн байдал 

ба авах хариу 
арга 

хэмжээний 
төлөвлөгөө  

(ERP02, 02b, 

02c)  

Нээлттэ
й 

5.7.2. Бүлгээс харна уу. Эрсдлийн үнэлгээнд 
үндэслэж хариу арга хэмжээ авах журмыг 
боловсруулсан ба ойролцоогоор 25 гарч болзошгүй 
осол зөрчлийн 18-д хариу арга хамжээ авах 
төлөвлөгөө боловсруулаад байна. Осол зөрчилд 

хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө болон журам нь 
бүрэн гүйцэд байх шаардлагтай ба нөлөөлөлд 

өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдийг 
тодорхойлж, тэдэнд тус журмын талаар мэдээлэл 

хийж, авах арга хэмжээг өртөж болзошгүй нутгийн 

ард иргэд, орон нутгийн засаг захиргаанд туршиж 
үзэх хэрэгтэй. 

 

Байгаль Орчин – Биологийн олон янз байдал болон экологийн менежмент 
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M1.16  

10 

сарын 

13 
болон 

4 
сарын 

14 

 

 

Уурхайн ашиглалтын турш ан амьтны 
хорогдлыг бууруулах шаардлагатай тул 

шувууны нислэг өөрчлөгчийг байнга 
засварлаж байрлуулах ёстой. 

I 

Биологийн 

олон янз 
байдлын 

Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

(B08, B09) 

Зээлдүүлэгчий
н Биологийн 

олон янз 
байдлын  үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөгөө  
(ID1) 

Мониторинг 
Хийх Үндсэн 

Төлөвлөгөө 
(BMEP) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.9.2.3. Ээлжлэн солигдох хавхлагатай 

шувууны нислэг өөрчлөгчийг ажилуулахад 

хүндрэлтэй асуудлууд байнга гардаг боловч шувуу 
цахилгааны шонтой мөргөлдөж хоргодох эрсдлийг 
зохицуулахад энэ төрлийн нислэг өөрчлөгч 
хэрэгтэй.  

Нөлөөлөлд өртөх шувуун сүргийн энэ төрлийн 

эрсдлийн үр дагаварыг ойлгох нь чухал бөгөөд 

ингэснээр шаардлагатай үед засах арга хэмжээ авах 
болно. Нөлөөлөлд үнэлгээ хийхийн тулд тодорхой 

цаг хугацаанд илүү эрчимтэй үнэлгээ хийх 
шаардлагатай ба үнэлгээний үр дүн нарийвчлан 
гарсны дараа мониторинг хийх арга техникийг 
төлөвлөж болон дасан зохицох менежментийн 
хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулна.  

M1.17 

10 

сарын 
13 

болон 

4 

сарын 

14 

 

 

Биологийн олон янз байдлын 

Менежментийн Төлөвлөгөөнд 
(БОЯБМТ) ан амьтныг үргээх, ан агнуур 

хийсний улмаас хорогдох нөхцлийг 
хянах арга хэмжээг тусгаж өгөх 
хэрэгтэй. БОЯБМТ-нд мөн ОТ-ГС, ОТ-

ХБ, ОТ-онгоцны буудал зэрэг 
маршрутаар явж буй машин тэрэгнээс 
хамгаалахын тулд эмзэг газруудад 
хамгаалалт буюу саад суурилуулах ажил 
орж байна. 

 

I 

Биологийн 

олон янз 
байдлын 

менежментийн 

төлөвлөгөө 
(B04) 

Зээлдүүлэгчий
н биологийн 

олон янз 
байдлын үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөгөө  
(ID6) 

Нээлттэ
й 

5.9.2.4. Бүлгээс харна уу. 2013 оны 10 сард ОТ 
компаниас Зээлдүүлэгч нарт энэхүү нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг БОЯБМТ-өөс хасах 

шаардлагатай гэж үзэн санал дэвшүүлсэн байна 
(Зээлдүүлэгчийн Биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө). ОТ нь компанийн 
Өөрчлөлтийн Менежментийн дотоод  журмаа 
мөрдсөн хэдий ч энэхүү нөлөөллийг бууруулах арга 
хэмжээг яагаад хасах болсон үндэслэл  мөн  замгүй 
газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой 

гарах нөлөөллийг бууруулахад ОТ өөр ямар арга 
хэмжээ авахаар төлөвлөж байгаа талаар тодорхой 

тайлбар хийсэн баримт бичгийг Зээлдэгч нараар 
батлуулахаар хараахан хүргүүлээгүй байна.  

Гашуун Сухайт, ОТ-оос Ханбогд, ОТ-с нисэх 
буудал хүрэх замын эмзэг хэсэгт замгүй газраар  

тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос урьдчилан 
сэргийлж хамгаалах, үүнээс үүдэлтэй нөлөөллийг 
зохицуулах өөр арга хэмжээг боловсруулах 
шаардлагатай.  
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M1.18 

10 

сарын 
13 

болон 

4 
сарын 

14 

 

 

Бор Овоо булгийг орлуулах экологийн 

тэнцвэрт байдал  
I 

 
БОННҮ Бүлэг 
B7a Хүснэгт 

7.1 

Нээлттэ
й 

5.9.3 Бүлэг, 5.1.2.1 Бүлэг, болон Асуудал No. M1.1.  

Бор Овоо булгийг орлуулах хиймэл булаг нь үерлэх 

нөхцөл, ус тогтоох талбайн хэмжээ, ургамал, 
чулуулаг илэрц бүхий амьдрах орчин зэрэг Бор 
Овоо булгийн үндсэн шинж чанарыг аль болох 

хадгалж үлдсэн байх шаардлагатай (БОННҮ B7a 
Бүлэг Хүснэгт 7.1). Бор Овоо булгийг орлуулахад 

тохирох ургамлын зүйл анги, экологийн 

шаардлагыг тодорхойлох хэрэгтэй ба ингэснээр 
орлуулж буй булгийн амьд байгалийг бүрдүүлэх 

боломжтой юм. Энэхүү арга хэмжээ авахаар энэ 
жилийн Биологийн олон янз байдлын багийн ажлын 

төлөвлөгөөнд тусгасан гэж БОНБДЗ ойлгосон 
бөгөөд тус төлөвлөгөөнд мөн тухайн ургамлыг 
тарьж суулгах, арчлах арга техник багтсан байна. 
Зэрлэг ан амьтанд хийсэн мониторингийн дата 
мэдээллээс  харахад тус түр байгуулсан булаг нь ан 

амьтдыг ундны усаар хангаж байгаа бөгөөд эцсийн 
зураг төсөл, байршил батлагдах хүртэл энэ нь түр 

зуурын сайн шийдэл болж байна. 



40 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

M2.5 

4 

сарын 

14 

 

Төслийн нүхэн гарцны нөлөөлөлд 

ноцтой өртсөн амьд байгалийн олон 

төрлийн зүйл ангийг амьдрах орчинтой 

нь холбох арга хэмжээ авах. 

II 

Биологийн 
олон янз 
байдлын 

менежментийн 

төлөвлөгөө 

Хавсралт C, ID 
5 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.9.2.4.  

ОТ нь нүхэн гарц байгуулах ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулсан бөгөөд үүнд оролцогч талуудтай 
зөвшилцөх, зураг төсөл гаргах, мэргэжилтний өгсөн 

зөвлөгөөнд нийцсэн инженер болон байгаль орчны 
үнэлгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаа болон тэдгээрийн 

хугацааг тусгасан байна. Урьдчилсан ажлын 
төлөвлөгөөг 2013 оны 4-р улиралд багтаан 

Зээлдүүлэгчтэй хэлэлцэж тохиролцохоор 

төлөвлөсөн байсан хэдий ч энэ хугацаа хэтэрсэн 
байна (Биологийн олон янз байдлын менежментийн 

төлөвлөгөө Хавсралт С, ID5).Оюу Толгойгоос-
Гашуун Сухайт хүртэлхшинэчилсэн замын 
хөдөлгөөний ачаалал ихсэж хулан, хар сүүлт буюу 

зээр зэрэг ан амьтдын хөдөлгөөн, нүүдэлд саад 
учруулж  болзошгүй юм. ОТ компани нь эдгээр ан 

амьтдын амьдрах орчинд нь үзүүлж буй ноцтой 

нөлөөллийг зохицуулахад тэргүүн туршлагыг бий 
болгох үүрэг хүлээсэн. Үр дүнтэй менежментийн 

шийдлийг хэрэгжүүлж ямар нэгэн сөрөг үр дагавар 
гаргахгүйн тулд тодорхой ажлын төлөвлөгөө гаргах 

шаардлагатай байна. ОТ компани энэ асуудлаар 
мэргэжлийн зөвлөгөө авахаар ажиллаж байгаа 
бөгөөд тэрхүү мэргэжлийн зөвлөгөөнөөс гарсан үр 
дүнг ажлын төлөвлөгөөндөө тодорхой тусгасан 

байх шаардлагатай . 
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M2.6 

4 

сарын 

14 

 

Биологийн олон янз байдал болон 

экосистемийн үйлчилгээнд Оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө. 

II 

Биологийн 
олон янз 
байдлын 

Менежментийн 

Төлөвлөгөө 

(B05) 

ЗБМХ 
(Зээлдүүлэгчди
йн биологийн 

олон янз 
байдлын үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө ) 
ID 24, (БМТ 

Хавсралт C) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.9.2.2. ОТ нь “Экосистемийн үйлчилгээний 

группийн хүрээнд” “зорилтот Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах төлөвлөгөө” боловсруулах 

үүрэгтэй. Биологийн олон янз байдлын хүрээнд 
тавигдаж буй шаардлагуудыг чухалчлан авч 

үзэхийн тулд зорилтот талуудыг идэвхтэй 
оролцуулах ажил одоогоор хийгдээгүй байна.  

БОЯБМТ-ний гол зорилго нь “ОТ-н Биологийн 

олон янз байдлын стратегийг Оюу Толгойнн 

байгаль орчин, нийгэм, орон нутгийн бүхий л 
стратегт нийцүүлэхэд” оршино. Энэ утгаараа 
Биологийн олон янз байдал болон Экосистемд 
Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 
(жишээ нь БОЯБМТ B05, B06) боловсруулах нь нэн 

чухал бөгөөд эн тэргүүнд тавигдаж буй биологийн 
олон янз байдал, ноцтой экосистемийн үйлчилгээнд 

эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтоо биелүүлэхийн тулд 

орон нутгийн иргэдийн оролцоог сайтар хангах 
талаар тус төлөвлөгөөнд тусгасан байх. Орон 

нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах мөн хэд  хэдэн  
гэрээт гүйцэтгэгчид болон түншийг оролцуулсан 

олон төрлийн үйл ажиллагааг санаачилж байна. 
Монгол улсын Засгийн газартай Биологийн олон 

янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах шинэ бодлого 
болон газар нөхөн сэргээлтэнд тавигдаж буй 

шаардлагын талаар идэвхтэй хамтран ажиллах. 

Орон нутгийн ард иргэдэд ташаа мэдээ, мессеж 
өгөх, дотооддоо хэрэгжүүлэх цаг хугацааны 

давхардал болон хүчин чадлын хүндрэлтэй асуудал 
зэрэг эрсдлээс зайлсхийхийн тулд Оролцогч 
талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг сайтар 

төлөвлөх шаардлагатай. 
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M2.7 

4 

сарын 

14 

 

Газар Ашиглалтыг Хэрэгжүүлэх 
Төлөвлөгөө ба үүнийг орлох төлөвлөгөө. 

II 

Зээлдүүлэгчий
н биологийн 
олон янз 

байдлын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөө ID 

18c (БОЯБМТ 

Хавсралт C) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 5.9.2.2. ОТ нь 2014 оны 1-р улиралд  багтаан 

ургамал, ан амьтны амьдрах орчныг нөхөн 
сэргээхэд ОТ ямар арга хэмжээ авахаа тодорхой 

заасан ГАХТ-г (Газар Ашиглалтыг Хэрэгжүүлэх 
Төлөвлөгөө) Зээлдүүлэгчдэд гаргаж өгөх ёстой 

байсан. ОТ-ын ургамалын амьдрах орчинд ямар 
нэгэн хохирол учруулахгүй байх  талаар заасан 
Гүйцэтгэлийн Стандарт 6-ын шаардлагыг хэр 

амжилттай биелүүлж байгааг мөн энэ тэргүүнд 
тавигдаж буй ургамалын төрөл зүйлд эерэг нөлөө 

үзүүлэх Оюу Толгой-н Биологийн олон янз 
байдлын Стратегид мониторинг хийхэд тус 
төлөвлөгөө нь ерөнхий суурь болж өгнө. Ургамлыг 
нөхөн сэргээхтэй холбоотой үүрэг хариуцлагыг 
Биологийн нөхөн сэргээлтийн журамп нэгтгэн 

оруулах боломжтой бөгөөд эсвэл  Газар нөхөн 
сэргээлтийн журмыг биологийн олон янз байдлын 

зүгээс хүлээх үүрэг хариуцлага болон тавигдах 
шаардлагыг тусган шинэчилж болно. 
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M2.8 

4 

сарын 
14 

 

Зэрлэг ан амьтан, ургамлын гаралтай 

бүтээгдэхүүний талаар баримтлах 

бодлогыг хэрэгжүүлэх журам (OT-10-E9-
PLC-1001) 

II 

Зээлдүүлэгчий
н биологийн 

олон янз 
байдлын үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөгөө ID 
18c (БОЯБМТ 

Хавсралт C) 

 

Нээлттэ
й 

Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус  бүтээгдэхүүний 

талаар баримтлах бодлогод (OT-10-E9-PLC-1001) 
хууль бус ан хийхийг хориглосон бодлого багтаж 

байгаа бөгөөд энэ талаар бүх үндсэн болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн ажилчдад танилцах сургалтаар 

дамжуулан мэдээлэл өгсөн. Тус бодлогын төсөл нь 
ихээхэн өргөн хүрээг хамарсан утга агуулгатай 
болсон учир гарч болзошгүй үр дүнд мониторинг 
хийх тодорхой үндэслэл гаргах журам 
боловсруулаагүй буюу Зээлдүүлэгчдэд хянуулахаар 

хүргүүлээгүй байна (Зээлдүүлэгчийн биологийн 
олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ID 
18d, БОЯБМТ Хавсралт C). Тээврийн хэрэгслийг 
шалгах цэг болон ажилчдын орон байрыг шалгах 
ажлыг эрчимжүүлэх заалтыг гадны мэргэжилтэн 

(Зэрлэг ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэг)гэрээгээр 
хүлээсэн үүргийнхээ хүрээнд хянаж байна. 

Танилцах сургалтын хөтөлбөрийг шинээр 
боловсруулж гаргасан бөгөөд үүнийг гэрээт 
гүйцэтгэгчид болон шинээр ажилд орж буй 

ажилчдад явуулах болно. Хууль бус амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг тогтоох тусгай сургалтыг 
2014 оны 4 сард явуулахаар төлөвлөж байгаа 
бөгөөд үүний дараагаар тээврийн хэрэгслийг 
тогтмол шалгах ажил явагдана. Харин шаардлагад 

нийцэж буй эсэхийг тодорхойлох журам гаргах 
шаардлагатай юм. 

Нийгэм- Хөдөлмөр эрхлэх ба ажиллах нөхцөл  
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M1.19 

10-р 

сарын 
13 

4 сарын 
14 

2013 оны дундуур далд уурхайг барих 

ажил зогссоноор ихээхэн хэмжээний 
цомхтгол хийгдсэн ба энэ нь голдуу 

гэрээт гүйцэтгэгч компанийн ажилтнууд 

болон ОТ ХХК-ийн зарим ажилчид 
хамаарсан. Хөдөлмөр Эрхлэлтийн 

Менежментийн Төлөвлөгөөний дагуу 
нийтийг хамарсан цомхотгол хийхдээ 
Зээлдүүлэгч нарт Хүний 
Нөөц/Цомхотголын Төлөвлөгөөний хамт 
урьдчилан мэдэгдэх хэрэгтэй боловч  

ингэж мэдэгдэлгүй цомхотгол хийсэн 

байна. 

II 

Хөдөлмөрийн 

Эрхлэлтийн 

Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

(Бүлэг 5.1.3) 

Хаасан 

6.2.2. Бүлгээс харна уу. Цомхотгол хийх төлөвлөгөө 

бэлтгэж гаргасан гэдгийг БОНБДЗ ойлгож байна 
харин одоо цомхтголоос гарсан үр дүнг бүрэн 

нэгтгэж хураангуйлан (Жишээ нь авсан арга 
хэмжээ, гарсан үр дүнг тус бүрд нь ангилж, 

шилжүүлсэн буюу хуваарилсан тоо гэх мэт) 
Зээлдүүлэгч нарт өгч танилцуулах хэрэгтэй. 

2014 оны 4 сар: Нөлөөлөлд өртсөн гол гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд зориулсан Хүний Нөөцийн 

төлөвлөгөөг бэлтгэж гаргасан байна. Эдгээр 
төлөвлөгөөнүүдийг БОНБДЗ/Зээлдүүлэгч нарт 
урьдчилан гаргаж өгөөгүй ч гэсэн Хүний Нөөцийн 
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ОТ хэрэгжилтийг нь 
хянасан гэдгийг нотлох нэмэлт дата, мэдээллийг ОТ 

гаргаж өгсөн.  

M1.20 

10-р 

сарын
13 

4 сарын 
14 

Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Менежментийн 

Төлөвлөгөөнд ОТ болон гэрээт 
гүйцэтгэгч нарын хоёулангийнх нь хувьд 

нийтийг хамарсан цомхотголыг 
удирдахад тавигдах шаардлагыг 
тодорхойлсон байна.  Цомхотголоос 
гарсан үр дүн болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн цомхотголын үр 

дүнгийн талаар хангалттай мэдээлэл 
байхгүй байсан ба үүнийг ОТ 

шаардагдах стандартын дагуу зохион 
байгуулж, мониторинг хийсэн гэдгийг 
нотолж харуулах нарийн дэлгэрэнгүй 

мэдээллээр хангах хэрэгтэй. 

I 

Хөдөлмөрийн 

Эрхлэлтийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 
(Бүлэг 5.1.3, 

5.18 болон 
ХМТ m07)  

Хаасан 

Бүлэг 6.2.2.-ээс харна уу. Зээлдүүлэгч нар болон 

БОНБДЗ-ийг ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн 

хамтарсан цомхотголыг хэрэгжүүлсэн процесс, 
бууруулах арга хэмжээ, гарсан үр дүнг нь тооцох, 

мониторинг хийсэн эсэх талаар дэлгэрэнгүй 

мэдээллээр хангах хэрэгтэй байна.  

2014 оны 4 сар: БОНБДЗ нь далд уурхайн саатлын 
улмаас цомхотгол болон үүнд голлон өртсөн гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн талаар нэмэлт мэдээлэл авсан. 
Гэрээт гүйэтгэгчдийн нийтийг хамарсан 
цомхотголын эцсийн үр дүнг хураангуйлсан бэлэн 

дата мэдээлэл байхгүй хэдий ч ОТ нь уг процессийг 
идэвхтэй удирдан зохицуулж Монгол улсын 

хөдөлмөрийн хуулийн дагуу цомхотгол хийгдсэн 
гэдэгт БОНБДЗ нь бүрэн итгэл төрүүлэх мэдээлэл 

авсан. 
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M2.9 
4 

сарын 

14 

 

 

Өмнөд кэмп нь төслийн талбайн 

хашаанаас гадуур ажиллаж байгаа  түр  
кэмп юм. Тус кэмп дээр одоогоор 80 

гаруй ажилчид байрлаж байгаа боловч 
энэ тоо 200-д хүрч магадгүй юм. 

Ерөнхийдөө тус кэмп нь ОТ-ын төслийн 
талбай  дээр байгаа бусад кэмпүүдтэй 

адил стандартын байртай байхаар 

анхнаасаа төлөвлөгдөөгүй юм.  

Арчилгаа хяналттай холбоотой 
асуудлууд ажиглагдсан (Хог хаягдлын 
зохицуулалт, тогтсон ус, гал унтраагч 

байхгүй буюу аль эсвэл ашиглалтын 
хугацаа нь дууссан)   бөгөөд цаашид нэг 
өрөөнд байрлах хүний  тоо, ор 
хоорондын зай, тусдаа ариун цэврийн 

өрөөтэй байх зэрэг асуудлууд гарч 
болзошгүй байна. Тус кэмпийг ирэх 
өвлөөс өмнө хаахаар төлөвлөж байгаа 
хэдий ч засвар сайжруулалт хийлгүйгээр 
тус кэмпэд тийм олон ажилчдыг 
хангалттай орон байраар хангаж 
чадахгүй болох асуудал байна.  

II 

Хөдөлмөрийн 

Эрхлэлтийн 

Менежментийн 
Төлөвлөгөө  
Бүлэг 5.1.5, 

5.1.8, L08 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.2.2. Өмнөд кэмп дээр байрлах хүний тоо 
болон ажиллуулах хугацааг баталгаажуулах. Хэрэв 

тус кэмп нь удаан хугацаагаар цаашид сунгаж 
ажиллахаар бол орон байрны тоног төхөөрөмжийг 
шалгаж, засаж сайжруулах төлөвлөгөө 
боловсруулах аль эсвэл өөр ямар хувилбар байж 

болохыг тодорхойлох.  

M2.10 

4 

сарын 
14 

 

Орон нутгийн иргэдэд тэдэнд чиглэсэн 
явуулж буй үйл ажиллагааны талаар 

тогтмол тайлагнаж мэдээлэх нь орон 
нутгийн иргэдэд давуу эрх олгосон ажил 

олголт, сургалт, болон бусад явуулж буй 
үйл ажиллагаа үр дүнтэй буйг нотлоход 

чухал юм.  

Орон нутагт чиглэсэн үйл ажиллагааг эн 

тэргүүнд тавих талаар эрэмбэлэх нь мөн 
шилжин ирэх хөдөлгөөнийг бууруулах 

буюу зохицуулах гол арга хэмжээ бөгөөд 
тус арга хэмжээний гүйцэтгэлийг 
тайлагнах шаардлагатай.   

I 

Хөдөлмөрийн 

Эрхлэлтийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө  
Бүлэг 5.1.2 

Шилжин 
Ирэгсдийг 
Зохицуулах 

Менежментийн 

Төлөвлөгөө  
ШИЗМТ 21 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.2.2. Ажил олголт, сургалт, болон бусад үйл 

ажиллагааны гүйцэтгэлийн талаар Ханбогд сум, 
Өмнөговь аймгийн орон нутгийн иргэдэд тогтмол 

тайлагнах гүйцэтгэлийн журам тогтоох. Энэ талаар 
зарим датаг бүртгэж  байгаа хэдий ч орон нутгийн 

иргэд болон орон нутгийн засаг захиргаанд 
системтэй тайлагнахгүй байна.  

Нийгэм – Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох ба  амьжиргааг сайжруулах 
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M1.21 

10 

сарын
13 

болон 

4 
сарын 

14  

 

2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

ажлыг дүгнэж Гүйцэтгэлийн Аудитыг  
хийнэ гэж Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан 

байдаг. Энэхүү аудитыг 2014 оны 3 сард 
хийж дууссан  ба тайлангийн төслийг  
бэлтгэж гаргасан байна.  

I 

Нүүлгэн 

шилжүүлэлтий
н үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө  
(Бүлэг 10.1, 

10.2 болон 
10.4) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.3.2. Гүйцэтгэлийн аудит тайлангийн төсөлд 

хэд хэдэн шаардлагатай элементүүдийг оруулсан 
байна. Гэсэн хэдий ч тус тайланг эцэслэхэд хэд 

хэдэн ажил хийгдэх шаардлагатай байна. Жишээ нь 
2010 оны үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулах; 

тодорхой хугацаанд өрх тус бүрийн амьжиргаа 
болон амьжиргааны түвшинд гарсан өөрчлөлт; 
малын тоо хэмжээнээс бусад өөр нэмэлт 
үзүүлэлтүүдийг харьцуулах, жишээ нь усны эх 
үүсвэр, хэрэглэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг 
эзэмших гэх мэт; 2011 оны хөтөлбөрт хоёр дахь 
удаагаа нөлөөлөлд өртсөн 5 өрхийн талаар илүү 
нарийвчлан тусгах; санал асуулгын хуулбар; 

аудитын гол шалгуур үзүүлэлт тус бүрд хийсэн 
дүгнэлт, тухайн аудитаар зөвлөж санал болгосон 

засаж залруулах арга хэмжээ. 

M1.22 Oct.13 
4 сарын 

14 

Нөхөн олговор олгох гэрээг эцэслэж 

нөлөөлөлд өртсөн бүх өрхөд нөхөн 
олговрыг бүрэн олгох, мөн амьжиргааг 
сайжруулахад дэмжлэг болох хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх нь Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

нэгээхэн чухал хэсэг юм.  

I 

БОНБДЗ – 
2013 оны 4 

сарын Аудит  

 

Нүүлгэн 

шилжүүлэлтий
н үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөгөө 
(Бүлэг 5.4, 

Хавсралт H) 

Хаасан 

Бүлэг 6.3.2.-ээс харна уу. Өвөлжөөний бэлчээрээ 
алдаж 2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөрт 
хамрагдсан нэг малчин өрх нөхөн олговороо авсан 
хэдий ч гэрээнд гарын үсэг зураагүй байна. Эдгээр 

нөхөн олговрыг олгосон, тус малчин өрх нь нөхөн 

олговорыг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг нотлох 
хангалттай баримтыг БОНБДЗ-ийг дараагийн 

аудитаар гаргаж өгөх шаардлагатай (БОНБДЗ 2013 
оны 4 сарын Аудит; Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө , Бүлэг 5.4, Хавсралт H).  

2014 оны 4 сар. 2011 оны Нөхөн Олговор Олгох 

Хөтөлбөрийн нөхөн олговор олгох гэрээнд гарын 

үсэг зураагүй нэг өрх нөхөн олговороо авсаныг 
БОНБДЗ баталгаажуулж байна. Энэ нь тухайн өрх 
Нөхөн Олговор Олгох Ажлын Хэсгийн тогоосон 
нөхөн олговрын багцыг хүлээн зөвшөөрснийг 
хангалттай илтгэж байна. Нөхөн олговорын нэг 
хэлбэр нь ОТ-д зам засах ажил байсан бөгөөд тус 

өрхийн нэг гишүүн сүүлийн 12 сар зам засвар дээр 
ажилласан байна.  



47 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

M1.23 

10 

сарын 
13 

болон
4 

сарын 

14 

 

Үр дүнгийн үнэлгээг Ханбогд сумаас 

эдийн засгийн нөлөөлөлд өртсөн болон 

бусад нөлөөлөлд өртсөн малчдад хийх 
шаардлагатай гэж Нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд заасан. 

I 

Нүүлгэн 

шилжүүлэлтий
н үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөгөө 

(Бүлэг 10.1, 
10.2 болон 

10.4) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.3.2. Нөлөөлөлд өртсөн малчдад хийсэн 

үнэлгээний үр дүнг ОТ сонгогдсон малчны баг 
болон санал гомдлыг зохицуулах зөвлөхтэй 

хамтран илүү өргөн хүрээтэй судалгаатай 
хослуулан хийхээр төлөвлөж байна.. Энэхүү 

төлөвлөж буй олон чиглэлийг хамарсан судалгааны 
урьдчилан гаргасан ажлын хүрээтэй БОНБДЗ 
танилцсан бөгөөд ихэнх дата мэдээлэл болон 

процесс нь адилхан учраас уг үг дүнгийн үнэлгээг 
үүнд г нэгтгэн оруулж болно гэж үзэж байна. Тус 

төлөвлөгөөг бүрэн боловсруулж гаргасаны дараа 
хэрэв Зээлдүүлэгчид болон ОТ шаардлагатай гэж 
үзвэл БОНБДЗ-аар хянуулж болно гэж бид зөвлөж 

байна. Үр дүнгийн үнэлгээ аль болох хурдан хийх 
хэрэгтэй. 

M1.24 

10 

сарын
13 

болон 
4 

сарын 
14  

 

БОНҮАТ-нд Бэлчээр болон Амьжиргааг 
Дэмжих Менежментийн Төлөвлөгөө 

боловсруулах шаардлагатай гэж тусгасан 
(Бэлчээр болон Амьжиргааг дэмжих 

Стратегид үндэслэн) бөгөөд энэ нь 
нөлөөлөлд өртсөн малчдын амьжиргааг  
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чухал элемент 
юм.  

I 

БОНҮАТ 7-р 

Зүйл 

Нүүлгэн 
шилжүүлэлтий

н үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 

Нөхөн 
Олговорын 
Матриц  

Бэлчээр болон 

Амьжиргааг 
Сайжруулах 

Стратеги  

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.3.2. Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих 

стратегийг ажил хэрэг болгохын тулд бэлчээр 
болон амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө 
боловсруулж гаргасан байна. Юуг тодруулах 

хэрэгтэй вэ гэвэл бэлчээрийн менежмент, 

биологийн олон янз байдлаас хамгаалах, 
амьжиргааг сайжруулах зэрэг эдгээр бүх үйл 

ажиллагааг батлагдсан стратегийн дагуу ОТ хэрхэн 
нэгтгэх вэ гэдэг асуудал юм. Тус стратегийг хэрхэн 
ажил хэрэг болгож хэрэгжүүлэхийг бүрэн 

тодорхойлсон нарийвчилсан төлөвлөгөөнд 
үндэслэж байж л эдгээр үйл ажиллагаануудыг 
нэгтгэнэ. Зохицуулалт хийхийн тулд өөр 
судалгаанууд, багууд, зөвлөхүүд, оролцогч 

талуудыг тодорхойлж зураглал хийн төлөвлөнө. 

Нийгэм – Оролцогц талуудын Оролцоо 



48 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

M1.25 

10 

сарын 

13 
болон 

4 

сарын 

14  

 

Гомдлыг зохицуулах мэдээллийн санг 
сайжруулах зарим нааштай ажил 
хийгдсэн ба санал хүсэлт, лавлагаа 
зэргийг одоо гомдлоос тусад нь бүртгэж 
байна. Орон нутгийн иргэдээс ирсэн 

гомдлыг оруулах, хуваарилах, 
боловсруулах систем одоогоор ажиллаж 
байгаа боловч ОТ нь зарим сайжруулах 

зүйл байгааг тодорхойлсон хийгээд үүнд 
тэдгээр гомдлыг ангилах, чиг хандлагад 

нь анализ хийх, шийдвэрлэх процесс, 
гомдлыг шийдвэрлэх гэж юу гэсэн 
утгатай болох нийтлэг ойлголтыг 
тодорхойлох зэрэг багтаж байна. Эдгээр 
сайжруулах шаардлагатай зүйлийг 
хийхийн тулд тус процессын журмыг 
одоогоор шинэчилж байгаа бөгөөд ОТ нь 

тус шинэчилсэн журмыг 2-р улирлын 
сүүлээр шинэчилж дуусаад 3-р улиралд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.  

II 

Оролцогч 

талуудтай 

хамтран 
ажиллах 

төлөвлөгөө 

(Бүлэг 5.7-5.8, 

SEP09) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.4.2. Орон нутгийн иргэдээс ирүүлсэн 
гомдлыг зохицуулах журмыг шинэчлэх ажил 
одоогоор хийгдэж байгаа бөгөөд 2-р улиралын 

сүүлээр дуусгахаар ОТ төлөвлөж байна. ОТ-ын 
тодорхойлсон сайжруулах ёстой зүйлд гомдлыг 
ангилах, чиг хандлагад нь дүн шинжилгээ хийх, 
шаардлагатай бол засах арга хэмжээ авах, гаргасан 
шийдвэрийн чанарт мониторинг хийх, тасралтгүй 

сайжруулахын тулд хурдан шийдвэрлэх гэх мэт 
багтаж байна 

M1.26 

10 
сарын 

13 

болон 
4 

сарын 
14  

 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

төлөвлөгөөнд  орон нутгийн санал 
гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэж зохицуулсан 

талаар холбогдох орон нутгийн иргэдэд 
тогтмол тайлагнах үүрэгтэй гэж тусгасан 
байдаг боловч үүнийг одоогоор ОТ 

хэрэгжүүлэхгүй байна.  

Гомдлыг зохицуулах мэдээллийн санг 
сайжруулсан тул ОТ одоо тухайн 

төлөвлөж буй зүйлээ хийж хэрэгжүүлэх 
боломжтой болж байна. 

II 

Оролцогч 

талуудтай 
хамтран 
ажиллах 

төлөвлөгөө 
(SEP09) 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.4.2. Орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлыг 
орон нутгийн иргэдэд тогтмол мэдээлж тайлагнах 

ажлыг эрэмбэлэх. Гомдлын хамгийн тохиромжтой 

агуулга болон хэрхэн шийдвэрлэх арга замын 
талаар ОТ нь орон нутгийн иргэдтэй зөвлөх- үүнийг 
маш энгийн боловч тууштай замаар явуулах 
хэрэгтэй.  
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M2.11 

4 

сарын 
14 

 

Ундай Голын орон нутгийн иргэдтэй 

зөвлөх ерөнхий төлөвлөгөөг БОННҮ-д 
зориулж боловсруулсан бөгөөд Оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 
оруулсан (Хавсралт E). Ундай Голын 

голидролыг өөрчлөх төсөл нь ихэд эмзэг 
сэдэв ба нарийн ээдрээтэй асуудал, 
судалгаа, оролцогч талуудыг хамарсан 

тул энэ сэдвээр орон нутгийн иргэд болон 
бусад талуудын оролцоог төслийн талбай 

ар зохицуулах нь чухал юм.  

II 

Оролцогч 

талуудтай 
хамтран 

ажиллах 
төлөвлөгөө  
Хавсралт E, 

SEP05 

Нээлттэ
й 

Бүлэг 6.4.2. Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д Ундай Голын 

голидролыг өөрчлөх төсөлд орон нутгийн иргэдийг 
оролцуулах төлөвлөгөөг тодорхой асуудлын 

хүрээнд боловсруулж гаргаж өгөх. ОТ-ын өөр үүрэг 
зорилго бүхий багууд болон зөвлөхүүд, оролцогч 
талуудын оролцоог зөв, зохион байгуулалттай 

зохицуулж буй эсэхийг хянах. 
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4   ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

МЕНЕЖМЕНТИЙН СИСТЕМ  

ОТ-ын төслийн байгаль орчин, нийгмийн харилцааны менежментийг хэд хэдэн  харилцан уялдаа 

холбоотой процесс болон баримт бичгээр тодорхойлдог.  Эдгээрийн эхний шатны  Үндсэн Баримт 

бичигт - Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө10  (БОНМТ), Биологийн олон янз 
байдлын менежментийн төлөвлөгөө  (БОЯБМТ) болон бусад холбогдох Ашиглалтын үеийн 

менежментийн төлөвлөгөөнүүд (АҮМТ) зэрэг нь хамгийн эхний шат давхаргын үндсэн баримт 

бичигт орно.  Мөн түүнчлэн Бэлчээр болон Амьжиргааг дэмжих стратегийн баримт бичигт Бүсийн 

хөгжил болон нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг тусгасан байна.  Эдгээр баримт бичгийг 
Төсөл, Зээлдүүлэгч, бие даасан зөвлөх боловсруулж, хянаж баталсан. Эдгээр менежментийн 

төлөвлөгөөнүүдэд Төслийн БОННҮ, Зээлдүүлэгчдийн зүгээс тавьж буй шаардлагуудыг нэгтгэн 

оруулсан ба мөн Монгол улсын холбогдох хууль, стандартуудаас иш татсан.   

Ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлөгөөг баримтлах тодорхой арга хэмжээнүүдийг Төслийн 

зүгээс боловсруулж гаргасан БОНҮАТ-д хураангуйлан оруулсан байна. 

Ашиглалтын үеийн БОЯБМТ-д тодорхойлсон менежментийн хяналтаас гадна ОТ нь 

Зээлдүүлэгчдийн стандарт шаардлагыг биелүүлэхийн  тулд хэд хэдэн Биологийн олон янз байдлын  

менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.  Эдгээрийг Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон янз 
байдлын  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхойлсон бөгөөд Ашиглалтын үеийн БОЯБМТ-д С 

Хавсралтаар хавсаргасан байна. 

ОТ Төсөл нь Биологийн олон янз байдлын  стратеги, төлөвлөгөөгөө оновчтой болгож ОТ-ын 

ЭМААБО-ны Менежментийн Системд нэгтгэн оруулах ажлыг хийж байна (2013 оны 4-р улиралд 

дуусгахаар төлөвлөж байна). Одоогоор Оюу Толгойн БОЯБМТ-г нэгтгэн шинэчилж байгаа бөгөөд 

Төслийн биологийн олон янз байдлыг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах зорилтууд, хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааг тодорхойлсон байна. Мөн үүнтэй  зэрэгцүүлэн Биологийн олон янз байдлын  

мониторингийн төлөвлөгөөг  гаргана. Үүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох гол ан амьтны амьдрах орчин 

хянах Мониторингийн үндсэн стратегийг одоогоор эцэслэж байна.  Биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг мөн боловсруулж байна. 

АҮМТ-г дэмжлэг болох өөр тодорхой хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, журам, зөвлөмж, бодлогын баримт 

бичиг зэргийг менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэн гаргасан байна.  

4.1 ТӨСЛИЙН СТРАТЕГИ  

ОТ төслийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны менежментийн системийг РТ-ийн 

ЭМААБОЧ-ын МС-ээр удирдан зохион байгуулж байгаа бөгөөд Рио Тинтогийн энэхүү 

менежментийн систем нь ISO 9001, ISO 14001, болон OSHAS 18001-ын шаардлагад нийцсэн Рио 

Тинтогийн группийн хэмжээнд ашигладаг систем юм.  Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн 

менежментийн систем (ОННГ МС) нь ЭМААБО-ын МС-ийн зарим элементүүдтэй адилхан хэдий ч 

тус системийг РТ-ын Орон нутгийн стандартаар зохицуулдаг. Төслийг РТ, Монгол улс болон 

Зээлдүүлэгчдийн шаардлагад нийцүүлэн удирдан зохион байгуулах зорилгоор эдгээр менежментийн 

системүүдийг боловсруулан гаргасан. Оюу Толгойн Менежментийн систем нь менежментийн 

үндсэн хяналт, гүйцэтгэлийн үзүүлэлт болон мониторингийн  арга хэмжээ зэрэг ЭМААБО-ны 

асуудлыг Оюу Толгой компани хэрхэн удирдан зохион байгуулдаг ажлын гол бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдийг баримтжуулдаг. 

Оюу Толгойн БОНМТ нь РТ-ын стандартад нийцсэн бөгөөд Оюу Толгойн нэгдсэн Байгаль орчин, 

нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээнд (БОННҮ) нарийн тодорхойлсон нөлөөлөл,  эрсдлийн үнэлгээг 
тусгасан болно. БОНМТ нь байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулах арга 

хэмжээг ЭМААБО-ын МС болон ОННҮ-ийн МС-д хэрхэн нэгтгэж оруулсныг тодорхой 

тайлбарласан.  Менежментийн системүүдийг Монгол улсын холбогдох хууль эрх зүйн шаардлага 

болон олон улсын үйлдвэрлэлийн тэргүүн туршлагад нийцүүлэн боловсруулсан.  

Ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлөгөөг 4.1-р хүснэгтэнд жагсаасан бөгөөд тэдгээрийг 
Зээлдүүлэгчийн зүгээс тавьж буй шаардлага (гол төлөв ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн Стандарт болон 

                                                
10 Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөвлөгөө – Баримт. №. OT-10-PLN-0003, 2013 оны 9 сарын 1.   
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ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Стандарт), Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартыг тусгасан 

БОННҮ-д үндэслэн боловсруулсан. АҮМТ-үүд нь нэмэлт зөвлөмж, менежментийг хянах журам, 

системийн гүйцэтгэл буюу мониторинг хийх журмыг тодорхойлсон гол хэрэгжүүлэх баримт 

бичгийг тусгасан байна. Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих стратеги нь Бүсийн хөгжил болон 

нийгмийн харилцааны хэлтсийн гол зөвлөх баримт бичиг бөгөөд бэлчээрийн асуудлыг зохицуулж 

шийдвэрлэснээр тэдгээртэй ижил төстэй газрын ан амьтныг хамгаалах, ашиг сонирхолтой хэр 

нийцэж, харилцан нөлөөлж буйг тодорхой авч үзсэн байна. 
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Хүснэгт 4.1: Ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлөгөөнүүд 

Менежментийн 

төлөвлөгөө 

Баримт бичгийн 

дугаар 
Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Агаарт ялгарах хийн 
хаягдлын  менежментийн 

төлөвлөгөө 

OT-10-E2-PLN-0001 

Агаарын чанарын мониторингийн  төлөвлөгөө 

Хог хаягдлын менежментийн  төвийн үйл 
ажиллагааны журам  

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам  

Агаарын Чанарын Хяналт 

Хүлэмжийн Хийн хаягдал  

Биологийн Олон Янз 
Байдлын  Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

OT-10-E9-PLN-1001 

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам 

Зэрлэг ургамал болон ан амьтны  хууль бус  
бүтээгдэхүүний талаар баримтлах бодлого 

Зам болон Өндөр Хүчдэлийн Шугамыг Шалгах 
Журам 

Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги 

Нөхөн Сэргээлтийн Журам  

Өнгөн хөрс хуулах, хадгалах журам  

ОТ төслийн талбайн замын хөдөлгөөнийг 
зохицууулах төлөвлөгөө 

Орон Нутгийн Эрүүл 

Мэнд, Аюулгүй ажиллагаа 
, аюулгүй байдлын  

менежментийн төлөвлөгөө  

OT-10-PLN-0001 

Оюу Толгойн Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаа, аюулгүй байдлын Хөтөлбөр 

Шилжилт  хөдөлгөөнийг зохицуулах төлөвлөгөө 

Гэрээт гүйцэтгэгчийн 

менежментийн хамрах  
хүрээ 

OT-07-PLN-0001 

ОТ-ын Бараа, Үйлчилгээний Ерөнхий Нөхцөл 

Оюу Толгойн хангамжийн зарчим 

Ханган Нийлүүлэгчийн Чанарын Талаар Баримтлах 
Бодлого  

Ханган Нийлүүлэгчийн Хамтын Ажиллагааны 
Олон Улсын Стратеги Бодлого  

Өмнөговийн Ханган Нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх 

Бодлого  

Оюу Толгойн хангамжийн ажилтны ёс зүй   

 

Томилогдсон Менежерүүдэд Зориулсан Гэрээт 

Гүйцэтгэгчдийн оролцооны гарын авлага  

Ханган Нийлүүлэгчдэд Зориулсан  Гэрээт 
Гүйцэтгэгчдийн Оролцооны Гарын Авлага  

Соёлын Өвийн 

Менежментийн 
Төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-0002 

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам 

Соёлын Өвийн Менежментийн Системийн 

Зөвлөмж  

Онцгой байдлын үеийн 

бэлэн байдал ба авах  арга 
хэмжээний  төлөвлөгөө 

OT-12-PLN-0011 

Аюултай материал асгарсан үед авах арга 

хэмжээний журам 

Осол Эндэгдлийг Зохицуулах Менежментийн Блок 
Схем  

ОТ-ын онцгой байдлын үед авах хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөө  
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Менежментийн 

төлөвлөгөө 

Баримт бичгийн 

дугаар 
Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Аюулыг Тогтоох болон Эрсдлийн Менежментийн 
Журам 

Редпат компанийн онцгой байдлын үед авах хариу 
арга хэмжээний төлөвлөгөө 

Аюултай материалын  

удирдлагын төлөвлөгөө 
OT-10-E5-PLN-0001 

Аюултай материалын удирдлагын журам  

Аюултай бодисын зөвшөөрөл авах зааварчилгаа 

Осол зөрчлийн удирдлагын журам 

Ландфарм ажиллуулах журам  

Тэсэлгээний Стандарт Ажлын Журам  

Аюултай бодис асгарсан үед авах арга хэмжээний 
журам 

Хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөнийг зохицуулах 

журам 

OT-10-PLN-0004 
Байхгүй 
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Менежментийн 

Төлөвлөгөө 

Холбогдох Баримт 

Бичиг 
Хэрэгжүүлэх Гол Баримт Бичгүүд  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

менежментийн төлөвлөгөө 
OT-10-PLN-0005 

Ажилчин ажилд авах бодлого ба журам 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн тэгш эрхийн бодлого  

Гүйцэтгэл болон сахилгын бодлого  

Санал гомдол барагдуулах ба эрх тэгш хандах 

бодлого 

Санал гомдол барагдуулах ба эрх тэгш хандах 

журам 

Кэмпийн дотоод дүрэм ба ёс зүйн журам   

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дуусгавар болгох журам   

Ажлын цагийн журам 

Газар ашиглалтын 
удирдлагын төлөвлөгөө 

OT-10-E9-PLN-0001 

Өнгөн хөрс хуулах, хадгалах журам  

Нөхөн сэргээлтийн журам  

Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам  

Бэлчээрийн удирдлагын стратеги 

Уурхайн хаалтын 

төлөвлөгөө 
OT-10-E9-PLN-0002 

Байхгүй 

Эрдэст хог хаягдлын 
удирдлагын төлөвлөгөө   

OT-10-E8-PLN-0001 

Өнгөн хөрстэй ажиллах журам  

Хаягдал хадгалах байгууламжийн үйл ажиллагаа, 
засвар үйлчилгээ,  хяналтын гарын авлага  

Эрдэст хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн урсац ба 

овоолгын удирдлагын цогц төлөвлөгөө  

Усны мониторингийн төлөвлөгөө  

Хүчиллэг чулуулгийн урсацыг таамаглах стандарт   

Дуу шуугиан,   

чичиргээний удирдлагын 
төлөвлөгөө 

OT-10-E6-PLN-0001 

Дуу шуугианы мониторинг болон хяналтын журам  

Тэсэлгээний Стандарт Ажлын Журам  

Эрдсийн бус хаягдлын 

удирдлагын төлөвлөгөө  
OT-10-E7-PLN-0001 

Ердийн хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх журам   

Хог хаягдлын удирдлагын төвийг ажиллуулах 

журам  

Аюултай хог хаягдлын менежментийн журам 

Ландфарм ажиллуулах журам 

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө   

OT-10-E9-PLN-0006 

Газар Хөндөх Зөвшөөрлийн Журам  

Санал гомдол барагдуулах ба эрх тэгш хандах 
журам 

Бэлчээрийн удирдлагын стратеги 

Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө 

OT-05-PLN-0001 Газар хөндөх зөвшөөрлийн журам  

Тээврийн удирдлагын 
төлөвлөгөө  

OT-10-C3-PLN-0001 

Замын барилга, арчилгаа болон засвар 
үйлчилгээний журам 

Хүнд машин механизм ажиллуулах журам  

Хөнгөн тээврийн хэрэгсэл ажиллуулах журам  
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Автомашины дугуй, обудны талаар баримтлах 

журам  

ОТ төслийн талбайн замын хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөө 

Усны Нөөцийн 
Менежментийн 

Төлөвлөгөө 

OT-10-E10-PLN-0001 
Усны мониторингийн төлөвлөгөө 

Усны ашиглалт болон чанарын хяналтын стандарт 
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4.2 АЖИГЛАЛТ 

4.2.1 АҮМТ-ний явц 

ЭМААБО-ны МС болон ОННГ-ийн МС-ыг БОНМТ болон АҮМТ-нд баримтжуулснаар дараах 

хууль эрх зүй, бодлого, төлөвлөгөө, стандартын шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан: РТ болон 

ОТ-ын Стандарт, зааварчилгаа, Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомж, төслийн барилга 

байгууламж, Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний батлагдсан БОННҮ-ний тайланд 

тодорхойлсон Монгол улсын хууль эрх зүйн зөвшөөрлийн нөхцөл, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, 
ОУСК болон ЕСБХБ-ны Нийгэм, Байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн стандарт үзүүлэлт зэрэг 
холбогдох олон улсын санхүүгийн байгууллагын  эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, нийгмийн 

харилцааны журам, стандарт болон шаардлагууд.  Төслийн  үүрэг хариуцлагыг хамтран 

тодорхойлохын тулд ОТ, ОУСК, ЕСБХБ, БОНБДЗ ашиглалтын үеийн менежментийн 

төлөвлөгөөнүүдийг бэлтгэж, хянасан.  

АҮМТ-г шинэчлэн засварлаагүй байна. Харин Биологийн олон янз байдлын менежментийн 

төлөвлөгөөг сайжруулахад гаргасан тасралтгүй хүчин чармайлтын үр дүнд тус төлөвлөгөөнд 

ихээхэн хэмжээний засвар оруулж, шинэчлэн ОТ-н ЭМААБО-ны Менежментийн системд 

нийцүүлсэн байна. 

Аудит хийж байх явцад ажигласнаар ЭМААБО, БХНХ, Хүний Нөөцийн хэлтсийн ажилчид АҮМТ-д 

тодорхойлсон үүрэг хариуцлага болон хэрэгжүүлэх баримт бичигтэй сайтар танилцсан байсан. 

АҮМТ-нд Хүснэгт 4.1-д заасан хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүдийг тусгасан байна. БОНҮАТ-ны 

шаардлагын дагуу боловсруулж байгаа төлөвлөгөө бол Бэлчээр болон малчдын амьжиргааг дэмжих 

төлөвлөгөө бөгөөд энэхүү нэрийнхээ дор стратеги үйл ажиллагааг явуулах төлөвлөгөө болж байгаа 

юм. Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг БХНХ-

ны хэлтэс боловсруулж гаргасан хэдий ч бэлчээрийн менежмент, биологийн олон янз байдлаас 

хамгаалах, амьжиргааг сайжруулах зэрэг эдгээр олон үйл ажиллагааг батлагдсан стандартын дагуу 

нэгтгэж явуулахад нэмэлт ажил хийх шаардлагатай байна. Стратегт заасан нийгэм болон байгаль 

орчны хүлээсэн бүх үүргээ биелүүлэх шийдлийг олохын тулд ОТ нь одоо үйлчилж буй хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөн дээрээ үндэслэхийг зөвлөж байна (Бүлэг 6.3.2.3-аас харна уу).  

БОНМТ-нд АҮМТ-ний гол бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гол хугацааг заасан байна. 
Аюултай хаягдлыг шатаах зуухыг ажиллуулах, ОТ төслийн талбайн Онцгой байдлын үед хариу арга 

хэмжээ авах төлөвлөгөөг бэлтгэх, Усны Мониторингийн Төлөвлөгөөг эцэслэх гэх мэт олон 

төлөвлөсөн үйл ажиллагаа хугацаандаа хийгдэж дууссан байна. ОТ-н хяналтаас гадуур саатлаас 

болж зарим үйл ажиллагаанууд төлөвлөсөн хугацаандаа хийгдэхгүй байна. Жишээ нь ХХБ-ыг 
ашиглалтанд оруулах зөвшөөрөл батлагдсан хэдий ч гэрээт гүйцэтгэгч нь хараахан батлагдаагүй 

хүлээгдэж байна. Төслийн нөхцөл байдлын улмаас бусад үйл ажиллагаануудыг хараахан 

хэрэгжүүлж дуусаагүй ба эдгээр нөхцлүүдийг энэхүү тайлангийн холбогдох хэсгүүдэд ажиглалт 

дүгнэлт хэлбэрээр дурдсан болно. 

РТ-ийн Орон нутгийн стандартын дагуу БХНХ-ийн хэлтэс Орон нутгийг хөгжүүлэх хэтийн 

төлөвлөгөө (2013-2016) бэлтгэж гаргасан бөгөөд үүнийг 2013 оны 10 сард төслийн талбайд  ажиллах 

үеэр БОНБДЗ-д танилцуулсан. Уг орон нутгийн хэтийн төлөвлөгөө нь БХНХ-ны МС-ийн үндсэн 

баримт бичиг юм.Уг төлөвлөгөө нь нийгмийн АҮМТ-үүд, Хамтын ажиллагааны гэрээнүүд болон 

орон нутагт хэрэгжүүлж буй өөр олон төрлийн хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн хамруулж тэдгээрийн 

уялдаа холбоог хангах  зорилготой үндсэн баримт бичиг юм. Энэ нь мөн бусад багуудийг орон 

нутгийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөрт нэгтгэх зорилготой (жишээ нь Хүний нөөцийн хэлтсийг Төсөлд 

ажил эрхлэх боломжоор хангах хөтөлбөрт, “SOS” клиник болон ЭМААБО-ны хэлтсийг 
ОНЭМАААБ-ын хөтөлбөрт). Сүүлийн зургаан сар ОТ БХНХ-ны МС-ийн хэд хэдэн гол 

хөтөлбөрүүдийг дахин хянаж, хөтөлбөр тус бүрийн өртөг зардал, цаг хугацааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж гаргахад гол анхаарлаа хандуулсан байна. Тиймээс орон нутгийг хөгжүүлэх хэтийн 

төлөвлөгөөг хараахан шинэчилж амжаагүй байна. ОТ нь эдгээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаатайгаа 

холбогдуулан орон нутгийг хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөөний агуулгыг хянах бөгөөд тус 

төлөвлөгөөг БХНХ-ны хэлтсийн МС-д хэрхэн нэгтгэж оруулах арга замыг тодорхойлох болно. 

БОНБДЗ дараагийн аудитаараа энэ сэдвийг БХНХ-ны хэлтэст хөндөж тавина. Орон нутгийг 
хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөөг бусад төлөвлөгөөнүүд болон БХНХ-ны МС-ийн элементүүдтэй 

нийцсэн байхаар боловсруулах нь чухал юм. БХНХ-ны хэлтсийн МС-ын элементүүдийг энэхүү 
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тайлангийн холбогдох хэсэгт ажиглалт, дүгнэлт хэлбэрээр авч үзсэн (жишээ нь Хамтын 

ажиллагааны гэрээ, орон нутгийн иргэдийн гомдлыг зохицуулах журам гэх мэт).  

4.2.2 Гэрээт гүйцэтгэгчийг зохицуулах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах 

Гэрээт гүйцэтгэгчийн менежментийн үндсэн баримт бичиг нь төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаанд 

оролцож буй гэрээт гүйцэтгэгчид болон ханган нийлүүлэгчид ОТ компанийн зохих стандартууд 

болон бусад шаардлагуудыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг шалгах цогц АҮМТ-үүдийн бүрэлдэхүүн 

хэсэг юм. ОТ компанийн менежерүүдийн үүрэг хариуцлагаас гадна тус баримт бичигт ЭМААБО, 

орон нутаг болон хэрэгжилтийн эрсдэл, Гэрээт гүйцэтгэгчийн ЭМААБО-ны Менежментийн 

төлөвлөгөө, ОТ-ын Мэдлэг, ур чадвар олгох сургалт, эрүүл мэндийн үнэлгээ, тээврийн хэрэгсэл 

болон тоног төхөөрөмжийн журам, гэрээт гүйцэтгэгчийн ханган нийлүүлсэн материалтай холбоотой 

Хор аюулын лавлах материал зэрэг аюул/эрсдлийн үнэлгээг тусгасан болно. Орон нутгийн иргэдтэй 

холбоотой асуудлуудыг дараах эрсдлийн менежментийн үйл ажиллагааг ашиглан ОТ-ын гэрээт 
гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах үйл ажиллагаанд нэгтгэсэн: ажлын удирдамж боловсруулах 

болон тендерийн үе шатанд орон нутгийн эсрдэл, нөлөөлөлд хүргэж болзошгүй гэрээт 

гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийх; орон нутгийн эрсдлийг харгалзан үзэн аюул эрсдлийн 

үнэлгээ хийх; тендерийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байх үед тодорхойлсон эрсдлийг зохицуулж 

чадах чадвартай эсэхээ гэрээт гүйцэтгэгч харуулахыг шаардах; одоогоор хэрэгжих байгаа Гэрээт 
гүйцэтгэгчийн ЭМААБО-ны Менежментийн төлөвлөгөөний орон нутагт чиглэсэн үйл 

ажиллагаагаар дамжуулан гэрээт гүйцэтгэгчийн орон нутгийн эрсдлийн менежмент. Хангамжийн 

процесс нь шаардлагатай төлөвлөгөө болон журмыг үр дүнтэй тодорхойлж, тэдгээрийн 

хэрэгжилтийг хангах хэрэгсэл болдог бөгөөд ингэснээр  төслийн үүрэг амлалт гэрээт гүйцэтгэгчийн 

үйлчилгээнд нийцдэг.    

Гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохицуулах менежментийн үндсэн баримт бичигт 78 гаруй гэрээт 

гүйцэтгэгчид хамаарч байгаа бөгөөд гол төлөв харуул хамгаалалт, хоол хүнсний хангамж, тээврийн 

хэрэгслийн засвар үйлчилгээ үзүүлж байна. Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдлийн системийг гэрээт 
гүйцэтгэгч, ажилчид болон сургалтын талаарх мэдээллийг хянах зорилгоор ашигладаг. Энэхүү 

систем нь гэрээт гүйцэтгэгчдийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн арга хэмжээ болон ажилчдын аюулгүй 

ажиллагаа, эрүүл мэнд, осол эндэгдэл, гэмтэл бэртэлд мониторингийн шаардлагуудийг  хянах үр 

ашигтай хэрэгсэл юм. 

4.2.3 Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт ба боловсон хүчний хангалт 

ЭМААБО-ны хэлтэс нь Ерөнхий менежерийн удирдлаган дор ажиллах зургаан үндсэн 

менежерүүдтэй ба уг орон тоонууд нь ОТ төслийн барилгын үе шатанд ажиллаж байсан дадлага 

туршлагатай боловсон хүчнээр бүрэн хангагдсан байна: ЭМААБО-ны Эрсдлийн менежментийн 

систем; Аюулгүй ажиллагааны хоёр менежер  (одоогоор ил болон далд уурхайд хуваагдсан байгаа); 
Эрүүл мэнд; Байгаль орчин болон Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах асуудлыг 
хариуцсан менежерүүд.  Үндсэн менежерийн орон тоо тус бүр нь тухайн багийн үүрэг хариуцлагад 

тохирох хэмжээний мэргэжилтнүүдийн багаас бүрдсэн байна 

Зарим гадаадын ахлах ажилчдын ажиллах хугацаа дуусахтай холбогдуулан ЭМААБО-ны хэлтсээс 

өөрсдийн ажилчид буюу тэр дундаа Монгол удирдах мэргэжилтнүүдийн чадавхыг дээшлүүлэхэд гол 

анхаарлаа хандуулж байна. Жишээ нь онцгой байдлын үед бэлтгэлийн ажлыг хариуцсан аюулгүй 

ажиллагааны менежер удахгүй явах гэж байгаа. Ингэснээр осол зөрчил гарсан үед  бэлтгэлтэй байх 

мөн хариу арга хэмжээ авах чадварын хувьд асуудал гарч ирж байна. Үүнд бэлтгэхийн тулд 

Аюулгүй ажиллагааны Менежер төслийн талбайн Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах 

төлөвлөгөөг шинэчлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд тус төлөвлөгөөнд осол зөрчил гарч болзошгүй 

нөхцөл, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах бүрэн хэмжээний дасгал сургуулилалт хийх, 

тус хөтөлбөрийг дэмжих сургалтын хөтөлбөр боловсруулах зэрэг ажил орж байна. Барилгын үе 

шатнаас ашиглалтын үе шатанд шилжиж, туршлагатай гадаад ажилчид буцасны дараа АҮМТ-үүд 

болон хэрэгжилтийн баримт бичгээс  улам их хамааралтай болох шаардлага гарч байгаа бөгөөд тус 

баримт бичгүүд нь ОТ компанийн АҮМТ-д тусгасан үүрэг хариуцлагаа өөрчлөлгүйгээр бүрэн 

хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж өгнө. 

БХНХ-ны хэлтэс нь Ерөнхий менежерийн удирдлаган дор ажиллах гурван үндсэн менежерийн орон 

тоо байдаг. Эдгээр орон тооны хоёрт нь ОТ Төслийн барилгын үе шатанд ажиллаж байсан дадлага 

туршлагатай боловсон хүчин ажилладаг: Даланзадгад дахь төлөөлөгчийн газрын Менежер болон 

Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны Менежерийн орон тоо дүүрсэн бөгөөд харин Орон нутгийн 
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харилцаа,  Соёлын өвийн Менежерийн орон тоо одоогоор сул байсан боловч 2013 оны сүүлээр тус 

орон тоон дээр хүн ажилд авсан байна. Уг зөвлөх менежерийн орон тоонд РТ-ийн орон нутгийн 

харилцааны туршлагатай гадаад менежерийг авсан байна. Менежер тус бүрийн удирдлаган дор 

тухайн багаас хамааран 8-21 хүртэлх туслах ажилтан ажилладаг. Эдгээр туслах ажилтны зарим орон 

тоо одоогоор сул байгаа бөгөөд шаардлагатай үед тус орон тоонд хүн ажилд авна. Орон нутгийн 

харилцааны асуудал хариуцсан ахлах ажилтны үүргийг гүйцэтгэж байсан байсан хүн саяхан 

ажлаасаа гарсан байна. Тус багт дотоод хяналт шалгалт хийгдэж байгаа гэж БОНБДЗ ойлгосон. 

Тиймээс тус сул орон тоог 2014 оны дундуур хийгдэж дуусах бүтцийн дахин төлөвлөлтийн дагуу 

шийдвэрлэнэ.  Одоо ажиллаж байгаа Орон нутгийн харилцааны ажилтан нь орон нутгийн иргэдээс 

ирсэн гомдлыг зохицуулах ажилтны үүргийг давхар гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ОТ нь тус албан 

тушаалыг албан ёсоор дахин нэрлэж тодорхой болгож гомдлыг зохицуулах журамд тавигдах 

шаардлагыг биелүүлнэ.. Ингэснээр орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлыг илүү тогтвортой мөн цогц 

байдлаар зохицуулахад тус дөхөм болох юм. болно  (6.4.2.3-р хэсгийг харна уу).  

Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд чухал  үүрэг гүйцэтгэх 

албан тушаал бол Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах  Ерөнхий Зөвлөх болон ОТ-ын 

Байгаль орчны хэлтсийн Биологийн олон янз байдлын асуудлыг хариуцсан Багийн ахлагч юм. Мөн 

түүнчлэн уг баг бүрэлдэхүүн нь Биологийн олон янз байдлын зөвлөх (TBC) болон Ургамал, Ан 

Амьтныг Хамгаалах Олон Улсын байгууллага, Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг зэрэг гадны 

хэд хэдэн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай зөвлөх компани мөн түншлэгч байгууллагуудаас дэмжлэг 
авдаг. Харилцаа холбооны чиглэлийг ОТ-н АҮМТ болон бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдийн үүрэг 
хариуцлагад тодорхой тусгасан байна.  Биологийн нөхөн сэргээлтийг шаардлагатай хэмжээнд 

хийхэд шаардагдах хүний нөөцийн асуудал хэвээр байна.. Мониторинг ба Газрын багийн (газар 

нөхөн сэргээлтийн техникийн асуудлууд болон холбогдох зөвшөөрөл авах үүрэгтэй) нэг ажилтан 

БОНБДЗ-ийн өмнөх аудитын үеэр ажлаасаа гарч байсан ба одоо оронд нь хүн авчихсан байна.  

4.2.4 Өөрчлөлтийн менежмент 

ОТ компанийн дотоодын Өөрчлөлтийн менежментийн (ӨМ) үйл явцыг БОНМТ-нд тодорхойлсон бөгөөд 

төслийн үйл ажиллагаанд томоохон өөрчлөлт хийхэд баримтална. Дотоодын ӨМ хийх шаардлагатай 
эсэхийг тодорхойлохын тулд дотоодын Өөрчлөлтийн матрицын удирдамжийг ашиглан тухайн төлөвлөж 

буй өөрчлөлтөнд үнэлгээ хийнэ. Өөрчлөлтийн матрицын удирдамжийг хэрэгжүүлснээр гарсан үр дүн нь 

дотоодын албан ёсны ӨМ хийх шаардлагатай эсэх, аль эсвэл тухайн хийхээр төлөвлөж буй өөрчлөлт нь 

тогтсон ашиглалтын үйл ажиллагаанд хийх багахан буюу хэвийн хэмжээний өөрчлөлт эсэхийг 
тодорхойлно. Бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид өөрчлөлт гэж чухам юу болохыг мөн дотоодын 

ӨМ-ийн процессыг хэрхэн эхлүүлэх талаар сургалтанд хамрагдаж мэдлэгтэй болсон.   

БОННҮ-д заасан төсөлд оруулах өөрчлөлтийг  холбогдуулан (жишээ нь Төслийн Стандарт болон 

Менежментийн Төлөвлөгөөнд ихээхэн хэмжээний өөрчлөлт хийх шаардлагатай бол)  БОНМТ-ний 

Хүснэгт 3-д заасан шаардлагын дагуу Төслийн Зээлдүүлэгчдэд мэдэгдэж тэдэнтэй зөвлөнө. Энэ 

процессыг энэхүү аудитын тайланд БОННҮ-ний ӨМ-ийн процесс гэж заасан болно. БОННҮ-д 

тусгаагүй буюу байгаль орчны буюу нийгмийн ихээхэн хэмжээний нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй 

тохиолдолд БОННҮ-ий ӨМ-ийн процессыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Дээр тодорхойлсон хоёр 

процесс нь адилхан нэр томъёотой хэдий ч дотоодын ӨМ нь ОТ компанийн дотооддоо хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагаа бөгөөд харин БОННҮ-ий ӨМ-ийн процессын хувьд төслийн гадны оролцогч 

талуудад мэдэгдэж, зөвлөх шаардлагатай юм. 

4.2.5 Мониторинг хийх ба тайлагнах  

Төслийн зүгээс Зээлдүүлэгчдэд жил бүр ажлаа тайлагнах үүрэгтэй бөгөөд 2013 оны тайланг БОНБДЗ-д 

2014 оны 3 сарын аудитын дараа гаргаж өгсөн ба тус тайланд ашиглалтын үеийн менежментийн 

төлөвлөгөөний онцлох ажлууд болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг тодорхой заасан байсан.  

Байгаль орчин, нийгмийн талаарх улирлын шинэчилсэн мэдээллийг Төслийн улирлын тайлан 

хэлбэрээр гаргаж байгаа бөгөөд АҮМТ тус бүрийн санаачлан явуулж буй ажлууд, хэрэгжилтийн 

явцыг хураангуйлсан байна. Эдгээр тайлангууд нь үйл ажиллагааны гол хэсгийг харуулсан чухал 

баримт болдог бөгөөд дараа дараагийн аудитаар тэдгээр үйл ажиллагааг урьдчилан хянахад хэрэгтэй 

байдаг. Мөн түүнчлэн осол зөрчил болон тэдгээрийн ангилал, тодорхойлолт, эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаа, байгаль орчин, биологийн олон янз байдал, эрсдлийн менежментийн чиглэлээр өмнөх 

саруудад явуулсан үйл ажиллагаанууд болон ирэх сард явуулахаар төлөвлөж буй үйл ажиллагааг 
ЭМААБО-ны сарын тайланд хураангуйлж гаргана. 
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4.3 2013 ОНЫ 4 САРЫН АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛҮҮД  

2013 оны 10 сарын аудитаар өмнөх БОНҮАТ (2012 оны 8 сарҮйл ажиллагааны төлөвлөгөө ) болон 

Барилгын үе шатны менежментийн төлөвлөгөөтэй холбоотой 2013 оны 4 сарын БОНМ-ийн (Байгаль 

Орчны Нөөцийн Менежмент) аудитаар илэрсэн зөрчлүүд, ажиглалт, дүгнэлтүүдийг тодорхойлсон. 

2013 оны 10 сарын аудитын тайланд тодорхойлсон зөрчилтэй асуудлуудын дугаарыг мөн энэ 

тайланд хэвээр нь хэрэглэж дагалдах нэмэлт тайлбарыг оруулсан.  

4.4 ДҮГНЭЛТ БА АЖИГЛАЛТ 

Дүгнэлт – ЭМААБО болон БХНХ-ны Менежментийн Систем 

M2.1 “Орон нутгийн иргэдийн гомдлыг зохицуулах ажилтан”-ыг 2014 оны дундуур 

томилно. Гомдлыг зохицуулах үйл ажиллагааг цаашид системтэй болгож 

сайжруулахын тулд энэ арга хэмжээг яаралтай авах шаардлагатай (Оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө, Бүлэг 5.7, 5.8, Хавсралт F). 

Ажиглалтууд – ЭМААБО болон БХНХ-ны Менежментийн систем 

1. Саяхан явуулсан үйл ажиллагаатай холбогдуулан Орон нутгийг хөгжүүлэх хэтийн 

төлөвлөгөөний агуулгыг шинэчилж БХНХ-ны МС-д хэрхэн нэгтэн оруулах арга замыг 
тодорхойлох. Орон нутгийг хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөө нь бусад баримт бичгүүд болон 

БХНХ-ны МС-ийн элементүүдэд нийцэж тэдгээртэй уялдаа холбоотой байх нь чухал юм  

2. БХНХ-ны хэлтсийн бүтцийг шинэчлэх ажлыг дуусгаж, бүтэц зохион байгуулалтын схемийг 
Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д гаргаж өгөх. 

3. Гадаад гол ажилчид Төслөөс гарахад АҮМТ-нд заасан үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэх 

түвшний мэдлэг, чадвар, туршлага бүхий дотоодын хүний нөөц байгаа эсэхээ хянаж бэлтгэх.  

4. Дотоодын ӨМ болон зээлдүүлэгч нарт мэдэгдэж тэднийг оролцуулах шаардлагатай 

БОННҮ-ий ӨМ хоёрын хоорондын ялгааг тодорхойлох. 
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5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН 

5.1 УС, ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

5.1.1 Төслийн стратеги 

ОТ-ын БОННҮ-ний С5–р бүлэгт төсөл болон барилгын үйл ажиллагааны улмаас гадаргын болон 

гүний усны нөөцтэй холбоотой гарч болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг тодорхойлсон 

байна. Усны нөөцийн менежментийн ерөнхий стратеги болон бохир усны менежментийг 
Ашиглалтын үеийн усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд11 (УНМТ) тодорхойлсон байна. Уг 
менежментийн төлөвлөгөө нь усны нөөцийн асуудалтай байгаа бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй 

шууд хамааралтай юм. Эдгээр холбогдох менежментийн төлөвлөгөөний усны нөөцтэй холбоотой 

хэсгийг дараах байдлаар товч хураангуйлав: 

− Малчид болон орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усанд гарч 

болзошгүй нөлөөлөлтэй холбоотой Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 

байдлын менежментийн төлөвлөгөө; 

− Гадаргын болон гүний усны нөөцийг санаандгүй бохирдуулахтай холбоотой Онцгой 

байдлын үед авах хариу арга хэмжээний  төлөвлөгөө; 

− Хаягдал чулуулгийн менежмент, гадаргын болон гүний усыг хамгаалахтай холбоотой 

Эрдэст хог хаягдлын  менежментийн төлөвлөгөө; 

− Малчид, орон нутгийн иргэдийн хэрэглэдэг гадаргын болон гүний усны нөөцөд нөлөөлөхтэй 

холбоотой Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах  төлөвлөгөө; 

− Гадаргын болон гүний усны бохирдлыг хянахтай холбоотой Аюултай материалыг 
зохицуулах менежментийн төлөвлөгөө; 

− Ан амьтан, ургамалд хэрэглэдэг булгийн болон гүехэн усны нөөцөд нөлөөлөхтэй холбоотой 

Биологийн олон янз байдлын  менежментийн төлөвлөгөө  

− Ханбогдын нутгийн иргэдэд тохиромжтой гүний усны хангамжийг тогтооход Оюу Толгойн 

зүгээс дэмжлэг үзүүлэх болон Ханбогдын усны нөөцөд тавигдах шаардлагатай холбоотой 

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө. 

УНМТ нь ОТ компанийн хэлтсүүд болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн зүгээс хязгаарлагдмал усны 

нөөцийг хамгаалах, аюулгүй, үр ашигтай, тогтвортой менежментээр хангах зорилготой юм. УНМТ-

нд ус татах цэгээс авахуулаад ОТ төслийн хэрэглэж байгаа бүх усны нөөц, мөн хаягдал хадгалахн 

байгууламж дотор эсвэл аль нэг системээс алдагдаж байгаа усыг бүхэлд нь хамарч байгаа бөгөөд 

дахин боловсруулах усны хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, орон нутгийн усны сав газраас татаж 

байгаа усны хэмжээг багасгах тал дээр онцлон анхаарсан. ОТ-ын Усны мониторингийн 

төлөвлөгөө12 (УМТ) нь УНМТ-г хэрэгжүүлэх үндсэн журам юм. Энэхүү УМТ-нд гадаргын болон 

гүний усанд үзүүлэх нөлөөлөл болон хөрсний элэгдлээс үүсэх геоморфологитой холбоотой дата 

мэдээллийг цуглуулах болон дүгнэх журмыг тоймлон тусгасан. УНМТ болон УХТ хоёуланд нь 

Ундай Голын усны системд үүсч болзошгүй нөлөөлөлд мониторинг хийх мэдээлэл орсон байна. 

УМТ нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай бууруулах арга хэмжээг боловсруулах буюу өөрчлөлтөнд дасан 

зохицох менежментэд хэрэглэх шалгуур бүхий дата үнэлгээний аргачлалыг тодорхойлж гаргасан 

байна. 

5.1.2 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Энэ бүлэгт дурдсан судалгааны үр дүнг төслийн талбайд ажиллах үеэр хийсэн ажиглалт, мөн 

Байгаль орчны хэлтсийн ажилчидтай хийсэн ярилцлага болон төслийн талбайд ажиллах үеэр буюу 

дараа шалгаж үзсэн баримт бичиг зэрэгт үндэслэн гаргасан болно. Усны нөөцтэй холбоотой 

мониторингийн мэдээллийг Байгаль орчны менежментийн улирлын дотоод тайланд нэгтгэн 

оруулсан бөгөөд энэхүү тайлан нь төслийн байгаль орчны үзүүлэлтэнд гарч буй ерөнхий чиг 
хандлагыг менежментийн удирдлагад мэдээлэх, тэдгээрээс үүдэлтэй санал санаачилгуудыг 

                                                
11 Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичиг. №. OT-10-E10-PLN-0001 2013 оны 9 сарын 1.   
12 Оюу Толгойн усны мониторингийн төлөвлөгөө  – Бариимт бичиг. №. U25Z\015e 2013 оны 9 сарын 9.   
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хэрэгжүүлэхэд зөвлөмж, чиглэл өгөх зорилготой юм. Байгаль орчны менежментийн улирлын 

тайлангаас гарсан мэдээллийг Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх жилийн тайланд 

нэгтгэнэ. Уг жилийн тайланг Монгол улсын Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд хүргүүлнэ. 
Жилийн тайлангийн үр дүнг ирэх жилийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон 

Мониторингийн хөтөлбөрийг боловсруулахад чиглэл болдог.  
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5.1.2.1 Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга  хийх төсөл  

ОТ-ын эн тэргүүний анхааралдаа авах зүйл бол Ундай голын гадаргын болон гүний усны нөөцөд 

үзүүлж буй нөлөөлөл юм. Барилгын үе шатны менежментийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн  үүрэг 
хариуцлагад Ундай голын гадаргын аллювийн урсгал үүссэн тохиолдолд бууруулах арга хэмжээ 

авах тухай заасан байна. Өмнөх дата мэдээлэлд ил уурхайн боловсруулалт, барилгын кэмпийг усаар 

хангадаг худгийн хэрэглээний (одоо хэрэглэхгүй байгаа) улмаас Ундай голын хэсэгт нөлөөлөл 

үзүүлж байгаа нь харагдаж байна. Энэхүү нөлөөллийг төслийн БОННҮ-нд урьдаас харж 

тодорхойлсон бөгөөд Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийг ОТ төслийн нөлөөллийн бүсийн 

эргэн тойронд гадаргын болон гадаргын доорх урсгалын чиглэлийг өөрчлөх зорилготой 

боловсруулж гаргасан байна. Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийн эцсийн инженер техникийн 

нарийн үзүүлэлтүүдийг 2011 оны ОТ Төслийн Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийн 

нарийвчилсан зураг төслийг эцсийн тайланд танилцуулсан бөгөөд уг тайлан БОННҮ-д ашиглах 

материал болон орсон байна. Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийн эцсийн зураг төсөлтэй 

холбоотой БОННҮ-тэй зөрчилдөж буй асуудал байгаа бөгөөд энэ талаар энэ бүлэгт авч хэлэлцэнэ. 

Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийг газар ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал тодорхой бусаар 

саатсаны улмаас ОТ бүрэн хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Ханбогд сумын Засаг Дарга тус газар 

ашиглах зөвшөөрлийг олгох эрхтэй. Одоог хүртэл сумын Засаг Дарга тус зөвшөөрлийг олгоогүй 

байгаагаас Ханбогд сумын орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулах сумын засаг даргын хүсэлтийг 
шийдвэрлэх асуудал бас хүлээгдэж байна. Энэ нөхцөл нь тодорхой хугацаанд хэвээр байсаар байгаа 

бөгөөд хэзээ шийдэгдэх нь тодорхойгүй байна. Шаардлагатай газар ашиглах зөвшөөрөл байхгүйн 

улмаас УЛТ-аас гадуур барилга, байгууламжийг барихыг хориглоно. Энэ хүндрэл саадаас болж ОТ 

нь Ундай голын голидролыг өөрчлөх төсөлд өөрчлөлт оруулах барилгын ажлыг УЛТ дотор хийж 

гүйцэтгэсэн ба гадаргын болон гадаргын доорх усны урсгалыг ил уурхайн нөлөөллийн бүсийн эргэн 

тойронд чиглүүлсэн (1-р үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаанууд). ОТ нь шаардлагатай Газар 

ашиглалтын зөвшөөрөл авч орон нутгийн малчидтай хийж байгаа хэлэлцээр, зөвлөгөөнөө 

эцэслэсний дараа Ундай голын чиглэлийг өөрчлөх төслийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгийг УЛТ-аас 

гадуур хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна (2-р үе шатанд хийгдэх үйл ажиллагаа). Энэ ажилд 

анхаарлаа хандуулахын тулд ОТ Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга 

хийх төслийг шинээр хэрэгжүүлсэн ба энэ нь Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийн 

бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд 1 болон 2 дугаар үе шатанд хуваасан байна. Ундай голыг хамгаалах, 

голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл нь Ундай Голын голидролыг өөрчлөх төслийг 
бүрэн хэмжээгээр хэрэгжүүлэх хүртэл авсан түр зуурын арга хэмжээ юм. 

Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 1-р үе шатны ажлыг 
2013 оны 9 сард хийж гүйцэтгэсэн. 1-р үе шатны бүрэлдэхүүн хэсэгт Ундай голын сувгийн 

тусгаарлах даланг урсгалын дээд(хойшоо) болон доод (урагшаа) хэсэгт хийж гүйцэтгэсэн. Эдгээр 

даланг гүний усны хөдөлгөөн болон үерийн усыг ил уурхайд нэвтэрч орохоос хамгаалдаг бөгөөд 

аливаа бохирдлыг төслийн талбайгаас гарахаас урьдчилан сэргийлдэг. Үерийн усыг урсгалын дээд 

хэсгийн (хойд) тусгаарлах далангаас зэргэлдээх “Баруун суваг” хунгарласан системд дамжуулж 

оруулахын тулд гадаргын үерийн чиглэлийн сувгийг барьсан байна. Баруун сувгаас үерийн ус ОТ 

төслийн талбайн Ундай голын урсгалын доод хэсэгтэй нийлдэг. Хойд тусгаарлах далангийн дээд 

хэсгийн гүний усны урсгалыг татахын тулд гүний усны урсгалын чиглэлийг өөрчлөх систем 

барьж,усыг газар доорх шугам хоолойгоор дамжуулан Ундай голын хунгарласан сувагт байрлах 

уурхайн лицензит талбайн бохир ус гадагшлуулах цооногт дамжуулж байна. Шаардлагатай Газар 

ашиглах зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд буюу орон нутгийн малчидтай хийж байгаа хэлэлцээ, 
зөвлөгөөнийг эцэслэсний дараа Ундай голын голидролыг өөрчлөх төслийн шийдвэрлээгүй үлдсэн 

ажлыг ОТ компаниас хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд үүнд чиглэлийг нь өөрчилсөн 

гүний усны урсгалыг УЛТ-аас өмнө зүгт ойролцоогоор 400 метрт байрлах газарт гаргах ажил багтаж 

байгаа юм.  

Хойд тусгаарлах далангийн дээд налууд байрлах гүний ус сорох хоёр цооног горимын дагуу 

ажиллаж байгаа харагдсан. Хойд тусгаарлах далангийн урсгалын дээд талд гүний ус хуримтлагдан 

тогтож, цөөрөм үүсээгүй байгаа нь гүний усны чиглэл амжилттай сайн өөрчлөгдөж байна гэсэн үг 
юм. Өөрчилсөн гүний усны чиглэлийн урсцыг түр гаргах цэг нь УЛТ ус гадагшлуулах цооног юм. 

2011 оны ОТ Төслийн голын голидрол өөрчлөх нарийвчилсан төлөвлөгөөнд хөрсний усны урсцыг 
“урсгал задлагч хайрцаг”-т чиглүүлснээр зуны саруудад гадаргуугаар урсаж хиймэл булаг үүсгэнэ. 
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Энэ булгийг Бор Овоо булгийн үндсэн шинж чанартай адилхан байдлаар гаргасан байна. Өвлийн 

саруудад уг хиймэл булаг нь хөлдөж, урсгал нь өөрчлөгдсөн хөрсний ус Ундай голын элсэнд нэвчиж 

байхаар хийсэн.  (ямар нэгэн гадаргын илрэл байхгүй).  

БОННҮ нь оролт болон гаралтын байрлалын загварт тавигдах шалгуурын хувьд зөрчилтэй байна 

хэмээн тодорхойлсныг энд дурдах хэрэгтэй. Ялангуяа БОННҮ-ний 5-р Бүлгийн 5.4.4-р Хэсэгт 
тодорхойлсноор: 

− “Хоолойн урсгалын эхэн болон төгсгөлд нийт хэмжээ нь голын өргөнтэй ижил хэмжээтэй 

олон жижиг өрөмдсөн сувгийг суурилуулсан байна. Хоолой нь өөрөө ус зайлуулах 

системтэй бөгөөд оролт дээр ус нэвтрүүлэх чанарыг сайжруулах үүднээс   тус бүр 50 мм 
диаметртэй олон сувгуудыг байршуулах юм”;  

− “Жижиг сувгууд бүхий хоолойн оролтын хэсгийн эргэн тойрнд чулуун суурьтай (150мм ) ба 
уг хайрган бүсээр  секундэд 10

-4
 м-ээс их хурдас нэвтрэх болно”. 

Мөн БОННҮ-нд дээр дурдсан “урсгал задлагч хайрцаг”- нызураг төсөлзураг төслийг тодорхойлсон 

байна. Уг хайрцаг нь хэвтээ хөндлөн хэлбэртэй байхын оронд босоо ус гадагшлуулах цооногоос 

бүрдсэн байна.  

БОННҮ-ний A4.11.2-р хэсэгт мөн адил ингэж тодорхойлсон байна: “Гүний усны чиглэл өөрчлөх 

шугам хоолойн орох болон гарах урсцыг голын өргөний дагуу 50 мм диаметрийн  нүхэлсэн 

хоолойгоор  дамжуулан урсгана. Энэ нь голын тунадсыг бодвол ус илүү нэвчүүлэх чадвартай 

хайрган савлагаатай ба  оролтын хоолойг бүх урсгалыг тунадаст барьж авахыг баталгаатай 

байлгах зорилгоор тунадасны суурьт байрлуулна. Хайрган савлагаа нь тунадас хуримтлагдахаас 

сэргийлж шүүлтүүр дотор шигтгэгдсэн  байна.” 

БОННҮ болон ОТ Төслийн Ундай голын голидролыг өөрчлөх нарийвчилсан зураг төслийн тайланг 
Ундай голын тунамлын системийн онцлог шинж чанар, нэн ялангуяа гүний усны урсгалын горимын 

талаар бүрэн ойлголттой болохоос өмнө буюу 2011 онд боловсруулан гаргасан гэдийг энд 

тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй. Тус системийн талаар “Оюу Толгой: Төслийн талбайн ойр орчмын 

гидрогеологийн нөхцөл” хэмээх тайланд дэлгэрэнгүй танилцуулсан байна. Энэ тайлангаар дараах 

хоёр гол дүгнэлтийг хийсэн: 

− Ундай голын голидролыг өөрчлөх ажил хийгдэхээс өмнө Ундай голын сувгийн тусгаарлах 

далангын урсгалын дээд(хойд) болон доод хэсгийн (урагшаа) аллювийн гүний усны урсац 

Ундай голын гүехэн аллювийн хэсгийн доорх элэгдсэн чулуулгаас байгалиасаа гарч ирж 

байсан. Энэ хэсгүүдийн хоорондын холбоос нь газрын зургаар тодорхойлсон Баруун BAT 

болон Солонгын fault хооронд дахь ил уурхайн ойролцоо байрладаг Ундай голын сувгийн 
газарт шахагдаж хязгаарлагдмал байдалтай байна;  

− Ундай голын сувгийн аллювийн хэсгийн зузаан хойд тусгаарлах далангийн байрлалд 5-6 

метрээр багасаж өмнөд буюу урд тусгаарлах далангийн доогуур ойролцоогоор 2 метр байна. 

Энэ нь БОННҮ-д тодорхойлсон тусгаарлах урд далангийн доогуурх аллювийн хэсгийн 
чиглэлийг нь өөрчилсөн гүний усыг татаж гадаргын дор буцаах чадварыг нь бууруулдаг. 

Хойд тусгаарлах далангийн  гүний усны түвшинг секундэд 2–5 байхаар тооцоолсон байна. Зарим 

гүний усны урсац нь ил уурхайн ойр орчмын элэгдсэн  чулуулагт нэвчсэн учраас тунамал 

чулуулагын налуугийн дагуу цааш урсахгүй байсан. Голын зохих түвшинг ерөнхий системээсээ 
тусгаарлагсан учир одоо ингэж нэвчихгүй болсон байна. Энэ нь УЛТ-ын урд хэсгийн аллювийн 

урсгалын хэмжээг Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн 

барилгын ажил эхлэхээс өмнө байсан боломжит хэмжээнээс илүү нэмэгдүүлэх ёстой. Гэсэн хэдий ч 

хойд тусгаарлах далангаас шүүрэл үүсэх тохиолдол гарч байгаагаас үүдэн  тус системд алдагдал 
гарч байна. 

5.1.2.2 Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн одоогийн 

гүйцэтгэл  

Зураг төсөлЗураг төслийн шалгуурын онцлогоос үл хамааран одоогийн суурилуулсан ус зайлуулах 

цооног нь зориулалтын дагуу ажиллахагүй байна.  Уг цооногийг шинэ голидролоор урсаж байгаа 

гүний усыг буцаагаад хөрсний усанд авч ирэх зориулалтаар барьсан; гэсэн хэдий ч газар доорх усны 

чиглэл өөрчлөх шугам хоолойноос гарах урсгац нь ус зайлуулах цооногийн 4-8 мм диаметр хүртэлх 
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хайрган савлагаанд  хүрч байна (Зураг 5.1). Энэ нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас үүдэлтэй байж 

болзошгүй.  

− Урд тусгаарлах далангийн доорх бүс нь газрыг гадаргуугаас доош 0,96-1,2 метр, нимгэн, 
ханаагүй нөхцөлд байна;  

− Чиглэл нь өөрчлөгдсөн гүний ус нь Ундай голын аллювийн сувагт өргөөшөө хэвтээ урсахын 
оронд ус зайлуулах цооногт босоо хэлбэрээр орж байна; 

− Ус зайлуулах байршил дахь чиглэл нь өөрчлөгдсөн гүний усны урсгалын хэмжээ нь адилхан 

байрлалд Ундай голын аллювийн суваг дахь гүний усны урсгалын өмнөх түвшнээс илүү 
гарч болзошгүй (секундэд 1.2 l гэж тооцоолсон).  

2013 оны 9 сарын 4-нээс хойш ОТ V хэлбэрийн далангаар ус гадагшлуулах цооногийн байршил дахь 

гадаргын усны урсгалын түвшинд мониторинг хийж байгаа бөгөөд уг түвшин нь 1 – 1.2 l/с-ийн 

хооронд хэлбэлзэж байна. Гүний усны чиглэл өөрчлөх хоолойд саяхан урсгал хэмжигч 

суурилуулсан ба 2014 оны 5 сарын 6-12-ны өдрийн дата мэдээлэлд зааснаар чиглэл нь өөрчлөгдсөн 

усны урсгалын түвшин дунджаар 1.22 l/с гэж гарсан байна. Энэ урсгалын хэмжээ нь ус 

гадагшлуулах цооногийн байршилд баригдсан V хэлбэрийн далангаар хэмжилт хийсэн гадаргын 

усны түвшин 1 – 1.2 l/с-тэй дөхөж очиж байгаа нь энэ байрлалд байгаа тунамал чулуулагт нэвтрэх 

нэвтрэлт ханаж байна гэсэн үг юм. Урд тусгаарлах далангийн доорх тунамал чулуулаг харьцангуй 

нимгэн (2-3 метр) хэдий ч УЛТ-ын доорх  аллювийн хурдсын ерөнхий зузаанын талаар дүгнэлт 

гаргах мэдээлэл нь хязгаарлагдмал байна. 

УЛТ-ын доорх тунамал чулуулгийн зузааныг тооцоолж гаргах мэдээллийг тунамал чулуулгийн 

суваг доторх (OTMB 11-22/23/45) нэг байрлал дахь өрөмдлөгийн цооногийн хөрсний зүслэгээс 

гаргаж авна. Энэ хэсэг газрын тунамал чулуулгийн гүнг тогтоох томоохон мэдээллийн санг бий 

болгохын тулд УЛТ-ын доор нэмэлт судалгаа хийх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Энэ нь Ундай голын 

голидролыг өөрчлөх төслийг БОННҮ-д заасны дагуу бүрэн хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай юм. 

Хэдийгээр төлөвлөөгүй ч гэсэн УЛТ-ын хашаан доторх гадаргын урсац нь хиймэл булаг үүсгэж ан 

амьтан, малчид, мал сүрэг хэрэглэж байна. Төслийн талбайд аудит хийх аудитын үеэр тус булгийн 

нийт гадаргын хэмжээ нь ойролцоогоор 17,000 м2
 байсан (Зураг 5.2). 2011 оны ОТ Төслийн голын 

голидролыг өөрчлөх нарийвчилсан зураг төслийн эцсийн тайланд өмнө нь байсан Бор Овоо булгийн 

гадаргын хэмжээг ойролцоогоор 40 м2
 гэж тооцсон. Булгийн гадаргуун хэмжээ болон хэлбэр бүтэц 

нь хөлдөж хайлах цикл зэрэг цаг уурын нөхцөл байдлаас шалтгаалан харилцан адилгүй гарч байна.  

 

Зураг 5.1: Ус гадагшлуулах цооног – чиглэл нь өөрчлөгдсөн гүний ус хайрганы нягтаршлаар 

дамжин нэвтэрч гадаргын урсац үүсгэж байна. Энэ байршлыг саяхан УЛТ- дотор оруулан 

хашаалсан  
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Зураг 5.2: Ус гадагшлуулах цооногийн доор үүссэн хиймэл булаг 

Ундай голын сувагт мониторинг хийх цэг нь урд тусгаарлах далангаас урагшаа ойролцоогоор 400 

метрт байрладаг (OTMB11- 45). Төслийн талбайд аудит хийх үед тус булаг нь энэ байрлалын дээд 

налуугаас 100 метрт аллювийн хурдсанд уусан алга болж байсан (Зураг 5.3). 

 

Зураг 5.3: OTMB11-45 мониторингийн байршлын дээд налуу дахь аллювийн хурдаст гадаргын 

усны урсац нэвчиж байна  

Өмнө нь дурдсаны дагуу Байгаль орчны хэлтэс Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн 

тохируулга хийх төсөлтэй холбоотой гарах үр дүнд хоёр долоо хоногт нэг удаа үнэлгээ хийж байна. 

OTMB11-45-ын 2012 оны 5 сараас одоог хүртэлх гарсан мониторингийн дата мэдээллийг Зураг 5.4-д 

харуулав. 2013 оны 4 сарын эхээр барилгын ажил эхлэхэд усны түвшин огцом нэмэгдсэн болох нь 

ажиглагдаж байна. Тэр үед Ундай голын аллювийн сувгаас гарч буй хөрсний усны урсгал нь хойд 

тусгаарлах далангийн дээд хэсгийн налууд чиглэн урсаж далдхоолойгоор дамжин улмаар УЛТ-ын 

урд талд байрлах Ундай голын аллювийн гадаргууд ил хоолойн тусламжтайгаар гадагшилж байна. 

Барилгын үеийн эхний  усны шавхалтын хэмжээ ойролцоогоор 6 l/сек байсан ба 2013 оны 5 сард 

хамгийн дээд цэг буюу  54 l/сек хүрсэн байна. Зун болон намрын барилгын улиралд хэд хэдэн удаа 

хур тунадас  орсон байна. 2013-2014 оны өвөл гарсан дата мэдээллээс харахад гүний усны түвшин 

тогтворжиж газрын гадаргаас доош 1 метр байсан байна. OTMB45-11-н усны түвшинд гарсан 

сүүлийн үеийн өсөлт нь гадаргын мөс хайлснаас болсон ба аллювийн хурдас дахь уст давхаргыг 
нэмэгдүүлсэн байна.  
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Зураг 5.4: OMB11-45 – усны түвшний дата мэдээлэл (2012 оны 5 сар – 2014 оны 3 сар) 

OMB11-45-ын доод налуу дахь мониторинг хийх дараагийн цэг нь УЛТ-аас урагшаа 4 км-т орших 

Хөх Хад байгалийн булаг юм. Энэ булгийн усны гүний түвшингийн датаг Зураг 5.5-д харуулав. 

Тэмдэглэл хийх ажил завсардсан мөн өвлийн улиралд (хөлдсөн нөхцөлд) бодит хэмжигдэхүүн хийх 

хүндрэлтэй байдагын тус дата нь зарим талаараа хязгаарлагдмал юм. 

 

 

Зураг 5.5: Хөх Хадны усны түвшингийн дата мэдээлэл (2012 оны 5 сар – 2014 оны 3 сар) 

Хөх Хаднаас цаашаа Ундай голын сувгийн гүехэн аллювийн хурдаст мониторинг хийх дараагийн 

цэгүүд нь OMB11-22/OMB11-23 бөгөөд хоёулаа УЛТ-аас урагшаа ойролцоогоор 5 км-т байрладаг. 
Эдгээр дата цэгүүд нь Ундай голын Баруун сувагтай нийлэх хэсгийн доор байрладаг учраас орон 
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нутгийн үерийн уснаас үүдэн усны түвшин нэмэгдэж болзошгүй. OMB11-23 худгаас гарсан дата нь 

OMB11-22-ын дата мэдээлэлтэй адилхан гарч байгаа бөгөөд тэдгээрийг Зураг 5.6-д харуулав. 

 

Зураг 5.6: OTMB 11-23-наас гарсан усны түвшингийн дата мэдээлэл (2012 оны 5 сар – 2014 оны 3 

сар) 

Одоогийн булгийн гадаргын хэмжээ нь ойролцоогоор 17,000 м2
 байгаа учраас ус гадагшлуулах 

цооногийн байрлал доорх системд ууршилтын алдагдал үүсэх магадлалтай юм. Системийн энэ 

алдагдлыг саармагжуулах нэг хэлбэр нь ОТ-н барилгын өмнөх үеийн түвшинтэй холбоотойгоор их 

хэмжээний гүний усны урсгалыг системд чиглүүлэн урсгалыг нь өөрчилж эргүүлж татах явдал юм. 

ОТ нь УЛТ-ын урд үүссэн ил булгийн усанд сар бүр мониторинг хийсэн бөгөөд шинжилгээний үр 

дүн нь Монголын Ундны Усны Стандартад (MNS 900-2005) нийцэж байна гэж гарсан байна. Нийт 

хатуулгын хэмжээ болон цахилгаан дамжуулах чанар нь уугуул Бор Овоо булгаас доогуур 

үзүүлэлттэй гарсан нь гадаргын усны чанар ерөнхийдөө сайжирч байгааг харуулж байна. 

Хүснэгт 5.1: Бор Овоо булгийн усны ерөнхий чанарыг одоогийн түр зуурын булгийн устай 

харьцуулах нь  

Параметр үзүүлэлт Бор Овоо булаг  УЛТ-ын урд байрлах одоогийн түр 

булаг (1)
 

Хатуулгын хэмжээ (ХХ) – мг/л 470 (2) 370 

Цахилгаан дамжуулах чадвар (ЦДЧ) – нэг 

мерт дэхь цахилгаан дамжуулалтын нэгж 

буюу сейменс 

1,500 584 

(1) 
2013 оны 4 сараас 10 сар хүртэлх хугацаанд авсан дээж сорьцын дунджаар 

 

(2)лабораторийн шинжилгээний үр дүнд үндэслэн тогтоов; төслийн талбайн гүний ус болон гадаргын усанд дахь 
ердийн хатуулаг/цахилгаан дамжуулах чадварын  харилцан хамаарлын хүчин зүйлсэд үндэслэн урьд өмнө нь өндөр 

байсан байж болзошгүй. 

5.1.2.3 Одоогийн Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх ттөслийн 

нөлөөллийн үнэлгээ 

БОННҮ-ний 5-р Бүлгийн 5.4.2-р хэсэгт ийнхүү дурьджээ: “Голдирол өөрчлөх зураг төслийн гол 

зорилго нь тухайн усан сангийн системийн гадаргын болон өнгөн хөрсний доорхи урсгалыг хадгалан 
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голдирол өөрчилсөн урсгалыг түр зуурын урсгал ус руу үр ашигтайгаар дахин нийлүүлэх явдлыг 
хангах замаар голын голидрол өөрчлөлтийн хор хөнөөл, нөлөөллийг бууруулан зохицуулахад оршино. 

Нэн ялангуяа өнгөн хөрсний доорхи усны урсгалын зураг төсөл нь голдирол өөрчлөхтэй 

холбоотойгоор гүний ус нь орлуулж буй булаг болон дамжуулах хоолойн хооронд ууршин алга 

болохгүй байх нөхцлийг хангаж байгаа юм. ” 

Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийг есөн сарын гаруй 

хугацаанд хэрэгжүүлж дууссан ба ихэнх хугацаа нь өвлийн саруудад голын ус хөлдсөн үед байсан. 

2013 оны зуны нэлээд их хугацаанд УЛТ-ын доорх гүний усны системд Ундай голыг хамгаалах, 

голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн барилгын ажил эхлэх үетэй харьцуулахад илүү 

их хэмжээний ус ялгаруулж байсан. Үүний үр дүнд Ундай голын аллювийн  систем нь нэгэн жигд 

нөхцөл болон жилийн циклийн турш (үүнд зуны улиралд тогтвортой нөхцөлд ус ялгаруулж буй 

хэмжээ орно)-д хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэхийг бүрэн ойлгохын тулд илүү их цаг хугацаа 

шаардлагатай.  

Рио Тинтогийн Технологи, Шинэчлэлийн Групп Ундай голын голидролыг өөрчлөх - “Шинэ Бор Овоо 

булаг” Усны нөөцийн нөлөөллийн үнэлгээ”хэмээх нэртэй дотоодын санамж бичгийг 2014 оны 3 сард 

боловсруулан гаргасан байна. Тус санамж бичигт байгаа мэдээллийн дийлэнх хувь нь тухайн 

мэдээллийг үндэслэлтэйгээр тайлбарласан ба гүний усны асуудлыг шийдэх баталгаатай загвар 

гаргасан байна. Энэхүү санамж бичгийг Зээлдүүлэгчдээр хянуулж, ОТ Төслийн зүгээс гаргасан гол 

дүгнэлтүүд болон тайлбарыг хэр үндэслэлтэй эсэхийг баталгаажуулах хэрэгтэй гэж БОНБДЗ зөвлөж 

байна. Нэн ялангуяа, Зээлдүүлэгчид Ундай голын усны системд байгаа гүний усны хэмжээтэй 

холбоотой дүгнэлтүүдийг ОТ-н барилгын үйл явц эхлэхээс өмнөх үетэй харьцуулж эцсийн байдлаар 

хүлээн зөвшөөрөх эсэхээ шийдвэрлэх шаардлагатай. Ундай голын гүний усны систем нь байгалийн 

эмзэг нөөц бөгөөд ОТ-н барилгын үе шатны өмнөх үетэй харьцуулахад тус системд ямар нэгэн 

сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байгаа эсэхийг тогтоож хянуур хандах хэрэгтэй. 

Зураг 5.4-д харуулснаар хамгийн ойр байгаа мониторингийн цэгийн доод налуу дахь (OTMB 11-45) 

усны түвшин 2012 оны зуны эхний дата мэдээллээс харахад усны урсгалын чиглэл өөрчлөхөөс 

өмнөх үеийн хэмжээнээс илүү өндөр байна. Гэхдээ энэ үед Төслийн барилын үйл ажиллагаа эхэлсэн 

байсан бөгөөд ОТ-н барилгын кэмпийг усаар хангахын тулд Ундай голын гүний усны системээс ус 

шахаад эхэлчихсэн үе юм. Бор Овоо булаг аажмаар хатаж ширгэснээс харахад тэр үед Ундай голын 

усны системд сөрөг нөлөө аль хэдийн үзүүлээд эхэлчихсэн болох нь ажиглагдаж байна. Тиймээс 

УЛТ-аас доорх усны түвшний гүнийг тодорхойлох дата мэдээлэл нь ОТ-н барилгын өмнөх үеийн 

суурь нөхцлийг тусгаж харуулахгүй байна. Мөн Хүн Хад булгийн (Зураг 5.5) усны түвшин буурсан 

хандлагатай байна. УЛТ-аас урагшаа 5 км-т байрладаг OMB11-23 мониторингийн цэгт мөн усны 

түвшин буурах хандлагатай байгаа нь тус газар сүүлийн хэдэн жил цаг уурын байдал  хуурай 

байгааг харуулж байна.  

Зураг 5.4 - Зураг 5.6-д харуулсан дата мэдээллээс харахад гүний усны түвшин  нааштай гарсан хэдий 

ч одоогийн явуулж буй Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төсөл 

нь Ундай голын суваг дахь гадаргын усны урсгалыг урт хугацаанд тогтоон хадгалж буй нь үр 

дүнтэй эсэхэд бүрэн дүгнэлт гаргахад нэлээд цаг хугацаа шаардлагатай. Урд тусгаарлах далангийн 

байршлын доорх Ундай голын хэсэгт ОТ Төслийн барилгын өмнөх үеийн талаарх суурь дата 

мэдээлэл хангалтгүй байна. Мөн УЛТ-ын доорх аллювийн зузааны талаар нарийвчилсан дата 

мэдээлэл хангалтгүй байгаагаас гадна ес гаруй сарын хугацаанд УЛТ-ын доорх нэг  мониторингийн 

цэгээс дата мэдээлэл авсан (эдгээр 9 сарын ихэнх нь ууршилт хамгийн бага явагддаг өвлийн хүйтэн 

саруудад хийгдсэн) зэрэг нь бүрэн дүүрэн дүгнэлт хийхэд учир дутагдалтай юм. Тиймээс Хүн Хад 

булаг болон ОТ төслийн талбайн доод налууд байрлах бусад булгуудыг урт хугацаанд ашиглах 

боломжтой байдал болон Ундай голын мониторингийн цэгүүдээс авсан гүний усны урт хугацааны 

дата мэдээлэл зэрэг дээр үндэслэн Ундай голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга 

хийх төсөл (бүрэн баригдсан Ундай голын Голидролыг өөрчлөх төсөл) хэр амжилттай хэрэгжүүлж 

байгааг үнэлнэ.  

Зарим оролцогч талууд одоо байгаа түр булгийг БОННҮ-д тодорхойлсны дагуу Ундай голын 

голидролыг өөрчлөх өөр нэг хувилбар гэж үзэж болох юм. Тиймээс БОННҮ-ний Байгаль орчин, 

нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд заасны дагуу эцсийн зураг төслийн зөрчилтэй байгаа 

шалгуурыг шийдвэрлэхийн тулд ӨМ-ийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна (Тэмдэглэл: 2014 

оны 5 сарын 20-нд тус ӨМ-ийг хэрэгжүүлсэн). ӨМ-ийн процессыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

Зээлдүүлэгч нар Ундай голын голидролыг өөрчлөх- “Шинэ Бор Овоо Булаг” Усны Нөөцийн 
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Нөлөөллийн үнэлгээ” санамж бичгийг хянах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Хиймэл булгийн биологийн 

олон янз байдал болон экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх үр нөлөөний талаар 5.9.3-р хэсгээс харна 

уу. Мөн Ундай голын голидролыг өөрчлөх ажилтай холбоотой оролцогч талуудтай хэрхэн хамтарч 

ажилласан талаар 6.4.2.1-р хэсгээс харна уу. 

5.1.2.4 Өмнөговь аймгийн усны хэрэглээ  

ОТ компани нь тухайн бүс нутгийн хэмжээнд ашиглах усны хэрэглээний тогтвортой загварыг 
боловсруулж гаргахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монгол улсын Засгийн Газар, төрийн бус 

байгууллагууд болон Өмнөговь аймгийн бусад төрийн болон хувийн ус ашиглагч байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах үүрэг хүлээсэн. Энэ үүргийнхээ хүрээнд ОТ дараах үйл ажиллагааг явуулсан 

байна: 

− Өмнөговь аймгийн ус, уул уурхай, орон нутгийн үйлдвэрлэлийн талаарх дугуй ширээний 

уулзалт. Тус бүс нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд усны 

менежмент болон оролцогч талуудын оролцоотой холбоотой үйл ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулахад гол суурь болж буй уг санаачилгыг ОТ компаниас идэвхтэй дэмжиж 
байна. 

− ОТ-н Усны асуудал хариуцсан Ажлын хэсгийн гишүүдэд зориулан явуулсан ОУСК-ийн Гүний 

усны менежментийн сургалт. Өмнө Говьд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахтай 

холбоотой гүний усны менежментийн суурь зарчмын талаарх сургалтыг 2013 оны 10 сард 

зохион байгуулсан. Тус сургалтанд ОТ-н Усны асуудал хариуцсан Ажлын хэсэг, орон 

нутгийн засаг дарга нар болон засгийн газрын дээд албан тушаалтнууд оролцсон. Уг сургалт 

нь гүний усны талаар нийтлэг ойлголттой болгох, мөн энэ асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг 
явуулж мэдээлэл солилцох зорилготой байсан. 

− Монголын улсын усны нөөцийн менежментийн зорилтот дүгнэлт - бага хурал. Монгол 

услын Засгийн Газар болон 2030 Усны Нөөцийн Группийн ивээн тэтгэсэн тус бага хурал 

2013 оны 11 сард зохион байгуулагдсан. Уг бага хурлын ерөнхий зорилго нь Монгол улсын 

усны нөөцийн тогтвортой менежментийн талаар боломж бололцоог эрэлхийлэхэд оршиж 
байсан. 

− “Говийн бүсийн усны нөөц – уул уурхайн хөгжил” бага хурал. Уг бага хурлыг Дэлхийн усны 

өдрийг тохиолдуулан Монгол улсын Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яамны 

санхүүжилтээр  2014 оны 3 сард Даланзадгад суманд зохион байгуулсан:  Тухайн бүс нутагт 

үйл ажиллагаа явуулж буй бүх уул уурхайн компаниуд, орон нутгийн засаг дарга нар болон 

засгийн газрын дээд албан тушаалтан зэрэг 150 гаруй оролцогчид тус хуралд оролцсон.  

− “Байгаль орчинд ээлтэй уул уурхайг хөгжүүлэх нь” бага хурал. “Говийн Бүсийн Усны Нөөц 

- Уул Уурхайн Хөгжил” хуралд оролцсон оролцогчидтой адилхан хүмүүс  тус бага хуралд 

оролцов. 

ОТ-н оролцсон өөр бусад арга хэмжээнд Монгол Улсын Бизнесийн Зөвлөл (Байгаль Орчны Ажлын 

Хэсэг), Ногоон Хөгжлийн Үндэсний Форум, Монголын Ирээдүй зэрэг үйл ажиллагаанууд орж 

байна.  

5.1.2.5 ОТ-н Усны хэрэглээ ба хамгаалалт 

ОТ Төсөл нь бүс нутгийн Гүний Хоолойн давсархаг уст давхаргын бүсэд суурилуулсан 28 

үйлдвэрлэлийн худгаас өдөрт нэг секундэд ойролцоогоор 870 литр (өдөрт 75,000 м3
) ус татаж авах 

зөвшөөрөлтэй юм. 2013 онд татаж авсан нийт гүний усны хэмжээ 11,392,209 м3
 буюу өдөрт 

ойролцоогоор 31,200 м3
 байсан. Одоогоор төслийн хамгийн их ус зарцуулдаг хэсэг бол баяжуулах 

үйлдвэр бөгөөд хэрэглэсэн усны ихээхэн хэсгийг дахин боловсруулж цэвэрлэх арга хэмжээ авч 

байна. Одоогоор баяжуулах үйлдвэрт хэрэглэсэн усны 83,58%-ийг дахин боловсруулж байна. 

Ерөнхийдөө төсөл нь дахин боловсруулах үр бүтээмжийн хэмжээ 83.47% -тай явж байгаа бөгөөд 

гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн босго шалгуур нь 80%-аас дээш байх шаардлагатай юм. ОТ нь 

одоогийн ашиглалтын гүйцэтгэлд зураг төслийн шалгуур, нэн ялангуяа ХХБ-ын зураг төсөл, зохион 

байгуулалттай харьцуулан үнэлгээ хийж байна. Уг үнэлгээг хийж дууссаны дараа  төслийн талбайн 

усны балансын хяналтыг улам өргөжүүлж. цаашид хэрхэн сайжруулах боломж бололцоо болон , цаг 
уурын өөрчлөлтийн улмаас гарах нөлөөлөл зэргийг дэлгэрэнгүй  оруулна.  

5.1.2.6 Усны мониторинг  
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ОТ төслөөс 378 цооног, 125 малчны худаг, 10 байгалийн булгийг хамарсан  усны мониторингийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Эдгээр мониторинг хийх цэгүүдэд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, 

Манлай, Цогтцэций сумууд болон Дундговь аймгийн Өлзий сумын байршлууд орж байна. Байгаль 

орчны хэлтсийн явуулж буй үнэлгээгээр одоогийн байдлаар малчдын худаг болон байгалийн булагт 

шууд болон шууд бус нөлөөлөл үзүүлсэн зүйл байхгүй байна гэж тогтоосон хэдий ч тус хэлтэс нь 

ямар нэгэн харилцан хамаарал байгаа эсэхийг тодорхойлохоор усны түвшингийн дата мэдээлэлд 

мониторинг үргэлжлүүлэн хийсээр байна. Усны түвшин буурах эсвэл усны чанарт өөрчлөлт гарсан 

зүйл ажиглагдсан тохиолдолд малчны худагт үнэлгээ хийх шаардлагатай ба үүнд биечлэн очиж 

шалгалт хийх, тухайн худгийн эзэнтэй уулзах зэрэг ажил орно. Төслийн ямар нэгэн нөлөөлөл 

тогтоогдсон  тохиолдолд ОТ компаниас тэдгээрийг засаж залруулах арга хэмжээ авах үүрэгтэй. 

2013 онд Гүний Хоолойн уст давхаргын баруун урд булангаар дайран гардаг Халив голын аллювийн 

системд суурилуулсан малчны гурван гүехэн худгийн нөхцлийн талаар малчид санаа зовоож буй 

асуудлаа илэрхийлсэн. Халив гол дахь тэдгээр малчны худгууд нь Гүний Хоолойн усны цооногийн 

талбайгаар хөндлөн гарсан Халив голын дээд налуу хэсэгт байрладаг байна. Халив голын дээд 

хэсгийн аллювийн хурдас нь нимгэн мөн учраас эдгээр худгууд нь цаг уурын өөрчлөлтөнд их 

өртөмтгий бөгөөд ус зайлуулах сав газар нь Ундай голын голын ус зайлуулах сав газар зэрэг бусад 

системтэй харьцуулбал уурших тал дээр хязгаарлагдмал юм. Халив голын малчны гурван худагт 

үнэлгээ хийсний дараа усны түвшинд орсон өөрчлөлт нь малчны худгийн хэрэглээ болон тухайн бүс 

нутагт сүүлийн үед цаг агаарын байдал их хуурай байсантай холбоотой болохыг тогтоосон байна. 

Энэ мэдээллийг нэгтгэн 2014 оны 3 сарын 5-нд Ханбогд суманд хийсэн олон нийтийн хурлын үеэр 

илтгэсэн байна. 

Одоогийн байдлаар 29 малчин өрх Хамтын оролцоотой мониторингийн хөтөлбөрт хамрагдаж 

байгаагаас 11 нь Ундай голын систем дотор, 8 нь Халив голын ус зайлуулах сав газарт, 6 нь ОТ-ГС 

зам дагуу, 4 нь Гүний Хоолойн ус зайлуулах сав газарт тус тус байна. Тус хөтөлбөрийн дагуу 

цуглуулсан дата мэдээллийг Төслийн зүгээс цуглуулж буй дата мэдээлэлтэй хамт үнэлсэн байна.  

2013 онд ОТ-ын Худаг нөхөн сэргээх хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 39 малчны худгийг нөхөн сэргээж, 

117 малчин өрхийн усан хангамжийг сайжруулсан байна. Сүүлийн гурван жилд тус хөтөлбөрийн 

хүрээнд нийтд 64 худгийг нөхөн сэргээсэн байна. Худаг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны үр дүнг 
олон нийтэд ил тод, бичмэл хэлбэрээр гаргасан материалаар дамжуулан мэдээлсэн бөгөөд БОНБДЗ-

ийн Аудитын багийн малчид, засгийн газрын ажилтнуудтай хийсэн уулзалт, ярилцлагаар оролцогч 

талууд энэ ажлын үр дүнд сэтгэл хангалуун байсан юм (дэлгэрэнгүй мэдээллийг 6.3.2.3-р бүлгээс 
харна уу). 

Үерийн мониторинг нь Усны мониторингийн төлөвлөгөөний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. ОТ Төсөл 

нь УЛТ-н дотор болон гадна Ундай Голын суваг, Гүний Хоолойн бүсэд нийтдээ 8 үер хэмжигч 

багана суурилуулсан байна (Зураг 5.7). Усны хурдыг тооцоход хэрэглэх олсоор уясан хөвүүртэй сал 

зэрэг нэмэлт тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан бөгөөд эдгээрийг үе гарсан үед хэрэглэх 

боломжтой юм. ОТ Төслийн үерийн мониторинг хийх ажлын стандарт журмыг УНМТ-нд 

тодорхойлсон үерийн мониторинг хийх журмыг тусгахаар шинэчилж байна; 2014 оны 5 сарын 

сүүлээр тус журмыг шинэчилж дуусахаар төлөвлөж байна. “голын урсцыг хянах  ” түр журмыг 
ашиглан үерийн мониторинг хийж байна. 
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Зураг 5.7: Ундай голын салаа Будаа голд суулгасан үер хэмжигч багана  

УМТ-ний 3.4.3-р бүлэгт Ундай голын сувгийн дагуу болон УЛТ-ын доод налуугийн дагуу үүссэн 

байгалийн булагт мониторинг хийх журмыг тодорхойлсон. Одоогоор Төслийн зүгээс эдгээр 

булгуудад суурилуулсан модон цэгээс зураг авах, булгийн үзүүлэлтэд чанарын үнэлгээ (жишээ нь 

тогтсон ус, ус нэвчсэн эсвэл  хуурай тунамал чулуулаг байгаа эсэхийг ажиглах) хийх зэрэг аргаар 

сар бүр мониторинг хийж байна. Гэхдээ УМТ-д дараах зүйлсийг тусгайлан тодорхойлсон: Үүнд  (1) 

сар бүр тогтсон цэгээс зураг авахын тулд булаг тус бүрд бетон багана барьж байршуулах; (2) 

шаталсан нарийн хэмжүүртэй багаж ашиглан булгийн гүнийг хэмжих; (3) булгийн гадаргын талбайг 
нүдээрээ харж ажиглан тооцоолох.  

Ховор байгалийн булагт дэд бүтэц барьж байгуулах мөн тус газарт нэвтрэх нь соёлын эмзэг асуудал 

юм. Төслийн орон нутгийн хэлтэс нь УМТ-р хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийн тулд байнгын багана 

тэмдгийг байрлуулах мөн  булагт нэвтрэн орох тал дээр соёл, заншлын хувьд хэрхэн хүлээн авах 

талаар судалж байна. 

5.1.2.7 Гүехэн болон гүн уст давхаргын харилцан хамаарал 

Уст давхарга холбогдсон тохиолдолд бууруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь Усны Нөөцийн 

Менежментийн Төлөвлөгөөнд (WR-04) заасан шаардлага юм (WR-04). Өмнөх тайланд мэдээлснээр 

Гүний Хоолойн бүсийн уст давхаргын ойр орчимд хоорондоо нийлсэн хайгуулын цооногууд гаргаж 

ус татах хандлага байна. Орон нутгийн иргэдтэй битүүмжлэх аргачлалын талаар сайтар 

зөвлөлдсөний эцэст зургаан хоорондоо нийлсэн  цооногийн гурвыг нь 2013 онд битүүмжилсэн 

(битүүмжилсэн худагт GHW5x1, GHW6x1, GHEB-02 орж байна). Битүүмжлэх шаардлагатай 

цооногуудын тоонд дараах худгууд орж байна: GHW14x1, GHEB-08, CGHW4x6. Энэхүү үйл 

ажиллагаанд оролцсон бүх талууд битүүмжлээгүй үлдсэн гурван худгийг битүүмжлэхээсээ өмнө 

битүүмжилсэн байгаа гурван худгийн үзүүлэлтэнд мониторинг хийхийг хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн 

Гүний Хоолойн бүсэд байршилтай гидрогеологийн холбоотой хайгуулын цооногууд өөр байгаа 

эсэхийг олж тогтоож, дүн шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг Ханбогд сумын Засаг Дарга байгуулсан. 

Иймэхүү хайгуулын 300 гаруй цооног байгаагаас 30-ыг нь камерын шинжилгээнд оруулж 

гидрогеологийн хувьд холбоотой эсэхийг тогтооно. Тус ажлын хэсэг одоогоор хоорондоо хэр гүн 

болон гүехэн холбогдсоныг тогтоох бүрэн хэмжээний үнэлгээ хийж байгаа бөгөөд мөн ийм  

харилцан холбоотой цооногийн хэрэглээг хэрхэн зогсоож битүүмжлэх талаар зөвлөмж боловсруулж 

гаргана. Ундай голын ойр орчмын УЛТ-ын доторх цооногууд хоорондоо харилцан хамааралтай 

болж байгаа нь мөн тогтоогдсон байна. Доор дурдсанчлан, УЛТ дотор байрладаг хоорондоо 

харилцан холбоотой цооногийг битүүмжлэх буюу өөр ашигтай хэлбэрээр хэрэглэх (жишээ нь эдгээр 

цооногийг гүний усанд хэмжилт хийх зориулалтаар ашиглах гэх мэт) Ажлын хамрах хүрээг ОТ 

компаниас боловсруулж гаргасан. 

5.1.2.8 Гидрогеологийн судалгаа 

Гүний Хоолойн худагт зориулан гүний усны загварыг шинэчлэх ажил 2013 оны 12 сард дууссан. 

Ханбогд сумын тогтвортой усан хангамжийг бий болгох гидрогеологийн судалгаа хийгдэж байна. 
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“Гүний усны загвар ба Гүний худаг гаргах хувилбар – Ханбогд сумын сав газар” тайланг 2013 оны 12 

сард эцэслэн гаргасан байна. Энэхүү тайланд цооногуудын суурилуулалтын зураг төсөл гаргах 

ажлыг удирдан чиглүүлэх гүний усны загварыг оруулсан. Уг суурилуулах ажлыг саяхан гүйцэтгэж 

дууссан байна.  

ОТ нь одоогоор Гидрогеологийн зөвлөх үйлчилгээний ажлын хамрах хүрээг бэлтгэж байгаа бөгөөд 

тус ажлын хүрээнд дараах хэд хэдэн тодорхой ажлууд орно: 

1. Шаардлагатай үед гидрогеологийн ерөнхий дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх; 

2. ОТ-ын бүсийн гидрогеологийн загварыг шинэчлэх; 

3. Мэдээллийн сангийн менежмент, чанарын баталгаа, хяналт, сургалт ба тайлан тавихад 

тавигдах шаардлагууд зэргийг багтаасан Усны мониторингийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд туслах; 

4. Мониторинг хийх нэмэлт цооногуудыг суурилуулах ажлыг удирдаж хянах;  

5. Гидрогеологийн мониторингийн үр дүнг жил бүр хянах. 

Гидрогеологийн зөвлөх үйлчилгээний ажлын тендерийг 2014 оны зун зарлах бөгөөд тухайн жилийн 

эцэст хэрэгжүүлнэ. УНМТ-д заасан байршлуудад мониторинг хийх нэмэлт худгуудын өрөмдлөг 
хийх, суурилуулах ажлын хамрах хүрээг тусад нь боловсруулж гаргасан байна. Энэ ажлыг 2014 онд 

хийхээр төлөвлөж байна. 

Хөрсний доройтлын судалгааны Ажлын чиглэл (АЧ) мөн бэлтгэж байгаа бөгөөд үүнд усны хоолой, 

булаг, малчны худаг, голын гарцын элэгдэлд мониторинг хийх ажлууд багтаж байна. Ундай голын 

сувгийг хөндлөн дайраад ОТ-н Дулааны Төв Станц хүрэх замын гадаргын усны урсгал болон 

аллювийн хурдаст үзүүлж болзошгүй ямар нэгэн нөлөөг хамгийн сүүлд дурдсан АХХ-д оруулахыг 
БОНБДЗ зөвлөж байна. Энэ ажлыг 2014 онд хийж дуусгахаар төлөвлөж байна.  

5.1.2.9 Ундны ус болон цэвэршүүлсэн ус 

Төсөл нь ундны ус болон цэвэршүүлсэн усны хувьд Төслийн Стандартад тусгасан үүрэг хариуцлагаа 

биелүүлэх шаардлагатай. Эдгээр Төслийн Стандартуудыг Усны Менежментийн Төлөвлөгөөний 

Хавсралт А-ийн Хүснэгт A1 болон A2-д тус тус тодорхойлсон байна. ОТ нь саяхан дотоодын 

магадлан итгэмжлэгдсэн лабораторуудад дүн шинжилгээ хийсэн ба тус шинжилгээгээр эдгээр 

хүснэгтүүдэд тодорхойлсон тодорхойлогч хүчин зүйлүүд буюу хууль ёсны параметр 

үзүүлэлтүүдийг бүрэн тодорхойлох хүчин чадалтай лаборатори одоогоор Монголд байхгүй байгааг 
баталсан бөгөөд бүрэн дээж сорьц авч чадахгүй байна. Өөр улс оронд байгаа лабораториос 

үйлчилгээ авах тохиолдолд тээвэрлэлтийн хугацаа болон тэдгээртэй холбогдон сорьцууд хүлээгдэх 

асуудлууд гарах талтай юм. Дотоодын лабораторийг үргэлжлүүлэн ашиглахын тулд шалгах 

параметр үзүүлэлтүүдийн тоог багасгах ӨМ хийх хэрэгтэй. Оруулаагүй хассан параметр 

үзүүлэлтүүдэд гарах магадлалгүй буюу аль эсвэл шаардлагагүй параметр (жишээ нь уран гэх мэт) 
үзүүлэлтүүд орох ёстой.  

Цэвэршүүлсэн усны өмнөх дата мэдээлэлд химийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээ (COD) Төслийн 

Стандарт хэмжээнээс их гарсан гэж заасан байна. Энэ асуудлын шалтгааныг тогтоохын тулд ОТ 

компани дотоод судалгаа шинжилгээ хийсэн бөгөөд цэвэршүүлсэн ус нь давсархаг шинж чанартай 

учир өмнөх лабораторийн үр дүнг гажуудуулсан гэж тогтоожээ. Цэвэршүүлсэн усанд хийсэн 

хээрийн сорил нь химийн хүчилтөрөгчийн хэрэгцээний хувьд Төслийн Стандарт хэмжээнд нийцсэн 

гэж тогтоосон.  
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5.1.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Ус болон аягдал усны менежмент 

M1.1 Уурхайн лицензэт талбайгаас (УЛТ) гадна хийгдэхээр төлөвлөгдсөн Ундай голын 

голидролыг өөрчлөх төслийн ажил зохих захиргааны зөвшөөрлөөс (зайлшгүй 

шаардлагатай байгаа Газар ашиглалтын зөвшөөрөл) болон хойшлогдож байна. 
Одоогийн системийг түр зуурын гэж үзэж байгаа боловч зайлшгүй шаардлагатай 

газар ашиглалтын зөвшөөрөл хэзээ олгогдож төслийн ажлыг БОННҮ-д заасны дагуу 

хэрэгжүүлэх боломжтой болох нь тодорхой бус байна. БОННҮ-нд заасанчлан Ундай 

голыг хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийн зураг 
төслийн шалгуурт хэд хэдэн шаардлага хангахгүй зүйлүүд байгаа. Ундай голыг 
хамгаалах, голын голидролд хэсэгчлэн тохируулга хийх төслийг хэрэгжүүлэхээс 

өмнө БОННҮ-ий ӨМ хийгээгүй хэдий ч (a) одоогийн Ундай голын голдиролыг 
өөрчлөх бүрэн хэмжээний төсөл нь БОННҮ-д тусгасан үүрэг хариуцлагад 

нийцэхгүй байгаа зүйлсийг шийдвэрлэх; (б) БОННҮ-ний Ундай голын голидролыг 
бүрэн өөрчлөх бүрэн хэмжээний төслийн (тухайлбал УЛТ-н гадна гүйцэтгэх 

ажлууд) зураг төсөл болон барилгын ажилтай холбоотой шаардлагад нийцэхгүй 

байгаа зүйлсийг шийдвэрлэх; (в) саяхан бэлтгэн гаргасан Ундай голын голидролыг 
өөрчлөх- “Шинэ Бор Овоо Булаг”, Усны Нөөцийн Нөлөөлөл”-ийн талаарх санамж 

бичгийг Зээлдүүлэгчээр хянуулах форум зохион байгуулахын (БОНБДЗ-ийн 2013 

оны Аудит) тулд БОННҮ-ий ӨМ-ийг нэн даруй хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

M1.4 Төслийн талбай дээр үерийн мониторинг хийхэд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг худалдаж авсан хэдий ч УНМ-д тодорхойлсон үерийн 

мониторинг хийх журмыг ОТ Төслийн зүгээс хараахан бүрэн хэрэгжүүлээгүй 

байна. Үерийн мониторинг хийх Төслийн Стандартын Ажлын Журмыг УМТ-д 

тодорхойлсон Үерийн мониторинг хийх журмыг тусгаж оруулахын тулд 

шинэчилж байгаа бөгөөд 2014 оны 5 сарын сүүлээр бүрэн шинэчилж дуусах юм 

байна (УМТ, 3.4.4-р хэсэг).  

M1.5 Гүний Хоолойн усны эх үүсвэрийн талбай болон УЛТ дотор гидрогеологийн 

хэсгүүдээрээ холбогдсон хайгуулын цооногууд байгаа гэсэн нотолгоо байна. 

Бүртгэгдсэн зургаан цооногийн гурвыг нь битүүмжилсэн байна. Үлдсэн гурван 

цооногийг битүүмжлэхээр Ханбогд сумаас байгуулагдсан ажлын хэсэг үнэлгээ 

хийж байна. УЛТ-аас гадуурх хоорондоо холбогдсон цооногуудыг битүүмжлэх 

ажлыг үргэлжлүүлэхэд ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж байгаа хэдий ч энэ 

асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна (БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4 сарын Аудит; WR04, 

WR14).  

M1.7 Судалгаагаар хаягдал ус болон ундны усны бүх параметр үзүүлэлтүүдэд 

дотоодын лабораторийн хүчин чадлыг ашиглан шинжилгээ хийх боломжгүй гэж 

тогтоосон байна. Дээж авч шинжилгээ хийх боломжтой бүх параметр 

үзүүлэлтэд БОННҮ-ий ӨМ-ийг хийх шаардлагатай (WR07).  

M2.2 УМТ-д  Ундай голын сувгийн дагуу болон УЛТ-ын доод налуу хэсэгт үүссэн 

байгалийн булагт мониторинг хийх журмыг тодорхойлсон байна. Одоогоор 

Төслийн зүгээс эдгээр булгуудад зураг авах мөн булгийн үзүүлэлтэд чанарын 

үнэлгээ (жишээ нь тогтсон ус , ус нэвчсэн болон хуурай тунамал чулуулаг 
байгаа эсэхийгажиглах) хийх зэрэг аргаар сар бүр мониторинг хийж байна. 
Гэхдээ УМТ-д сар бүр зураг авах тогтсон цэгтэй болохын тулд бетон баганыг 
булаг тус бүрд барьж байршуулах; шаталсан нарийн хэмжүүртэй багаж 

төхөөрөмж ашиглан булгийн гүнийг хэмжих; мөн  булгийн гадаргын талбайг 
нүдээрээ харж тооцоолох ажлыг тусгайлан заасан байна. Ховор байгалийн 

булагт дэд бүтэц барьж байгуулах мөн тус газарт нэвтрэх  нь соёлын эмзэг 
асуудал юм. Төслийн орон нутгийн хэлтэс нь УМТ-р хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэхийн тулд булагт нэвтрэн орон мөн суурин багана тэмдэг байрлуулах  

тал дээр соёл, заншлын хувьд хэрхэн хүлээн авах талаар судалж байна (УМТ 

3.4.3-р хэсэг). 
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M2.3 УМТ болон УНМТ-нд эдгээр төлөвлөгөөнүүдэд заасан үүрэг хариуцлагаа 

биелүүлэхийн тулд ОТ-ын зүгээс явуулах нэмэлт судалгаа, хийгдэх ажлуудыг 
тусгасан байна. ОТ эдгээр төлөвлөгөөнүүдэд заасан үүрэг хариуцлагын хүрээнд 

хэрэгжүүлэх ажлын чиглэлийн баримт бичгийг боловсруулж гаргасан хэдий ч 

гэрээ хараахан хийгдээгүй байна. Ажлын чиглэлд заасан авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээнд нэмэлт хяналтын цооногуудыг өрөмдөж суурилуулах, усны хоолой, 

булаг, малчны худаг, голын түр гарцын элэгдэлд мониторинг хийх, 

мониторингийн үр дүнг хянаж шалгахад гидрогеологийн ерөнхий зөвлөх 

туслалцаа үзүүлэх, чанарын баталгаа, мониторинг хийх нэмэлт цооногуудыг 
суурилуулах ажлыг хянах зэрэг ажлууд орно. Эдгээр судалгаа болон ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэх гэрээг нэн даруй хийж УМТ болон УНМТ-д заасан үүргээ 

төлөвлөсөн хугацаандаа хийж хэрэгжүүлэх нь чухал юм (WMP 5.2, WR14, 

WRm06, WRm11).  

 

 

Ажиглалт– Ус болон хаягдал усны менежмент  

5. Улирлын болон жилийн тайланд нэн ялангуяа малчны худагт үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг 
тусгасан дэд бүлэг гаргаж , дордож буй чиг хандлага ажиглагдсан тохиолдолд ямар арга 

хэмжээ авсан талаар  тодорхойлох нь зүйтэй гэж зөвлөж байна. 

6. Ундай голын сувгаар дайрдаг Уурын зуухны замд үнэлгээ хийж, гадаргын усны урсац болон 

аллювийн чулуулгийн тэжээлд ямар нэгэн нөлөөлөл үзүүлж байгаа эсэхийг тодорхойлно. 

Үүнийг одоогоор батлагдахаар хүлээгдэж байгаа усны сувгийн элэгдлийн мониторингийн 

ажлын хамрах хүрээнд оруулж болно.  

7. УЛТ-ын доорх Ундай голын сувагт  нэмэлт судалгаа хийж,  аллювийн гүн болон газрын гүн 

хүртэлх усны гүний талаар томоохон мэдээллийн санг байгуулахын шаардлагатай гэж 

зөвлөж байна. 

8. Саяхан бэлтгэж гаргасан Ундай голын голидролыг өөрчлөх – “Шинэ Бор Овоо Булаг” Усны 

Нөөцийн Нөлөөллийн Үнэлгээ” санамж бичигт тодорхойлсон гол дүгнэлтүүдийг 
баталгаажуулахын тулд Төслийн оролцогч талууд хяналт хийх хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. 

Нэн ялангуяа Ундай голын системийн одоогийн байгаа гүний усны хэмжээтэй холбоотой 

дүгнэлтийг ОТ-ын барилгын өмнөх үетэй харьцуулсан дата мэдээлэлд хөндлөнгийн хяналт 

хийж тодорхой шийдвэрт хүрэх хэрэгтэй. Үүнийг Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд явуулах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. 

5.2 ЭРДЭСТ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

5.2.1 Төслийн стратеги 

хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө14
 нь хаягдал болон  хөрс чулуулаг, хүдрийн хаягдал, шатсан 

үнс зэрэгтэй холбоотой байгаль орчны нөхцлийг чухалчлан авч үзнэ. Хур тунадас бага, хуурай байх 

нь тэсэрч дэлбэрэх эрсдлийг бууруулах хэдий ч Хүчил үүсгэж болзошгүй эрдэст хог хаягдлыг 
тодорхойлж, тэдгээрийг зөв зохистой  тээвэрлэж хаях асуудлууд нь төслийн стратегийн гол элемент 

юм. Хүчил үүсгэх материалыг хүчил үл үүсгэх  материалтай цуг капсул хэлбэрт оруулна.  Эрдэст 

хаягдлын менежментийн бүтэц нь дараах хэсгээс бүрдэнэ:  Ил уурхайн ойр байрлах хүчил үл үүсгэх 

ба үүсгэж болзошгүй материалын Хаягдал Чулуулгийн Овоолго болон ХХБ. ДТС-аас гарсан шатсан 

үнс нь хүчил үүсгэх чадваргүй материалын тоондорох ба ХЧО дээр капсул хэлбэрт оруулна .  Мөн 

түүнчлэн уурхайн олборлолтын явцад ил уурхайд шилжилтийн материал болон хүдрийн овоолгын 

тусад нь овоолох ба үүнд Ангилагдсан исэлдсэн материал (АИМ) болон бага агуулгатай хүдэр орно. 

Эдгээр материалыг хүчил үүсгэх материалд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн ангилж тээвэрлэнэ. 
Уурхайн 1-р босоо Амны үйл ажиллагааны чулуулгийн овоолго дээрх бүх чулуулгийг ХҮБ 

чулуулагт тооцдог ба олборлолтын эхний үе шатанд Эрдэс хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний  

баяжуулах үйлдвэрт боловсруулж, 1-р босоо амны нөөцлөх талбайг дүүргэхэд ашиглагдана.  

ХЧО болон бусад овоолгуудын хүчиллэг  чулуулгийн урсцын хяналтын стратеги дараах хэсгээс 

бүрдэнэ: 1) Хүчил үл үүсгэх ба үүсгэх боломжтой чулуулгийг  ангилан тусад нь боловсруулах; 2) 

уурхайн ашиглалтын бүсийн усыг барьж хязгаарлах бодлого; 3) Хүчил үүсгэх боломжтой хаягдал 
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чулуулгийн гадаргууг хучсаны дараа хүчил үүсгэх хаягдал чулуулгаар бүрж, хадгалалтын 

бүрхүүлийн системийг байгуулна.  Хүчил үл үүсгэгч ба хүчил саармагжуулагч материалыг уурхайн 

олборлолтын дараах газар хэлбэржүүлэлтэнд хучих материал, тогтворжуулагч болон хүчил 

саармагжуулагч болгон ашиглана. Үе шаттай нөхөн сэргээлт, уурхайн талбайн хучилт, нэн ялангуяа 

ХЧО зэрэг газрыг аюулгүй, тогтвортой байдлаар хэлбэржүүлэхийн тулд тэдгээрийг тухайн нутгийн 

эргэн тойрны газрын гадаргын төрхтэй ижил толгод мэт хэлбэртэйгээр хэлбэржүүлнэ.  

Менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ЭМААБО-ны Ерөнхий Менежер хариуцах үүрэгтэй 

бөгөөд ХҮБ материалыг ангилж, тээвэрлэхэд Ил болон далд уурхайн хэлтсүүдийн оролцоо 

шаардлагатай; ХЧО болон ХХБ-ын бүтцийн тогтвортой байдлыг Уурхайн инженерийн хэлтэс 

хариуцна; Хаягдлын менежментийн баг нь хог хаягдлыг ХХБ-д хаях, гүний усны нөөцийг хамгаалах 

асуудлыг хариуцна. Эрдэст хог хаягдлын менежментийг дараах төлөвлөгөө, журмын дагуу 

хэрэгжүүлнэ: ОТ-н эрдэст хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн урсац болон овоолгын удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх нэгдсэн  төлөвлөгөө; Өнгөн хөрстэй ажиллах  журам; ХХБ-ийн үйл ажиллагаа, засвар, 

хяналтын гарын авлага; Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө. ОТ нь БОНМТ-ний дагуу Эрдэст 

хаягдлын менежментийн үйл ажиллагааны аюулыг тодорхойлж мөн эрсдлийн менежментийг 
хэрэгжүүлдэг.   

5.2.1.1 ХЧО-ын зураг төсөл болон Зээлдүүлэгчийн зөвлөмжтэй холбоотой Эрдэст хаягдлын 

удирдлагын төлөвлөгөө 

ХЧО, хүдрийн овоолгын зураг төсөл болон усны менежментийн асуудлыг Эрдэст хаягдлын 

удирдлагын нэгдсэн төлөвлөгөө-нд баримтжуулсан ба үүнд хүчил үл  үүсгэх материалын Баруун 

овоолго, хүчил үүсгэх боломжтой материалын Урд овоолго, бага агуулгатай  хүдрийн овоолго, 

Ангилагдсан исэлдсэн материалын овоолго, ХХБ-ын шаврын овоолго, ХХБ-ын хаягдал чулуулгийн 

овоолго зэргээс бүрдэнэ. Шимт хөрс болон тунамал материалыг хуулж овоолсны дараа овоолгыг 
налуу өнцөгтэй эцсийн хаягдал болгон байршуулна. Хаягдал чулуулаг болон хүдрийн овоолгод 

хүрсэн усыг нөөцлөхийн тулд гадаргын усыг цуглуулах системийг байршуулсан бөгөөд уг тус 

системээр татсан усыг цөөрөмд хадгалж төслийн үйл ажиллагаанд зориулж дахин ашиглана.   Эцэст 

нь үлдсэн хаягдлын овоолгуудыг тогтвортой, элэгдлийг хянах мөн  нөхөн сэргээх боломжтой 

байдлаар зохих налуугаар ангилна. 

ХЧО болон хүдрийн овоолгын зураг төсөл, усны менежмент нь энд хураангуйлсны дагуу ОУСК-ийн 

Уул уурхайд тавих Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжуудын шаардлагад 

(2007) нийцэж байна. Хаягдал чулуулаг  болон  хүдрийн овоолго нь дэнж маягийн өргөгдсөн шинж 

чанартай байх бөгөөд ингэснээр элэгдэл багатай, тогтвортой байна. Хаягдал чулуулгийн 

геотехникийн шинж чанарт өөрчлөлт оруулж магадгүй бөгөөд энэ нь овоолгын геометр болон хучих 

системд нөлөөлж болзошгүй. Хүчил үүсгэх боломжтой материалыг турших, тусгаарлах, ил гарахаас 

хамгаалах, зохистой хаях   цогц системийг хэрэгжүүлсэн байна. 

ОТ-н эрдэст хаягдал, хүчиллэг чулуулгийн урсац болон овоолгын удирдлагыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн   

төлөвлөгөө нь ХЧО-ын зураг төсөл, усны менежмент болон уурхайн хаалтын үйл ажиллагаануудын 

үндсэн удирдамж болдог. Цаг уурын хуурай нөхцөл болон  шүүрлийн хэмжээ бага учраас хаягдал 

чулуулгийн овоолгоос шүүрэл үүсэхгүй гэж таамаглаж байна. ХЧО-ын тогтвортой байдалд 

мониторинг хийж уурхайг хаахаас өмнө ХЧО-г хучих загварыг туршиж материалын хадгалалт 

(асгарч гоожихгүй байх),  элэгдэлд тэсвэртэй эсэхэд үнэлгээ хийхээр төлөвлөж байна. 

5.2.1.2 ХХБ-ийн загвар ба Зээлдүүлэгчийн зөвлөмжтэй холбоотой Эрдэст хаягдлын удирдлагын 

төлөвлөгөө  

ХХБ-ийнн зураг төслийг Клохн Гриппен Бергер ХК-ийн (КГБ) 2010 онд гаргасан ХХБ-ийнн зураг 
төслийн тайланд баримтжуулсан бөгөөд энэ нь хоёр бассейнтэй байх ба  тунгаагуур цөөрөм дотор 

цэвэршүүлсэн ус цуглуулж хаягдлыг ээлжлэн хуримтлуулан хатааж баяжуулах үйлдвэр рүү явуулах 

зорилгоор бассейн тус бүрийг дотор нь хуваасан байна.  Нэгдүгээр дөрвөлжин бассейны эхний үе 

шат ашиглалтанд орсон бөгөөд ХҮБ материал ашиглан периметр чулуун далан хэлбэрээр барьсан 

бөгөөд шавраар доторлон  шавар хаалт хийсэн байна. Периметр чулуун далангийн нэг тал нь 

ойролцоогоор 2 км бөгөөд усны шүүрлийг хянаж, шүүлтүүрийн шалгуурт нийцэхийн тулд 

бүсчилсэн байна. ХХБ-ийг тэг ус зарцуулалттайгаар ашиглаж байгаа бөгөөд бүх усыг дахин 

хэрэглэхээр хүдрийн баяжуулах үйлдвэрт буцааж ашиглаж байгаа бөгөөд байгаль орчинд ус шууд  

гаргаж хаядаггүй. 
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ХХБ-ийн зураг төсөл болон Эрдэст хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө нь доор хураангуйлсны дагуу 

ОУСК-ын Уул уурхайн Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжийн шаардлагад 

нийцэж байгаа. Монгол улсад зураг төслийн тодорхой шалгуур үзүүлэлт байдаггүй бөгөөд ХХБ-ийн 

зураг төслийн шалгуурыг гаргахад Канад улсын стандартыг (CDA 2007) мөрдсөн. Уг стандартыг 
эдийн засгийн капитал хөрөнгө, экосистем, хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал зэрэг Хаягдал 

хадгалах байгууламж ажиллагаагүй болсон тохиолдолд тэдгээрээс гарч болзошгүй үр дагавар, 

учруулж болзошгүй эрсдлийг үндэслэн тодорхойлсон бөгөөд үер, газар хөдлөлтийн шалгуур 

үзүүлэлтийн удирдамж болдог. Гарч болзошгүй хохиролд үнэлгээ хийснээр уг ХХБ нь үер, газар 

хөдлөлтөнд “дээд зэргийн” тэсвэртэй гэж ангилагдсан байна. ХХБ нь зураг төслийн хувьд газар 

хөдлөлтөнд хамгийн дээд зэргийн тэсвэртэй эсэхийг нь тогтоохын тулд төслийн талбайд зориулан 

газар хөдлөлтийн болзошгүй аюулд үнэлгээ хийсэн байна. Ууршсан хаягдлын зарим хэсгээр хайлах, 

бат бэх чанараа алдах зэрэг нөхцлийг газар хөдлөлтийн тэсвэртэй байдалд дүн шинжилгээ хийхэд 

анхаарч үзсэн бөгөөд тус зураг төсөл нь газар хөдлөлтийн дараагийн аюулгүй байдалтай холбоотой 

хүчин зүйлсийн хувьд шаардлага хангаж байсан. 

ХХБ нь мөн хүчил үүсгэх боломжтой хаягдлыг тусгаарлах арга хэмжээг багтаасан бөгөөд хүчил үл 

үүсгэх материалыг ус гоожихоос хамгаалсан тусгай газарт байрлуулах нөхцлөөр хангагдсан. Чулуун 

далан нь ус асгарахаас хамгаалах, тогтворжуулах нөхцлөөр хангагдсан бөгөөд тус байгууламжийн 

ашиглалтын хугацааны турш хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн системээр хангагдсан. 

ХХБ-ийн зураг төслөөр үерийн боломжит дээд хэмжээнд  үнэлгээ хийсэн бөгөөд үер гарсанүед усан 

дээрх тавцан ашиглах шаардлагатай юм. Үнэлгээгээр нийт 1:1,000 жилийн хугацаанд үерийн 

боломжит дээд хэмжээ 1/3 хувь байсан бөгөөд энэ тохиолдолд хамгийн багадаа 1 метрийн усан 

дээрх тавцан шаардлагатай. Уурхай хаагдсаны дараа ХХБ  нь хур тунадасны боломжит дээд хэмжээ 

болох 24 цагт 347 мм хур тунадасыг зохицуулах чадвартай юм. . Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
“CDA” буюу Канадын стандартад үндэслэн бөгөөд аюулгүй үйл ажиллагаа мөн хаалт, ашиглалтын 

үед усны үр ашиггүй зарцуулалтыг тэг хэмжээнд байлгах нөхцлүүдийг бий болгох үндсэн 

зорилготой юм.  

ХХБ-ийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан барилгын явцад хөндлөнгийн хяналт, физик шинж чанар 

болон усны чанарт мониторинг хийсэн. Одоогоор Голдер Ассошиатис ХХБ-ийн барилгын чанарын 

хяналтын үйлчилгээг хийж байгаа бөгөөд үүнд байгууламж дотор хаягдлыг байрлуулсан байдалд 

үнэлгээ хийх ажил багтаж байна. “KCB” зураг төсөлтэй  холбоотой ХХБ-ийн барилгын ажилд 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийж баталгаажуулж байна.  

Голдер Ассошиатис компани нь ХХБ-д хаягдал хадгалах байдлыг (энэ нь усны менежмент, 

хаягдлын нэвчилт, хаягдлын далангийн тавцан, барилгын ажлын дэс дараалалд нөлөөлдөг) 
шийдвэрлэх үүднээс ХХБ-ийн зураг төслийн  өөрчлөлтийг үнэлэх ажлын хүрээнд инженерчлэл, 

технологийн дүн шинжилгээ хийж байна.  Голдер Ассошиатис компани ХХБ-н далангийн зураг 
төсөлд дараах өөрчлөлтийг оруулахаар бэлтгэж байна: (1) хойд, урд периметрийн дагуу далангийн 

дээд болон голын өргөгдсөн хэсгий авах,  ба далангийн доод талын хэсгийг бүх талаас нь өргөнө 

(нөхөн сэргээлтийн цөөрмийн дагуух зүүн талын периметрийн хамгийн анхны зураг төсөлтэй 

ойролцоо); (2) бүх периметрийн дагуу ХХБ-ийн далангийн дээд хэсэгт  хэд хэдэн шүүлтүүрийн 

бүсийг байгуулах.  

Төслийн талбайн Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд ХХБ-ийн үйл 

ажиллагааны доголдол гарч болзошгүй нөхцөл байдал болон  осол зөрчлийнтөрлийг тодорхойлсон 

байна. Энэ төрлийн үйл ажиллагааны доголдолд зориулсан онцгой байдлын үед авах хариу арга 

хэмжээний журмыг боловсруулж гаргаагүй байна. ХХБ-ийн 1-р Бассейныг ирэх 5 жилийн хугацаанд  

60 метрийн өндөртэй барихаар төлөвлөж байгаа нь УЛТ-н барилга байгууламжид үер усны аюул 

учруулж болзошгүй бөгөөд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлох дүн шинжилгээ хийж 

онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах хариу арга хэмжээний журмыг боловсруулах 

шаардлагатай байна. 

ХХБ-ийг түр зуур хаах, хаасны дараа мониторинг хийх, бүр мөсөн хаахад нөхөн сэргээлт хийх 

санхүүгийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг Уурхайн хаалтын 

төлөвлөгөөнд (2012 он) тодорхойлсон байна. Уг төлөвлөгөөг уурхайн хаалтын зардлыг тооцох 

тайлангийн хүрээнд ОТ компаниас жил бүр үнэлгээ хийдэг бөгөөд уурхайн төлөвлөлт, уурхайг хаах 

стратеги, өртөг зардал зэрэгт орсон өөрчлөлтийг тусгахын тулд таван жилд нэг удаа хянаж 

шинэчилдэг. 
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5.2.2 Ажиглалт 

Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө болон Өнгөн хөрстэй ажиллах  журмын дагуу барилга, 
уурхайн үйл ажиллагааны хүрээнд өнгөн хөрсийг нөхөн сэргээж нөөцөлсөн. Овоолгын өндрийг  3 

метрээр хязгаарласан бөгөөд чулуулгийн урсцаас болон элэгдэл үүсэхээс хамгаалсан газар 

байрлуулсан. Энэ ажилд мониторинг хийх, дээж авах ажлыг ЭМААБО-ны хэлтэс хийж гүйцэтгэдэг 
ба овоолгын материалыг холбогдох журмын дагуу баримтжуулж тайлагнадаг. Гурван овоолго 

өндрийн хязгаарын хувьд шаардлагад нийцээгүй байсан гэж Байгаль орчны менежментийн 2013 оны 

2-р улирлын тайланд баримтжуулсан байна; Эдгээрийн хоёр нь түр зуурын бөгөөд ХЧО-той 

холбоотой ба нэг нь ХХБ-тай холбоотой. Түр овоолгыг нисэх буудал барих ажилд дахин 

хэрэглэхээр төлөвлөж байна. 
 

Хаягдал чулуулаг (хүчил үл үүсгэх болон хүчил үүсгэх боломжтой), нягтраагүй хөрс хуулалтын 

чулуулаг, бага агуулгатай хүдэр зэргийг олборлолтын үед тусад нь  ангилж Эрдэст хаягдлын 

удирдлагын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу зориулалтын хаягдал болон хүдрийн овоолгод 

байрлуулна. Ил уурхайн менежментийн систем нь хүдрийн агуулга, хөрс хуулалтын чулуулаг болон 

хаягдал чулуулгийг тэсэлгээ болон өрөмдлөгийн цооногоос авсан дээж сорьцонд үндэслэн ангилж 

хүдрийн овоолго болон хаягдал чулуулгийн овоолгод шилжүүлж тогтмол хянадаг. Баталгаажуулах 

геохимийн сорьц авах хөтөлбөр үргэлжилж байгаа бөгөөд энэ нь хүчил үүсгэх болон саармагжуулах 

материалыг ангилах, урьдаас таамаглах ажилд дэмжлэг үзүүлдэг дата мэдээллийн санд ихээхэн хувь 

нэмэр оруулж байна. 
 

ХЧО-ыг суулт өгөа хязгаар болон ус шүүрүүлэх хяналтын дагуу байрлуулах бөгөөд усыг нь цөөрөм 

рүү шууд чиглүүлж төслийн талбайд зохицуулна. Ил уурхайд хуримтлагдсан гүний усыг ус 

шавхуурганаас нь салгаж усны машинаар төслийн талбай руу зөөнө. Одоогийн байдлаар ХЧО-ыг 
хаягдлыг эцсийн байдлаар зохицуулах журмын дагуу 15 метр өндөрт, налуу өнцөгтэй байрлуулж 

байна; Яваандаа нөхөн сэргээлт хийж хучихаас өмнө налуу өнцгийг зураг төслийн шаардлагад 

нийцүүлэн өөрчилнө. Хаягдал болон хүдрийн овоолгуудыг барьж байх үед овоолгын суурь мөн 

налуу нь тогтворгүй аль эсвэл ихээхэн хэмжээгээр элэгдсэн шинж тэмдэг илрээгүй байна. Хучих 

зузаан болон материалд үнэлгээ хийхийн тулд ХЧО-ын дотор талын налуугийн лифтний хэсэгт 

туршилтын талбай гаргахаар төлөвлөж байна. 
 

1 болон 2-р босоо ам-ын барилгын ажлаас гарсан хаягдал чулуулгийн овоолгыг тухайн материалыг 
хадгалах тэдгээрийн усны шүүрлийг хянаж зэргэлдээх жижиг цөөрөм рүү чиглүүлэн зайлуулах 

налуутай зориулалтын газар байрлуулсан байна. Чулуулгийг хүчил үүсгэж болзошгүй ба хүчил үл 

үүсгэх чадвараар нь ангилж тодорхойлоогүй боловч, хүчил үүсгэж болзошгүй материал гэж үзэн 

зохицуулалт хийж байна. Хаягдал чулуулгийн овоолгын зарим хэсэгт боловсруулалтаас гарсан 

чулуулаг периметр налуугаар асгарсан байсан. 1-р босоо амны чулуулгийн овоолготой залгаа 

цөөрмүүдийн нэг нь устай байгаа нь ажиглагдсан. Гэхдээ энэ нь чулуулгийн овоолгоос шүүрсэн  ус 

биш харин хаягдал ус боловсруулах үйлдвэрээс гарсан гэж мэдэгдсэн.  

 

1-р босоо амны хаягдал чулуулгийн овоолгыг ХХБ-д байрлуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд хүчил 

үүсгэж болзошгүй материалыг тохирох бүс болох 1, 2-р бассейнд тус тус шилжүүлнэ. Материалыг 
эцсийн байдлаар хаях цагийн хуваарь нь ХХБ-ын төлөвлөлт болон бассейн байршлаас шалтгаална. 
ОТ нь мөн 2-р босоо амны хаягдал материалын чулуулгийн овоолго болон цаашид далд уурхайн үйл 

ажиллагаанаас гарах бусад хаягдал материалыг эцсийн байдлаар хаях асуудлыг анхааран үзэж 

байгаа бөгөөд ингэхийн тулд Эрдэст хог хаягдлын удирдлагын нэгдсэн  төлөвлөгөөний дагуу 

шаардлагатай бол боловсруулалтаас гарсан хүчил үүсгэж болзошгүй материалыг зохицуулах ХЧО-

ын зураг төслийг гаргах шаардлагатай болж магадгүй юм. 

 

ОТ төслийн Хаягдал хадгалах байгууламжийн 2010 оны ТЭЗҮ-ний шинэчилсэн судалгаанд 

тодорхойлсон ХХБ-ийн зураг төслийн зураг төсөл шаардлагыг хангах зорилгоор хүчил үүсгэдэггүй 

материал ашиглан ХХБ-ийн 1-р бассейныг барьж (үүнд далангийн төрөл бүрийн материалын бүсийг 
барьж байгуулах ажил орно), цаашид гарах хог хаягдлыг хадгалах боломжтой болох юм. Даланг 
дүүргэх бүсийг барихад ашиглах хүчил үүсгэдэггүй материалыг тээвэрлэж авчирч байгаа бөгөөд 

borrow clay-г 2-р бассейны байршлаас татаж авч байна. ХХБ-ийн далангийн бүсэд чанарын шалгалт 

хийж, туршилт явуулах шаардлагатай бөгөөд барилгын чанарын асуудлыг тодорхойлж хянахын 

тулд улирал тутмын чанар шалгалтын тайланг боловсруулж байна. Эдгээр тайланд одоогоор 
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шийдвэрлээгүй үлдсэн арга хэмжээ болон тэдгээрийн ажлын явцыг хүснэгтэнд хураангуйлан 

оруулсан бөгөөд далангийн бүсэд байрлуулсан зарим материалыг хүлээн авахтай холбоотой 2013 

оны 11 сараас хойш шийдвэрлэгдээгүй байгаа асуудлууд орж байна (жишээ нь 53, 56, 63-р бүлэг). 
 

ХХБ-д ирсэн хог хаягдалд мониторинг, шинжилгээ хийх ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд нягтаршил, 

эргийн налуу нь зураг төсөлд төлөвлөж байснаас бага хэмжээтэй гарсан байна (1.4 t/м3 байхаас 1.2 

t/м3
 нягтаршилтай байгаа ба налуу нь 1% байхаас 0.3-0.4% байна). Хаягдлын нягтаршил нь ХХБ-ийн 

хүчин чадалд тавигдах шаардлагад нөлөөлөх бөгөөд эргийн налуу нь хаягдлын урсац, тавцан болон 

хашлагыг босгоход далангийн хил хязгаарын шаардлага зэрэгт нөлөөлнө. Хаягдлын нягтаршлыг 
сайжруулах арга хэмжээ, усыг нөхөн сэргээж  дахин ашиглах  ажлыг 2013 оны 11 сараас эхлэн 

хэрэгжүүлж байна: баяжуулах үйлдвэрийн өтгөрүүлэгчийн засвар үйлчилгээний ажил хийгдсэн 

байна; давтамжийг бууруулах, хог хаягдлыг 1-р бассейны туслах хэсгүүдэд жигд тараахын тулд 

хаягдлын хэд хэдэн эгнээ шугам, ус зайлуулах цорго, хоолой зэргийг нэмсэн байна; нөхөн сэргээх 

цөөрөм болон цөөрмийн ухсан нүхэнд орох хэсэгт чулууны шүүлтүүр суулгаж далангийн усны 

түвшинг бууруулна. Зарим нэг ажиглалтаар хаягдал өтгөрүүлэгчийн үйл ажиллагаа сайжирсан гэж 

мэдээлсэн бөгөөд хаягдлын нягтаршил 58-аас 60%-аас дээш өтгөн болж ХХБ-ийнн туслах хэсгүүдэд 

жигд тарсан байгааг тогтоосон байна. ОТ нь мөн 2014 оны 4 сард ноосорхог урвалжид дүн 

шинжилгээ хийх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ ажлын хүрээнд 

нягтаршил болон эргийн налууг нэмэгдүүлэхийн тулд ус дамжуулах өөр  боломжит хувилбарт 

үнэлгээ хийх болно.  

 

Голдер Ассошиатис нягтаршлийг багасгах, эргийн налууг тэгшхэн байлгах үүднээс шаардлагатай 

тохиолдолд ХХБ-ийн зураг төсөлд өөрчлөлт оруулж, инженер, техникийн дүн шинжилгээ хийж 

байна. Одоогийн ХХБ-ийн барилгын үйл ажиллагааг КСБ-ийн (чанарын баталгаа болон зураг 
төслийн үндсэн инженер) хяналтын дор явуулж байгаа бөгөөд харин Голдер Ассошиатисийн хувьд 

дүн шинжилгээ болон зураг төслийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Голдер Ассошиатис зураг 
төслийн шаардлагатай холбогдуулан ХХБ-ийнн барилгын ажил болон үйл ажиллагааны зураг төсөл 

тайлан (долоо хоног бүр) бэлтгэн гаргаж байна. Чанарын баталгаа хариуцсан инженерийн хувьд 

КСБ нь улирал бүр  тайлангаа хүргүүлж байна.  
 

Инженер техникийн дүн шинжилгээ хийх мөн зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах ажлын хүрээнд 

Голдер Ассошиатис компани тогтвортой байдлын дүн шинжилгээ хийж ХХБ-ийн барилгын ажил 

одоогоор шаардлага хангахуйц хэмжээнд  байна гэж мэдээлсэн. Голдер Ассошиатис компанийн  

зураг төслийн өөрчлөлтийн дүн шинжилгээгээр ХХБ-ийн далан нь тогтвортой байдлын шаардлагыг 
бүрэн хангаж байгаа бөгөөд ХХБ-ийн суурины шавар ус эсэргүүцэх чадвар хэр байгааг 
баталгаажуулахын тулд үргэлжлүүлэн мониторинг хийх шаардлагатай гэж тогтоосон байна.  
 

ХХБ-ийн усыг эргүүлэн юүлэх ажил сайжирсан бөгөөд усны чанарын хувьд  уусдаг хатуу бодисын 

нийт хэмжээ өндөр буюу  шүлтлэг (pH) өөрчлөлттэй гарсан байна. Баяжуулах үйлдвэр болон ХХБ-

ийн үйл ажиллагаа, ноосорхог урвалжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, зураг төслийн өөрчлөлтөнд 

инженер техникийн дүн шинжилгээ хийх ажлыг тогтмол явуулж байгаа мониторингийн дата 

мэдээллийг үндэслэн үнэлнэ. ХХБ-д усны шувуу байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд ОТ компани энэ 

асуудлыг анхааралдаа авч мониторинг хийж байна. ХХБ-ийн урсцыг тогтоон барих байгууламж 

баригдсан бөгөөд ус цуглуулах системийн доод хэсэгт шүүрэл үүссэн хэдий ч энэ тийм удаан 

хугацаанд шүүрээгүй, ноцтой үзэгдэл биш гэж тайлангийн ажиглалтаар тогтоосон байна. 

Ажиглалтаар ус тогтоох цөөрөм усгүй байсан.  

5.2.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Эрдэст хаягдлын менежмент 

M1.8 M1.8 1, 2-р босоо амны үйл ажиллагааны чулуулгийн овоолго (MW05). Хүдэр 

боловсруулалтыг дахин төлөвлөх нь уурхайн ашиглалтын төлөвлөгөөний хувьд 

хэвийн үзэгдэл бөгөөд уг үйл ажиллагааны чулуулгийг цаашид боловсруулахгүй 
байж болзошгүй юм. 1-р босоо амны чулуулгийн овоолгыг ХХБ-ийн барилгын 

ажилд ашиглах  (зохих хүчил үүсгэж болзошгүй бүсэд) боломжтой. Харин ХҮБ 

материал буюу дахин боловсруулах чулуулаг агуулж болзошгүй 2-р босоо амны 

чулуулгийн овоолгыг устгах мөн тэдгээрт зохих зохицуулалт хийх тал дээр үнэлгээ 

хийж байна. Явцын дунд зайлуулсан ус болон материалыг тогтоон барих үүднээс 
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овоолгыг тойруулан тусгай барилга байгууламжийг барьсан байна.  Мөн ус 

зайлуулж байгаа эсэхийг хянаж мониторинг хийж байна. Мониторингийн 

хөтөлбөрийн баримт бичгийг бүрдүүлж (Усны Мониторингийн Төлөвлөгөөний 

хүрээнд) уурхайн ашиглалтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбогдуулан хаягдал 

материалыг устгах эцсийн цэгийг тогтоох стратеги боловсруулахыг зөвлөж байна 

(БОНБДЗ-ийн 2013 оны 4 сарын Аудит, MW05).  

Ажиглалт – Эрдэст хаягдлын менежмент   

9. Босоо амны үйл ажиллагааны чулуулгийг хязгаарлах хамгаалалтын хашлага нь чулуулгийн 

овоолгыг хэр үр дүнтэй барьж тогтоож байгаа эсэхийг шалгах үүднээс мониторингийн 

хөтөлбөрийг баримтжуулж Усны мониторингийн төлөвлөгөөний дагуу ус зайлуулах 

системийг шалгахыг зөвлөж байна. Хамгаалалтын хашлагаас давж асгарсан чулуулгийг 
зайлуулах шаардлагатай. . 

10. Босоо амны үйл ажиллагаанаас гарсан чулуулгийг эцсийн байдлаар устгах асуудлыг Эрдэст 

хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд (MW05, MW06) заасан үүрэг амлалтын дагуу 

шийдвэрлэж шаардлагатай бол ӨМ-ийн журмын дагуу зохицуулалт хийх.  

11. Чулуулгийн овоолгыг нөхөн сэргээх стратеги боловсруулж эцсийн налууг нь тогтоож, ус  

шүүрсэн нөхцөлд хучилт хийнэ. Уг стратегид гадаргын урсац усны чанарыг хамгаалах, 

салхины элэгдлийг хянах мөн ургамлыг дахин ургуулах зорилгоор уурхайн ашиглалтын үед 

ХЧО-ын нөхөн сэргээх газрыг тогтоох,шаардагдах хугацаа болон баримтлах журмыг 
тодорхой тусгах шаардлагатай (MW12). 

12. Улирлын тайланд тусгасан ХХБ-ийг барилгын чанарын баталгаатай холбоотой асуудлыг 
зураг төслийн шаардлагад нийцүүлэн шийдвэрлэх шаардлагатай (MW14).  

13. ХХБ-ийн хаягдлын нягтрал болон эргийн налуу нь зураг төслийн шалгуурт нийцэхгүй байна 

(MW14). Хаягдлыг устгах ажлыг сайжруулах төрөл бүрийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн 

буюу хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ба үүний нэг нь ноосорхог урвалжийг туршилтын 

журмаар ашиглах ажил юм. Нягтрал бага мөн эргийн налуу намхан хэвээр байгаа 

тохиолдолд ХХБ-ийн даланг өндөрсгөхийн тулд зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах, барилгын 

ажлыг төлөвлөх зэрэг арга хэмжээ авахаар бэлтгэж байна. ХХБ-ийн зураг төслийг 
өөрчлөхдөө бүрэн бүтэн, тогтвортой байдлыг хангахаас гадна Зээлдүүлэгчдийн зүгээс тавьж 

буй шаардлагыг биелүүлэхийн тулд ХХБ-д өмнө нь тогтоосон бүх шалгуурууд болон 

ачаалах нөхцлийг харгалзан үзэж ХХБ-ийн далангийн доод талын бүсэд ашигласан хүчил 

үүсгэх боломжтой материал нь хаягдлын нэвчилтийн устай  нийлэхээс хамгаалагдсан 

эсэхийг шалгахын тулд инженер техникийн үнэлгээ хийх шаардлагатай (MW14). 

14. ХХБ-ийн Эрсдлийн үнэлгээг хянаж шинэчлэх. Ингэхдээ  эргийн налуу намхан хэвээрээ 

байгаа тохиолдолд хаягдлын нягтаршил, хаях нөхцөлд хийсэн ажиглалт болон ХХБ-ийн 

зураг төсөлд оруулах өөрчлөлтийг аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах системийн 

дагуу анхаарч үзэх. 

15. Хэрэгжүүлж болзошгүй зураг төслийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдуулан ХХБ-ийн 

Ашиглалт, засвар үйлчилгээ, хяналтын гарын авлагыг хянаж тодотгол хийх. Үүнд гидравлик 

болон усны тавцангийн шалгуур (9-р хэсэг), мөн 9-р Хүснэгтэнд заасан Хаягдлын 

менежментийн дагуу авах арга хэмжээ ба ажиллуулах схемийг (параметр үзүүлэлтүүдийг 
тодруулах буюу оруулах) хянах ажил орно. Зураг төслийн дүн шинжилгээ болон авах хариу 

арга хэмжээнд тулгуурлан усны даралт хэмжигч болон шүүрлийн урсгалын хэмжилтэнд 

тавих босго шалгуурыг гаргах.    

5.3 ЭРДСИЙН БУС ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

5.3.1 Төслийн стратеги 

Төслийн үйл ажиллагаанаас гарсан эрдсийн бус хог хаягдлыг зохицуулах ерөнхий стратегийг ОТ 

компаниас боловсруулсан Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд13 тодорхойлсон ба 

                                                
13 Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө - Бариимт. №. OT-10-E7-PLN-0001 2013 оны 9 сарын 1.  
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энэ ОТ-н Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд хамаарах ба ОТ төслийн уурхайн 

ашиглалтын хугацааны турш гарсан хог хаягдлыг зохицуулах ерөнхий стратеги юм.  

Уг төлөвлөгөөг Төслийн Стандарт, Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартууд, РТ-ийн 

Стандартууд, Зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандарт, зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулсан байна. 

Төлөвлөгөөнд орсон заалтууд нь гэрээт гүйцэтгэгч компани зэрэг ОТ-ын бүх үйл ажиллагаанд 

хамаарах ба хог хаягдлыг бууруулах, дахин хэрэглэх буюу дахин боловсруулах замаар сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, байгаль орчинд ээлтэй технологи  ашиглан үлдсэн хог хаягдлыг устгах зэрэг 
ерөнхий зарчмуудыг баримталж байна. Тус төлөвлөгөө нь төрөл бүрийн хог хаягдлыг ангилахаас 

авахуулаад тэдгээрийг боловсруулж, эцсийн байдлаар устгахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд 

болон мониторинг хийх шаардлагууд, тайлагнах журам, болон хүлээх үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлно. Уг төлөвлөгөөнд ашиглалтын үед гарах төрөл бүрийн хог хаягдлыг хэрхэн зохицуулж 

байгааг тодорхойлдог хэд хэдэн үндсэн удирдлагын хяналтыг заасан бөгөөд үүнд тухайн асуудлыг 
хариуцсан холбогдох хэлтэс болон хог хаягдлыг устгах үйл ажиллагаа хэр зэрэг үр дүнтэй байгааг 
хянах  зохих журмууд орно. Энэхүү удирдлагын төлөвлөгөөний гол зорилго нь хог хаягдлын эх 

үүсвэрийг хамгийн бага хэмжээнд байлгах, дахин боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх, олон улсын 

стандартын дагуу хог хаягдлыг хадгалж, боловсруулан хаях замаар Оюу Толгойн   эрдсийн бус хог 
хаягдлыг үр дүнтэй шаталсан менежментийг хэрэгжүүлэх явдал юм.  .  

Хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө нь Хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх журам болон Хог хаягдлын 

удирдлагын төвийг ажиллуулах журам зэрэг Оюу Толгойн өдөр тутмын хог хаягдлын удирдлагын 

үйл ажиллагаатай холбоотой нарийвчилсан мэдээллийг агуулсан нэмэлт журамтай.    Хаягдал 

цуглуулах, тээвэрлэх журам нь аюултай болон аюулгүй хог хаягдлыг хянах, бууруулах 

шаардлагууд, тэдгээрийг цуглуулах, ангилах, төслийн талбай дахь ХХУТ рүү тээвэрлэж устгах 

хүртэл түр хадгалах үйл ажиллагааг хэрхэн зохицуулах талаар дэлгэрэнгүй заасан байна. Хоёр дахь 

журам нь ХХУТ-ийн менежмент, аюулгүй хатуу хаягдлыг устгахад тавигдах шаардлага, аюултай 

хаягдлыг шатаах болон дахин боловсруулах үйл ажиллагааны дадлыг бий болгож тус 

байгууламжийг зөв зохистой ажиллуулахад  голчлон анхаарсан байна. 

5.3.2 Ажиглалт 

Аудитын үеэр БОНБДЗ-д өгсөн баримт бичиг болон хийсэн ажиглалтаас харахад Оюу Толгой төсөл 

Эрдсийн  бус хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд тодорхойлсон хог хаягдлын удирдлагын 

стратегийг хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа нь илт байна. ОТ Төслийн хувьд хог хаягдлыг эх 

үүсвэр дээр нь дахин боловсруулах, аюултай, аюултай бус хог хаягдал гэж ангилахыг чухалчлан 

үзэж байна. Аудитын үеэр хуванцар, хуучин дугуй,  хаягдал төмөр, хаягдал тос/хөргөгч бодис,  

хаягдал мод зэрэг тодорхой хог хаягдлыг орон нутгийн ханган нийлүүлэгч  болон нутгийн иргэдээр 

дамжуулан дахин боловсруулж байсан.  Хог хаягдлыг дахин боловсруулах явдал нэмэгдэж байгаа 

хэдий ч Төслийн алслагдмал байршил, Монгол улс даяар хог хаягдлыг дахин боловсруулах 

найдвартай аргыг тодорхойлоход хүндрэлтэй байгааг харгалзан цаашид хаягдлыг дахин 

боловсруулах боломж бололцоог тодорхойлох нь ОТ Төслийн хувьд тасралтгүй үргэлжлэх ажил юм. 

Аудитын үеэр бидэнд өгсөн мэдээллээр төслийн хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйл ажиллагаа 

явуулдаг гуравдагч талын барилга байгууламжууд болон гэрээт гүйцэтгэгч компаниуд төслийн 

шаардлагыг биелүүлж байгаа эсэхэд  тогтмол хөндлөнгийн хяналт хийх компанитай гэрээ байгуулах 

юм байна. 

Төрөл бүрийн хог хаягдлын урсгалыг хянах систем сайн ажиллаж байна (одоогоор 33 төрлөөр 

ангилж байна). Хог хаягдлын төрлийг тодорхойлох, гарсан хог хаягдлын нийт хэмжээ, эцсийн 

хаях/цэвэрлэх байршлын сонголт зэргийг сайтар тодорхойлж зохицуулалт хийж байна. Ажлын өөр 

өөр хэсэгт тусгай өнгө өнгийн хогийн сав байрлуулан хог хаягдлыг зөв зохистой цэвэрлэж, 

цуглуулан ангилж байгаа нь ажиглагдсан.  

Одоогийн байдлаар 2003 оноос хойш ашиглаж байгаа түр ХХЗМТ -рүү дахин боловсруулаагүй бүх 

хог хаягдлыг явуулж байгаа бөгөөд тус төв нь Төслийн хайгуул болон барилгын үе шатанд хог 
хаягдлыг хаях, хадгалах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааны гол цэг юм.  

БОНБДЗ нь уг байгууламжийг 10 сард очиж үзсэн бөгөөд тус газар нь Төслийн үүрэг амлалт болон 

ҮОТТ-д (Үйлдвэрлэлийн олон улсын тэргүүн туршлага) нийцэхгүй байгааг хөндөж тавьсан юм. 

Хамгийн гол асуудал нь их хэмжээгээр ирсэн олон төрлийн хог хаягдлыг ангилах, тээвэрлэх, 

боловсруулах, хадгалах хангалттай тоног төхөөрөмж, нөөц байхгүй байгаагийн зэрэгцээ төслийн 

талбайн хэмжээнд арчилгаа муу, хог хаягдлыг ангилах, түр хадгалах журам учир дутагдалтай байсан 
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юм. Мөн тус байгууламжийг хэд хэдэн тал дээр сайжруулах шаардлагатай байна. БОНБДЗ-ийн 

хамгийн сүүлд хийсэн аудитаас хойш ОТ Төсөл нь тухайн газрын нөхцөл байдал, ерөнхий 

менежментийг сайжруулах хэд хэдэн арга хэмжээ авсан байна. Илэрсэн зөрчлийг арилгахын тулд 

“Хог хаягдлын түр цэгийг сайжруулах төлөвлөгөө”-г боловсруулж хэрэгжүүлсэн байна.  

Энэ удаагийн аудитын үеэр БОНБДЗ хог хаягдал хаях түр цэгийн үйл ажиллагаа нэлээд сайжирсан 

болох нь ажиглагдсан юм. Хог хаягдлыг төвлөрүүлэх  хэсгийг дахин зохион байгуулан цэвэрлэж, 

хаягдал ангилах үйл ажиллагаа сайжирсан байсан.  Тус газрын ихэнх хэсгийг газар шорооны ажлын 

багийнхныг оролцуулан дахин ангилж хуваарилсан бөгөөд уг баг нь химийн гаралтай хог хаягдлыг 
хариуцсан баг бүрэлдэхүүнд газар шорооны тоног  төхөөрөмжийг ажиллуулахад тогтмол дэмжлэг 
үзүүлж байна. Энэ нь хоол хүнс/ялзарсан ахуйн хог хаягдлыг хаяхад хэрэглэдэг нүхний ашиглалтыг 
сайжруулахад хувь нэмэр оруулсан бөгөөд уг нүхийг хөрсөөр системтэйгээр хучиж шувуу болон 

шавьжнаас хамгаалсан байна. Бүх төмрийн хог хаягдлыг зориулалтын газар овоолж Дархан хотын 

хаягдал төмөр хайлуулах үйлдвэрт гэрээт гүйцэтгэгчээр хүргүүлж байна. Төслийн талбайд 

цугларсан хуванцар хоосон савны хэмжээ багасч тэдгээрийг ангилж 1м3
 уутанд савлан дахин 

боловсруулахаар Улаанбаатар хотруу тээвэрлэж байна. Ундны усыг төслийн талбайд байрлах төв 

усан хангамжийн үйлдвэр хангасан хэвээр байгаа бөгөөд дахин хэрэглэгддэг 5 галлоноор савласан 

усыг өөр өөр байгууламжуудад хүргэн хэрэглэж байгаа ба ингэснээр өмнө нь хэрэглэж байсан усны 

хуванцар савны хэмжээг багасгаж байгаа юм.  

БОНБДЗ-ийн хийсэн 10 сарын аудитаас хойш хог хаягдлын байнгын шинэ цэг байгуул ашиглалтанд 

ороход бэлэн болсон байна. Тус байгууламжийг ашиглалтанд оруулах “Хог хаягдлын цэгийн 

зөвшөөрөл”–ийг 2014 оны 1 сарын 13-нд ОТ авч тухайн цэгийн үйл ажиллагааг хариуцан явуулах 

гэрээт гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан ба 5/6 сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөж байна.  

Уг байгууламж нь инженер, техникийн шийдэл бүхий хог хаях газар бөгөөд зураг төсөл нь АНУ-ын 

EPA CFR 258 стандартад нийцсэн ба хог устгах хоёр бассейн мөн бассейнаас гарах бохир 

шингэнийг цуглуулж ууршуулах хоёр цөөрөмтэй юм байна.  

Уг шинэ байгууламж удахгүй ашиглалтанд орсноор хог хаягдлын түр цэгийг ашиглахаа болих 

бөгөөд хуримтлагдсан хог хаягдлыг нь дахин боловсруулах аль эсвэл шинээр ашиглалтанд орж буй 

хог хаягдлын төврүү шилжүүлнэ. Хог хаягдлын түр цэгээс шинэ хогийн цэг рүү хог хаягдлыг 
тээвэрлэх ажлыг зохицуулах төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгтэй.  

Хог хаягдлын түр төвийг сайжруулж байнгын хог хаягдлыг зохицуулах байгууламж удахгүй 

ашиглалтанд орох гэж байгаатай холбогдуулан 10 сарын аудитаар илэрсэн II түвшний зөрчлийг 
БОНБДЗ хүчингүй болгож байна. 

5.3.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт –Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлага  

 

Ажиглалт –Эрдсийн бус хог хаягдлын менежмент 

16. Дугуй, зай хураагуур, агаар шүүгч зэрэг тодорхой хог хаягдлыг устгах шийдлийг 
тодорхойлох ажлыг  үргэлжлүүлэх.  

17. Хог хаягдлын түр цэгт хуримтлагдсан химийн бодис болон уусмалыг аюулгүй хог хаягдлын 

ангилалд оруулахын тулд саармагжуулах оновчтой шийдлийг тодорхойлох ажлаа 

үргэлжлүүлэх шаардлагатай. (БОНБДЗ 2013 оны 10 сарын Аудит, WM09, Хог хаягдал 

цуглуулах, тээвэрлэх журам14
). 

18. Хог хаягдлын ерөнхий арчилгаанд тухайн хэсгийг хариуцсан ЭМААБО-ны ахлах ажилтнууд 

тогтмол хяналт тавьж байгаа эсэхийг хаягдлын түр цэгийг ашиглахаа болих хүртэл 

үргэлжлүүлэн шалгах (WMM2, WMM3).  

19. Хог хаягдлын түр цэгийг ашиглахаа больсоны дараа хог хаягдлыг зөөсөн газрыг цэвэрлэж, 

анх байсан нөхцөлд нь эргүүлэн оруулах. 

                                                
14 Хог хаягдлын цуглуулах, тээвэрлэх журам - Баримт бичгийн дугаар: OT-10-E5-PRC-0001-E оны 6-р сарын 5. 
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20. Дизель түлшний агуулахад БОНБДЗ очиж үзэхэд ачааны машины ачих хэсэгт байгаа бодис 

асгарч гоожсон үед хэрэглэдэг багаж хэрэгслийн хогийн савыг өөр зориулалтын хог хаягдал 

болон тостой алчуур хаяхад хэрэглэж байгааг ажигласан. Тухайн хэсэгт тогтмол үзллэг 
шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ  (WM03, WM12). 

5.4 ХИМИЙН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН УДИРДЛАГА БОЛОН БОХИРДЛООС 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ  

5.4.1 Төслийн стратеги 

Төслийн химийн аюултай бодисыг зохицуулах төслийн ерөнхий стратегийг ОТ компаниас 

боловсруулсан Оюу Толгойн БОНМТ-нд хамаарах  Химийн аюултай бодисын  удирдлагын 

төлөвлөгөөнд15 тодорхойлсон байна. Уг төлөвлөгөөг Төслийн Стандарт, Монгол улсын холбогдох 

хууль тогтоомж, стандартууд, РТ-ийн стандартууд, болон Зээлдүүлэгчдийн холбогдох стандарт, 

зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулсан ба их хэмжээний химийн аюултай бодисыг зохицуулах, асгарч 

гоожихоос хамгаалах, байгаль орчин бохирдуулахаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг үйл ажиллагаа 

болон материалын түр хадгалалт, тээвэрлэлтийг аюулгүй гүйцэтгэх ерөнхий зааварчилгааг Оюу 

Толгойн бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдэд (Гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохицуулах баримт бичгийн 

тусламжтайгаар) өгнө. Төслийн талбайд байгаа олон төрлийн аюултай материал, бодисыг зөв 

зохицуулж, хадгалахад дэмжлэг үзүүлэх хэд хэдэн менежментийн хяналтын арга хэмжээ, 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй мониторингийн үйл ажиллагаа болон  зохих үүрэг хариуцлагыг 
энэхүү төлөвлөгөөнд оруулсан байна.  

Химийн аюултай бодисын удирдлагын төлөвлөгөө нь ОТ төслийн талбайд аюултай материалыг 
зохицуулах өдөр тутмын үйл ажиллагааг нарийн тодорхойлсон хэд хэдэн дагалдах журамтай. Үүнд 

Оюу Толгойн үйл ажиллагааны өөр өөр хэсэгт аюултай материалтай харьцах тэдгээрийг тээвэрлэх, 

хадгалах тал дээр техникийн зөвлөмж өгөх Химийн аюултай бодисын удирдлагын журам мөн 

аюултай бодис асгарсан тохиолдолд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, битүүмжлэх арга техник, 

цэвэрлэх багаж хэрэгсэл, бохирдсон материалыг зөв зохистой устгах зэрэг үр дүнтэй хариу арга 

хэмжээ авах үйл ажиллагааг тодорхойлсон Аюултай бодис асгарсан үед авах хариу арга хэмжээний 

журам орно. 

5.4.2 Ажиглалт 

Аудитын үеэр өгсөн мэдээлэл мөн газар дээр нь хийсэн ажиглалтаас харахад төслийн өөр өөр хэсэгт 

одоогоор хэрэглэж байгаа гол аюултай бодисын тоонд түлш, хөнгөн ба хүнд тээврийн хэрэгслийн 

тосолгооны материал болон бусад холбогдох химийн бодисууд орж байна. Ерөнхийдөө аюултай 

материалыг зориулалтын агуулахад хадгалж сайтар зохицуулж байна. 2013 оны сүүлээс ОТ Төсөл 

нь төслийн хэмжээнд хэрэглэсэн бүх химийн бодисын бүртгэл болон холбогдох Бараа материалын 

аюулгүй ажиллагааны мэдээллийн хуудсыг нэгтгэсэн  “Chem Alert” хэмээх системийг ашиглаж 

эхэлсэн байна. Аюулгүй ажиллагааны стандарт дүрэм журмыг ОТ компанийн “ОТPORTAL” дотоод 

сүлжээнд оруулсан  байгаа бөгөөд өөр өөр ажлын байранд зориулсан тусгай сургалтыг зохион 

байгуулсан байна. Агуулах болон ажлын байруудад холбогдох шаардлага, дүрэм журмыг мөрдөж 

байгаа эсэхийг гэнэтийн шалгалтаар хянасан гэж мэдээлсэн.   

Төслийн өөр өөр хэсэгт хэрэглэдэг түлшийг тээвэрлэх, буулгах, түгээхтэй холбоотой бүх үйл 

ажиллагааг М-Ойл хэмээх шинэ гэрээт гүйцэтгэгч хариуцан явуулж байна. Тус гэрээт гүйцэтгэгч нь 

төслийн талбай дээр ажиллаж байгаа хүнд машин механизмыг түлшээр хангах шатахууны агуулах 

болон хөнгөн тээврийн хэрэгсэл, автобусны  шатахуун хадгалах төвийн үйл ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулж байна. Түлш түгээгч ачааны машин буюу жижиг оврын тусгай зориулалтын 

цистернээр тоноглогдсон тээврийн хэрэгслээр ил уурхай болон уурхайн бусад алслагдсан газарт 

ажиллаж байгаа хүнд машин, механизмыг түлшээр хангаж байна. Түлшний агуулахад БОНБДЗ 

очиж үзсэн бөгөөд тус агуулахын үйл ажиллагаа Төслийн Стандарт болон Үйлдвэрлэлийн Олон 

Улсын Тэргүүн Туршлагад нийцэж байгаа нь ажиглагдсан. БОНБДЗ-ийн 10 сард хийсэн аудитаар 

дизел түлшээр ажилладаг ачааны машины ачих хэсэгт бодис асгарсан үед тэдгээрийг цэвэрлэх багаж 

хэрэгсэл байгаагүй бөгөөд тостой алчуурыг түлш асгарахад  хэрэглэдэг багаж хэрэгслийн хогийн 

саванд хаяж байсан зэрэг зөрчлүүд илэрсэн. Энэ удаагийн аудитаар бодис асгарахад хэрэглэдэг 

                                                
15 Химийн аюултай бодисын удирдлагын төлөвлөгөө – Баримт бичиг. 1. OT-10-E5-PLN-0001 2013 оны 9 сарын 1. 
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багаж хэрэгслээр хангасан байсан хэдий ч тусгайлан тавьсан тэмдэг тэмдэглэгээний дагуу  хог 
хаягдлыг хаяхгүй буруу хогийн саванд хийж байгаа нь ажиглагдсан.  

Тос тосолгоо болон химийн бодис хадгалдаг үйл ажиллагааны агуулах, засвар үйлчилгээ болон 

гагнуурын цехүүдэд очиж үзсэн. Очсон газрууд ерөнхийдөө сайн зохион байгуулалттай байсан 

бөгөөд асгарсан тос, түлшийг цэвэрлэх багаж хэрэгсэл, тосгуур, гал хорыг зохих газруудад зөв 

байрлуулсан байсан. Бүх агуулахын газрууд далан болон ус зайлуулах шавхуурга бүхий бетонон 

доторлогоотой байсан. 10 сарын аудитын үеэр тэмдэглэж хэлж байсанчлан БОНБДЗ-н зүгээс дахин 

сануулж хэлэхэд цилиндрийг удаан хугацаагаар хадгалах газарт нарны тусгал болон борооны уснаас 

хамгаалах сүүдрэвч хийх талаар бодож үзэх шаардлагатай байна. Энэ удаагийн аудитын үеэр 

химийн бодис хадгалж байгаа зарим цилиндрүүд өмнөх аудитаас хойш нэг байрандаа гадаа байсаар 

байгааг тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй байна. 

Энэ удаагийн аудитаар хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн засварын цехед очиж үзсэн. Тус 

байгууламжийг барилгын үе шатнаас эхлэн бүх хүнд машин механизмын засвар үйлчилгээний 

ажлыг хариуцаж байгаа ТрансВест гэрээт гүйцэтгэгч удирдан ажиллуулж байна. Аюултай бодисын 

хадгалалт,  тээвэрлэлт, аюулгүй байдал болон ерөнхий арчилгааны хувьд тус байгууламжийг сайтар 

зохион байгуулалттай, стандартын өндөр түвшинд зөв зохистой ажиллуулж байна. Тос асгарахаас 

урьдчилан сэргийлэх буюу асгарсан тохиолдолд хариу арга хэмжээ авах багаж хэрэгсэл, эмнэлэгийн 

анхан шатны тусламж үзүүлэх хэрэгсэл болон бусад тоног төхөөрөмжүүдээр хангагдсан байсан. 10 

сард ажиглагдсан нэг зүйл бол хүчтэй бороо орсон үед үерийн ус засварын цех руу урсаж орохоос 

хамгаалах асуудал байсан юм. 10 сарын аудитаар уг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд засварын цехийн 

гадна талд шуудуу ухаж, үер, борооны усыг цуглуулан тухайн барилга байгууламжаас гадагш 

чиглүүлэх  шийдэл олсон байсан. Гэвч төсвийн асуудлаас болж суваг барих асуудал хойшилсон 

байна. Түүнчлэн уг сувгийг барихад техникийн чанартай асуудал гарч байна. Тус сувгийн суурийг 
бетоноор хийж хүнд машин механизмаас гарах их хэмжээний ачааллыг даах чадвартай байх ёстой 

юм.  Энэ удаагийн аудитаар уг асуудлыг  дахин хэлэлцсэн бөгөөд усны урсгалын чиглэл өөрчлөгч 

ялтас төмрийг тохирох хэмжээтэйгээр суулгаж, гаднаас орж ирж байгаа усыг зогсоох мөн хүнд 

даацын ачааны машин тус байгууламжид нэвтэрч орж болох нэг сонголт байна (тээврийн 

хэрэгслийн хурдыг бууруулахын тулд бетонон хурд сааруулагчийг хэрэглэж болно). 10 сард 

үргэлжилж байсан хүнд даацын ачааны машин угаах газрын барилгын ажил дуусч ашиглалтанд 

ороход бэлэн болчихсон байна. Гэхдээ ашиглалтанд оруулах явцад усны насос болон агааржуулагч 

систем асуудалтай байсан бөгөөд орон нутгийн засаг даргын тамгын газраас тус байгууламжийн үйл 

ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг хараахан олгоогүй байна. 

Энэ удаагийн аудитаар Максам компанийн тэсэлгээний үйлдвэрт очиж үзсэн. Уг газарт галын ус 

хадгалах барилгын залгаа боловсруулах, хадгалах мөн захиргааны байгууламжууд байрлаж байсан 

бөгөөд тэсрэх бодисын агуулах нь тусдаа байсан. Боловсруулах, хадгалах мөн захиргааны 

байруудыг хамгаалахын тулд үндсэн цогцолборыг тусгай хамгаалалтын хашаатай бүсэд 

байрлуулсан байна. Тэсрэх бодисын агуулах нь боловсруулах цогцолбороос 800 метрийн зайд 

хамгаалалттай хашаан дотор байрлаж байна. Тэсэлгээний үйлдвэр нь хэд хэдэн бодисуудыг хольж  

“Rioflex” хэмээх Максамын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг бөгөөд уг бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэх, 

тээвэрлэх, хэрэглэхэд аюулгүй байх зориулалттай юм. Тус үйлдвэрт исэлдүүлэгч бодисыг аммонийн 

нитраттай хольж “Rioflex”-ийн матрицыг үйлдвэрлэж байна. Аммонийн нитрат болон исэлдүүлэгч 

бодисыг босоо цилиндр хэлбэрийн агуулахад (silos) хадгалж байна. Уг тэсрэх бодис болон түлшийг 
тус тусад нь дөрвөн зөөврийн  үйлдвэрлэлийн болон хүргэлтийн зориулалттай тэсрэх бодисын 

тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэж байна. Үйлдвэрлэсэн тэсрэх бодисыг ил уурхайн тэсэлгээний нүхэнд 

хийнэ. Максам компани нь тэсрэх  бодисын үйлдвэр болон агуулахад зориулсан онцгой байдлын үед 

авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө (5.7.2 Бүлгээс харна уу) боловсруулсан бөгөөд тус 

төлөвлөгөөнд галын аюул, аянга цахилгаан, хар салхи, газар хөдлөлт, байгаль орчинд химийн бодис 

асгарч алдагдах зэрэг гарч болзошгүй аюулыг дурдсан байна.  Максам компани мөн хог хаягдлыг 
зохицуулах төлөвлөгөө гаргасан бөгөөд уг төлөвлөгөөгөөр хаягдал материалыг ангилах, төслийн 

талбай дээр түр хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, асгарах, аудит хийх, тайлагнах асуудлыг 
тодорхойлсон байна. Ихэнх хог хаягдлыг Оюу Толгойн хог хаягдлын төвд хаяж байгаа бөгөөд 

аюултай хаягдлыг (тэсэрч дэлбэрэх бодис) зориулалтын газар тэсэлж устгаж байна.  

5.4.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Химийн аюултай бодисын удирдлага ба бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх  
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Ажиглалт – Химийн Аюултай бодисын удирдлага ба бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх  

21. Гол шатахууны депо болон агуулахын ойролцоо тос тосолгооны материал мөн химийн 

бодис хадгалдаг газрын зарим хэсгийг битүүлэх арга хэмжээ авах шаардлагатай ба 

ингэснээр тус газарт удаан хугацаагаар хадгалах цилиндрүүдийг нарны туяа болон борооны 

уснаас хамгаална.  

22. Бороо орсон үед засварын цехэд борооны ус буюу үерийн ус нэвтрэхээс хамгаалж усны 

урсгалын чиглэл өөрчлөгч ялтсан төмөр суурилуулах мөн бусад арга хэмжээ авах тал дээр 

анхаарах. 

23. Хүнд машин механизмын засварын цехийн гадна талын тос тосолгооны материал хадгалдаг 
газрыг битүүлэх арга хэмжээ авснаар  нарны туяа болон бохирдсон борооны усны  хэмжээг 
бууруулна. 

24. Гэрээт гүйцэтгэгчид болон төслийн талбайн ахлах ажилчид аюултай материалыг түр 

хугацаанд хадгалж байгаа өөр өөр газруудад бодис асгарсан үед хэрэглэх иж бүрэн багаж 

төхөөрөмжийг хангалттай хэмжээгээр зөв байрлуулсан эсэхийг тогтмол шалгаж хянах. 

5.5 АГААРЫН ЧАНАР 

5.5.1 Төслийн стратеги 

ОТ-н БОННҮ-ний 2-р бүлэгт төслийн барилгын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны улмаас 

агаарын чанарт нөлөөлж болзошгүй байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг тодорхойлсон байна. 

Тоосонцор болон хийн ялгаруулалтыг зохицуулах менежментийн ерөнхий стратегийг Ашиглалтын 

үед Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд16 (АЯХХМТ) тодорхойлсон байна. 
Энэ менежментийн төлөвлөгөө нь Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын, 

менежментийн төлөвлөгөө, Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, Газар ашиглалтын менежментийн 

төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарт нөлөөлөх бусад менежментийн төлөвлөгөөтэй шууд холбоотой юм.   

АЯХХМТ-ний гол зорилго нь төслийн холбогдох стандартуудыг тодорхойлох мөн төслийн үүрэг 
хариуцлага, мониторинг хийх, тайлагнах журам, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд зэргийг 
тодорхойлно. АЯХХМТ-г хэрэгжүүлэх гол журам бол ОТ-н Агаарын чанарын мониторингийн 

төлөвлөгөө17 (АЧМХТ) юм. АЧМХТ нь хүрээлэн буй орчны болон Уурхайн лицензэт талбай дотор 

болон гаднах агаарын ялгаруулалтанд мониторинг хийх журмыг тодорхойлно. Тайлагнах 

шаардлагуудыг мөн тодорхойлсон байна. 

5.5.2 Ажиглалт   

Энэ хэсэгт дурдсан дүгнэлтийг төслийн талбайн аудитын үеэр хийсэн ажиглалт, Байгаль орчны 

хэлтсийн ажилчидтай хийсэн ярилцлага, мөн аудитын үеэр болон дараа нь өгсөн холбогдох баримт 

бичигтэй танилцаж шалгасны үндсэн дээр гаргасан болно. Агаарын чанартай холбоотой дата 

мэдээллийг Байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн жилийн тайланд нэгтгэн 

оруулна. Энэхүү жилийн тайланг Монгол улсын Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд 

хүргүүлнэ. Жилийн тайлангийн үр дүнг ирэх жилийн Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон 

Мониторингийн хөтөлбөрийг чиглүүлэн тодорхойлоход ашиглана. 

5.5.2.1 Хүрээлэн буй орчны агаарын чанар 

2013 оны 10 сарын аудитаар Байгаль орчны хэлтэс нь агаарын чанар Төслийн зохих стандартаас 

одоо буюу урьд өмнө нь давж гарсныг тодорхойлох дата хүснэгт боловсруулсан гэж тэмдэглэсэн. 

Нийт 46 мониторинг хийх байршилд агаарын чанар төслийн зохих стандарт хэмжээнээс давж гарсан 

гэж тэмдэглэсэн байна. Зарим тохиолдолд нэг байршилд олон удаа стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн 

байхад зарим байршилд нэг л удаа хэтэрсэн тохиолдол тэмдэглэгдсэн байна. Эдгээр нэг удаа 

хэтэрсэн тохиолдлууд нь алслагдмал үйл явц байж болзошгүй юм. Хуурай  болон салхитай үед 

шороон шуурга гарах нь элбэг тул тэр хэмжээгээрээ агаарын чанарт нөлөөлнө. Хэдийгээр агаарын 

чанартай холбоотой эндэгдэл бүртгэгдээгүй боловч стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн тоогоороо 

                                                
16 Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичиг. №. OT-10-E2-PLN-0001 2013 оны 9 

сарын 1. 
17 Агаарын Чанарын Мониторингийн Төлөвлөгөө – Бариимт бичиг. №. OT-10-E2-PLN-0002.  
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АЯХХМТ-ний гол үзүүлэлт болох AQ-KPI02-д тодорхойлсноор жилд таван удаа гэсэн босго 

хязгаарыг давсан байна.  

Байгаль орчны хэлтэс хүрээлэн буй орчны агаарын чанартай холбоотой асуудлыг тусгасан Үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн ахиц гаргасан байна. Энэ үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яаманд хүргүүлж, 2013 оны Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөөнд оруулсан. ХХБ-д явуулж буй барилгын үйл ажиллагаа болон ил уурхайн 

олборлолт нь төслийн талбад ихээхэн хэмжээний тоосжилт үүсгэх шалтгаан болж байна. Байгаль 

орчны хэлтэс тоосжилтыг бууруулахын тулд ил уурхай дээр тоос дарагч хэрэглэх талаар судалж 

байна. Байгаль орчны хэлтсийн ургамалын судалгааны багаас гадна тус хэлтэс нь тоосжилттой 

нөхцлийг бууруулахад тус болох эрчимтэй нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг судалж үзэж байна. 
Мониторингоор Халив элсний карьер нь УЛТ-т ихээхэн тоос үүсгэж байна гэж гарсан байна; гэвч 

энэ байршлаас элс малтаж гаргах ажил 2014 оны 11 сард дуусгах юм. 

Нөхөн сэргээх ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, замын хөдөлгөөнийг багасгасны дараа ОТ- ГШ замын 

дагуух агаарын чанар сайжирсан гэж хүрээлэн буй орчны агаарын чанарын мониторингийн дата 

мэдээлэлд тэмдэглэсэн байна.  

Хүдрийн овоолгын байгууламж их хэмжээний тоос гаргасан хэвээр байна. 2013 оны 6 сард Байгаль 

орчны хэлтэс хүрээлэн буй орчны нөхцлийг нарийвчлан тодорхойлсон хураангуй тайлан бэлтгэсэн 

бөгөөд тус тайланд нөлөөлж болзошгүй шалтгаан, үндэс суурийг тодорхой тайлбарласан байна. Энэ 

асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нарийвчилсан инженерийн судалгаа явуулсан бөгөөд тус 

судалгаагаар хөөсөөр тоосжилтыг дарах нь тоосжилтыг бууруулах хамгийн сайн арга гэж 

тодорхойлсон байна. УЛТ-д тус бууруулах арга хэмжээг 2014 оны 4 сард хэрэгжүүлэх юм байна. 
2013 оны 10 сард хийсэн аудитаас хойш хүдрийн овоолгын байгууламжийн ашиглалтын журамд 

зарим өөрчлөлтүүдийг оруулсан байна. Эдгээр оруулсан өөрчлөлтүүд нь хүдрийн овоолгын 

байгууламжийн тоос ялгаруулалтыг бууруулахад зарим талаараа амжилттай байсан хэдий ч тус 

байршилд тоос ялгаруулалтыг төдийлөн бүрэн хяналтандаа авч чадаагүй байна. 

Төслийн талбайд байгаа хүрээлэн буй орчны агаарын мониторингийн сүлжээнд хязгаарлагдмал зүйл 

их байна. Хүрээлэн буй орчны агаарын нөхцөлд Төслийн стандартын дагуу үнэлгээ хийх тоног 
төхөөрөмжийг АЧМХТ-д тодорхойлсон байна. 2013 оны 10 сарын аудитаар тайлагнасны дагуу тус 

төхөөрөмжийг худалдан авах ажиллагаа хараахан хийгдээгүй байна. Тоног төхөөрөмжийг худалдан 

авсаны дараа тус сүлжээг төслийн талбайд суурилуулж ажилчдыг сургах хугацааг 3 сараар 

төлөвлөсөн байна. 

ОТ Төсөл нь хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт хийсэн мониторингийн үр дүнд Монгол улсын 

үндэсний стандарт MNS 4585:2007-д үндэслэн үнэлгээ хийж байгаа гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх 

хэрэгтэй. Үнэлгээг мөн АЯХХМТ-д (Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө) 

тодорхойлсон хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт зориулан гаргасан Европийн Холбооны 

Удирдамж 2008/50/EC-ийн зөвлөмжийн дагуу хийх шаардлагатай байна. Төсөл нь хүрээлэн буй 

орчны агаарын чанарт хийсэн мониторингоос гарсан бүх үр дүнд үнэлгээ хийхдээ буруу дүгнэлт 

гаргахаас зайлсхийхийн тулд дээр дурдсан хоёр шалгуурын хоёуланг нь баримтлах шаардлагатай. 

5.5.2.2 Яндангийн ялгаруулалтын чанар 

2013 оны 10 сараас хойш төслийн талбай  дээр ашиглаж байгаа бүх цахилгаан үүсгүүрийг унтрааж 

нөөцөнд хэрэглэхээр зогсоосон байна. Үүний үр дүнд хий ялгаруулж буй эх үүсвэрийн ихэнх нь 

ашиглалтнаас гарсан байна. Төслийн талбай дээр одоо гурван бойлуур ажиллаж байгаагаас хамгийн 

том нь Төслийн дулааны төв станц дээр байгаа ба  үлдсэн хоёр жижиг бойлуурын нэг нь 1-р Босоо 

Ам-д нөгөө нь онгоцны буудал дээр байна.  

Яндангийн ялгаруулалтаас шууд сорьц авч АЯХХМТ-д заасны дагуу сар бүр тогтмол мониторинг 
хийх зориулалтын төхөөрөмжийг ОТ Төсөл хараахан худалдаж аваагүй байна. Тус төхөөрөмжийг 
ашиглахтай холбоотой Цаг уур орчны шинжилгээний газрын (ЦУОШГ) зөвлөхийг ОТ Төсөл 

яндангаас ялгарч буй ялгаруулалтанд дүн шинжилгээ хийлгүүлэхээр хөлсөлж авсан ба энэ ажил 

2014 оны 2 сард хийгдэж дууссан байна. 

ДТС нь 29 мВ-ын хоёр, 7 мВ-ын хоёр бойлертэй бөгөөд нийт хүчин чадал нь 72 мВ юм. Яндангийн 

ялгаруулалтаас сорьц авах ажлыг ЦУОШГ Бойлер 4-д 29 мВ-ын бойлерыг төлөөлүүлэн, Бойлер 2 

дээр 7 мВ-ын бойлерыг тус тус төлөөлүүлэн хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэ ажлыг цаг агаар ер бусын 

халуун байхад хийсэн бөгөөд ДТС-ийн ачаалал бага үе юм. АЧМХТ-ний (Агаарын чанарт 
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Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө) Хавсралт В-д тодорхойлсон Төслийн Стандартуудад үндэслэн тус 

дээж сорьцийн үр дүнд үнэлгээ хийсэн. Дата мэдээллээс харахад 7 мВ-ын болон 29 мВ-ын 

бойлеруудад NOx, SO2, болон агаар, хүрээлэн буй орчинд ялгарах утаа,хийн хэмжээ Төслийн 

Стандартаас давж гарсан гэж зааж байна. 

Хүснэгт 5.2: Яндангийн ялгаруулалтаас авсан дээжид хийсэн шинжилгээний үр дүн- ДТС  

Параметр NOx (мг/м3
) SO2 (мг/м3

) Агаар болон хүрээлэн буй 

орчинд ялгаруулж буй утаа, 

хий 

29 мВ бойлуур #4 91 303
 

80.8 

7 мВ Бойлуур #2 689 610 114 

Удирдамж 

Төслийн Стандарт АЧМХТ 200 200 20 

(MNS) 6298:2011 450 600 200 

Яндангийн ялгаруулалтаас авсан дээжээс гарсан үр дүнд үнэлгээ хийхдээ Монгол улсын үндэсний 

стандарт MNS 6298:2011 баримталж байгаа гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй. Үнэлгээг мөн 

АЯХХМТ-д (Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө) тодорхойлсон Европийн 

Холбооны Удирдамж 2008/50/EC-д заасан Төслийн Стандартын дагуу хийх хэрэгтэй байна. Төсөл 

нь яндангийн ялгаруулалтаас авсан дээжид хийсэн мониторингоос гарсан бүх үр дүнд үнэлгээ 

хийхдээ буруу дүгнэлт гаргахаас зайлсхийхийн тулд дээр дурдсан хоёр шалгуурын хоёуланг нь 

баримтлах шаардлагатай. Хүснэгт 5.2-д харуулснаар NOx-ийг зааж буй ялгаруулалт нь Бойлуур #2 

дээр Төслийн Стандартаас давж гарсан хийгээд SO2 болон агаар болон хүрээлэн буй орчинд 

ялгаруулж буй, утаа, хийн хэмжээ тус хоёр бойлуур дээр хоёуланд нь Төслийн Стандартаас давж 

гарсан байна. Төсөл нь ДТС-ийн яндангийн ялгаруулалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор одоогоор 

ДТС дээр шохойн чулуун хэмжээг нэмэгдүүлэх туршилт хийж байна.  

Төслийн Стандартад заасан зураг төсөлын шалгуурт нийцсэн шатаах зуухыг худалдан авч төслийн 

талбай дээр ажиллуулж байна. Энэхүү шатаах зууханд  эмнэлэгийн хаягдал, тостой алчуур, асгарсан  

тосыг цэвэрлэх багаж хэрэгсэл, тос, түлшний шүүлтүүр зэрэг материалыг шатааж байна; гэвч 

хөргүүрийн нэг эд анги эвдэрсэн учраас ялгаруулалтыг хянах, яндангаас дээж авах төхөөрөмжийг 
одоогоор ажилуулахгүй байна. ОТ төсөл нь шатаах зуухны тус эвдэрсэн эд ангийг засварлах ажлыг 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ ажил 60%-ийн гүйцэтгэлтэй явж байна гэж мэдээлсэн байна. 
Яндангийн ялгаруулалтаас дээж авах төхөөрөмж ажиллахгүй байгаа учраас БОНБДЗ нь АЧМХТ-

ний Хавсралт С-д заасан удирдамжийн дагуу шатаах зуухны  ялгаруулалтын чанарт үнэлгээ хийж 

чадаагүй юм.  

Тус шатаах зуухны  үйлдвэрлэгч компнанийн  (Incinco) мэргэжилтэн 2014 оны 1 сард ирж 

зуухныажиллагааг шалгаж үнэлгээ хийсэн байна. Шалгалтаар уг шатаах зуухны засвар үйлчилгээ 

сайн хийгдээгүйн улмаас тоног төхөөрөмж нь маш муу нөхцөлтэй ажиллаж байгааг тогтоосон 

байна.  Тус төхөөрөмжийн агаараар үлээдэг хөргүүр болон халуун солилцогчид цан цохиж эвдэрсэн 

шинж тэмдэг илэрсэн ба мөн уг тоног төхөөрөмжид тохирохгүй өөрчлөлт хийсэн байна гэж 

дүгнэжээ. Тус үйлдвэрийн газраас хийсэн үнэлгээнд шатаах зуухыг техникийн үзүүлэлтийнх нь 

дагуу ашиглаагүй, төслийн талбай  дээр гарч байгаа аюултай материалын хэмжээ их учраас тус 

шатаах зуухны хүчин чадлаас давсан их материал шатааж байна гэж дүгнэсэн байна. Шатаах зуухны 

ялгаруулалтыг хянах хяналт хангалтгүй, ажиллагаа сул байгаа нь байнгын асуудал болох төлөвтэй 

байгаа тул БОНБДЗ нь энэ асуудлыг ойрын хугацаанд шийдвэрлэж засах арга хэмжээ авах хэрэгтэй 

гэж зөвлөж байна. 

5.5.2.3 Хүлэмжийн хийг тооцох ба эрчим хүчний үр ашигтай зарцуулалт 

ОТ компани хүлэмжийн хийн ялгаруулалтаа тооцож бүртгэдэг бөгөөд 2013 онд нийт 1,066,279 тонн 

CO2 (eq) хүлэмжийн хий ялгаруулсан гэж тайлагнасан байна. Сарын хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 
2013 оны 7 сараас эхлэн тооцож эхэлсэн (өмнө нь зөвхөн жилээр нь тайлагнадаг байсан). 2013 онд 

хийхээр төлөвлөсөн боловч хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим хүчний үр ашигтай зарцуулалтыг 
сайжруулах боломжийг тодорхойлох арга хэмжээ хараахан аваагүй байгаа ба Төслийн үзэж 

байгаагаар ашиглалтын суурь мэдээллийн санг бий болгох ажил одоо хүртэл хийгдэж байна. 
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Хүлэмжийн хийг бууруулах, эрчим хүчний үр ашигтай зарцуулалтыг сайжруулах ажлыг 2014 оны 

сүүлээс эхлэн хэрэгжүүлэх юм байна. Байгаль орчны хэлтэс хийн ялгаруулалтыг хянах системийг 
зураг төсөлд оруулсан  тоног төхөөрөмжийг уурхайд шинээр худалдан авах ажилд оролцдоггүй юм 

байна.  

5.5.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Агаарын чанар 

M1.11 Хүдийн овоолгын байгууламжид (агуулах) ихээхэн хэмжээний тоос ялгарч 

байна. Тоосжилт дарах хөөсөнцөр болон шүршигч худалдаж авсан бөгөөд 2014 

оны 7 сард суурилуулах юм байна. Өөр бууруулах баталгаатай ямар арга хэмжээ 
байгааг тодорхойлох буюу аль эсвэл одоо авч буй арга хэмжээний үр дүнд 

мониторинг хийх шаардлагатай (AQ05). 

M1.12 Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт Төслийн холбогдох стандартын дагуу илүү 

нарийн дүн шинжилгээ хийхийн тулд мониторинг хийх нэмэлт тоног төхөөрөмж 

шаардлагатай байна (АЧМХТ Бүлэг 1.5; АЧМХТ Хавсралт А; AQ-KPI02) Хүрээлэн 

буй орчны агаарын чанарт Төслийн холбогдох стандартын дагуу илүү нарийн 

анализ хийхийн тулд мониторинг хийх нэмэлт тоног төхөөрөмжийг ханган 

нийлүүлэх ажил хийгдэж байна (AQMP 1.5-р хэсэг; AQMP Хавсралт A; AQ-

KPI02). 

M1.13 АЯХХМТ-д заасны дагуу сар бүр тогтмол ДТС-ийн яндангийн ялгаруулалтаас шууд 

дээж сорьц авах тоног төхөөрөмж одоогоор дутагдалтай байна. 2014 оны 2 сард нэг 
удаа дээж авсан бөгөөд шинжилгээний үр дүн ДТС дээр NOx, SO2 болон агаар, 

хүрээлэн буй орчинд ялгарч буй бохирдол, утаа, хийн хэмжээ Төслийн 

Стандартуудаас давж гарсан байна гэж гарчээ (АМ03, АЧМХТ Хавсралт В) 

(AM03, AQMP Хавсралт B). 

M1.14 Хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг бууруулах, эрчим хүчийг хэмнэх боломжуудыг 
тодорхойлж үнэлгээ хийх ажил 2014 онд РТ-ийн журмын дагуу хийгдэх гэж байна. 
(AQ09). 

M2.4 Төслийн шатаах зуух техникийн нөхцөл, үзүүлэлтээсээ давсан ачаалалтай ажиллаж 

байна. Төслийн талбай дээр гарч буй аюултай материалын тоо хэмжээ шатаах 

зуухны шатаах хүчин чадлаас их байна. Ялгаруулалтыг хянах ажил дутагдалтай 
байгаа тул тус шатаах зуухыг засаж байна гэж тайлагнасан байна. Тус 

төхөөрөмжийн ажиллагаанд үнэлгээ хийхийн тулд засварлаж дууссаны дараа 

яндангийн ялгаруулалтыг хянах ажлыг аль болох хурдан хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй 

(AM06, АЧМХТ Хавсралт C). 

 

Ажиглалт – Агаарын чанар 

25. Хүрээлэн буй орчны агаарын чанарт моинторинг хийхээр захиалсан тоног төхөөрөмжийг 
төслийн талбай дээр суурилуулж анализ хийх хангалттай дата цуглуулсны дараа Хүрээлэн 

буй орчны агаарын чанарт хийх үнэлгээг шинэчлэх хэрэгтэй.  

5.6 ДУУ ЧИМЭЭ БА ЧИЧИРГЭЭ  

5.6.1 Төслийн стратеги 

ОТ-н БОННҮ-ний 3-р Бүлэгт төслийн барилга болон ашиглалтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй дуу 

чимээ, чичиргээтэй холбоотой байгаль орчин, нийгэмд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг тодорхойлсон 

байна. Дуу чимээ , чичиргээг зохицуулах ерөнхий стратегийг Ашиглалтын үеийн Дуу чимээ, 
чичиргээний удирдлагын төлөвлөгөөнд18 тодорхойлсон байна. Энэ менежментийн төлөвлөгөө нь 

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө, Биологийн олон янз 

                                                
18 Дуу чимээ болон чичиргээг зохицуулах менежментийн төлөвлөгөө- Баримт бичгийн дугаар - OT-10-E6-PLN-0001 

2013 оны 9 сарын 1. 
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байдлын менежментийн төлөвлөгөө зэрэг дуу чимээ, чичиргээний нөлөөлөлтэй холбоотой бусад 

менежментийн төлөвлөгөөтэй шууд хамааралтай юм.  

Дуу чимээ, чичиргээний удирдлагын төлөвлөгөөний гол зорилго нь хүрээлэн буй орчин болон орон 

нутагт нөлөөлөх дуу чимээ, чичиргээг бууруулахад оршино. Дуу чимээ,чичиргээг гаргаж буй эх 

үүсвэрийг тодорхойлж, зохих хяналтыг боловсруулж хэрэгжүүлэх үр дүнтэй арга хэмжээг авснаар 

хянах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

5.6.2 Ажиглалт  

Дуу чимээнд хийсэн мониторингоор дуу чимээний хэмжээ төслийн холбогдох стандартаас их гарсан 

нь зөвхөн алслагдсан тохиолдол байна гэж тодорхойлсон байна. Говь нь голдуу салхитай, салхи 

шуурга мониторингийн датад нөлөөлнө. Одоогоор төсөлд шууд хамааралтай төслийн стандартаас 

давж гарсан үзүүлэлт байхгүй байгаа ба 2013 он хүртэлх хугацаанд дуу чимээтэй холбоотой орон 

нутгаас ирүүлсэн санал гомдол байхгүй байна. Газрын чичиргээ, дуу чимээний үнэлгээний тайланг 
2013 оны 4 сард Монголын Шинжлэх Ухааны Академи бэлтгэж гаргасан байна. Уг тайланд найман 

газарт бичлэг хийн хүрээлэн буй орчны чичирхийллийн дуу, чимээний түвшинг тодорхойлон 

үнэлсэн судалгааг тусгасан бөгөөд ямар нэгэн сөрөг үр нөлөө байхгүй байна гэж гарчээ. 

5.6.3 Дүгнэлт ба ажиглалт  

Авах арга хэмжээ– Дуу чимээ ба чичиргээ 

Байхгүй. 

5.7 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ БА АВАХ ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ  

5.7.1 Төслийн стратеги 

Төслийн үйл ажиллагаа явуулж байх явцад гарч болзошгүй гэнэтийн ослыг удирдан зохион 

байгуулах Төслийн ерөнхий стратегийг төслийн ашиглалтын үе шатанд ОТ-д гэнэтийн осол гарахад 

бэлэн байж, хариу арга хэмжээ авахад чиглэсэн үйл ажиллагааны заавар, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тоймлон өндөр хэмжээнд  тусгаж өгсөн Уурхайн Ашиглалтын үе шатны онцгой байдлын үед авах 

хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 19-нд тодорхойлсон  байна. Энэхүү баримт бичгийг ОТ 

компаниас боловсруулсан онцгой байдал үүссэн үед авах  тодорхой хариу арга хэмжээг тусгасан 

Хариу арга хэмжээний дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө дагалдана.  

Уг төлөвлөгөө нь Рио Тинтогийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны чанарын 

менежментийн системийн стандартын 12-р хэсэгт заасан шаардлага болох РТ-ын  хэмжээнд 

хэрэгждэг Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах сэргээх хөтөлбөр–т хамаарна. Бизнесийг 
тогтвортой явуулах менежментийн төлөвлөгөө нь Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах, 

сэргээх ерөнхий төлөвлөгөө бөгөөд Оюу Толгойн үйл ажиллагаа явагдаж буй болон ОТ-н үүрэг 
хүлээсэн бүх салбарыг хамарна.  

Оюу Толгойн Бизнесийг тогтвортой явуулах менежментийн төлөвлөгөө нь Онцгой байдлын үед 

авах хариу арга хэмжээ, Бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангах, МТ-ийн гамшгийн үеийн 

сэргээн босгох асуудлыг хамаарсан цогц төлөвлөгөө юм. Эдгээр бүх асуудлыг тусгай төлөвлөгөөний 

дагуу удирдан зохион байгуулдаг. Бизнесийг тогтвортой явуулах менежментийн төлөвлөгөөг 
онцгой байдлын үед хэд хэдэн бодит нөхцөлд тулгуурлан боловсруулсан бөгөөд энэ нь төслийн 

талбай болон Улаанбаатарт онцгой байдал үүссэн тохиолдолд тухайн газрын онцгой байдлын 

нөхцөл байдал, нөөц бололцоо, яаралтай авах хариу арга хэмжээний стратегийг  тусгасан хоёр 

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө (ОБББАХТ)-г боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх үндэс суурь болж өгсөн байна. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга 

хэмжээний төлөвлөгөө тус бүрт тодорхойлсон өөр өөр нөхцөл байдалд хэрэгжүүлэх тусгай 

ажиллагаануудыг нэмэлтээр заасан байна. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөөгөөр \ нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдийн дунд онцгой 

байдлын үед авах хариу арга хэмжээг туршиж, мэдээлэх өгөх үүрэг хүлээдэг. 

                                                
19 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд .Баримт бичгийн дугаар - OT-12-

PLN-0011 2013 оны 9 сарын 1. 



89 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

5.7.2 Ажиглалт 

БОНБДЗ нь 2013 оны 10 сард төслийн талбай дээр хийсэн аудитаас хойш явуулсан онцгой байдлын 

үед авах хариу арга хэмжээний сургалт, үйл ажиллагааг  шалгасан бөгөөд Оюу Толгойн нисэх 

буудлын онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах байгууламжид очиж үзсэн. Сүүлийн үед 

явуулсан үйл ажиллагаанд иж бүрэн сургалт, бүрэн хэмжээний дасгал сургуулилт, гал 

унтраагуурийн орон нутгийн солилцооны хөтөлбөр зэрэг орж байна. Баяжуулах үйлдвэрийн 

Аюулгүй ажиллагааны багт зориулсан онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах анхны сургалтыг 
санаачилж багийн ажилчдын чадавхыг дээшлүүлэх сарын хөтөлбөрийн хүрээнд аврах ажиллагаанд 

ашиглах иж бүрэн хэрэгслээр хангасан байна. Монгол улсын Онцгой Байдлын Газрын аудит 

амжилттай явагдаж дууссан байна.  

Аюул эрсдлийг олж тогтоох, гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөлтийг Онцгой 

байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө ба Онцгой байдлын үед 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөнд заасны дагуу гүйцэтгэсэн болно. Ил болон далд уурхай, 

нисэх буудал, мөн орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж болзошгүй нөхцөл байдлын үед авах онцгой 

байдлын үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон хариу арга хэмжээний журмыг тогтоох зорилгоор 

тодорхойлсон нөхцөл байдалд эрсдлийн үнэлгээ хийсэн. 25 гаруй гарч болзошгүй осол 

зөрчлийг төслийн талбайн Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодорхойлсон бөгөөд  тэдгээрийн 18-д хариу арга хэмжээ авах журам боловсруулаад байгаа нь 

2013 оны 10 сард хийсэн аудитын M1.15-р асуудлыг шийдвэрлэх ажил ахицтай байгааг харуулж 

байна. Тодорхойлсон гарч болзошгүй ослын нөхцөл тус бүрт дараах арга хэмжээг авахаар 

ангилсан бөгөөд үүнд осол зөрчилд хариу үйлдэл хийх, осол зөрчлийг  тогтоон барих, осол 

зөрчлийг хянах, цэвэрлэх, эргэн хянаж тайлагнах зэрэг ажил орж байна. . Зарим журмын 

тайлбар нь хязгаарлагдмал, хариу үйлдэл үзүүлэх үйлдэл тус бүрийг бүрэн оруулаагүй байна 

(жишээ нь Хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн осол зөрчил , Гал/дэлбэрэлт гэх мэт). Эдгээрээс 

ХХБ-ийн ослын журам, онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг хараахан 

боловсруулаагүй байна. ХХБ-ийг ихээхэн өндөрсгөж барьсан тул ямар нэгэн гэмтэл гарсан 

тохиолдолд уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэц, орон нутгийн иргэдэд нөлөөлөх учраас Онцгой 

байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай. 

Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, гарч болзошгүй нөхцөл байдал болон 

журам зааварчилгааг эрсдлийн үнэлгээнээс шалтгаалан жил тутамд буюу 3 жил тутамд хянаж, 

шаардлагатай өөрчлөлт хийж  сайжруулна.   

Гэрээт гүйцэтгэгчид мөн адил Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө ) 

бэлтгэдэг бөгөөд Максам компанийн хариуцдаг Тэсрэх бодисын үйлдвэрийг БОНБДЗ шалгасан. Тус 

компани ЭМААБО-ны ажилчидтай бөгөөд  үйлдвэрийнхээ байгууламж болонүйл ажиллагаанд 

зориулан Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулсан байсан. Уг 
төлөвлөгөөг тус үйлдвэрийн тусгай үйл ажиллагаанд нийцсэн форматын дагуу боловсруулсан 

бөгөөд Максам компанийн онцгой байдлын нөөц, үүрэг хариуцлагыг тусгасан байна. Тус гэрээт 

гүйцэтгэгчийн ажилчид энэхүү төлөвлөгөөг Төслийн талбайн Онцгой байдлын үед авах хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд нийцүүлэн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Тэсрэх бодисын үйлдвэрийн 

гадна талд галын аюулын үед хэрэглэх усны нөөцлүүр байгаа бөгөөд уг усны нөөцлүүрийг 
ажиллуулах үүрэг нь төслийн талбайн Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд хамаарна. ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгчид хамтарсан үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа 

тал дээр хамтран хяналт хийж, сургалт явуулах нь онцгой байдлын үед үр дүнтэй хариу арга хэмжээ 

авахад нэн чухал юм.  

ОТ нь гарч болзошгүй хоёр төрлийн ослын нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах бүрэн хэмжээний 

туршилтын дасгал сургуулилтыг 2013 оны 12 сарын 2-нд хийсэн байна. Ханбогд сумын зам дээр 

автобус өнхрөх, “5J” орон сууцны хорооллын ойролцоо гал гарах гэсэн хоёр зохиомол нөхцөлд 

зориулан дасгал сургуулилт хийсэн байна. Энэхүү сургуулилт нь ОТ төслийн талбайн Осол 

зөрчлийг зохицуулах баг, Бизнесийн тогтвортой байдлыг хариуцсан баг, Төслийн талбайн Онцгой 

байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний чадавхыг шалгаж Монгол улсын холбогдох 

эрх бүхий байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. 

Онцгой байдлын ерөнхий газар энэ сургуулилтанд орох урилгатай байсан хэдий ч оролцож чадаагүй 

ба зөвхөн Монголын Цагдаагийн газар л сургуулилт дээр байсан байна. Сургуулилтын дараа 

гаргасан тайланд сургуулилтын амжилттай талуудыг баримтжуулахын зэрэгцээ оролцсон хүмүүс, 
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ажлын явц, зохион байгуулалт, дэмжлэг туслалцаа, технологи, сургалт, дасгал сургуулилтын 

менежмент  зэрэг бүх үйл ажиллагааг үнэлсэн үнэлгээг оруулсан байна. Тус сургуулилтаас хийсэн 

21 ажиглалт, зөвлөмжийг хураангуйлж, оролцогч талуудын оруулсан хувь нэмрийг баталгаажуулах 

(жишээ нь ОБЕГ гэх мэт), БОННҮ-д заасан үүрэг хариуцлагад нийцсэн эсэхийг багтаасан үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг тодорхойлсон байна. Оюу Толгойн нисэх буудал болон 

Монголын Иргэний агаарын тээврийн газрыг оролцуулсан дасгал сургуулилтыг цаашид хийхээр 

төлөвлөж байна. 

Орон нутгийн болон төрийн эрх бүхий байгууллагууд түгээмэл тохиолддог авто замын осол, химийн 

бодис алдагдах зэрэг төрөл бүрийн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхэд  Онцгой байдлын үед хариу арга 

хэмжээ авах багийн зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд оролцсон байна. Замын эргүүлийн цагдаа 

нартай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж дэмжлэг үзүүлж байна. Мөн саяхан 

хэрэгжүүлсэн орон нутгийн иргэдэд хандсан үйл ажиллагаанд галын хорыг шалгах, цэнэглэх зэрэг 
мэдлэг олгох шинж чанартай ажлууд орсон.   

Осол зөрчил гарсан үед авсан хариу арга хэмжээний бүртгэлийг РТБШ системээр дамжуулан 

нэгтгэж, удирдан зохион байгуулна. Осол зөрчлийн статистикийг улирлын тайланд хураангуйлж 

тухайн ослын шалтгаан, төрлийн талаарх мэдээллийг оруулсан.  

Ил уурхайн гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах баг хоёр ээлжээр ажилладаг 25 ажилтантай 

бөгөөд Онцгой байдлын багийн ашиглах тоног төхөөрөмжийг хадгалдаг гал командын түр байр 

болон нисэх буудалд хоёр онцгой байдлын машин байдаг (ирэх жилээс шинээр солих төлөвлөгөөтэй 

байг). Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Монгол удирдах ажилчдын 

чадавхыг  дээшлүүлэхэд голчлон анхаарал хандуулж байна. Одоогийн Онцгой байдлын хариу арга 

хэмжээ авах багийн менежер удахгүй явах гэж байгаа бөгөөд тухайн үүрэг хариуцлагыг өөр хүнд 

шилжүүлэх шаардлагатай болох бөгөөд журмыг боловсруулах ажлыг эцэслэх, сургалтын 

хөтөлбөрүүд, дасгал сургуулилтыг үргэлжлүүлэн явуулах, үнэлгээ/санал хүсэлтийг зохицуулах зэрэг 
ажилд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. 

Ил болон далд уурхайн гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах тусгай багийг бэлтгэсэн байна. 
Редпат компаниас гүний уурхайн олборлолтод зориулсан тусгай Онцгой байдлын үед хариу арга 

хэмжээ авах төлөвлөгөөг бэлтгэсэн байна. Гүний уурхай засварын байдалтай байгаатай 

холбогдуулан  Оюу Толгой компани  эрсдлийн үнэлгээ хийж, аюул эрсдэл болон  авах хариу арга 

хэмжээг тодорхойлсон байна.  

5.7.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт– Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээ  

M1.15 Эрсдлийн үнэлгээнд үндэслэж хариу арга хэмжээ авах журмыг 

боловсруулах ажлыг чухалчлан үзэж ойролцоогоор 25 гарч болзошгүй осол 

зөрчлийн 18-д хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө боловсруулаад байна. 
Осол зөрчилд арга хэмжээ авах төлөвлөгөө болон журмыг эцэслэх шаардлагатай 

бөгөөд нөлөөлөлд өртөж болзошгүй орон нутгийн иргэдийг тодорхойлж, тус 

журмын талаар мэдээлэл хийж, авах арга хэмжээг өртөж болзошгүй нутгийн 

иргэд, орон нутгийн засаг захиргааны дунд туршиж үзэх хэрэгтэй (ERP02, 

ERP02b, ERP02c). 

Ажиглалт – Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээ 

26. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 

тодорхойлсон нөхцөл байдалд зориулсан хариу арга хэмжээг боловсруулах, хянах, 

холбогдох менежментийн хяналт ба Төслийн стандартад бүрэн нийцүүлэх.  

27. ХХБ-д гарч болзошгүй осол зөрчил болон тэдгээрийн уурхайн үйл ажиллагаа, дэд бүтэц, 

орон нутгийн иргэдэд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг үнэлж Онцгой байдлын үеийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө бэлтгэж гаргах. 

28. Гэрээт гүйцэтгэгчдийн Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах хариу арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг хянах, онцгой байдлын багуудтай  шаардлагатай газарт хамтарсан сургалт 

явуулах, хариу арга хэмжээ авах ур чадварт үнэлгээ хийх зорилгоор дасгал сургуулилт 

төлөвлөх. 
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5.8 ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТ  

5.8.1 Төслийн стратеги 

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө20 нь ОТ ба зохих гэрээт гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой аюулгүй ажиллагааны нөхцөл байдлыг удирдан зохицуулна. Нислэгийн аюулгүй байдлыг 
энэхүү төлөвлөгөөнөөс   өөр тусгай баримт бичигт дурдсан болно. TMТ нь авто замын зураг төсөл, 

аюулгүй ажиллагааны менежментийн хяналтыг тодорхойлох ба үүнд зэрлэг ан амьтанг хамгаалах 

ажлыг дэмжсэн арга хэмжээ орно.  

Дараах баримт бичгүүдийг ТМТ-д лавлах материал болгон оруулсан. Үүнд: Авто Авто замын 

барилга, арчилгаа, засвар үйлчилгээний журам, Хүнд машин механизм ажиллуулах журам, Хөнгөн 

тээврийн хэрэгсэл ажиллуулах журам, Автомашины дугуй, обудны талаар баримтлах журам, Оюу 

Толгойн төслийн талбайн замын хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө. Оюу Толгойн Уурхайн 

үйл ажиллагаа, Барилга, ЭМААБО-ны хэлтсүүд менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй 

бөгөөд нийтийн хэрэглээний замын аюулгүй байдлын хөтөлбөрт Бүсийн хөгжил, нийгмийн 

харилцааны хэлтсийг оролцуулна. Гэрээт гүйцэтгэгчид мөн замын аюулгүй байдлын талаар зарим 

нэг хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.  

Менежментийн хяналт нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанаас гадна замын тоосжилт, ан 

амьтанд нөлөөлөх (мал сүрэг болон зэрлэг ан амьтанд нөлөөлөх) аюул эрсдлийн асуудлыг удирдан 

зохицуулах зорилготой юм. ОТ-с Гашуунсухайт, ОТ-с Ханбогд, ОТ-с нисэх буудал хүртэлх замын 

дагуу малчид болон ан амьтныг зам хөндлөн аюулгүй гаргах гарцыг суурилуулж байна. Зэрлэг ан 

амьтныг аюулгүй зам хөндлөн гарахад шаардлагатай арга хэмжээг мөн судалж байна. Үүнд нүхэн 

гарц, замын эрсдэлтэй хэсгүүдэд жолоочдыг сэрэмжлүүлэх тэмдэг тэмдэглэгээ тавих, мөн замгүй 

газраар явахад хяналт тавих зэрэг арга хэмжээ багтана.  

Хяналтыг хэрэгжүүлэхэд бүртгэл, үзлэг шалгалт, мониторингийн систем, зарим тохиолдолд тусгай 

төлөвлөгөөг ашиглаж байгаа байгаа бөгөөд  цаашид ч ашиглана. Гэрээт гүйцэтгэгчид төслийн 

талбайн гаднах үйл ажиллагаанд зориулсан Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний 

төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай ба ОТ компаниас зарим эрсдэлтэй газруудын (тухайлбал малчдын 

хашаа хороо) ойролцоо асуудал үүссэн тохиолдолд төслийн талбайн онцлогт таарсан тоосжилтын 

менежментийн төлөвлөгөө боловсруулна.  

5.8.2 Ажиглалт 

БОНБДЗ нь уурхайн лицензэт талбай доторх баяжмалын тээвэрлэлт, тэдгээрийг ялгах мөн холбох 

түр өртөөний талаар товч мэдээлэл авсан. Ууталсан баяжмалыг савлах үйлдвэрээс аваад тээвэрлэх 

хүртэл баяжмал ялгах, гаалийн баталгаа хийх түр талбай руу ачааны машинаар тээвэрлэнэ.   
Баяжмалын борлуулалт болон тээвэрлэлт сүүлийн саруудад өсөн нэмэгдсэний улмаас хэд хэдэн 

хадгалах түр агуулах байгуулан ашиглаж байна. 3 сард түр агуулахын тоо багасаж өдөрт гурваас 

дөрвөн цуваагаар баяжмалын тээвэрлэлт хийж цуваа тус бүр нь 16 тээврийн хэрэгсэл, 288 уут 

ачаанаас бүрдэж байна. Гаалийн шалгалт хийх талбай руу орохоос өмнө баяжмал ялгах түр талбайд  

цувааг бүрэн угсардаг. ОТ төслийн талбайгаас хөдөлсний дараа цувааг хамгаалалтын албаны 

ажилтан Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх зам дагуу дагалдаж явах бөгөөд уг цувааг замын 

шалгах цэг мөн “GPS”-байршил тогтоогч систем болон   ачааны машин болон бүтээгдэхүүний уутан 

дээрх шошгийг радио давтамжтай таних төхөөрөмжөөр тус тус шалгана. Хэрвээ тээврийн хэрэгсэл 

явах ёстой замаасаа хазайх, эсхүл хурд хэтрүүлсэн явах тохиолдолд Ложистикийн хэлтэст нэн даруй 

мэдэгдэнэ (GPS байршил тогтоогч системээс автоматаар үүсгэдэг электрон шуудангаар дамжуулна 

). Төслийн талбайгаас гадна ашигладаг бүх ОТ-н тээврийн хэрэгсэлд GPS төхөөрөмж суурилуулсан 

байна. Хөдөлгөөнд оролцож байгаа бүх тээврийн хэрэгслийг шаардлагатай хурдны хязгаарыг 
баримталж байгаа эсэх болон хөдөлгөөний соёлыг (тухайлбал зөвшөөрөлгүйгээр замгүй газраар 

явах) шууд хянана.  

Одоогийн байдлаар цувааг 8 тээврийн хэрэгсэл бүхий хоёр хэсэгт хуваасан байгаа бөгөөд ингэснээр 

замаар зорчиж байгаа өөр тээврийн хэрэгслүүд болон тоосжилт үүсгэх нөхцөл зэргийг харгалзан 

ачааны машины хоорондын аюулгүйн зайг тогтоосон байна. Орон нутгийн иргэдийг зохицуулах баг 
тээвэрлэлтийн цагийн хуваарийн талаар мэдээлэл авдаг бөгөөд цувааны үйл ажиллагааны талаар 

                                                
20 Тээврийн менежментийн төлөвлгөө - 2013. 09.01.-ний өдрийн OT-10-C3-PLN-0001 тоот материал 
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мэдээлэл өгөх үүднээс сумдуудтай хурал хийдэг. Гадаад руу тээвэрлэлт хийх асуудлыг хариуцсан 

багийн ахлах ажилтан  тухайн маршрутаар Орон нутгийн иргэдийг зохицуулах багийн ахлах 

ажилтантай  хамт явж мал амьтан зам хөндлөн гарах хандлагын талаарх мэдлэг, мэдээллийг 
сайжруулахын тулд малчидтай уулзсан байна. Гадаад руу тээвэрлэлт хийх асуудлыг хариуцсан баг 
Тээврийн үйлчилгээ явуулах компанийн ажилчдыг  замын аюулгүй байдал, төслийн талбайн гадна 

тээврийн хэрэгсэл жолоодоход тавих хязгаарлалт, гаалийн протоколын талаар нэмэлт сургалт 

явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргасан ба Орон нутгийн иргэдийг зохицуулах багийг  Гадаад 

руу тээвэрлэлт хийх ложистикийн баг болон Тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх компанийн  ажилчидтай 

замын аюулгүй байдалтай холбоотой санаа зовоож буй асуудал мөн тус маршруттай  зэргэлдээ 

амьдарч буй орон нутгийн иргэдэд тулгарч байгаа хүндрэл зэргийг хэлэлцдэг сар бүрийн хуралд 

оролцохыг санал болгосон байна.  

Тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт гүйцэтгэгчид тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал, баяжмал 

асгарах зэрэг асуудлыг хөндсөн Онцгой байдлын үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
мөрдөх үүрэгтэй. Зөөврийн тоног төхөөрөмж бэлэн байгаа (өргөгчтэй ачааны машин болон 

цистернтэй ачааны машин ) бөгөөд цуваануудыг хилээр гаргахаас өмнө нэг эгнээнд оруулахыг 
журамд заасан байна. Жолооч нарт зориулсан сургалт, тусгай зөвшөөрөл, эрүүл мэндийн хяналт 

зэргийг осол зөрчлийн бүртгэлтийн тайлангийн хамт РТБШ системд бүртгэсэн байна. Гарч байгаа 

осол зөрчилд төслийн талбайн гадна замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодсоны улмаас үүсэж 

буй тоосжилт болон ан амьтан мөргөлдөх асуудлууд орж байна. Эдгээр асуудлууд нь удирдлагын 

өдөр тутмын хурлаар хөндөгддөг. Зэрлэг ан амьтан зам дээр болон замаас гадуур мөргөлдсөн осол 

саяхан гарсан  учраас 5.9.2.4-р бүлэгт тодорхойлсны дагуу Биологийн олон янз байдлын баг хяналт, 
шалгалт хийж байна.  

Мал зам хөндлөн гарах гарцыг суурилуулсан боловч. зэрлэг ан амьтны хөдөлгөөнд учруулах аюул, 

саадыг багасгах, замын хажуу талд машин тавих буюу замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодох 

асуудалд тавих хяналтууд тодорхойгүй байна. Зэрлэг ан амьтны төрөл зүйлд учруулах болзошгүй 

аюулыг жолооч нарт анхааруулах үүднээс зарим тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг байрлуулсан байна. 
Зэрлэг ан амьтныг хамгаалах үүднээс замын хөдөлгөөний хурдны зохицуулалт шаардлагатай гол 

буюу эрсдэлтэй газруудыг тодорхойлж, газрын зураг гаргах тал дээр тодорхой хэмжээний ахиц 

гарсан байна. Энэ ажлыг бүрэн гүйцэт хэрэгжүүлэхийн тулд цаашид суурь мониторингийн  үр дүн 

шаардлагатай байна (5.9.2.4-р бүлгээс харна уу). 

5.8.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Тээврийн менежмент  

Байхгүй. 

Ажиглалт – Тээврийн менежмент 

29. Гадаад руу тээвэрлэлт хийх ложистикийн нэмэлт сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
бэлтгэж Гадаад руу тээвэрлэлт хийх ложистикийн танилцах сургалтын хөтөлбөрт оруулах 

ба холбогдох төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх. Аюулгүй ажиллагаа болон орон 

нутгийн иргэдтэй холбоотой асуудлыг мэдээлж, Орон нутгийн иргэдийг зохицуулах багтай 

хийх сар бүрийн хуваарьт хурлыг ажил хэрэг болгож хэрэгжүүлэх. 

30. Шинэ замууд дээрх замын хөдөлгөөн ихсэхээс өмнө тээврийн хэрэгсэл зэрлэг ан амьтантай 

мөргөлдөх эрсдлийг бууруулахын тулд төслийн талбайн гаднах тээврийн хэрэгслийн 

хөдөлгөөнийг бууруулах талаар авах төлөвлөсөн арга хэмжээг ажлын төлөвлөгөөнд эцэслэж 

Зээлдүүлэгчдэд хүргүүлэх. 

31. Замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодох мөн замын хажууд тээврийн хэрэгсэл тавих 

асуудлыг хязгаарлахад чиглэсэн авах төлөвлөсөн арга хэмжээний талаар шинэчилсэн 

мэдээллээр хангах, ОТ-ГШ, ОТ-ХБ, ОТ-нисэх буудлын чиглэлийн замаас тээврийн хэрэгсэл 

гарахаас урьдчилан сэргийлсэн хаалтыг эмзэг газруудад суурилуулахгүй байх шийдвэртэй 

холбогдуулан Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг Зээлдүүлэгчидтэй хамтарч хэрэгжүүлэх.   
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5.9 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ БОЛОН ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

5.9.1 Төслийн стратеги 

Төслийн бүтээн байгуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад үүсэж болзошгүй биологийн олон 

янз байдал, экосистемд нөлөөлөх сөрөг нөлөөлөл болон түүнийг бууруулах шаардлагатай арга 

хэмжээг OT-н БОННБҮ–ний Хавсралт 3, мөн БОННБҮ-ний 6-р Бүлэгт тодорхойлов. Төслийн 

нөлөөллөөс зайлсхийх, тэдгээрийг хамгийн бага хэмжээнд барих, улмаар нөлөөллийг багасгах, 

нөхөн сэргээлт хийж үлдсэн нөлөөллийг дүйцүүлэн хамгаалах дүйцүүлэн хамгаалахзамаар 

нөлөөллийг шат дараатай бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж гаргасан байна. Эдгээр арга хэмжээг 
Төслийн Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө21 болон ОТ-ын Байгаль орчны 

менежментийн системийн дагуу хэрэгжүүлэх учраас биологийн олон янз байдалтай холбоотой бүх 

үйл ажиллагааг цогцоор нь төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хяналт тавих боломжтой болох юм. 

Зээлдүүлэгчдийн Стандарт шаардлагад нийцэх шаардлагатай менежментийн үйл ажиллагааг 
БОЯБМТ-ий Хавсралт С-д орсон Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон янз байдлын Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тодорхойлсон болно.  

БОЯБМТ-ий гол зорилго нь ОТ-ын Биологийн олон янз байдлын стратегийг Оюу Толгойн бусад бүх 

байгаль орчин, нийгэм, орон нутгийн иргэдийн стратегид нийцүүлэн, харилцан уялдаа холбоотой 

байлгахад оршино. БОЯБМТ нь ОТ-ын менежментийн бусад хэд хэдэн төлөвлөгөөтэй шууд 

хамааралтай бөгөөд дор дурдсан төлөвлөгөөнүүдтэй дараах хэлбэрээр уялдаа холбоотой байна: 

− Газар ашиглалтын төлөвлөгөө – үүнд тухайлбал бэлчээрийн удирдлага, газрын нөхөн 

сэргээлт ба газрын доройтлыг бууруулахтай холбоотой биологийн олон янз байдлын үйл 
ажиллагааг тусгасан байна; 

− Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө -  үүнд тухайлбал биологийн олон янз байдлын 

үнэ цэнэ болон экосистемийн үйлчилгээг хамгаалахад чиглэсэн усны нөөцийгзохицуулахад  
тавигдах шаардлагуудыг тусгасан байна; 

− Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө – үүнд тухайлбал амьтад тээврийн хэрэгсэлд дайруулж 

үхэх, газрын хуваагдлын нөлөөлөл, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнөөс тоосжилт үүсэх, 

замгүй газраар зорчих зэрэгтэй холбоотой асуудлыг зохицуулах буюу энэ тал дээр авах арга 
хэмжээг тодорхойлсон байна; 

− Эрдсийн бус хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө – үүнд тухайлбал замын хажуугаар хог 
хаягдал хаяж хог хаягдлаар хооллодог зэрлэг ан амьтдыг татахаас урьдчилан сэргийлэх 

буюу зайлсхийх шаардлагууд болон зам дагуу хаясан хогийг тогтмол цэвэрлэх асуудлыг 
тусгасан байна; 

− Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө – үүнд тухайлбал хөндсөн газрын техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлттэй холбоотой тодорхой үүрэг хариуцлагыг тусгасан байх шаардлагатай; 

− Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн 

төлөвлөгөө - үүнд тухайлбал малчид болон орон нутгийн иргэдийн ашигладаг гадаргын 

болон хөрсний усны нөөцөд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг тусгасан байна; 

− Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө нь биологийн олон янз байдал болон 

экосистемийн үйлчилгээтэй холбоотой асуудалд оролцогч талууд болон орон нутгийн 
иргэдийг оролцуулах шаардлага, заалтыг тодорхойлох зорилготой юм.  

                                                
21Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичиг. No. OT-10-E9-PLN-1001 2013 оны 9 

сарын 1-ний өдөр. 
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Хамтын ажиллагааг дэмжих өөр бусад механизм нь Экосистемийн ажлын хэсгийг Биологийн олон 

янз байдал болон Орон нутгийн иргэдийг зохицуулах багууд хамтран байгуулж, хоёр долоо хоногт 

нэг удаа уулзаж эдгээр хоёр баг бүрэлдэхүүнийг хамтран ажиллуулах үйл ажиллагааг хэлэлцэж 

төлөвлөх явдал юм. Зарим бодлого, журмыг Биологийн олон янз байдлын асуудал хариуцсан баг 
бусад баг хамт олонтой хамтран хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал Оюу Толгойн Газар хөндөх зөвшөөрөл 

олгох журмыг хэрэгжүүлэхэд Газар болон Биологийн олон янз байдлын багууд хамтарч ажиллах 

шаардлагатай болж байна. Мөн Зэрлэг ан амьтан, ургамлын хууль бус бүтээгдэхүүний бодлого22–д 

бүх ажилчдыг хууль бусаар ан хийхийг хориглосон бөгөөд Хамгаалалтын албанаас тээврийн 
хэрэгслийг тогтмол шалгах шаардлагуудыг тусгасан байна. 

Биологийн олон янз байдлын тодорхой нөлөөлөл болон өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой 

эрсдлийг зохицуулах хэд хэдэн журмууд байна. Эдгээр журмуудад Зам, цахилгааны шугамыг хянан 

шалгах журам (OT-16-PRC-0006), Нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E9-PRC-0002), Өнгөн хөрс 

хуулах, хадгалах журам (OT-10-E9-PRC-0001) болон Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох журам (OT-10-
E9-PRC-0003) орж байна. 

Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээний үр дүнг Биологийн олон янз байдлын мониторингийн 

төлөвлөгөөний дагуу хянана. Төслөөс  “Биологийн олон янз байдлын мониторингийн үҮндсэн 

төлөвлөгөө”-г боловсруулж гаргасан ба уг төлөвлөгөөгөөр төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд 

өртөж байгаа биологийн олон янз байдлын шинж чанартай нэн тэргүүний асуудалдтавигдах 

шаардлагуудад голчлон анхаарсан. Биологийн олон янз байдлын мониторинг ба үнэлгээний цогц 

төлөвлөгөөг 2015 онд боловсруулж гаргахаар төлөвлөж байна. 

Оюу Толгой төслийн биологийн олон янз байдал болон экосистемийн чиглэлээр хийж байгаа ажлын 

үндсэн зорилго нь өмнийн говийн бүс нутгийн биологийн олон янз байдлыг дэмжихэд оршино. 

Уурхайг хаах үед эерэг нөлөөллийг түлхүү бий болгох (ЭН)үндсэн зорилготой байгаа хэдий ч төсөл 

хэрэгжих хугацаанд аль болох эрт эерэг нөлөөлөлтэй үйл ажиллагаа явуулах боломж бололцоог 
эрэлхийлэн ажиллаж байна. Энэ зорилгод хүрэх гол механизм бол БОННҮ-д заасан үйл 

ажиллагааны хяналт, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх мөн биологийн олон янз 
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааг явуулах явдал юм. Байгаль орчныг хамгаалах нэмэлт  

арга хэмжээг анхааран үзэж байна.  

Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлын үр дүнд гарч байгаа эерэг нөлөөлөл нь 

чухал амьдрах орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад Зээлдүүлэгчийн тавьж буй шаардлага юм. 

ОУСК-ийн 6-р Гүйцэтгэлийн Стандарт болон ЕСБХБ-ны 6-р Гүйцэтгэлийн шаардлагын дагуу ОТ 

төсөл нь дараах нутгийн ховор төрөл зүйлийн тархалтад нөлөөлөл үзүүлдэг байна. Үүнд:  

− Нэгт - нэн ховорт тооцогдож буй хулан (Equus hemionus hemionus); 

− Хоёрт, аргаль (Ovis ammon); бөхөн (Gazella subgutturosa); жороо тоодог (Chlamydotis 

undulate); могойч загалай (Circaetus gallicus),  Монгол буурцгана (Chesneya/Chesniella 

mongolica), боржин чулууны илэрцийн ургамлын төрөл зүйлүүд; 

− Экосистемийн эн тэргүүний дөрвөн үйлчилгээ (усны зохицуулалт, малын бэлчээр, биомасс 

түлш, цэвэр усны хангамж); болон 

− РТ-н Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зөвлөмжийн дагуу 

онцгой буюу нэн тэргүүнд тооцогддог биологийн төрөл зүйл. Үүнд  Монгол бөхөн гөрөөс, 

есөн зүйл шувуу, заган ой, голын хайлаас болон мөн “эн тургүүнд анхаарах ургамалын 

төрөл зүйл” –ийн жагсаалт орж байна.  

Урьдчилан таамаглаж буй төслийн үлдэгдэл нөлөөлөлд хууль бус ан, амьдрах орчны нөхцөл 

алдагдах, шувуу өндөр хүчдэлийн шугам мөргөх зэрэг орж байна. ОТ-ын үйл ажиллагааны улмаас 

чухал амьдрах орчинд  үзүүлэх нөлөөллийг тусгасан биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 

                                                
22 Зэрлэг амьтан, ургамлын хууль бус бүтээгдэхүүний бодлого – Баримтын дугаар. OT-10-E9-PLC-1001. 
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хамгаалах хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа бөгөөд үүнийг Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 

хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөнд нэгтгэж оруулна. Дүйцүүлэн хамгаалах талаар дүйцүүлэн 

хамгаалах урьдчилан санал болгож буй зүйлд Ханбогд сумын зүүн болон баруун тийш үргэлжлэх 

50,000 км2 газрын “Байгалийн унаган төрхийг дүйцүүлэн хамгаалах” томоохон үйл ажиллагаа орж 

байна. Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратегид (TBC and FFI 2012) энэ газарт 

ан хийхийг бууруулж, бэлчээрийн менежментийг сайжруулснаар үр дүнд  хүрнэ гэж зөвлөсөн байна. 
Бага Говь (А болон В) Дархан цаазтай газар (ДЦГ) зэрэг тусгай хамгаалалттай газрыг чангатгах арга 

хэмжээ авах боломжийг судалж байгаа бөгөөд эдгээр газар нь мөн адилхан аюул, дарамттай 

тулгараад байгаа юм. Үүний дагуу гарч болох ашиг тусыг дүнд биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах замаар бий болгох боломжтой үр ашиг болон алдагдлын дүйцүүлэн хамгаалах 

тооцоололд оруулаагүй байна. Учир нь олон оролцогч талууд одоогийн байгаа хамгаалалттай газрыг 
хамгаалах үйл ажиллагаанд суурилсан биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажил нь 

биологийн олон янз байдлыг өөр нэмэлт газарт тэцвэржүүлэх тэргүүн туршлага, зарчим, шалгуурт 

нийцэхгүй байна гэж үзэж байна. Энэ нь нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн үзэл бодол биш хэдий ч ямар ч 

тохиолдолд Оюу Толгой компанийн эерэг нөлөөллийг бий болгох хүчин чармайлтад саад учруулах 

зүйл биш юм. Тус стратегид 2011-2036 он хүртэлх 25 жилийн хугацаанд гарах алдагдал, үр ашгийг 
тооцсон урьдчилсан тооцоог тусгасан бөгөөд энэ хугацаа нь оролцогч талуудын шаардлагыг 
биелүүлж, байгаль орчинд эерэг нөлөөллийг бий болгох боломжийн үндэслэлтэй хугацаа гэж үзэж 

байна.  

ОТ компани Биологийн олон янз байдлын мониторингийн хөтөлбөр болон биологийн олон янз 
байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах стратеги боловсруулан стратегийн гол үйл ажиллагаа явуулахын тулд 

үндэсний болон олон улсын мэргэжилтнүүд, төрийн бус байгууллагуудтай стратегийн түншлэл 

байгуулан ажиллаж байна. Түншлэгч байгууллагуудтай хэд хэдэн гэрээг санаачлан хийсэн бөгөөд 

ирэх саруудад судалгаа, туршилтын мониторингийн үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөж байна. 
Монгол улсын Засгийн газраас саяхан Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах бодлого 

боловсруулах талаар хэлэлцсэн бөгөөд үр дүнтэй санаачилгуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд Засгийн 

газартай цаашид хамтран ажиллах болно.  

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө нь БОЯБМТ-ний хэд хэдэн үүрэг хариуцлагыг 
биелүүлэх тохиромжтой механизм бөгөөд жишээ нь ан амьтантай мөргөлдөх эрсдлийг бууруулахын 

тулд тохиромжтой хурдны хязгаарыг биологийн олон янз байдалтай холбоотой сэдвийн хүрээнд авч 

үзэх, Оюу Толгойгоос Гашуун Сухайт хүртэлх замыг ашигладаг бүх хүмүүст тохирох хурдны 

хязгаарыг тогтоож мөрдүүлэхийг дэмжих (Оюу Толгойн тээврийн хэрэгслийн хурдны хязгаарт 

нийцүүлэн) гэх мэт. Одоогийн мөрдөж буй Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 

тусгасан механизмыг ашиглан “Зорилтот Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг 
боловсруулах” үүрэг ОТ хүлээсэн ба (i) орон нутгийн биологийн олон янз байдлын нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; (ii) Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах 

менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад талуудын оролцоо, зөвлөгөөг авах хэрэгтэй ба энэ тал 

дээр талуудыг хэрхэн оролцуулах бусад арга замыг тодорхойлох шаардлагатай. Биологийн олон янз 
байдал болон экосистемийн үйлчилгээтэй холбоотой талуудыг оролцуулах шаардлага дээр ахиц 

гарсан эсэхийг БОНБДЗ дараагийн аудитаараа шалгана._   

5.9.2 Ажиглалт 

Энэ бүлэгт орсон мэдээлэл нь 3/4-р сард хийсэн төслийн талбайн аудитын ажиглалт болон Байгаль 

орчны хэлтсийн ажилтнууд (ялангуяа биологийн олон янз байдал, газар ашиглалтын менежментийн 

баг)-тай хийсэн ярилцлага, яриа хэлэлцээ, уулзалтын үеэр болон түүний дараагаар өгсөн баримт 

бичгийн хяналтан дээр үндэслэсэн болно. 

5.9.2.1 Нөөц бололцоо ба ажиллах хүч 

Оюу Толгой компани нь Биологийн олон янз байдлын баг нь биологийн олон янз байдлын салбарт 

явуулсан үйл ажиллагаа болон судалгаагаараа үндэсний шагнал хүртсэн бөгөөд Оюу Толгойн 

судалгаа, нотолгоонд үндэслэсэн менежментийг ихэд сайшаасан байна. Оюу Толгой компани 

дэлхийн тэргүүлэгч судлаачидтай хамтран ажиллаж, тэдгээрийг өөрсдийнхөө ажилчид болон бусад 

Монгол мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж сургахад оролцуулах тал дээр ихээхэн хичээл зүтгэл гаргасан 

байна. Хулангийн мониторинг хийхэд жишээ нь Оюу Толгойн ажилчид Зэрлэг ан амьтан хамгаалах 

нийгэмлэг болон Виеанагийн Их Сургуулийн тэргүүлэгч мэргэжилтэнтэй хамтарч ажилласан бөгөөд 
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Монголын судалгааны оюутан энэ багт оролцож агаарын судалгаа хийх арга техникийн талаар 

туршлага хуримтлуулсан байна. Биологийн олон янз байдлын багийн гишүүдийг БОЯБМТ-нд 

заасан шаардлага болон гарсан үр дүнг хэрхэн үнэлж, мониторинг хийх талаар сайтар ойлголттой 

болгохын тулд тогтмол сургалт семинар явуулахаар төлөвлөж байна. Энэхүү сургалтыг мэргэшсэн 

зөвлөх явуулах юм. 3 сард хийсэн аудитын үеэр эдгээр семинаруудын нэгд очиж үзэж ажиглалт 

хийсэн бөгөөд энэ нь багийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхой болгох, тогтмол мониторинг хийхэд 

ашиглах арга зам механизмыг баталгаажуулах талаар хэлэлцэх таатай боломж олгосон юм. Албан 

ёсны сургалт болон ажлын чадавхыг  дээшлүүлэх семинараас гадна Биологийн олон янз байдлын 

баг нь үүсэж буй асуудал болон тэдгээрийн чиг хандлагыг хянах, уян хатан удирдлагыг хэрэгжүүлэх 

хүрээнд авах хариу арга хэмжээний талаар хэлэлцэж тогтмол уулзаж байна. 2013 оны 10-р сар болон 

2014 оны 4 сард хийсэн аудитын аль алинд нь БОНБДЗ Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 

хамгаалах асуудал хариуцсан Ерөнхий Зөвлөхтэй уулзаж чадаагүй бөгөөд дараагийн аудитаар 

уулзах шаардлагатай гэж үзэж байна.  

ОТ нь Биологийн олон янз байдлын зөвлөх компани (TBC), Зэрлэг ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэг 
зэрэг гадны байгууллагуудыг төрөл бүрийн стратегийн үйл ажиллагааг (мониторинг г.м) явуулахад 

оролцуулсан байна. Багийн уулзалт, хурлаас гадна гэрээт гүйцэтгэчид болон түнш байгууллагуудтай 

тогтмол уулзалт зохион байгуулж байна. Жишээ нь эерэг нөлөө үзүүлэх тооцоолол буюу 

мониторинг хийх арга зүй мөн тухайн аргачлалыг зохих журмын дагуу хийж байгаа эсэхийг 
хэлэлцэх хурал. Хамтын ажиллагаа өргөжих хирээр  олон гэрээт гүйцэтгэгчдийг зэрэг удирдан 

зохион байгуулах хүчин чадал, тогтмол хийдэг  бусад үйл ажиллагааг тогтмол хянах шаардлагатай. 

Гадны оролцогч талууд болон түншүүдтэй хамтын ажиллагаагаа байнга хөгжүүлэх нь нэн чухал 

байгаа бөгөөд явуулж буй үйл ажиллагаа эрчимжих тусам тогтмол уулзалт хийж, харилцаа 

холбоотой байх нь улам бүр чухал болж байна.  

Багийн гишүүд буюу ажилчид ажлаасаа гарахад чухал ажлын байруудын ажлыг хэвийн 

үргэлжлүүлэхийн тулд урьдчилан арга хэмжээ авч, ажилчдын халаа сэлгээ, шилжилтийг сайн 

зохицуулж байгаа харагдсан. Гэхдээ биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээ нь нарийн 

мэргэжлийн ажил учраас энэ мэргэжлийг тасралтгүй хөгжүүлж, ургамалын тархалтын техник зэрэг 
тодорхой чиглэлээр сургалт явуулах боломжуудаар хангах шаардлагатай.  

Биологийн нөхөн сэргээлттэй холбоотой хүчин чадлын асуудал байсаар байгаа нь зарим үзүүлэлтээс 

харагдаж байна. ОТ нь нөхөн сэргээлтийг төлөвлөх, боловсруулах, үр дүнг нь үнэлэх  туршлагатай 

ажилчидтай хэдий ч шаардлагатай үр дүнд хүрэхийн тулд хээрийн судалгаанд үндэслэсэн ажлуудыг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Ажилчдад үр дүнтэй нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр боловсруулах 

техникийн чадвар байгаа хэдий ч шаардагдах хэмжээнд үйл ажиллагааг явуулахад нэмэлт хүчин 

чадал, нөөц бололцоо хэрэгтэй байж болж болзошгүй юм. Зөвшөөрлийн хүсэлтийн хэмжээ багасаж 

байгаа хэдий ч энэ нь ОТ-ын байгаль орчинд эерэг нөлөөллийг бий болгох стратегийн хүрээнд эн 

тэргүүнд тавигдаж буй ургамалын төрлийг нөхөн сэргээх цогц хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгцээ 

шаардлагатай холбоотой юм. Газар хөндөх зөвшөөрөлд Биологийн олон янз байдал болон Газрын 

багийн ажилчид хамрагдаж байгаа бөгөөд үйл ажиллагаа эрчимтэй явагдаж байгааүед хоёр багийн 

ажлын ачаалал нэмэгдэх асуудал  гарсаар байна. . 

ОТ компани байгаль орчны мэдлэг дээшлүүлэх сургалтын үүрэг хариуцлагыг Сургалтын багаас өөр 

багуудад аажим аажмаар шилжүүлэхээр төлөвлөж байна. Биологийн олон янз байдалтай холбоотой 

чухал сургалтуудад Биологийн олон янз байдлын баг болон тэдгээрийн хамтрагч түншүүдийг 
оролцуулах нь илүү үр дүнтэй байх хандлагатай байгаа хэдий ч цогц сургалт явуулах ажлыг 
удирдан зохион байгуулж, мониторинг хийхэд хүчин чадал, нөөцтэй холбоотой асуудал гарч 

болзошгүй юм. Байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлэх үйл ажиллагаа болон мониторингт чиглэсэн 

чухал ажлуудыг гүйцэтгэхийн тулд хэд хэдэн гэрээ байгуулсан байна. Эдгээрийг удирдан зохион 

байгуулах, гарч буй үр дүнгийн талаар ерөнхий төсөөлөлтэй байхын тулд нэмэлт нөөц, хүчин чадал 

шаардлагатай байна. 

5.9.2.2 Стратеги, төлөвлөгөө, журам 

Оюу Толгойн БОЯБМТ-г ОТ-ын Байгаль орчны менежментийн системд нийцүүлж хянаснаар 

тэнцвэртэй цогц төлөвлөгөөг бий болгосон байна. БОЯБМТ нь хариуцлага хүлээх талууд болон 

баталгаажуулах арга замыг тодорхойлсон ба уг төлөвлөгөөгөөр ажлын явцыг ашиглалтын үе шатанд 

холбогдох хууль дүрэм журам, Зээлдүүлэгчийн үүрэг амлалтын дагуу хянахад хялбар болж байгаа 

юм. Зарим дагалдах  төлөвлөгөөг шинэчлэх эсвэл боловсруулах шаардлага гарч байна. Ингэснээр 



97 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

цогц төлөвлөгөө болон журам бий болно. Одоогоор хараахан боловсруулж гаргаагүй байгаа гол 

төлөвлөгөөнд Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө, Газар ашиглалтыг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө орж байна.  
 

Эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтыг биелүүлэхэд орон нутгийн иргэдийн оролцоо  голлох үүрэг гүйцэтгэх 

учраас Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө (жишээ нь БОЯБМТ B05, B06) нь ихээхэн 

ач холбогдолтой юм. Одоогоор олон үйл ажиллагааг төлөвлөж санаачилж байгаа бөгөөд ихэнх нь 

орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах мөн олон гэрээт гүйцэтгэгч болон , түнш байгууллагуудыг 
оролцуулах шаардлагатай байгаа юм. Зөвшилцөж байгаа талуудын хувьд зөвшилцөхөөс залхах, 

зорилго, зорилтуудыг дутуу ойлгосны улмаас үр дүнтэй оролцож чадахгүй байх, тухайн 

зөвшилцлийг хийж байгаа арга барилд сэтгэл хангалуун бус байх зэрэг эрсдлүүд байна. Оюу Толгой 

ажилчдын хувьд зорилго, зорилтуудын талаар зөрчилтэй байх; орон нутгийн иргэдийн оролцоог үр 

дүнтэй байлгахад шаардлагатай нөөц бололцоог төлөвлөх чадваргүй, бусад чухал ажил, 

хөтөлбөрүүд, товлосон хугацаатай зөрчилдөх зэрэг эрсдлүүд байна. Хүчин чадал, мэргэжлийн ур 

чадварын зааг байж болзошгүй бөгөөд тэдгээрийг тодорхойлж тогтмол шалгаж байх хэрэгтэй. ОТ нь 
Одоогийн мөрдөж байгаа Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд тусгасан механизмыг 
ашиглан “Зорилтот оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулах” үүргийг 
Зээлдүүлэгчдийн өмнө (БОЯБМТ Хавсралт С ID 24) хүлээсэн ба (i) орон нутгийн биологийн олон янз 
байдлын нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; (ii) Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 

хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахад оролцогч талуудын оролцоог хангаж, зөвшилцөх 

шаардлагатай ба энэ тал дээр талуудыг хэрхэн оролцуулах бусад арга замыг тодорхойлох хэрэгтэй. 

Өмнөговь аймагт эерэг нөлөө үзүүлэх орон нутгийн иргэдэд суурилсан санаачилгуудыг чухалчилж үзэж 

байгаа учраас энэ төлөвлөгөөг Экосистемийн үйлчилгээний ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд 

боловсруулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд энэ ажлыг гүйцэтгэх н хугацаа хэтэрсэн  байна. 
ОТ нь мөн ургамал болон амьдрах орчныг нөхөн сэргээх талаар тодорхой заалт оруулсан Газар 

ашиглалтын төлөвлөгөө буюу түүнтэй дүйцэх төлөвлөгөөг Зээлдүүлэгчдэд 2014 оны 1-р улиралд 

багтаан (Зээлдүүлэгчдийн Биологийн олон янз байдлын Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө- Арга хэмжээ 18с) гаргаж өгөх ёстой байсан. Энэ асуудлыг “Газар хөндөх 

ажлын хяналт ба Газрын нөхөн сэргээлт” бүлэгт авч үзсэн байгаа. Гэхдээ холбогдох үүрэг 
хариуцлагыг  шинэчилсэн Нөхөн сэргээлтийн журамд (OT-10-E9-PRC-0002) оруулахыг зөвлөж 

байна. Уг журмыг шинэчилсэн БОЯБМТ-д нийцүүлэн нөхөн сэргээлтийн биологийн тал дээр голлон 

анхаарч Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөөтэй адил шинэчлэх шаардлагатай. 

 

БОННҮ-г хийж БОЯБМТ-г боловсруулах үед харь зүйлийн  ургамал ургах эрсдэл бага гэж үзсэн тул 

Хогийн ургамалыг зохицуулах менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахаа больсон байна. Малчдад 
өөр газраас хадлан авчрах буюу тээврийн төлөвлөгөөнд оруулсан өөрчлөлт нь Говиос өөр газрын 

ургамалын үр буюу бусад нахиа соёо санамсаргүй оруулж ирэх эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Харь 

газрын ургамалыг санамсаргүй нутагшуулах эрсдлийг зохицуулах болон Хогийн ургамалыг 
зохицуулах төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгцээ шаардлагыг эргэн харах хэрэгтэй гэж зөвлөж байна.  

Зээлдүүлэгчийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд (18d) ОТ компани  

зэрлэг ургамал, амьтан тэдгээрийн хууль бус бүтээгдэхүүний тухай бодлого боловсруулна гэж 

заасан байна. Нөлөөллийг бууруулах буюу хянах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг тодорхойлсон 

тодорхой журам яг одоогоор байхгүй байгаа ба хянуулахаар ямар нэгэн журам хүргүүлээгүй байна. 
Энэ ажил хугацаандаа хийгдээгүй байна. 

5.9.2.3 Экологийн ул мөр (ecological footprint) болон дэд бүтэцтэй холбоотой нөлөөллийг удирдан 

зохицуулах   

БОЯБМТ-ийн дагуу тавих удирдлагын хяналтын нэг үндсэн зүйл бол цахилгаан дамжуулах 

шугамыг мөргөх, хүчдэлд цохиулснаас үүсэх шувууны хорогдлыг (B09 ба Зээлдүүлэгчийн 

биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ) багасгах үүднээс шувуу үргээгчийг 
өндөр хүчдэлийн шугамуудад байрлуулах явдал юм. “Шувууны нислэг чиглүүлэгчийг уурхайн үйл 

ажиллагааны  турш шаардлагын дагуу ашиглаж, ан амьтны хорогдлыг бууруулах шаардлагатай”. 

Шувууны нислэг чиглүүлэгчийг ажиллуулахад хүндрэл гарсаар байгаа бөгөөд гэмтлийн  

шалтгааныг тодруулж, цахилгаан дамжуулах шугамын аль хэсэг гэмтсэнийг баталгаажуулахын тулд 

цахилгаан дамжуулах шугамын тодорхой хэсгүүдийг нарийвчлан шалгаж байна. 220 кВ-ийн 

цахилгаан дамжуулах шугаман дээр асуудал илүү ноцтой байх шиг байна. Энэ нь өөр өөр 
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диаметртэй цахилгаан дамжуулах шугамуудад тохирохгүй хэмжээтэй шувууны нислэг 
чиглүүлэгчийн эд ангийг суурилуулсантай холбоотой байж болзошгүй байна. Биологийн олон янз 
байдлын баг ямар нэгэн механикийн үүдэлтэй эвдрэл байгаа эсэхийг судалсаар байна. Түүнчлэн 

шувууны нислэг чиглүүлэгч нь сайн ажиллаж байгаа болон нислэг чиглүүлэгчийн зарим хэсэг  
доголдолтой байгаа цахилгаан дамжуулах шугамуудыг шувуу мөргөх хэмжээг харьцуулж судалж 

байна. Судалгааны дүнг хураангуйлсан тайлан удахгүй гарах бөгөөд тус тайланг өөр засаж 

залруулах арга хэмжээг судлахад суурь материал болгон ашиглана. Нислэг чиглүүлэгчийн эвдрэл, 

гэмтлийг засаж болохуйц бодит шийдлийг тодорхойлохын тулд тухайн эмзэг төрөл зүйл, ялангуяа 

жороо тоодог шувуунд гарч буй үр дагаврыг сайтар ойлгох нь нэн чухал юм. Цахилгаан дамжуулах 

шугамыг шувууд мөргөж байгаа асуудлыг эрчимтэй хянах шаардлагатай байна. Одоо явуулж байгаа 

шалгалтын давтамж харьцангуй бага байна (В10 болон Зам, цахилгаан дамжуулах шугамын 

үзлэгийн журамд OT-16-PRC-0006 нийцүүлэхийн тулд сард нэг удаа үзлэг хийх шаардлагтай ). Уг 
мониторинг нь Биологийн олон янз байдлын багийн боловсруулж буй үхсэн амьтдын сэгийг 
ашиглан тэдгээр сэгийн ялзрах хугацаанд нарийн дүн шинжилгээ хийх төлөвлөгөөнд хувь нэмэр 

оруулах бөгөөд ингэснээр цахилгаан дамжуулах шугамын дор үхсэн шувууны сэгийг сар бүр тоолох 

ажлыг илүү үр дүнтэй тодорхойлох боломжтой болно.  

Ан амьтны баг нь дунд хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугамын  шонгууд болон “dead end”-д  

тусгаарлагч суурилуулах талаар тодорхой зөвлөмж гаргаж энэ ажлыг гүйцэтгэх хангамжийн үйл 

ажиллагааг эхлүүлсэн гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Суурилуулалтын ажлын явцыг БОНБДЗ 

дараагийн аудитаараа шалгана.  

Энэ удаагийн аудитаар хэд хэдэн малтлага хийсэн газрыг нөхөн сэргээсэн болох нь ажиглагдсан 

батехникийн нөхөн сэргээлтийг стандартын өндөр түвшинд гүйцэтгэсэн байна. Хуурай цаг агаарын 

нөхцлийн улмаас биологийн үр дүнд ахиц дэвшил гарсан эсэхийг харахад  хүндрэлтэй боловч зарим 

нөхөн сэргээлт хийсэн малтлагын газарт олон наст ургамалыг харилцан адилгүй хугацаанд амжилттай 

суулгасныг нотлох зүйл төдийлөн байгаагүй.  Тодорхой тавьсан зорилтууддаа хүрч, үр дүнтэй аргыг 
тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллээр хангахын тулд нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлтийг илүү 

системтэй, цогц байдлаар хийх шаардлагатай байна. БОНБДЗ-ийн дараагийн аудитаас өмнө чиглэлийг нь 

өөрчилсөн замыг нөхөн сэргээх ажлыг гэрээт гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлнэ гэж БОНБДЗ ойлгож байна. 
Энэ талаар Газар хөндөлтийн хяналт болон Газрын нөхөн сэргээлтийн бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзсэн 

болно.  

5.9.2.4 Замын хөдөлгөөн, тээвэрлэлтийн нөлөөллийн менежмент 

Оюу Толгойн чухал биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөөнд  тодорхой хэдэн 

үзүүлэлтүүдийн үр дүнг зохих зөвшөөрөгдсөн босго шаардлагад харьцуулан мониторинг хийх 

шаардлагатай гэж заасан. Урьдчилсан босго хэмжээг арга хэмжээ авах дараалсан алхмуудын хамт 

үндсэн БОЯБМТ-д тусгасан байгаа ба ингэснээр ан амьтанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах 

шаардлагатай үед ОТ зохих зохицуулалт хийнэ.  

Менежментийн зүгээс хариу арга хэмжээ авахад хүргэж байгаа нэг сөрөг нөлөөлөл нь ан амьтан 

тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлж  хорогдох явдал юм. Менежментийн зүгээс хариу арга хэмжээ авах 

зохих босго нөхцөлд “ОТ-ын тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлсэн бүх тохиолдол” гэж заасан байгаа юм. 

ОТ нь БОЯБМТ-нд заасан В10-р хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд үүнд тухайн 

гарсан ослыг баримтжуулах ба ОТ-ын ЭМААБО-ны шаардлагын дагуу мөргүүлсэн амьтны сэгийг 
ОТ-ын замаас зайлуулна. Зэрлэг ан амьтны ослын тайланг хянах явцад менежментийн зүгээс авч буй 

хариу арга хэмжээ нь босго үзүүлэлтээсээ давсан гэж гарсан. 2011 оны 10 сараас хойш ан амьтад 

тээврийн хэрэгсэлд дайруулсан 10 тохиолдол бүртгэгдсэн бөгөөд 8 нь төслийн талбайн нутаг 
дэвсгэрт, үлдсэн хоёр нь төслийн талбайн гадна гарсан  байна (төслийн талбан гадна болсон осолд 

ОТ компанийн тээврийн хэрэгсэл хамааралгүй байж болзошгүй). Эдгээр гарсан арван тохиолдлын 

дөрөвт нь хар сүүлт зээр дайруулсан ба гурав нь Оюу Толгойн тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдсөн 

байна. Уг ослуудыг Оюу Толгойн Биологийн олон янз байдлын баг болон тэдгээрийн зөвлөх 

мэргэжилтнүүд нарийвчлан шалгаж байгаа бөгөөд тухайн ослыг гарахад нөлөөлсөн байж болзошгүй 

хүчин зүйлийг тогтоон уян хатан удирдлагыг хэрэгжүүлэх хүрээнд боломжит шийдлүүдийг судалж 

байна. Бидний ойлгож байгаагаар бол хурд хэтрүүлсэн асуудал гараагүй бөгөөд мөргөлдсөн гол 

шалтгаан нь шөнийн цагаар  холын гэрлээ асааж явснаас үүдэлтэй байж болзошгүй юм. Төслийн 

талбайн нутаг дэвсгэр дээр хар сүүлт зээрийн тоо ихээхэн нэмэгдэж байгаа нь мөн эрсдлийг 
нэмэгдүүлж байж болох юм. Бүх нотлох баримт бичгийг Биологийн олон янз байдлын баг шалгаж 



99 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

хянасны дараа ан амьтан тээврийн хэрэгсэлтэй мөргөлдөх осол гарахаас зайлсхийх менежментийн 

хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай эсэхийг БОНБДЗ дараагийн аудитаараа шалгана. 

БОЯБМТ-нд Оюу Толгойн бүх ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг танилцах сургалтын хүрээнд  

жолоочийн мэдлэг дээшлүүлэх сургалтанд тогтмол хамруулах шаардлагатай гэж заасан байна (мөн 

зохих бататгах сургалтанд хамруулна). 2014 оны 4 сард төслийн талбайд хийсэн аудитын үеэр 

ажилчдаас авсан ярилцлагаас харахад ажилчид туруутан  амьтад зэрэг биологийн олон янз байдлын 

эн тэргүүнд тавигддаг ан амьтан тээврийн хэрэгсэлд мөргүүлж үхэх эрсдлийн талаар танилцах 

сургалтаар дамжуулан мэдээлэл авсан гэдгээ хэлсэн. Одоогийн хэрэглэж байгаа аргачлалыг Зэрлэг 
ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэгээс гаргасан зөвлөмжийн дагуу өөрчлөх эсвэл шинэчилж магадгүй 

учраас ажлын байран дээрх сургалтыг явуулах түвшнийг БОНБДЗ дараагийн аудитаар шалгана. 

Тээврийн хэрэгслийн хурдыг шалгах мөн мониторинг хийх механизмыг энэ аудитын үеэр Аялалын 

асуудал хариуцсан багтай очиж уулзахдаа шалгасан. Оюу Толгойн ажилчдын хувьд үр дүнтэй арга 

хэмжээ авч байгаа боловч гэрээт гүйцэтгэгчдийн тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой асуудлууд 

байсаар байна. Оюу Толгой-н үйл ажиллагаатай холбоотой бусад тээврийн хэрэгслээс үзүүлж буй 

нөлөөлөл байгаа бөгөөд эдгээрт  шууд хяналт тавих шаардлагагүй юм.  

БОННБҮ-д олон төрлийн зэрлэг ан амьтад авто замаас дайжин уугуул нутгаа алдах мөн  зам 

хөндлөн гарахдаа дайруулж хорогдох эрсдлүүд байгааг тогтоосон. Ан амьтан эмзэг газраар зам 

хөндлөн гарахад учруулах эрсдлийн талаар жолооч нарт анхааруулахын тулд цөөн тооны замын 

аюулгүй байдлын тэмдэго тэмдэглэгээг суурилуулсан бөгөөд ОТ компанийн зүгээс зам хөндлөн 

гарч байгаа ан амьтны давтамжийг үнэлэх үүднээс радио төхөөрөмжийн хяналтын судалгааны үр 

дүнг ашиглахаар төлөвлөж байна. Зарим амьтны төрөл зүйлийн хувьд хөдөлгөөний хурдны 

зохицуулалт хийх зайлшгүй шаардлагатай газруудыг тодорхойлохын тулд цаашид суурь 

мониторингийн дата мэдээлэл хэрэгтэй байгаа гэж ойлгосон бөгөөд энэ ажлын явцыг ан амьтны 

нүүдэл, хөдөлгөөнд хийсэн мониторингийн үр дүн гарсны дараа шалгана.  

БОННҮ-нд мөн ан агнуур нэмэгдсэний улмаас зэрлэг амьтны тоо хоргодох мөн замгүй газраар 

тээврийн хэрэгсэл жолоодсоноос үүдэн ан амьтан дайжих зэрэг эрсдлийг тодорхойлсон байна. 
БОЯБМТ-д замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, ан агнуур болон түүж цуглуулах үйл 

ажиллагааны улмаас хорогдож байгаа ан амьтанд хяналт тавих арга хэмжээ явуулах шаардлагатай 

гэж заасан байна. Үр дүнтэй арга хэмжээ боловсруулахын тулд ан агнуурын  судалгаа болон радио 

төхөөрөмжөөр хийж байгаа ан амьтдын тархалт, хөдөлгөөнийг тогтоох судалгаанаас холбогдох 

мэдээллийг авах шаардлагатай. Эдгээр судалгаануудын үр дүнг танилцуулсан тайлан удахгүй гарах 

гэж байгаа бөгөөд БОНБДЗ дараагийн аудитаараа шалгана. 

Ургамалжилтын хувьд замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодох нөлөөлөлд өртөх магадлал 

өндөртэй эмзэг газруудыг харуулсан сайжруулсан газрын зургийг Биологийн олон янз байдлын баг 
гаргаж байгаа бөгөөд үүнийг ГМС-ийн (Газарзүйн Мэдээллийн Систем) эмзэг, мэдрэмтгий 

давхаргад оруулах бөгөөд ингэснээр шинээр гарч буй эвдрэл, гэмтлийг илрүүлж шаардлагатай засах 

арга хэмжээ авах боломжтой болох юм.  

ОТ-ГС, ОТ-ХБ болон ОТ-нисэх буудлын чиглэлийн замаас тээврийн хэрэгсэл гарахаас  урьдчилан 

сэргийлэх үүднээс эмзэг газруудад хаалт хийх шаардлагыг БОЯБМТ-өөс (болон Зээлдүүлэгчийн 

Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө) хасах саналыг 2013 оны 10 сард ОТ компани 

Зээлдүүлэгчдэд тавьсан байна. Учир нь иймэрхүү хаалт хийх нь дээрх нөхцлөөс урьдчилан сэргийлэх 

төдийлөн сайн шийдэл биш бөгөөд харин ч эсрэгээрээ сөрөг нөлөөтэй үзүүлэх магадлалтай гэдэг дээр 

мэргэжилтнүүд санал нэг байсан байна. ОТ нь энэ шаардлагыг БОЯБМТ-өөс хасахын тулд компанийн 

дотоод Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг мөрдсөн хэдий ч энэхүү эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг 
яагаад хасах болсон, мөн Гашуун Сухайт , ОТ-оос Ханбогд, ОТ-оос нисэх буудал хүрэх  зам зэрэг эмзэг 
газруудад замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой гарах нөлөөллийг бууруулах өөр 

ямар арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байгаа талаар тайлбар хийсэн баримт бичгийг Зээлдүүлэгчдэд 
хараахан хүргүүлээгүй байна. Тэгэхээр энэ асуудал шийдэгдээгүй нээлттэй хэвээр байна.  

2013 оны 10-р сард хийсэн өмнөх аудитын үеэр замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүйгээр буюу 

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөхгүйгээр зэрлэг ан амьтныг аюулгүй зам хөндлөн гарах 

тохиромжтой шийдлийн талаар хэлэлцүүлэг хийх зайлшгүй шаардлага гарч байсан. Холбогдох 

мэргэжлийн хүмүүс, Оюу Толгойн биологийн олон янз байдлын баг, Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз 
байдлын мэргэжилтнүүд болон бусад оролцогч талууд 2013 оны 11-р сард Улаанбаатар хотод семинар 

зохион байгуулж, нүхэнгарц байгуулах зэрэг зэрлэг ан амьтдын зам хөндлөн гарах гарцын боломжит 

хувилбаруудын талаар хэлэлцсэн байна. Замыг өдөр тутам хаах арга хэмжээний хамрах хүрээг мөн авч 
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хэлэлцсэн байна. Оюу Толгойн Зам дагуух ан амьтныг бууруулах стратегид (2013 оны 11 сарын байдлаар 

эцэслээгүй төсөл хэлбэрээр байсан) энэ семинарын үр дүн, мэргэжилтнүүдийн гаргасан тайланг авч үзсэн 

бөгөөд ОТ-ын төлөвлөж буй өргөн хүрээний стратеги, хариу арга хэмжээг тодорхойлсон байна. 
Урьдчилсан ажлын төлөвлөгөөг Зээлдүүлэгчидтэй 2013 оны 4-р улиралд багтаан тохиролцох ёстой 

байсан хэдий ч энэ ажлын хугацаа хэтэрсэн  байна (Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө , ID 5, БОЯБМТ Хавсралт C). Энэ ажлын хүрээнд менежментийн боломжит 

шийдлүүд, тэдгээрийн үр дүнг хянах мөн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацааг тогтооно.  

5.9.2.5 Хулгайн анг зохицуулах  

Зэрлэг ургамал, ан амьтдын хууль бүс бүтээгдэхүүнийг хориглох журам (OT-10-E9-PLC-1001)–ын 

хүрээнд хулгайн ан агнуур хийхээс урьдчилан сэргийлэх бодлогын талаар бүх ажилтан, гэрээт 

гүйцэтгэгч нарт танилцуулах сургалтаар дамжуулан мэдээлэл өгдөг. Оролцогч талуудтай хамтран 

ажиллах төлөвлөгөө нь энэ чиглэлээр мэдээлэл өгөх чухал механизм болж өгдөг (В05 болон В06) 

бөгөөд Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах  төлөвлөгөө байхгүй байгаа нь энэ бодлогын талаар үр 

дүнтэй ойлголт өгөх боломжгүй болох эрсдэл байна. Түүнчлэн уг бодлогын төсөл нь ихээхэн өргөн 

цар хүрээтэй бөгөөд хэрэгжүүлэх журмыг Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд (Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө 18d, БОЯБМТ Хавсралт С) заасан үүрэг хариуцлагад нийцүүлж боловсруулаагүй байна. 

Тооцоолж буй үр дүнд мониторинг хийх, тээврийн хэрэгслийг хуваарийн дагуу тогтмол шалгаж 

байгаа эсэхийг хянахад (доор дурдсаныг харна уу) эдгээр журам, бодлого нь тодорхой суурь 

материал болж байх шаардлагатай боловч эдгээр ажлууд хийгдээгүй байна. Тээврийн хэрэгсэл 

болон орон байрны гэнэтийн  шалгалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээг одоогоор гадны мэргэжилтнүүд 

(Зэрлэг ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэг) мониторинг хийх гэрээт ажлынхаа хүрээнд хянаж байна. 

Одоогоор хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийг орлох шинэ танилцах сургалтыг төлөвлөж гаргасан ба тус 

сургалтанд гэрээт гүйцэтгэгчид, шинээр ажилд орсон ажилчдыг хамруулах юм. Зэрлэг ан амьтны 

гаралтай хууль бус  бүтээгдэхүүнийг илрүүлэх тусгай сургалтыг 2014 оны 4 сард явуулахаар 

төлөвлөж байна. Эдгээр ажлыг хийж гүйцэтгэсний дараа тээврийн хэрэгслийг ургамал, амьтны 

гаралтай хууль бус бүтээгдэхүүн тээвэрлэж байгаа эсэхийг тогтмол шалгах бөгөөд одоогоор энэ 

шалгалт нь хийгдэхгүй байна.  

Энэ бүс газарт хийгдэж байгаа ан агнуурын хэмжээний талаар мэдээлэл цуглуулж байгаа бөгөөд 

БОНБДЗ-ийн дараагийн аудитаар илүү их үр дүн гарсан байна гэж ойлгож байна. Ингэснээр энэ талын 

эрсдэл, нөлөөллийн талаар сайтар ойлголттой болох юм. Хулгайн ангийн нөлөөллийг бууруулах нь ан 

амьтныг хамгаалах арга хэмжээ  бөгөөд Оюу Толгойн Өмнийн Говийн бүс нутагт эерэг нөлөө үзүүлэх 

зорилгоо биелүүлж байгаагийн нэг илрэл юм.   

5.9.2.6 Газар хөндөлтийн хяналт, газрын нөхөн сэргээлт   

ОТ нь байгаль орчны онцгой ач холбогдолтой газар нутгийг сүйтгэхээс зайлсхийхийн тулд газар хөндөх 

зөвшөөрлийг экологийн хяналт, үнэлгээгээр баталгаажуулдаг Газар хөндөх зөвшөөрөл олгох журамтай 

(OT-10-E9-PRC-0003). Энэхүү журам нь төслийн талбай дотор болон гадна газар хөндөх асуудалд 

хамаарах бөгөөд Газрын асуудал хариуцсан баг гэрээт гүйцэтгэгчдийг Газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ)-

ийн нөхцлүүдийг хэрэгжүүлэхэд байнгын хяналт тавьдаг. Эдгээр нөхцлүүдэд биологийн олон янз 
байдлын үнэлгээгээр тогтоосон нөхцлүүд, жишээ нь эмзэг буюу ховор ургамалыг хамгаалах арга хэмжээ 
зэрэг орно. Баталсан нөхцлийг тодорхойлсон ГХЗ-ийн хуулбарыг гэрээт гүйцэтгэгчид ажил үүргээ хийж 

эхлэхээс өмнө өгнө. Энэ нь газар хөндөх явцад биологийн олон янз байдлын эмзэг шинж чанартай газрыг 
хөндөхөөс зайлсхийх үр дүнтэй механизм юм. Газар нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа нь хоёр үе шаттай: 

техникийн болон биологийн. Техникийн талыг гэрээт гүйцэтгэгчид сайтар удирдан зохион байгуулж 

байна. Харин биологийн нөхөн сэргээлтэнд тавигдах шаардлагууд тодорхой бус байна. 

2014 оны 3 сарын аудитын үеэр нөхөн сэргээлт хийсэн газар очиж, биологийн олон янз байдлын 

хувьд практик тал болон үр дүнг хянасан. Энэ нь зорилтот ургамалын төрлийг тодорхойлох, “цэвэр 

алдагдалгүй”, “цэвэр ашигтай” нөхөн сэргээлтийг Говийн нутагт хийх ОТ-ийн үүрэг амлалттай 

холбоотой хүндрэл, бэрхшээлийн талаар төрсөн өмнөх сэтгэгдлийг баталж байсан. Эрсдлийг 
бууруулах холбогдох арга хэмжээнд (В16) хяналт тавих тодорхойлтонд  ОТ компани газрын нөхөн 

сэргээлтийг ОТ-ын Нөхөн сэргээлтийн журам (OT-10-E9-PRC-0002), Өнгөн хөрс хуулах, хадгалах  

журам (OT-10-E9-PRC-0001), Уурхай хаалтын журам (OT-10-E9-PLN-0002), Оюу Толгойн Газар 
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ашиглалтын менежментийн хөтөлбөр (OT-10-E9-PLN-0001)-т тусгасан зарчим, шаардлага болон Рио 

тинтогийн Газар ашиглалтын хариуцлагын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ гэж  заасан байна. 

Гэвч эдгээр олон төлөвлөгөө, журмыг хянаж үзэхэд нөлөөлөлд өртөхөөс өмнөх тухайн газрын 

ургамалын бүтэцтэй ижил төстэй нөхөн сэргээлт хийх үүрэг хариуцлага, шаардагдах үр дүнгийн 

талаар тодорхой заасан зүйл байхгүй  байсан. ГМТ-нд (Газрын менежментийн төлөвлөгөө) зааснаар 

Рио Тинтогийн газар ашиглалтын менежментэд хамаарах гол стандарт болох Рио Тинто Е9 Газар 

ашиглалтын хариуцлагын стандартын шаардлагад ГМТ-ыг нийцүүлэхийн тулд ОТ нь Газар 

ашиглалтын хариуцлагыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах үүрэгтэй юм байна. Энэ төлөвлөгөөг 
боловсруулаагүй учраас төлөвлөгөө, журамтай холбоотой шаардагдах стандарт, үүрэг хариуцлага нь 

тодорхой бус хэвээр байна. Тус ГАХТ-ыг (Газар ашиглалтын хэрэгжилтийн төлөвлөгөө) БОННҮ 

болон ГМТ-д заасан холбогдох үүрэг хариуцлагыг тусган боловсруулах нь мөн Зээлдүүлэгчдийн ( 

Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 18с, БОЯБМТ Хавсралт 

С) зүгээс тавьж буй шаардлага бөгөөд ОТ одоо хүртэл боловсруулж гаргаагүй буюу БОНБДЗ-д 

хянуулахаар хүргүүлээгүй байна. Тиймээс зохих үүрэг хариуцлагыг тус төлөвлөгөө эсвэл Нөхөн 

сэргээлтийн журамд тодорхой заах шаардлагатай. Уг журмыг техникийн нөхөн сэргээлтийн 

шаардлагаас гадна биологийн нөхөн сэргээлтийн шаардлагад тодорхой хэмжээгээр анхаарч 

шинэчилнэ. 

БОЯБМТ-р (B16) төлөвлөсөн баталгаажуулах аргачлалд нөхөн сэргээлтэнд хэрэглэхэд тохиромжтой 

ургамлын төрлийг нөхөн сэргээлтийн туршилтаар тодорхойлж, байгалийн унаган аналоги газрын 

ургамлыг нөхөн сэргээлтийн ургамлын үрийн холимогт хэрэглэсэн олон наст ургамлын жилийн 

хэмжээг чиглүүлэхэд хэрэглэх шаардлагатай гэж заасан байна. Гэхдээ тохиромжтой “аналоги” 

гэдэгт чухам юу хамаарах буюу төрөл зүйлийн бүтцийн хувьд ямар ургамлын аймгийг стандарт гэж 

үзэх  тал дээр тодорхой үндэс суурь болгох зүйл алга байна. 

Эмзэг болон ховор ургамлын төрөл зүйлийг хөндөхөөс зайлсхийх шаардлагатайг зөвлөхөөс гадна 

нөхөн сэргээлтийн зорилтот ургамлын төрлийг тогтоож тодорхойлохын тулд газар хөндөхөөс өмнөх 

тус газрын биологийн олон янз байдлын судалгааг газар хөндөх зөвшөөрлийн үйл явцын хүрээнд 

явуулах нь үр дүнтэй юм. Газар хөндсөний дараа үлдэх нөхөн сэргээх газрын эргэн тойрны 

ургамлын судалгааг мөн хийснээр газар хөндсөнөөс хойш гарсан суурь өөрчлөлтүүдийг тогтоох, 

байгалиасаа өөрөө нөхөн сэргээгдэх эсэх буюу аль эсвэл ургамлын үр зориудаар суулгах юмуу 

шилжүүлэн суулгах шаардлагатай эсэхийг тодорхойлох боломжтой болно. Үлдсэн ургамлын 

талаарх мэдээллийг нөхөн сэргээлт хэр амжилттай явагдаж байгаад мониторинг хийхэд ашиглах 

боломжтой. Өөр нэг арга бол хөндөхгүй үлдэх газрыг хамруулан хөндөхөөр төлөвлөж байгаа газрын 

трансектын дагуу квадратын судалгаа хийх нь ихээхэн нөөц шаардахгүйгээр нэмэлт чухал мэдээлэл 

өгнө. 

Нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газрын хэмжээ, хуурай орчинд ургах чадвартай ургамлыг нөхөн 

сэргээх нь ихээхэн хүчин чармайлт шаардсан ажил бөгөөд одоо ашиглаж байгаа арга нь Оюу 

Толгойн Биологийн олон янз байдлын стратеги болон Гүйцэтгэлийн стандарт 6-д заасан шаардлагад 

нийцүүлэн цэвэр алдагдалгүй байлгах буюу цэвэр ашигтай үр дүнг бий болгох зорилтуудыг бүрэн 

гүйцэт биелүүлж чадахгүй байна. Жишээ нь 2013 онд 120 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийх 

шаардлагатай байсан боловч 80 га газарт л хүрэлцэхээр ургамалын үр байсан. Хээрийн туршилт 

судалгааг нэмэгдүүлж, зорилтот ургамлын бүрдэл, эн тэргүүнд тавигдах ургамлын зүйлийг нөхөн 

сэргээхэд тавигдах экологийн шаардлага болон ургамлын үржил, тархалтын үр дүнтэй арга 

техникийг бий болгоход голчлон анхаарсан цогц байдлаар төлөвлөсөн судалгааны хөтөлбөр гаргах 

шаардлагатай. Үүнд байгалийн нөхөн сэргээлтийн хээрийн харьцуулсан судалгаа, гидро-тариалалт, 

үр шилжүүлэн суулгах аргыг нэвтрүүлэх, жишээ нь боловсруулалтын үе шатанд өөр өөр бордоо 

болон усалгааны горим ашиглах зэрэг менежментийн төрөл бүрийн дэс дараалсан арга техник орно. 

Ийм туршилтыг төлөвлөж, системтэйгээр боловсруулах нь чухал бөгөөд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 

хэрэгтэй. 

Оюу Толгойн Ургамлын үржүүлгийн газраас эн тэргүүнд тавих ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах 

үржилт, тархалтын арга техникийг судалж байгаа боловч одоогоор тус үржүүлгийн газарт суурилсан 

судалгаанд эн тэргүүнд тавьж буй 24 ургамлын төрөл зүйлийн зөвхөн дөрөв нь орж байгаа бөгөөд 

тэдгээрийн экологийн шаардлага, тохирох үржилт, тархалтын арга техникийг судалж байна. 
Төслийн нөлөөлөлд өртсөн бүх эн тэргүүний ургамлын төрөл зүйлд эерэг нөлөөлөл үзүүлэх 

зорилтоо биелүүлэхийн тулд илүү цогц хөтөлбөр боловсруулахыг зөвлөж байна. Нөхөн сэргээх 

шаардлагатай бүх ургамлын төрөл зүйлд  тохирох үржилт, тархалтын арга техникийг 
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тодорхойлохын тулд Үржүүлгийн газарт суурилсан судалгааг цаашид үргэлжүүлэн явуулах 

шаардлагатай байна. 

Үржүүлгийн газар нь энэ ажилд дэмжлэг үзүүлэх чухал байгууламж бөгөөд шаардлагатай нөхөн 

сэргээлтийн үйл ажиллагааны цар хүрээг дэмжихэд ажилчдын түвшин чухал ач холбогдолтой. Газар 

хөндсөний дараа ургамлыг шаардлагатай түвшинд нөхөн сэргээхэд соёо, нахианы (ургамлын үрийн 

нөөц буюу огтолсон мод гэх мэт бусад ургамалын соёо, нахиа) нөөц хангалттай байх шаардлагатай. 

Ямар ургамлын төрлийг дахин үрслүүлэх үү гэдэг шийдвэр нь зорилтот ургамлын төрлөөс 

илүүтэйгээр байгаа ургамлын нөөцөөс шалтгаалж байна. Хэрэв хээрийн судалгаа болон 

мониторингоор энэ хүрээлэн буй орчинд ургамал үрслүүлэх нь нөхөн сэргээлтийн үр дүнтэй арга 

гэж  үзвэл  нөхөн сэргээлтэнд шаардлагатай тэрхүү ургамлын үрийн нөөцийг бий болгох буюу 

худалдаж авах ажлыг эрчимжүүлэх хэрэгтэй. 

Газар хөндөлтөөс их хэмжээний хөрс хуулагдаж гардаг  бөгөөд Биологийн олон янз байдлын баг нь 

Газрын багтай хамтран хадгалалтын шинэлэг шийдлийг боловсруулахаар ажиллаж байна. Үүнд 

харьцангуй удаан хугацаанд хадгалагдах шимт өнгөн хөрсний овоолгын гидро-тариалалт орно. 

Ингэснээр тухайн шимт өнгөн хөрс илүү бэхжиж, тоосжилт нь дарагдаж, хадгалалтын үед хөрсний үрийн 

нөөц удаан хугацаанд хадгалагдана.  

5.9.2.7 Экосистемийн үйлчилгээ 

ОТ төсөл нь БОННҮ болон Чухал амьдрах орчны үнэлгээнд (ЧАОҮ) “нэн чухал” гэж тодорхойлсон 

дөрвөн экосистемийн эн тэргүүний үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлдэг (мал сүргийн нөхөн үржвэр, 

биомасс түлш, цэвэр усны хангамж болон зохицуулалт). ОТ нь хулан, хоёр төрлийн зээрийн  

нутагладаг газар буюу малчдын хэрэглэдэг бэлчээрт ихээхэн нөлөөлөл үзүүлдэг. Бэлчээрийн эрүүл 

мэнд, үржил шимийг сайжруулах үйл ажиллагаа нь экологийн болон нийгэм-орон нутагт үр ашигтай 

хийгээд эерэг нөлөөллийг бий болгох төлөвлөгөөний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Нийгэм болон 

экологийн нөлөөллийг цогцоор нь авч үзэх нь чухал юм.  

Нийгэм экологийн нөлөөллийг цогцоор нь авч үзэхэд ОТ компаниас идэвхтэй арга хэмжээ авч 

байгаа бөгөөд Экосистемийн үйлчилгээний ажлын хэсэг хоёр долоо хоногт нэг удаа тогтмол 

хуралддаг. Хурлын тэмдэглэлээс харахад нийгмийн болон биологийн олон янз байдлын багуудын 

хамтын ажиллагаа сайжирсан бөгөөд үйл ажиллагаануудыг нэгдсэн байдлаар төлөвлөх ажил 

хийгдэж байна. Үүнд усны хэрэглээ болон малын эрүүл мэндийн судалгааг сайжруулах ажил орох 

бөгөөд тус судалгааны үр дүнг малын эрүүл мэндийг сайжруулах зорилтот хөтөлбөрийг 
боловсруулахад ашиглана.  2014 оны 3 сард хийсэн аудитын үеэр тус хоёр баг орон нутаг болон 

биологийн олон янз байдлын багуудын нягт хамтын ажиллагаа үр ашигтай байгааг тэмдэглэж 

хэлсэн бөгөөд ингэснээр одоогийн ажлын төлөвлөгөөнүүдийг удирдан зохион байгуулах ажил 

сайжирч илүү идэвх санаачлагатай, нэгдсэн арга барилтай болоход нааштай үр дүн гарсан байна. 

Үүний нэг жишээ бол урт хугацаанд үргэлжилсэн гантай зун малын тэжээл худалдаж авах, ан 

амьтан ундаалах нэмэлт усны цэгийг малчдаас гаргуулах ажилд туслалцаа хүссэн  Ханбогд сумын 

Засаг даргын хүсэлтэнд хариу арга хэмжээ авч чадсан явдал юм. Экосистемийн үйлчилгээний 

Ажлын хэсгийг орон нутгийн иргэдээс ирсэн хүсэлтэнд шуурхай хариу арга хэмжээ авч байгааг нь 

сайшаах ёстой хэдий ч энэ үндэслэлээр авсан хариу арга хэмжээ нь ямар нэгэн төлөвлөөгүй болон 

сөрөг үр дагаварыг бий болгохгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Малчдыг Говийн бүсийн гаднаас 

овоолсон өвс хэлбэрээр оруулж ирсэн тэжээлээр хангах ажлын талаар ярилцах үер гаднаас хогийн 

ургамлын үр, буюу өвчин авчрах эрсдлийг тодорхойлсон.  Хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг 
дагалдуулан  ерөнхий эрсдлийн үнэлгээний журмыг боловсруулах шаардлагатай. 

Биологийн олон янз байдлын шаардлага нь практик үйл ажиллагаанд чиглэгдсэн, холбогдох оролцогч 

талын оролцоо нь тодорхой байхаар ажлын хэсгийг төлөвлөж зохион байгуулах шаардлагатай байна. 
Жишээ нь Зэрлэг ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэгээс хэрэгжүүлэх био-мониторингийн шинэ хөтөлбөр 

мөн төлөвлөж буй Экосистемийн үйлчилгээний мониторингийн хөтөлбөрийг Бэлчээр,  амьжиргааг 
дэмжих стратеги болон Бэлчээрийн Менежментийн Төлөвлөгөөнд нэгтгэх хэрэгтэй. Зохих 

хэмжигдэхүүн, стандартад нийцэж буй эсэхийг хянах босго үзүүлэлт, экологийн чухал үйлчилгээний уян 

хатан менежментийн асуудлыг тусгасан Мониторинг болон үнэлгээний хөтөлбөрийг удахгүй 

боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Энэ тал дээр мэргэжлийн зөвлөгөө авсан гэж БОНБДЗ ойлгож байгаа бөгөөд 

Экосистемийн үйлчилгээний Ажлын хэсэг өөрсдийн хэрэгжүүлэх ажил болон баг тус бүрийн үүрэг 
хариуцлагыг тодорхойлсон нарийн ажлын төлөвлөгөө дээр ажиллаж байна.  
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5.9.2.8 Мониторинг 

ОТ нь хэд хэдэн төрөл зүйлийн чухал амьдрах орчинд нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд энэ чиглэлээр 

уян хатан менежментийг хэрэгжүүлэх, эерэг нөлөөллийг ахиу үзүүлэх ГС 6-д (Гүйцэтгэлийн 

стандарт) тавигдаж буй шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд мониторинг хийж байна. Төрийн тогтоол, 

журмын дагуу зарим төрөл зүйлд  мониторинг хийх шаардлагатай юм.  

Одоогоор мөрдөж байгаа үндсэн БОЯБМТ-нд Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд 

өртсөн биологийн олон янз байдлын эн тэргүүний бүрэлдэхүүн хэсэгтэй холбоотой шаардлагыг 
тодорхойлсон байна. Тус төлөвлөгөө нь бүрэлдэхүүн хэсгийн төлөв байдал, тэдгээр учирч 

болзошгүй дарамт болон  хариу өөрчлөлтийн үзүүлэлтүүдийн хүлээн зөвшөөрөгдөх босго хэмжээг 
тогтоосон байна. Хүлээн зөвшөөрөгдсөн өөрчлөлтийн үзүүлэлт босго хязгаараас давсан тохиолдолд 

менежментийн хариу арга хэмжээ авна. Мониторингийн дата мэдээллийг тогтмол, товлосон 

хугацаанд хянаж, жилд дор хаяж нэг удаа мониторингийн семинар зохион байгуулахаар төлөвлөж 

байна.  

ОТ нь эн тэргүүний амьдрах орчин, төрөл зүйлд зориулсан“Биологийн олон янз байдлын үндсэн 

мониторингийн хөтөлбөрөө” хэрэгжүүлэхэд Зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран 

ажиллаж байна. ОТ төслийн талбайн хашаан дотор болон гадна ургамлын бүтцийг харьцуулах 

мониторинг 2007 оноос хойш хийгдээгүй гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Одоо БМҮХ (Биологийн олон янз 
байдлын мониторингийн үндсэн хөтөлбөр) гарсан учраас мониторинг хийх давтамж, чанар сайжирна гэж 

найдаж байгаа бөгөөд байнгын өөрчлөгдөж байгаа (жишээ нь хур тунадас гэх мэт) хүрээлэн буй орчны 

ургамал, ан амьтанд авах суурь хариу арга хэмжээг сайтар ойлгомжтой болно. Үр дүнг хянахын тулд 

жилд нэг удаамониторингийн семинар зохион байгуулна.  

ОТ-н Биологийн олон янз байдлын баг нь төслийн нөлөөлөлд өртсөн ургамал, ан амьтны аймгийг 
хянах ажлыг идэвхтэй хэрэгжүүлж, зэрлэг ан амьтны осол гэмтэл, үхэл, салаа туурайтан ба бусад 

төрөл зүйлийн тархалт, шувууны нислэгийн чиглэл өөрчлөгч болон бусад асуудлын талаар улирал 

тутмын тогтмол тайланг дотоодын хэрэгцээнд зориулан гаргадаг.  

5.9.2.9 Эерэг нөлөөлөл үзүүлэх арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэх   

ОТ-ийн биологийн олон янз байдал, экосистемд Эерэг нөлөөлөл үзүүлэх зорилтын дагуу БОННҮ-д 

тусгасан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгжүүлж,  биологийн олон янз байдлыг 
дүйцүүлэн хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай юм. Оюу Толгойн Өмнийн говийн 

бүсийн биологийн олон янз байдлыг сайжруулах зорилт нь дэлхийн хэмжээнд ховордсон 

бэлчээрийн хөхтөн амьтад болон өргөн газар нутгийг хамран нутагладаг  шувууд байгаагаас 

шалтгаалан биелүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг. Түүнчлэн төслийн нөлөөллийн бүсэд тодорхой 

хэмжээний нэн ховордсон болон эн тэргүүний ургамлын төрөл зүйл байна.  Ховордсон ургамлын 

Монголын Улаан Ном шинээр хэвлэгдэж гарсантай холбогдуулан ОТ төслийн үйл ажиллагааны  

нөлөөлөлд өртсөн эн тэргүүний ургамлын төрөл болон тэдгээрийн байршлыг хянаж шалгахыг зөвлөж 

байна.  

Төслийн ан амьтны төрөл зүйлд нөлөөлөх нөлөөлөлд урьдчилан таамаглаж байгаагаар хулгайн ан, түүж 

цуглуулах, амьдрах орчны алдагдал, цахилгаан дамжуулах шугамыг шувуу мөргөж хоргодох зэрэг орж 

байна. Дүйцүүлэн хамгаалах талаар урьдчилан санал болгож буй арга хэмжээнд Ханбогд сумын зүүнээс 

баруун хүртэл 50,000 kм2
 хэмжээтэй томоохон “Дүйцүүлэн хамгаалах газар нутаг” дээр үйл ажиллагаа 

явуулах ажил орно.   Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгаалах стратегийн (БТЗ ба ОУУААН 

2012) эхний судалгаагаар энэхүү газар нутагт ан агнуурын түвшинг бууруулж, бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулан, хамгаалалттай бүсийг бэхжүүлснээр тодорхой  үр дүнд хүрэх боломжтой гэсэн байна.  

Хамарч байгаа цар хүрээнээс шалтгаалан биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах ажлыг 
тусдаа нэмэлт үйл ажиллагааны тусламжтайгаар боловсруулж байгаа бөгөөд уг үйл ажиллагаагаар 

дамжуулан тусгайлсан дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлж, дараагаар нь менежментийн 

төлөвлөгөөнд нэгтгэнэ.  

Дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг төлөвлөх үйл ажиллагааг гадны байгууллагуудтай хамтран эхлүүлсэн 

боловч суурь мониторингийн мэдээлэл бэлэн болж, гол түншлэлүүдийг тогтоох хүртэл бодитой арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй байна. ОТ нь одоогоор амьдрах орчин нь төслийн нөлөөлөлд их 
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хэмжээгээр өртөх магадлалтай салаа туурайтны нүүдлийн загвар, зан байдлын талаар мэдлэг 
хуримтлуулахаар судалгаа явуулж байгаа. Тухайлбал хуланг радио долгионоор тандах, газарт суурилсан 

алсын зайны дээжийн судалгаа, агаараас тандах судалгаа, амьдрах орчны газрын зураг гаргах зэрэг 
судалгаанууд хийгдэж байна. Эерэг нөлөөллийг бий болгох зорилтоо биелүүлэхэд найдвартай суурь 

мэдээллээр хангах өөр олон төрлийн биологийн олон янз байдлын мониторингийн судалгааг хийж байна, 
тухайлбал ан агнуурын судалгаа (үхсэн амьтны сэгийг тоолох, оролцогч талуудаас ярилцлага авах), 

цахилгаан дамжуулах шугам мөргөсөн шувууны судалгаа гэх мэт. Эдгээр судалгааны үр дүн ирэх 

саруудад гарна гэж тооцоолж байгаа ба БОНБДЗ дараагийн аудитаараа судалгааны үр дүнтэй танилцана.  

Орон нутгийн иргэдийн оролцоотой дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 

хүндрэл бэрхшээлийн улмаас Оюу Толгойн БОЯБМТ нь нөлөөллийг  бууруулах арга хэмжээ болон 

биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааг бүсийн төлөвлөлтийн ажилд нэгтгэх боломж бололцооны 

талаар гол оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үүрэг хүлээсэн. ОТ компанийн зүгээс шаардлагатай 

оролцоог хангаж, орон нутаг, үндэсний болон олон улсын хэмжээний чухал түншлэл, харилцааг 
бүрдүүлэх арга хэмжээг авч байна. Энэхүү арга барил болон ОТ-н оролцогч талуудтай төслийн нөлөөлөл, 

эрсдэл, боломжуудын талаар нээлттэй харилцахад  бэлэн байгааг сайшаасан байна.  

5.9.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Биологийн олон янз байдал болон Экологийн менежмент  

M1.16 Мушгиа нислэг чиглүүлэгчийг ажиллуулахад хүндрэлтэй асуудлууд байнга гардаг 
боловч шувуу цахилгаан дамжуулах шугамтай мөргөлдөж хоргодох эрсдлийг 
зохицуулахад энэ төрлийн нислэг чиглүүлэгчийг ашиглах шаардлагатай.  Нөлөөлөлд 

өртөх шувуун сүргийн энэ төрлийн эрсдлийн үр дагаврыг ойлгох нь чухал бөгөөд 
ингэснээр шаардлагатай үед засаж залруулах арга хэмжээ авах боломжтой. 

Нөлөөлөлд үнэлгээ хийхийн тулд тодорхой хугацаанд илүү эрчимтэй үнэлгээ хийх 

шаардлагатай ба үнэлгээний үр дүн илүү нарийвчлан гарсны дараа мониторинг хийх 

арга техникийг төлөвлөх болон уян хатан менежментийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр 

төлөвлөгөө боловсруулна (B09, Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө ID1, Биологийн олон янз байдлын менежментийн 

үндсэн төлөвлөгөө).  

M1.17 2013 оны 10 сард ОТ компаниас Зээлдүүлэгч нарт энэхүү нөлөөллийг бууруулах 

арга хэмжээг БОЯБМТ-өөс хасах шаардлагатай гэж үзэн санал дэвшүүлсэн байна 

(Зээлдүүлэгчийн Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө). ОТ нь 

компанийн дотоод Өөрчлөлтийн менежментийн журмыг мөрдсөн хэдий ч энэхүү 

нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг яагаад хасах болсон мөн замгүй газраар 

тээврийн хэрэгсэл жолоодохтой холбоотой гарах нөлөөллийг бууруулах өөр ямар 

арга хэмжээ авахаар төлөвлөж байгаа талаар тодорхой тайлбар хийсэн баримт 

бичгийг Зээлдүүлэгч нараар батлуулахаар хараахан хүргүүлээгүй байна. Гашуун 

Сухайт, ОТ-оос Ханбогд, ОТ-с нисэх буудал хүрэх замын эмзэг хэсэгт замгүй 

газраар  тээврийн хэрэгсэл жолоодохоос урьдчилан сэргийлж хамгаалах, үүнээс 

үүдэлтэй нөлөөллийг зохицуулах өөр арга хэмжээг боловсруулах шаардлагатай 

(B04, Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө ID6). 

M1.18 Бор Овоо булгийг орлуулах хиймэл булаг нь үерлэх нөхцөл, ус тогтоох талбайн 

хэмжээ, ургамал, чулуулаг илэрц бүхий амьдрах орчин зэрэг Бор Овоо булгийн 

үндсэн шинж чанарыг аль болох хадгалж үлдсэн байх шаардлагатай  (БОННҮ B7a 

Бүлэг Хүснэгт 7.1). Бор Овоо булгийг орлуулахад тохирох ургамлын зүйл анги, 

экологийн шаардлагыг тодорхойлох хэрэгтэй ба ингэснээр орлуулж буй булгийн 

амьд байгалийг бүрдүүлэх боломжтой юм. Энэхүү арга хэмжээг авахаар энэ жилийн 

Биологийн олон янз байдлын багийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан гэж БОНБДЗ 
ойлгосон бөгөөд тус төлөвлөгөөнд мөн тухайн ургамлыг тарьж суулгах, арчлах арга 

техникийг заасан байна. Зэрлэг ан амьтанд  хийсэн мониторингийн дата мэдээллээс 

харахад уг түр байгуулсан булаг нь ан амьтдыг ундны усаар хангаж байгаа бөгөөд 

эцсийн зураг төсөл, байршил батлагдах хүртэл энэ нь түр зуурын сайн шийдэл болж 

байна (БОННҮ Бүлэг B7a Хүснэгт 7.1; Бүлэг 5.1.2.1 and Асуудал No. M1.1). 

M2.5 ОТ нь нүхэн гарц байгуулах ажлын төлөвлөгөө боловсруулсан бөгөөд үүнд 
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оролцогч талуудтай зөвшилцөх, зураг төсөл гаргах, мэргэжилтний өгсөн зөвлөгөөнд 

нийцсэн инженер болон байгаль орчны үнэлгээ хийх зэрэг үйл ажиллагаа болон 

тэдгээрийн хугацааг тусгасан байна.  Урьдчилсан ажлын төлөвлөгөөг 2013 оны 4-р 

улиралд багтаан Зээлдүүлэгчтэй хэлэлцэж тохиролцохоор төлөвлөсөн байсан хэдий 

ч энэ хугацаа хэтэрсэн байна (Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө ID5, Биологийн олон янз байдлын менежментийн 

төлөвлөгөө Хавсралт С,). Оюу Толгойгоос Гашуу сухайт хүртэлх  шинэчилсэн 
замын хөдөлгөөний ачаалал ихсэж хулан, хар сүүлт буюу зээр зэрэг ан амьтдын 

хөдөлгөөн, нүүдэлд саад учруулж болзошгүй юм. ОТ компани нь эдгээр ан амьтдын 

амьдрах орчинд үзүүлж буй ноцтой нөлөөллийг зохицуулахад тэргүүн туршлагыг 
бий болгох үүрэг хүлээсэн. Үр дүнтэй менежментийн шийдлийг хэрэгжүүлж ямар 

нэгэн сөрөг үр дагавар гаргахгүйн тулд тодорхой ажлын төлөвлөгөө гаргах 

шаардлагатай байна. ОТ компани энэ асуудлаар мэргэжлийн зөвлөгөө авахаар 

ажиллаж байгаа бөгөөд уг мэргэжлийн зөвлөгөөнөөс гарсан үр дүнг ажлын 

төлөвлөгөөндөө тодорхой тусгасан байх шаардлагатай.  

M2.6 ОТ нь “Экосистемийн үйлчилгээний группийн хүрээнд” “зорилтот Оролцогч 

талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө” боловсруулах үүрэгтэй. Биологийн олон 

янз байдлын хүрээнд тавигдаж буй шаардлагуудыг чухалчлан авч үзэхийн тулд 

зорилтот оролцогч талуудыг идэвхтэй оролцуулах ажил одоогоор хийгдээгүй байна. 
БОЯБМТ-ний гол зорилго нь “ОТ-н Биологийн олон янз байдлын стратегийг ОТ-ын 

байгаль орчин, нийгэм, орон нутгийн бусад бүх  стратегт нийцүүлэхэд” оршино. Энэ 

утгаараа Биологийн олон янз байдал болон Экосистемд Оролцогч талуудтай 

хамтран ажиллах төлөвлөгөө (жишээ нь БОЯБМТ B05, B06) боловсруулах нь нэн 
чухал бөгөөд эн тэргүүнд тавигдаж буй биологийн олон янз байдал, чухал 

экосистемийн үйлчилгээнд эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгодоо хүрэхийн тулд орон 

нутгийн иргэдийн оролцоог сайтар хангах талаар тус төлөвлөгөөнд тусгасан байх. 

Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах мөн хэд хэдэн гэрээт гүйцэтгэгчид болон 

түншийг оролцуулсан олон төрлийн үйл ажиллагааг санаачилж байна. Монгол 

улсын Засгийн газартай Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах шинэ 

бодлого болон газрын нөхөн сэргээлтэнд тавигдаж буй шаардлагын талаар идэвхтэй 

хамтран ажиллах. Орон нутгийн ард иргэдэд ташаа мэдээ, мессеж өгөх, дотооддоо 

хэрэгжүүлэх цаг хугацааны давхардал болон хүчин чадлын хүндрэлтэй асуудал 

зэрэг эрсдлээс зайлсхийхийн тулд Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах 

төлөвлөгөөг сайтар төлөвлөх шаардлагатай (БОЯБМТ B05; Зээлдүүлэгчийн 
биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ID 24, БОЯБМТ 

Хавсралт C). 

M2.7 ОТ нь 2014 оны 1-р улиралд багтаан ургамал, ан амьтны амьдрах орчныг нөхөн 

сэргээхэд Оюу Толгойн зүгээс ямар арга хэмжээ авахаа тодорхой заасан ГАХТ-г 
(Газар ашиглалтын хэрэгжилтийн төлөвлөгөө) Зээлдүүлэгчдэд гаргаж өгөх ёстой 

байсан. ОТ нь ургамлын амьдрах орчинд ямар нэгэн  хохирол учруулахгүй байх 

талаар заасан Гүйцэтгэлийн Стандарт 6-ын шаардлагыг хэр амжилттай биелүүлж 

байгааг мөн эн тэргүүнд тавигдаж буй ургамлын төрөл зүйлд эерэг нөлөө үзүүлэх 

Оюу Толгойн Биологийн олон янз байдлын стратегид мониторинг хийхэд тус 

төлөвлөгөө нь ерөнхий суурь болж өгнө. Ургамлыг нөхөн сэргээхтэй холбоотой 

үүрэг хариуцлагыг Биологийн нөхөн сэргээлтийн журамд нэгтгэн оруулах 

боломжтой бөгөөд эсвэл Газрын нөхөн сэргээлтийн журмыг биологийн олон янз 
байдлын зүгээс хүлээх үүрэг хариуцлага болон тавигдах шаардлагыг тусган 

шинэчилж болно ( Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө ID 18c, БОЯБМТ Хавсралт C). 

M2.8 Зэрлэг амьтан, ургамалын хууль бус бүтээгдэхүүний талаар баримтлах бодлогод 

(OT-10-E9-PLC-1001) хууль бус ан хийхийг хориглосон бодлого багтаж байгаа 

бөгөөд энэ талаар бүх үндсэн болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдад  танилцах 

сургалтаар дамжуулан мэдээлэл өгсөн. Тус бодлогын төсөл нь ихээхэн өргөн хүрээг 
хамарсан утга агуулгатай болсон учир гарч болзошгүй үр дүндд мониторинг хийх 

тодорхой үндэслэл гаргах журам боловсруулаагүй буюу Зээлдүүлэгчдэд 

хянуулахаар хүргүүлээгүй байна (Зээлдүүлэгчийн биологийн олон янз байдлын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө ID 18d, БОЯБМТ Хавсралт C). Тээврийн хэрэгслийг 
шалгах цэг болон ажилчдын орон байрыг шалгах ажлыг эрчимжүүлэх заалтыг гадны 

мэргэжилтэн (Зэрлэг ан амьтныг хамгаалах нийгэмлэг) гэрээгээр хүлээсэн 
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үүргийнхээ хүрээнд хянаж байна.  Танилцах сургалтын хөтөлбөрийг шинээр 

боловсруулж гаргасан бөгөөд уг хөтөлбөрт  гэрээт гүйцэтгэгчид болон шинэ  

ажилчдыг хамруулна.  Амьтны гаралтай хууль бус бүтээгдэхүүнийг тогтоох тусгай 

сургалтыг 2014 оны 4 сард явуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд үүний дараагаар 

тээврийн хэрэгслийг тогтмол шалгах ажил явагдана._Харин шаардлагад нийцэж буй 

эсэхийг тодорхойлох журам гаргах шаардлагатай юм. 

 

 

Ажиглалт –Биологийн олон янз байдал ба Экологийн менежмент 

32. Биологийн нөхөн сэргээлт. Энэ чиглэлээр ОТ компани үйл ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай байна. Нөхөн сэргээлтийн үр дүнгийн хувьд хүлээх үүрэг хариуцлага 

тодорхой бус байгаа бөгөөд тодорхой болгох шаардлагатай. Нөхөн сэргээсэн ургамал нь 

бүтцийнхээ хувьд нөлөөлөлд өртөхөөс өмнө үетэйгээ буюу өөр стандарт төрлийн 

ургамалтай аль болох адилхан байх ёстой. Эн тэргүүнд тавигдаж буй төрөл зүйлд тусгай 

шаардлага тавих хэрэгтэй. Нөхөн сэргээлтийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, мониторинг хийхэд 

илүү нарийн, системтэй хандах хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр хязгаарлагдмал нөөц 

бололцоогоо сайтар ашиглах боломжтой болно. Ингэхийн тулд хээрийн болон үржүүлгийн 

газар аль алинд нь судалгаа явуулах хэрэгтэй. Үүнд газар хөндөж байх явцад хөндсөн 

газраас дээж авч хөрсний үрийн нөөцийн судалгаа хийх, эн тэргүүнд тавьж буй төрөл 

зүйлийн экологийн шаардлагыг судлах, өөр өөр байгаль орчны нөхцөлд тохирох соёо, 

нахианы төрөл эх үүсвэрийг судлах хээрийн судалгаа орно. 

33. Ургамлын нөхцөлд мониторинг хийх. Энэ нь дасан зохицох процесс бөгөөд зохих үзүүлэлт, 
үр дүнгээр хангалттай хугацаанд туршилт хийх нь зүйтэй бөгөөд үзүүлэлтүүд нь харилцан 

адилгүй байж болзошгүй учраас шинжлэх ухаан, практикт ашиглахад тохиромжтой 

үзүүлэлтийг  сонгох шаардлагатай  (тухайлбал малчны мониторинг гэх мэт). Эерэг нөлөөлөл 

бий болгох зорилтоо биелүүлж ажил нь  чухал хэдий ч энэ тал дээр тавигдах шаардлагууд 

нарийн төвөгтэй байдаг. Арга техник нь зөв, бодитой байх ёстой. Төлөвлөгөөний дагуу газар 

хөндсөний дараа амжилттай хийсэн нөхөн сэргээлтэнд мониторинг хийх болон бэлчээрийг 
сайжруулснаас гарсан биологийн олон янз байдлын үр дүнд мониторинг хийх хоёрыг 
тодорхой ялгаж салгах хэрэгтэй. Эдгээр үйл ажиллагаа нь сөрөг үр дүнг бий болгож байгаа 

бол Монгол улсын Засгийн газрын нөхөн сэргээлтийн журмыг хянаж судлахыг зөвлөж 

байна (тухайлбал Өмнийн Говийн онцлог шинж чанарт тохирохгүй төрөл зүйлийг ашиглаж 

нөхөн сэргээлт хийх шаардлагууд гэх мэт). Мөн энэ асуудлаар цаашид хэрхэн оролцоотой 

ажиллахыг тодруулах шаардлагатай. 

34. Газар хөндөх болон өнгөн хөрсийг хуулах, хадгалах журам. БОЯБМТ болон дагалдах 

баримт бичигт нийцэж байгаа эсэхийг шалгахын тулд журмыг хянаж, шинэчлэх 

шаардлагатай. Биологийн нөхөн сэргээлттэй холбоотой орхигдуулсан зүйл одоогоор байна 

(доороос харна уу). Газар хөндөхөөс өмнө үеийн ургамлын судалгааг өргөжүүлэхийг зөвлөж 

байгаа бөгөөд ингэснээр зорилтот ургамлын төрлийг тогтоож, тохиромжтой нөхөн 

сэргээлтийн аргыг тодорхойлох мөн нөхөн сэргээлт амжилттай хийгдэж буй эсэхэд 

мониторинг хийхэд шаардлагатай мэдээллийг ихээхэн нөөц шаардахгүйгээр авах боломжтой 

болох юм. Өөр төрлийн хөрс, ургамалтай газрын өнгөн хөрсийг хэрэглэхгүйн тулд өнгөн 

хөрсний эх үүсвэр болон төрлийг тогтмол шалгаж байх хэрэгтэй. 

35. Биологийн олон янз байдлын үнэлгээ, мониторингийн төлөвлөгөөг хараахан эцэслээгүй 

байна. Мониторинг хийх цогц төлөвлөгөөг боловсруулах хугацааг тогтоох шаардлагатай.  

36. Экосистемийн үйлчилгээ. Говийн бүсийн гаднаас овоолсон өвс хэлбэрээр оруулж ирсэн 

тэжээлээр малчдыг хангах талаар ярилцах үер гаднаас хогийн ургамлын үр, буюу өвчин авчрах 

эрсдлийг тодорхойлсон. Хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг дагалдуулан  ерөнхий эрсдлийн 

үнэлгээний журмыг боловсруулахыг зөвлөж байна. Аль эсвэл Хогийн ургамлын менежментийн 

төлөвлөгөө буюу зэрлэг ургамлын үр буюу амьтны өвчин санамсаргүй оруулж ирэхээс 

урьдчилсан сэргийлэх журам боловсруулах шаардлагатай. 

37. Тус бүс газарт хийгдэж байгаа ан агнуурын хэмжээний талаар мэдээлэл цуглуулж байгаа 

бөгөөд БОНБДЗ-ийн дараагийн аудитаар илүү их үр дүн гарсан байна гэж ойлгож байна. 
Ингэснээр энэ талын эрсдэл, нөлөөллийн талаар сайтар ойлголттой болох юм. Хулгайн 
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ангийн нөлөөллийг бууруулах нь ан амьтныг хамгаалах арга хэмжээ бөгөөд Оюу Толгойн 

Өмнийн Говийн бүс нутагт эерэг нөлөө үзүүлэх зорилгоо биелүүлж байгаагийн нэг илрэл 

юм.   

6. НИЙГМИЙН АСУУДАЛ 

6.1 ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙН ЭНЭ УДААГИЙН АУДИТЫН ҮЕЭР ШАЛГАХ НИЙГМИЙН 

АСУУДЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

2014 оны 3-р сарын аудит нь төслийн үйл ажиллагаа ил уурхай болон баяжмалыг Гашуун Сухайтын 

боомтоор дамжуулан тээвэрлэх ажилд голчлон анхаарал хандуулах үед хийгдсэн. Энэ үеэр гол 

анхаарал хандуулсан нийгмийн асуудалд малчдыг нүүлгэн шилжүүлэх, бэлчээрийн менежмент 

болон амьжиргааг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанууд, оролцогч  талуудтай хамтран ажиллах, орон 

нутгаас ирсэн санал гомдол, ажиллах нөхцөл зэрэг орсон. Ханбогд сумын орон нутгийн хөгжилд 

оруулж буй хувь нэмэр, соёлын өв, орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, хүн амын 

шилжилт хөдөлгөөн зэрэгт бага хэмжээний үнэлгээ хийсэн болно.  

6.2 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ БА АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ  

6.2.1 Төслийн стратеги 

ОТ-н ажиллах хүчний харьцааны тайланд дурдсанаар 2014 оны 2-р сарын байдлаар төсөл дээр ОТ ХХК 

болон гэрээт компаниудын нийт 6,974 ажилтан ажиллаж байсан. Үүнд төслийн талбайн болон 

Улаанбаатар, Даланзадгад, Ханбогд23 дахь оффисуудын ажилчид орно. ОТ ХХК нь нийт 2,753 үндсэн 

ажилтай бөгөөд үлдсэн  нь гэрээт гүйцэтгэгчид болон туслан гүйцэтгэгч нарын ажилчид юм. Нийт 

ажиллах хүчний 95% хувийг Монгол ажилчид эзэлж байсан.  

Ажилд авах, хөдөлмөрийн харилцаа, уурхайн үйл ажиллагааны ажлын нөхцлийн (түүнчлэн одоо 

явагдаж буй аливаа барилга, өргөжүүлэлтийн ажил) ерөнхий шаардлагыг Монгол улсын 

Хөдөлмөрийн хууль, ОУСК-ийн ГС2 ба ЕСББ-ны ГШ2-ийн зэрэг олон улсын стандартуудын дагуу 

тодорхойлсон Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөө24 –г боловсруулсан байна. Уг 
төлөвлөгөө нь ОТ ХХК болон бүх гэрээт гүйцэтгэгчдэд хамаарна. Энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

Хүний нөөцийн бодлого, журмуудыг боловсруулсан байна. Оюу Толгойн Хөрөнгө оруулалтын 

гэрээ (ХоГ)-нд мөн дотоодын ханган нийлүүлэгчдийг дэмжих, сургалт, эрүүл мэнд, үйл 

ажиллагааны үеийн аюулгүй ажиллагааг хангах тухай хэд хэдэн үүрэг амлалтууд орсон. ОТ нь 

ХоГ-ний шаардлагуудын дагуу хяналт хийдэг. г харьцуулан хянадаг. 

Саяхан ОТ компани Оюу Толгойн Үйлдвэрчний эвлэлийн хороотой 2 жилийн хугацаатай хамтарсан 

гэрээг байгуулах хэлэлцээрийг эцэслэсэн бөгөөд тус гэрээ нь 2016 он хүртэл хүчин төгөлдөр 

үйлчлэх юм.  

6.2.2 Ажиглалт  

Оюу Толгойн ажилчид одоогоор ил уурхай, баяжмалын тээвэрлэлт, болон тэдгээрт дэмжлэг үзүүлэх 

үйл ажиллагаанд голлон анхаарч ажиллаж байна. Далд уурхайн барилгын ажил түр зогссон 

байдалтай байгаа бөгөөд цөөн тооны ажилчид засвар үйлчилгээний ажил хийж байна.  

Өмнөх аудитаас хойш Төслийн нийт ажилчдын тоо ойролцоогоор 2,200-аар буурсан хэдий ч Монгол 

ажилчдын тооны харьцаа 4%-иар нэмэгдсэн байна (90% -аас 95% болсон байна). Хөрөнгө 

Оруулалтын Гэрээнд заасан дотоодын ажилчдын гол хэмжигдэхүүний шаардлагыг  хангасан хэвээр 

байна. Аудитын үеэр 80 гаруй гэрээт гүйцэтгэгчид төрөл бүрийн чиглэлээр төслийн талбай  дээр үйл 

ажиллагаа явуулж байсан. Ажилчдын ихэнх хувь нь төслийн талбайд байрлаж байгаа бөгөөд 

төслийн талбайн гадна нэг жижиг кэмп (Өмнөд кэмп)  үйл ажиллагаагаа явуулж байна. ОТ-ГШ-ын 

замын барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа ажилчид тус кэмп дээр байрлаж байна.  

                                                
23 Орон нутгийн харилцааг зохицуулах ажилтантай жижиг оффисууд Баян-Овоо, Манлай сумын төвүүдэд 

байрлаж байна. 
24 Хөдөлмөр эрхлэлтийн удирдлагын төлөвлөгөө– Баримт бичиг. №. OT-10-PLN-0005 2013 оны 9 сарын 1. 
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6.2.2.1 Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт ба ажиллах хүчин  

Оюу Толгой уурхай нь сүүлийн 6 сард ашиглалтын бэлэн байдлаас тогтвортой үйл ажиллагаанд  

шилжсэнээр ажилд авах үйл явц зохих хэмжээгээр буурсан байна. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт болон 

ажиллах хүчний төлөвлөлт нь сүүлийн үед удирдах гадаад ажилчдын үүрэг хариуцлагыг Монгол 

ажилчдад шилжүүлэхэд түлхүү анхаарсан байна. Энэ ажлын хүрээнд ОТ ХХК-ийн таван ажилтанг 
сонгон шалгаруулан төслийн өөр өөр хэлтсүүдэд ээлжлэн 18 сарын турш  мэргэжил дээшлүүлэх 

болон тусгай ур чадварын сургалтын хөтөлбөрт хамруулсан байна. Тус хөтөлбөр нь 2015 оны дунд 

гэхэд Оюу Толгой компанид манлайлах ур чадвартай ажилчдыг бүрдүүлэх зорилготой юм байна. 
Зам засварын ажилд орсон Ханбогд сумын малчдыг урт хугацааны үйл ажиллагааны үүрэгт орон 

тоонд шилжүүлэх ажил ахицтай явагдаж байна. Хэд хэдэн ажилчдыг ил уурхайн үндсэн ажилтны 

орон тоонд шилжүүлсэн гэж ойлгосон бөгөөд заримыг нь ачааны машины “hot seat crew”-т авах 

боломжийг судалж байна.  

ОТ компани орон нутгаас ажилтан авах бодлого хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд орон нутгаас ажилд 

орохоор хүсэлт гаргасан иргэдийн мэдээллийн санг бүрдүүлсэн байна. ОТ ХХК-ийн ажиллах хүчин 

сүүлийн 18 сард (2012 оны 12 сард ~2,900 байснаас 2014 оны 2 сард ~2,753 болсон байна) 
харьцангуй тогтвортой байгаа бөгөөд Өмнөговь аймгийн ажилчдын тоо мөн адил тогтвортой байна 

(2012 оны 12-р сард ~364 байснаас 2014 оны 2-р сард ~387 болсон байна). Тогтвортой үйл 

ажиллагаанд шилжих шилжилт нь гэрээ шинэчлэх, шинээр гэрээт гүйцэтгэгч авах ажилтай давхцах 

тохиолдол байдаг. Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинд мониторинг үргэлжлүүлэн хийж, 

одоогийн болон шинэ гэрээт гүйцэтгэгчид  Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгуудаас ажилтан 

түлхүү авах бодлого баримтлахыг БОНБДЗ зөвлөж байна.  

Ханбогд сумын орон нутгийн иргэдийн ажил эрхлэх боломжийг дэмжих хөтөлбөрийг 2014 оны 2 

сард хэрэгжүүлж эхэлсэн. 37 өргөдөл хүлээж авснаас эхний ээлжинд 24 дадлагажигчийг 
шалгаруулж авсан байна.25 Тус хөтөлбөрийг хүмүүсийг ажилд ороход бэлтгэх зорилгоор 

боловсруулсан бөгөөд 5 модуль бүхий 20 долоо хоногийн сургалт бөгөөд модуль тус бүр нь 4 долоо 

хоног үргэлжлэх юм байна. Уг хөтөлбөрт Оюу Толгойн хэд хэдэн бизнесийн хэсэгт хуваарилан 

практик хийх ажил орсон байна. Төгсөгчдийг ажлын байраар хангах баталгаа өгөхгүй ч гэсэн 

сертификат26 олгож Оюу Толгой компанийн мэргэжлийн сургалтын өмнөх хөтөлбөрт хамрагдах 

давуу эрхтэй болох  юм байна. Энэ нь Оюу Толгой уурхай дээр байгаа ажлын байр болон орон 

нутгийн иргэдийн ур чадвар хоёрын хоорондын тэнцвэргүй байдлыг холбож өгөх чухал хөтөлбөр 

юм. Орон нутгийн нийгмийннөхцлийг энэхүү хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрт тусгахын тулд Хүний 

Нөөц, Сургалт болон Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны багууд хоорондоо нягт уялдаа 

холбоотой ажиллах нь чухал юм.  

Далд уурхайн үйл ажиллагаа зогссоны улмаас хүний нөөцийн урьдчилсан тооцооны талаарх 

мэдээлэл одоогоор хязгаарлагдмал байна. Хүний нөөцийн 5 жилийн урьдчилсан тооцоог гаргаж 

байгаа гэж БОНБДЗ үзэж байгаа бөгөөд 3-р улиралд бэлэн болох юм байна. Урт хугацааны 

ажилчдын байр, орон нутгийн иргэдийг ажилд авах, сургалтын бодлого, хүн амын шилжилт 

хөдөлгөөн зэрэг асуудлын талаар шийдвэр гаргахад эдгээр урьдчилсан тооцоо  чухал юм. 

ОТ компани орон нутгийн иргэдийг ажилд авах, сургалт, ажлын байрны талаарх тодорхой 

мэдээллийг орон нутгийн болон бүсийн засаг захиргаанд хүсэлт гаргасны дагуу гаргаж өгдөг хэдий 

ч Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн орон нутгийн иргэдэд орон нутагт чиглэн явуулж байгаа 

үйл ажиллагааны талаар тайлагнах ажил тогтмол хийгдэхгүй хэвээр байна. Бүсийн хөгжил 

нийгмийн харилцааны баг нь энэ мэдээллийг сар бүр хэвлэгдэн гардаг орон нутгийн шинэчилсэн 

мэдээллийн товхимолд нэгтгэж оруулахаар Хүний нөөцийн хэлтсийн тусламжтай ажиллаж байна. 
Энэ удаагийн төслийн талбайн аудитын үеэр оролцогч талууд орон нутгийн иргэдийг ажилд авах 

болон хүний нөөцтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал хөндөж тавиагүй юм.  

                                                
25 Нэр дэвшигч нь Ханбогд сумын оршин суугч байх ёстой ба, 18-35 насны, дунд сургуулийн боловсролтой, одоогоор 

ажилгүй байх шаардлагатай юм байна. 
26 Тус сертификат нь Австрали улсын Сертификат 1-тэй дүйцэх бөгөөд ОТ нь Хүний Хөгжил, Хөдөлмөрийн 

Яамтай тус сертификатыг хүлээн зөвшөөрүүлэх тал дээр ажиллаж байна.  



109 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

6.2.2.2 Ажилчдын харилцааг зохицуулах 

2014 оны эхээр хоёр жилийн хугацаатай шинэ хамтарсан гэрээг Оюу Толгой Үйлдвэрчний эвлэлтэй 

байгуулсан бөгөөд уг гэрээ нь 2016 он хүртэл хүчин төгөлдөр байх юм байна. Энэ бол Үйлдвэрчний 

эвлэлтэй хийсэн гурав дахь гэрээ юм; өмнөх хоёр гэрээг 2011,2012 онуудад тус тус байгуулсан. Оюу 

Толгой компани нь үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хүний нөөцийн “бизнесийн түншлэлийн загвар” 

хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэхүү загварыг Рио Тинтогийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг загвар 

болон бизнесийн өөр өөр хэсгүүдэд дотоодын үйлчилгээ үзүүлэх хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд 

тус тус үндэслэсэн гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Тус загварыг үйлчилгээний тасралтгүй ажиллагааг 
сайжруулах болон хүний нөөцийн үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор боловсруулан 

гаргасан байна. Ингэхийн тулд хүний нөөцийн багийн бүтэц зохион байгуулалтыг дахин өөрчилж 

ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлагатай юм. Энэхүү загвар нь хүний нөөцийн 

менежментийн системийг компанийн бүх үйл ажиллагаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх ажлыг 
сайжруулна гэж БОНБДЗ үзэж байгаа бөгөөд уг санаачлагыг бизнест нэвтрүүлснээр гарах үр дүнг 
нь бид харахыг хүсэж байна.  

ОТ ХХК нь Гэрээт гүйцэтгэгчийн гүйцэтгэлд анхаарал хандуулсан хэвээр байгаа бөгөөд Гэрээт 
гүйцэтгэгчидтэй хамтран ажиллах баг 2014 онд байгуулагдсан байна. Уг баг нь хүний нөөцийн 

гүйцэтгэл зэрэг гэрээт гүйцэтгэгчийн менежментийн бүх үйл ажиллагааг хянах үүрэгтэй. Оюу 

Толгой компанийн хөдөлмөрийн хэд хэдэн харилцаанд мониторинг хийж байгаа хэдий ч Гэрээт 
гүйцэтгэгчийн хүний нөөц, Ажилчдын харилцаанд тогтмол мониторинг болон аудит хийх ажлыг 
хараахан системтэй болоогүй байна. Энэ удаагийн аудитаар БОНБДЗ нь Гэрээт гүйцэтгэгчидтэй  

хамтран ажиллах багийн гишүүдтэй уулзаагүй бөгөөд дараагийн аудитаар гол гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн хүний нөөц, ажилчдын харилцаанд аудит хийх хуваарь аудитаас гарсан үр дүнг 
шалгахыг хүсч байна.  

Төслийн талбайн ажилчид өөрсдийн санаа зовоож буй асуудлаа мэдээлэх  процесс байгаа гэдгийг 
баталгаажуулсан. Ерөнхийдөө ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд өөрийн ахлах ажилтандаа 

мэдэгдэж, тухайн асуудлыг ахлан ажилтан нь гэрээт гүйцэтгэгч болон ОТ ХХК-д уламжлан 

шийдвэрлүүлдэг. Үүнээс гадна ярилцлага өгсөн ажилчид өөрсдийн санаа зовоож буй асуудлаа шууд 

удирдлагадаа   хэлж чадахгүй байгаа тохиолдолд “Спийк-Аут” хэмээх бүх ажилчдад нээлттэй 

байдаг системийг ашиглах боломжтой  гэдгийг мэдэж байсан. Уг системийг Рио Тинто компани 

шууд удирдан явуулдаг бөгөөд компанийн бүх ажилчдад нээлттэй байдаг юм байна. Тайлангаас 

харахад ажилчдаас ирүүлсэн гомдлын түвшин сүүлийн аудиттай адилхан байсан бөгөөд ажиллах 

хүчний хэмжээтэй харьцуулахад харьцангуй бага байна (2013 оны 11 сараас 2014 оны 3 сар хүртэл 

ойролцоогоор 20 гомдол ирсэн байна). Гомдлыг хянаж шалгах, шийдвэрлэх зэрэг ерөнхий процесс 

нь үйлдвэрлэлийн олон улсын тэргүүн туршлагад нийцэж байна.  

Ажлын хувцас болон хувийн хамгаалах хэрэгслийн хангамжтай холбоотой зарим ажилчид санал 

гомдлоо илэрхийлсэн байна.  Үйл ажиллагааг улам шуурхай болгохын  тулд ажлын хувцас болон 

хувийн хамгаалах хэрэгсэл авах бүх хүсэлтийг нэг менежерээр батлуулахжурмыг 2014 оны эхээр 

шинээр гаргасан байна. Ярилцлага өгсөн хүмүүс уг журмыг ажлын хувцасны хувьд боломжийн арга 

хэмжээ хэмээн хэлсэн хэдий ч зарим ажилчид хувийн хамгаалах хэрэгсэл авахад (жишээ нь бээлий) 

арай өөр зохицуулалт хийх шаардлагатай гэж тайлбарлаж байсан. Оюу Толгой компани хувийн 

хамгаалах хэрэгсэл авахтай холбоотой үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг судалж өөр өөр чиглэлийн 

ажилчид болон ажлын байранд хангалттай хэмжээний ХХХ байгааг шалгах ОТ нь зүйтэй юм. 

Үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчид ОТ компанитай сайтар харилцаатай байдаг талаар мөн  хамтын 

гэрээнд гарын үсэг зурсандаа сэтгэл хангалуун байгаагаа ярилцлагын үеэр хэлж байсан юм. 

Цалингийн хэмжээний хувьд Монголын уул уурхайн салбарт өрсөлдөхүйц  байгаа хэдий ч 

Үйлдвэрчний эвлэлээс ажилчдын нийгмийн хангамжийг нэмэгдүүлэх тал дээр идэвхтэй ажилласаар 

байна. 

6.2.2.3  Олон нийтийг хамарсан цомхтгол ба ажлаас халах 

2013 оны далд уурхайн үйл ажиллагаа зогссоны улмаас цомхотголд өртсөн үндсэн гэрээт 

гүйцэтгэгчдийн талаар БОНБДЗ нэмэлт мэдээлэл авсан. Тухайлбал Редпат компанийн нийт 65 

Монгол ажилчдыг ОТ ХХК-ийн ажлын байранд шилжүүлж, 186 гадаад ажилтнаас 12-ыг нь засвар 

үйлчилгээний ажилд үлдээж заримыг нь (тоо нь тодорхой бус) Редпат компанийн өөр улс оронд 

явагдаж байгаа төсөлд шилжүүлсэн гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Редпат компаниас 800 гаруй ийн 

ажилтныг цомхотгосон байна. 2013 оны эцсээр бусад гэрээт гүйцэтгэгчийн төслийн талбайгаас 
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явсан 27 ажилчдын зарим нь далд уурхай зогссоны улмаас цомхотгогдоогүй харин хэд хэдэн 

гэрээний багц дуусгавар болсонтой холбоотой гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй.  

Гэрээт гүйцэтгэгчдийг хамарсан цомхотголын эцсийн үр дүнг хураангуйлсан тайлан буюу дата 

мэдээлэл дутмаг байгаа хэдий ч ОТ нь энэ үйл ажиллагааг идэвхтэй зохион байгуулсан гэдэгт 

БОНБДЗ итгэлтэй байна. Дотоодын болон гадны оролцогч талуудтай хийсэн уулзалт ярилцлага, мөн 

БОНБДЗ-д өгсөн баримт бичгээс харахад цомхотголыг Монгол улсын хөдөлмөрийн хуулийн дагуу 

сайтар зохион байгуулсан гэж дүгнэж байна. Ажилчид орон нутгийн удирдлага болон засгийн 

газрыг энэ үйл ажиллагаанд зохих хэмжээгээр оролцуулсан байна. Оюу Толгой компанийн зүгээс 

цомхотголд орсон бүх ажилчдад ажлын тодорхойлолт28 гэх мэт мөнгөн бус тусламж авсан эсэхийг 
шалгах хүний нөөцийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд мониторинг хийх шаардлагатай байсан байж 

болзошгүй юм.  

Гэрээт гүйцэтгэгчийн цомхотгол хийх төлөвлөгөөг ОТ компани бүрэн хянаж холбогдох стандартад 

нийцсэн эсэхэд мониторинг хийх тал дээр цаашид сайжруулах боломж байна. Гэрээт гүйцэтгэгчид 

цомхотгол хийх төлөвлөгөөг урьдчилан бэлтгэж дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах нь чухал юм. ОТ 

компани энэ шаардлагыг хэрэгжүүлж цомхотгол хийх төлөвлөгөөнд мониторинг хийх 

шаардлагатай. Олон нийтийг хамарсан цомхотголын үр дүнг хураангуйлсан тайлан болон 

дэлгэрэнгүй дата мэдээллийг гэрээт гүйцэтгэгчдээс авч ОТ хянах шаардлагатай. Нийтийг хамарсан 

цомхотгол мөн олон тооны ажилчдыг уурхайгаас халах эмзэг асуудлын талаар цаашид Зээлдүүлэгч 

болон БОНБДЗ-д урьдчилан мэдэгдэх шаардлагатай. Энэ нь нэн ялангуяа орон нутгийн ажилчдыг 
хамарсан бол илүү анхаарууштай юм; цөөн тооны ажилчдыг ажлаас халах нь хүртэл орон нутгийн 

иргэдийн дунд зөрчил, нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсгэж болзошгүй юм. Зарим орон 

нутгийн ажилчдад нөлөөлөлж болзошгүй хоол хүнсний үйлчилгээ үзүүлдэг гэрээт гүйцэтгэгчдийн 

гэрээнд өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж буйгаа аудитын үеэр Оюу Толгой компани Зээлдүүлэгчдэд 

мэдэгдэхдээ эдгээр эмзэг асуудлын талаар мэдээлэлтэй байгаагаа хэлсэн.  

6.2.2.4 Ажилчдын байр 

БОНБДЗ нь төслийн талбайн Манлай кэмп олон Ханбогд сумын Гашуун Сухайтын замын ойролцоо 

уурхайн хашааны гадна байрладаг Өмнөд кэмп дээр очиж үзсэн. Өмнөд кэмпт одоогоор Монроуд 

компанийн замын барилгын ажилчид байрлаж байна. БОНБДЗ нь мөн Манлай кэмп дээр байрлаж 

байгаа   хэд хэдэн ажилчдаас ярилцлага авсан юм.  

Кэмп дээр очих үеэр нүүрсээр галладаг гэрийг төлөвлөгөөний дагуу 2013 онд ашиглалтаас гаргасан 

болохыг БОНБДЗ баталгаажуулсан. Нийт 1,400 гаруй ажилчдыг шинэчлэн  засварласан Манлай 

кэмпрүү нүүлгэн шилжүүлсэн байна . Барилгын дуу чимээтэй холбоотой зарим нэгэн гомдол гарч 

байсан ч барилга бүрт нэмэлт дуу тусгаарлагч суурилуулж энэ асуудлыг шийдэж байна.  Аудитын 

үеэр Манлай кэмпийн хоёр байранд  дуу тусгаарлагч суурилуулсан байсан бөгөөд үлдсэн байруудад 

2014 оны 5 сарын сүүлээр суурилуулж дуусгахаар төлөвлөж байна. Манлай кэмп нь нэг өрөөндөө 

дээд тал нь хоёр ортой бөгөөд эмэгтэйчүүдийн байрны өрөө болгон тусдаа ариун цэврийн өрөөтэй 

байсан. Ажилчид Манлай кэмпийн нөхцөл өмнөхөөсөө илүү сайжирсан гэж мэдээлсэн хэдий ч 

тоосжилтын түвшин, бохир усны сувгийн үнэр зэрэг асуудал байсаар байна. Кэмпийг урт 

хугацаагаар байрлахад ашиглах нь санаа зовоож буй асуудлуудын нэг байсан. Өөрөөр хэлбэл зарим 

ажилчид суурин орон сууц байхгүй талаар хөндөж байсан юм (тухайлбал ОТ төслийн талбайгаас 

гадна Ханбогд суманд гэх мэт). Суурин орон сууц байгаа тохиолдолд ажилчид гэр бүлээ авч ирж 

долоо хоногийн ээлжээр ажиллах боломжтой болох юм. ОТ компанийн зүгээс орон байрны нөхцөл 

болон ажилчдын хандлагыг хянаж, ажилчдад одоогийн болон урт хугацааны орон сууцны 

төлөвлөгөөний талаар байнга мэдээлж байх шаардлагатай гэж зөвлөж байна. Орон байрны нөхцлийн 

талаарх аливаа санал гомдлыг боломжтой үед нь шийдвэрлэж байх шаардлагатай. Ажилчдын урт 

хугацааны орон байрны асуудал нь одоогийн далд уурхайн асуудлыг хувь нийлүүлэгчид  

шийдвэрлэх хүртэл шийдэгдэхгүй тул энэ удаагийн аудитын гол анхаарах зүйл биш байсан юм. 

Гэхдээ энэ асуудлыг БОНБДЗ үргэлжлүүлэн хянах болно.  

                                                
27 Ажлаас гарах гэдэг нь ажилчдыг төслийн талбайгаас бүрэн гаргах үйл ажиллагааг хэлнэ. Энэ нь гэрээ дуусах 

буюу цомхотголоос үүдэлтэй үйл ажиллагаа юм. Цомхотгох гэдэг нь тухайн ажлын байр хэрэгцээгүй болсоны 

улмаас ажилчдыг ажлаас гаргахаас өөр аргагүй нөхцлийг хэлнэ. 
28 Редпатийн зарим хуучин ажилчдаас өөр зорилгоор ярилцлага авсан бөгөөд тэд цомхотгогдсон талаар ямар нэгэн 

асуудал үүсгээгүй ч ажлын тодорхойлолт жишээ нь аваагүй байсан юм .  
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Өмнөд кэмп нь уурхайн хашаанаас гадна үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа цорын ганц түр кэмп юм.  

Өмнөд кэмп дээр одоогоор 80 ажилтан байрлаж байна. Ерөнхийдөө энэ кэмп нь ОТ төслийн талбайн 

орон байртай адилхан стандартынх биш болох нь ажиглагдсан юм. Орон байрны арчилгаатай 

холбоотой хэд хэдэн асуудлууд ажиглагдсан (тухайлбал хог хаягдлын зохицуулалт, тогтсон ус, 
галын хор байхгүй буюу эсвэл хугацаа нь дууссан гэх мэт). Мөн ажилчдын тоо нэмэгдвэл нэг 
өрөөнд байрлах хүний тоо, ор хоорондын зай зэрэгтэй холбоотой асуудал гарч болзошгүй байна. 
Ариун цэврийн өрөө нь унтлагын өрөөнөөс  тусдаа байдаг учраас ажилчид шүршүүр болон бусад  

гадаа байрладаг ариун цэврийн байгууламжийг өвлийн улиралд ашиглахгүй байна гэж мэдээлсэн 

бөгөөд үүний улмаас ариун цэвэр, эрүүл ахуйтай холбоотой асуудал үүсгэж болзошгүй байна. Тус 

кэмпийг ирэх өвлөөс өмнө хаахаар төлөвлөж байгаа гэж БОНБДЗ ойлгож байгаа хэдий ч  тэрнээс 

өмнө 200 гаруй ажилчдыг байршуулах шаардлагатай болж болзошгүй юм. Кэмпийг шинэчлэн 

сайжруулаагүй тохиолдолд  ийм олон хүнийг байрлуулах боломжгүй юм. ОТ компаниас Өмнөд 

кэмпид байрлах хүний тоо болон тус кэмпийг ажиллуулах хугацааг баталгаажуулах шаардлагатай. 

Мөн тус кэмпийг  урт хугацаагаар ажилууллахбол ажилчдыг байрлуулах барилга байгууламж болон 

сайжруулалт хийх хөтөлбөрт хяналт хийх ёстой. . 

Эцэст нь хэлэхэд аудитын үеэр шаардлагатай бол хуучин байсан “CIS” кэмпийг сумын төвд дахин 

нээх талаар ярилцсан. Энэ ажлын төлөвлөгөөний талаар Зээлдүүлэгчидтэй урьдчилан зөвлөлдөх 

шаардлагатай гэдгийг Оюу Толгой компанид хэлсэн.   

6.2.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт  – Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажиллах орчин 

M2.9  Өмнөд кэмпэд байрлах хүний тоо болон ажиллуулах хугацааг баталгаажуулах. 

Хэрэв тус кэмпийг  цаашид удаан хугацаагаар ажиллууллах бол орон байрны 

тоног төхөөрөмжийг шалгаж, тэдгээрийг засаж сайжруулах төлөвлөгөө 

боловсруулах аль эсвэл өөр хувилбарыг тодорхойлох (Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

удирдлагын төлөвлөгөө, Бүлэг 5.1.5 болон 5.1.8, L08).  

M2.10 Ажил олголт, сургалт, болон бусад үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн талаар 

Ханбогд сум, Өмнөговь аймгийн орон нутгийн иргэдэд тогтмол тайлагнах 

журам тогтоох. Энэ талаар зарим дата мэдээллийг бүртгэж  байгаа хэдий ч орон 

нутгийн иргэд болон засаг захиргаанд системтэй тайлагнахгүй байна (Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн удирдлагын төлөвлөгөө , Бүлэг 5.1.2, IMPm21). 

Ажиглалт – Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажиллах орчин 

38. Ханбогд сумын малчдыг зам засварын ажлаас “hot seat crew” зэрэг урт хугацааны үйл 

ажиллагааны боломжтой орон тоонд шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх 

39. Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг үргэлжлүүлэн хянах мөн шинэ гэрээт гүйцэтгэгчид 

Ханбогд, Өмнөговь аймгаас ажилтан түлхүү авах бодлого баримталж байгаа эсэхийг 
шалгах. 

40. Ханбогд сумын орон нутгийн иргэдийг ажилд авах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд  Бүсийн 

хөгжил, нийгмийн харилцаа, Хүний Нөөц болон Сургалтын багуудыг  нягт уялдаа 

холбоотой ажиллуулах.  

41. Уурхайн үйл ажиллагааны  хүний нөөцийн 5 жилийн  урьдчилсан тооцоог эцэслэж 

Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д гаргаж өгөх.  

42. Нийтийг хамарсан цомхотгол хийхээс өмнө Гэрээт гүйцэтгэгчдийн цомхотгол хийх 

нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргах; цомхотголын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ОТ компаниас 

тогтмол хянах; нийтийг хамарсан цомхотгол хийхээс өмнө Зээлдүүлэгчдэд урьдчилан 

мэдэгдэх; цомхотголын үр дүнг сайтар бүртгэж тайлагнах.  

43. Гэрээт гүйцэтгэгчийн Хүний нөөц/ажилчдын цомхотголын гүйцэтгэлд аудит хийх ажлыг  
системтэй болгох мөн Хүний нөөц/ажиллах хүчний харилцааны мониторинг, аудит хийсэн 

нотолгоог гаргаж өгөх. БОНБДЗ-ийн дараагийн аудитын  хуваарь, хамрах хүрээг гаргах.  

44. Хувийн хамгаалах хэрэгсэл хангалттай олгогдож байгааг хянах шинэ журмыг 2014 онд  

гаргаснаас хойш ажилчдыг хувийн хамгаалах хэрэгслийг ажилчдад хүрэлцэж хэмжээнд 

хангаж буй эсэхэд мониторинг хийж шалгах.  
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45. Манлай кэмпид төлөвлөгөөний дагуу 2014 оны 5 сард дуу тусгаарлагч бүрэн суурилуулж 

дуусгах.  

46. ОТ төслийн талбай дээрх ажилчдын орон байр, ажилчдын хандлагад мониторинг 
үргэлжлүүлэн хийх, ажилчдад одоогийн болон урт хугацааны орон байрны төлөвлөгөөний 

талаар мэдээлэх. Урт хугацааны орон сууцны төлөвлөлтийн ажилд ажилчдыг оролцуулах, 

далд уурхайн барилгын ажил шийдэгдэх хүртэл энэ асуудал тодорхой бус байх талаар 

ажилчдад тайлбарлах.  

47. Манлай кэмпийн оршин суугчдын санал гомдлыг (тоос, үнэр гэх мэт) анхааралдаа авч 

мониторинг үргэлжлүүлэн хийж, боломжтой үед нь арга хэмжээ авах. 

48. Өмнөд кэмпээс гадна бусад түр кэмпийг ашиглаж болох эсэхийг тодорхой болгох ба 

Зээлдүүлэгчид/БОНБДЗ-тэй тус төлөвлөгөөний талаар урьдчилан зөвлөлдөх. 

6.3 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ БА АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХ  

6.3.1 Төслийн стратеги 

ОТ уурхайн үр дүнд явагдаж буй биет болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнг 

зохицуулахын тулд ОТ компани Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг29 2012 

оноос хойш хэрэгжүүлж байгаа болно. Энэхүү төлөвлөгөөг 2013 онд одоогийн ашиглалтын шатны 

үйл ажиллагааг тусган, Ханбогдын нөлөөлөлд өртсөн малчдын нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн 

төлбөрийн явцын талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор шинэчилсэн. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний  зорилго нь нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд нөхөн төлбөр ба бусад 

олговорыг үр дүнтэйгээр олгох, мэдээлэлд тулгуурласан малчдын оролцоо, нүүлгэн шилжүүлсэн 

хүмүүсийн хяналт, үнэлгээ, аливаа годмлыг барагдуулах зорилготой байв. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Оюу Толгойн одоо явуулж байгаа бүх үйл ажиллагааг хамруулж шинэ 

үйл ажиллагаа, холбогдох барилга байгууламжуудаас үүдэн  цаашид гарч болзошгүй нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн ажиллагаанд зориулан загвар болгон ашиглах зорилготой юм.  

Ихэнх нөхөн олговор олгогдоод дууссан бөгөөд Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих  стратегиар30 

дамжуулан Ханбогд сумын малчидтай хамтран амьжиргааг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд голлон  анхаарч байна. Энэхүү стратегийг бэлчээрээ алдсан буюу бэлчээрийн 

өөрчлөлтөд өртөх магадлалтай Ханбогд сумын бүх малчдад нээлттэй бэлчээрийн тогтвортой 

менежментийн хөтөлбөрийг тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан. Нүүлгэн шилжүүлэлт болон 

нөхөн олговор олгох хөтөлбөрийн  дагуу одоогоор явуулж байгаа бусад үйл ажиллагаанд 2004 онд 

нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын Гүйцэтгэлийн аудит болон 2011 онд эдийн засгийн нүүлгэн 

шилжүүлэлтэнд орсон малчдын үр дүнгийн үнэлгээ орно.  

Газар хөндөх явдлыг багасгах мөн шаардлагатай орон нутгийн зөвшөөрлийг авах ажлыг зохицуулах 

зорилгоор Газар ашиглалтын менежментийн төлөвлөгөө31 болон Газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) 

авах журмыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна.   

6.3.2 Ажиглалт 

Эдгээр дүгнэлтийг холбогдох баримт бичиг, нөлөөлөлд өртсөн малчдын мэдээллийн сан, 

гүйцэтгэлийн аудитийн тайлангийн төсөл, мониторингийн тайлан зэргийг хянаж, Бүсийн 

хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн ажилтнуудаас авсан  ярилцлага мөн Ханбогд сумын 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчтэй зохион байгуулсан уулзалт болон 2011 оны 

нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдсан Ханбогд сумын малчны 5 төлөөлөлтэй хийсэн 

уулзалтыг тус тус үндэслэн гаргасан.  

6.3.2.1 Нүүлгэн шилжүүлэлт  

                                                
29 Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө - Баримт бичгийн дугаар. OT-10-PLN-0006 01.09.2013. 
30 Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих стратеги - Баримт бичгийн дугаар. OT-10-E2-PLN-0001 2013 оны 9-р сарын 

1. 
31 Газар ашиглалтын менежментийн хөтөлбөр - OT-10-E9-PLN-0001-E 01.09.2013. 
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Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн гүйцэтгэлийн аудитыг 2014 оны 3-р сард хөндлөнгийн Монгол зөвлөх 

хийсэн байна. Үүнд тус аудитад оролцсон (нийт 10-аас 9 нь оролцсон) 9 малчин өрхтэй хийсэн шууд 

ярилцлага, ажиглалт, дүгнэлтүүд орж байна. Гүйцэтэлийн аудитын тайлангийн анхны төсөл 

хувилбар нь төслийн талбай дээр аудит хийж байх үеэр бэлэн болсон байсан. БОНБДЗ тус 

тайлангийн төсөл хувилбарыг урьдчилан шалгаж, нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговорын 

хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд үр дүнтэй үнэлгээ хийхийн тулд хэд хэдэн элементүүдийг авч үзэх 

шаардлагатай гэж дүгнэсэн юм. ОТ компаниас энэхүү аудитын тайланг зөвлөхийн хамт эцэслэн  

гаргахын тулд хэд хэдэн элементүүд шаардлагатай байсан. Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдад 2010 онд 

хийсэн үнэлгээний үр дүнг суурь (2004 он) болон гүйцэтгэлийн аудитын (2014) дата мэдээлэлтэй32 

харьцуулахад ашиглах шаардлагатай. Өрх тус бүрийн амьжиргаа болон амьжиргааны түвшингийн 

хувьд гарсан ахиц, өөрчлөлтийг авч хэлэлцэх шаардлагатай байна. Малын тоо толгойноос өөр 

амьжиргааны статус болон түвшинг тодорхойлох нэмэлт үзүүлэлтүүдийг ашиглах шаардлагатай. 

Үүнд тухайлбал усны нөөц, өргөн хэрэглээний бараа эзэмшсэн байдал, орлогын өөр эх үүсвэрийн 

хувь хэмжээ зэрэг орно. Эцсийн тайланд санал асуулгын хуулбар, авсан/ашигласан дата мэдээллийн 

хураангуй, аудитын гол шалгуур (нөхөн олговорын хүртээмж, зөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 

нөхөн олговор, амьжиргааны нөхөн сэргээлт, суурьшигчдыг шинэ байршилд нэгтгэн оруулах, 

амьжиргааны түвшин, эмзэг бүлгийн хүмүүст үзүүлсэн туслалцаа, үнэлгээ, мониторинг гэх мэт) тус 

бүрд хийсэн харьцуулсан дүгнэлт зэргийг оруулсан байх шаардлагатай. Аудитын тайлан нь 2011 

оны хөтөлбөрт хоёр дахь удаагаа дахин өртсөн 5 өрхийг тусгайлан авч үзсэн байх шаардлагатай. 

Өөр нэмэлт дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай  тохиолдолд тайланд  энэхүү зорилтыг биелүүлэхэд 

авбал зохих засах арга хэмжээ болон нөөц бололцоог тусгах ёстой. 

БОНБДЗ нь гүйцэтгэлийн аудитын эцсийн тайланг харахыг хүсэж байгаа бөгөөд Зээлдүүлэгч/OT 

компаниас хүсэлт гаргасан тохиолдолд уг тайланд санал, дүгнэлт өгөх боломжтой юм. 

Гүйцэтгэлийн тайланг эцэслэсний дараа нүүлгэн шилжүүлсэн малчид болон бусад холбогдох 

оролцогч талуудад (тохирох хэлбэрээр) мэдээлэх шаардлагатай.  

6.3.2.2 Эдийн засгийн улмаас нүүсэн малчид 

2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөрийн нөхөн олговорын гэрээнд гарын үсэг зураагүй нэг өрх 

нөхөн олговороо авсан гэдгийг БОНБДЗ баталгаажуулж байна. Энэ нь тухайн өрх Нөхөн олговор 

олгох ажлын хэсгийн тогтоосон нөхөн олговорын багцыг хүлээн зөвшөөрснийг хангалттай илтгэж байна. 
Нөхөн олговорын нэг хэлбэр нь Оюу Толгойн зам засварын ажилд ажилтнаар орох явдал байсан 

бөгөөд тус өрхийн нэг гишүүн сүүлийн 12 сар замын барилгын ажил дээр ажилласан байна. Тус өрх 

нь гэрээнд гарын үсэг зураагүйн улмаас уг ажлын байранд эхний ээлжинд нэг жилийн  (2014 оны 4-

р сард дуусна)35
 хугацаатай  ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн гэдгийг БОНБДЗ тэмдэглэж хэлсэн  Энэ 

бол Оюу Толгой компанийн хувьд үндэслэлтэй арга барил хэдий ч тус өрхтэй харилцан ашигтай 

шийдэлд хүрч амьжиргааг нь шаардлагатай бол үргэлжлүүлэн дэмжихийг бид компанид зөвлөж 

байна.  Энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд сум болон бусад гуравдагч талын хооронд  зуучлах нь ашигтай 

байж магадгүй юм.   

БОНБДЗ саяхан нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрхийн гэрт тусад нь энэ удаагийн аудитаар очсон юм. 

Тус өрхийн хувьд шинэ өвөлжөө мөн ус ашиглах боломжтой болсон байсан бөгөөд бусад зохих 

хангамжаар хангагдсан байсан. Байнгын  ажиллагаатай гүний худаг өрөмдөх ажлын  анхны 

оролдлого амжилтгүй болсон учраас усны түр хангамжтай байна. Цаг агаарын нөхцөл тааламжтай 

болмогч байнгын ажиллагаатай худгийг ОТ компаниас  гаргаж өгөх юм байна.33  

Нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн мэдээллийн санг сайжруулсан бөгөөд БОНБДЗ нь энэ дата мэдээллийг 
хянасан. Тус мэдээллийн сангаас малчин өрхүүд ямар хөтөлбөрт хамрагдсан болон одоогоор 

гомдолтой байгаа буюу өмнө нь гомдол гаргасан өрхийн байдлыг харах боломжтой юм. Энэ нь илүү 

сайжруулсан систем хэдий ч хийгдэх ажлууд байгаа. БОНБДЗ нь тус мэдээллийн сангийн дараагийн 

хувилбарыг харахыг хүсэж байна. ОТ нь тус мэдээллийн санд нэг байрлалд байгаа нөлөөлөлд 

өртсөн өрх тус бүрийн нийгэм эдийн засгийн бүрэн үзүүлэлтийг оруулах талаар бодож үзэх 

шаардлагатай. Ингэснээр үр дүнгийн үнэлгээний үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой болох юм. 

                                                
32 Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын бэлчээрийн хүртээмжид нэмэлт үнэлгээ 2012 онд хийсэн гэж БОНБДЗ ойлгож 

байгаа бөгөөд энэ үнэлгээнээс гарсан зарим үр дүнг харьцуулах нь зүйтэй гэж үэзж байна.  

36 Энэ өрх нь мөн сумын төв дээр өрхийн хэд хэдэн гишүүд амьдардаг байшинтай гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх 

хэрэгтэй. 
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2011 оны хөтөлбөрийн малчдын үр дүнгийн үнэлгээг ОТ компаниас Сонгогдсон малчны баг болон 

Гомдлыг зохицуулах газартай хамтран төлөвлөж байгаа өргөн хүрээг хамарсан судалгаатай нэгтгэж 

магадгүй юм байна (6.4.2.4р бүлгээс харна уу). БОНБДЗ нь тус төлөвлөж буй олон чиглэлийг 
хамарсан судалгааны урьдчилан гаргасан хамрах хүрээтэй танилцсан бөгөөд ихэнх дата мэдээлэл, 

үйл явц нь адилхан байх учраас үүнийг нэгтгэх боломжтой гэж зөвлөж байна. Судалгааг бүрэн 

боловсруулсны дараа Зээлдүүлэгч/ОТ компаниас хүсэлт гаргасан тохиолдолд БОНБДЗ  хянах 

боломжтой юм.   Үр дүнгийн үнэлгээг нэн даруй хийх шаардлагатай байна.  

2011 оны нөхөн олговор олгох хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй малчид гомдол гаргасаар байгаа 

бөгөөд нөхөн олговор авсан зарим малчид нэмэлт дэмжлэг туслалцаа авах хүсэлт гаргаж байна. 

Одоогоор төлөвлөж буй олон чиглэлийг хамарсан судалгааны хүрээнд 2011 оны нөхөн олговорын 

хөтөлбөрт албан ёсоор үнэлгээ хийх болно. Энэ утгаараа дараагийн аудитаараа тус судалгааны 

процессийг ойлгох нь БОНБДЗ-ийн хувьд чухал юм.  ОТ компани нөхөн олговортой холбоотой 

гомдолд дүн шинжилгээ үргэлжлүүлэн хийх шаардлагатай. Үүнд 2011 оны нөхөн олговорын 

хөтөлбөрт хамрагдаж чадаагүй малчдын гомдол орно.. Өмнөх тайлангийн дагуу  эдгээр гомдол 

заргуудыг судалж хаахын тулд Нөхөн олговор олгох ажлын хэсэгтэй хамтран ажиллах саналыг бид 

дэмжиж байна. Уг дүн шинжилгээг хийхдээ урьдчилан таамаглаж байснаас гадна “шинэ” нөлөөлөл 

үүссэн эсэхийг шалгаж үзэх шаардлагатай юм. БОНБДЗ нь дараагийн аудитаараа уг дүн 

шинжилгээнд үнэлгээ хийнэ. Энэ хүртэл Оюу Толгой компаниас хэрэгжүүлж байгаа бэлчээр болон 

амьжиргааг сайжруулах олон төрлийн төслүүд дээрээ  үргэлжлүүлэн ажиллахыг зөвлөж байна. Учир 

нь эдгээр төслүүд нь зарим малчин өрхийн  амьжиргааны асуудлыг тодорхой хэмжээнд хөнгөлөх 

юм. 

6.3.2.3 Бэлчээр болон амьжиргааг сайжруулах 

Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны баг нь Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих стратегийг ажил 

хэрэг болгохын тулд бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан 

төлөвлөгөө боловсруулсан байна. Энэхүү төлөвлөгөөнд малчдын амьжиргаа, бэлчээрийн 

менежментийн хэд хэдэн шаардлагатай арга хэмжээ багтаж байгаа бөгөөд хэрэгжүүлэх хугацаа, 

өртөг зардлыг мөн тусгасан байна. Гэхдээ  ОТ компани бэлчээрийн менежмент, биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах, амьжиргааг сайжруулах зэрэг бүх үйл ажиллагааг батлагдсан стратеги болон 

биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах төслийн саналын дагуу хэрхэн нэгтгэх 

төлөвлөгөөтэй байгаагаа тодруулах шаардлагатай юм. ОТ компани  уг стратегийг ажил хэрэг 
болгохын тулд эхлээд Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих төлөвлөгөө боловсруулах гэж байсан 

гэдгийг БОНБДЗ тэмдэглэж хэлмээр байна. Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны багийн бэлтгэж 

гаргасан хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө нь энэ процессын нэгээхэн хэсэг бөгөөд мөн төлөвлөж байгаа үйл 

ажиллагааг баримтжуулах бодитой арга гэж бид үзэж байна. Уг стратегид заасан нийгэм болон 

байгаль орчны бүх үүрэг хариуцлагыг биелүүлэх шийдлийг олохын тулд иймэрхүү аргачлалыг 
ашиглахыг Оюу Толгой компани-д зөвлөж байна. Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөнд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах шаардлагыг оруулан өргөжүүлж, хамтран 

хариуцаж болно. Уг стратегийг хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөний дагуу хэрхэн ажил хэрэг болгож 

байгаа аль эсвэл засаглалын бүтэц зохион байгуулалт нь ямар байдлаар явагдахыг тайлбарласан 

товч баримт бичгийг бэлтгэж боломжтой юм.  

Компанийн дотоод Экосистемийн үйлчилгээний баг тогтмол уулзалт хийж байгаа бөгөөд  БОНБДЗ 

энэ удаагийн аудитаараа уг хурлын тэмдэглэлтэй танилцаж, багийн гишүүдтэй уулзсан. Уг баг нь 

бэлчээр болон усны хүртээмж, биологийн олон янз байдал мөн малчдын амьжиргаатай холбоотой 

нийтлэг шинж чанартай зарим асуудлыг үр дүнтэй удирдан зохицуулахад ихээхэн дэмжлэг үзүүлсэн 

нь тодорхой байна. Уг баг нь байгуулагдаад удаагүй байгаа бөгөөд цаашид үйл ажиллагаагаа 

сайжруулах арга хэмжээ авсаар байна. Авах арга хэмжээг хурлын тэмдэглэлд бүртгэж, 

Экосистемийн үйлчилгээний багт дээд удирдлагаар батлуулсан албан ёсны ажлын удирдамжийг 
гаргаж өгөхийг бид зөвлөж байна.  

Бэлчээр болон усны хүртээмжийг үнэлэх, бэлчээр, ургамал, хөрсний мониторинг хийх, бэлчээрийн 

гарцыг нэмэгдүүлэх зэрэг хэд хэдэн судалгааг БХНХ болон Байгаль Орчны баг явуулж байгаа 

талаар БОНБДЗ төслийн талбай дээр хийсэн аудитын үеэр дуулсан. Эдгээр судалгаануудад олон 

мэргэжлийн хүмүүс, оролцогч талуудын бүлэг, зөвлөхүүд болон бусад хүмүүс оролцсон байна. 
Ямарваа нэгэн эргэлзээ болон зөрчил үүсгэхээс зайлсхийж нөөцийг үр ашигтай удирдан зохион 

байгуулахын  тулд эдгээр явуулж буй олон судалгаа болон оролцож байгаа баг бүрэлдэхүүн, 

оролцогч талуудыг төлөвлөж тодорхойлохыг Оюу Толгой компанид зөвлөж байна. 
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Малчдын дунд саяхан хэрэгжүүлсэн бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах тусгай төслүүдэд малчдын 

худгийг нөхөн сэргээх, өвс, тэжээл тараах, малын эрүүл мэндийн судалгаа явуулах, загийн нөхөн 

сэргээлт хийх, малчдын хоршоо байгуулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, тэмээний ноос болон 

сүүн бүтээгдэхүүнийг бренджүүлэх зэрэг санаачлагууд багтаж байна. Нэн ялангуяа худаг нөхөн 

сэргээх хөтөлбөрийг иргэд их сайн хүлээж авсан бөгөөд оролцогч талууд ихээхэн нааштай үнэлгээ 

өгсөн байна. . ОТ компани 2014 онд малчдын хоршоо байгуулж малын гаралтай бүтээгдэхүүн болон 

бусад эдийн засгийн санаачлагыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд голчлон анхаарах болно. Хадлан 

тэжээлийг Говиос өөр газраас оруулж ирэхэд өөр ургамлын төрөл зүйлийг санамсаргүй нэвтрүүлэх 

зэрэг үр дагаврын эрсдлийг урьдчилан тооцохын тулд төлөвлөж буй төслүүдээ сайтар хянах нь 

чухал юм. 

ОТ компани малчин өрхөд орон нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх боломжийг бий болгоход ахиц 

гаргаж байгаа нь илт байна. Тухайлбал Оюу Толгойн эдийн засгийн нөхөн шилжүүлэлтэнд орсон 89 

өрхөөс 10 малчин өрх мал маллах бизнесээ өргөжүүлсэн байна (мал маллахаас өөр нэмэлт орлого 

олох). Бусад нь нөхөн олговороо малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ өргөжүүлж, амьжиргаагаа 

дээшлүүлэхэд ашигласан байна. Гэсэн хэдий ч малчин өрхүүд зарим хөтөлбөрүүдэд  төдийлөн 

хамрагдаж чадахгүй байгаа бөгөөд малчдын жижиг дунд  үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, орлогын эх 

үүсвэрийг нэмэгдүүлэх тал дээр илүү боломж олговол ашигтай гэж БОНБДЗ үзэж байна. Тэмээний 

ноос болон сүүн бүтээгдэхүүнийг бренджүүлэх зэрэг Оюу Толгой компаниас санаачилж байгаа 

томоохон цар хүрээтэй ажлууд нь үр ашигтай хэдий ч боловсруулж хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хугацаа 

шаардагдах юм; тиймээс хэрэгжилтийн эхэн шатанд сумын малчдад орлогоо нэмэгдүүлэх 

боломжийг төдийлөн олгохгүй байж болзошгүй юм.  

Мөн компаниас санал болгож байгаа бага хүүтэй зээлийн систем (микро санхүү) нь малчдад шууд 

хүрэх жишиг хөтөлбөр юм (6.5.2.3-р бүлгээс харна уу). Энэ нь малчдад илүү уян хатан нөхцөлтэй 

зээл олгох хөтөлбөр бөгөөд жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн Оюу Толгойн бичил 

санхүүгийн бусад зээлээс ялгаатай юм. Бусад зээлийн систем нь ихээхэн үр дүнтэй байсан хэдий ч 

жижиг хэмжээний бизнес эрхлэх сонирхолгүй байгаа малчдад уг зээлийг авахад хүндрэлтэй байсан. 

БОНБДЗ-ийн дэмжиж байгаа бас нэг санаачлага бол  малчдыг тэмээний ноосоо илүү үр ашигтай 

хяргахад сургах тэмээний ноос хяргах төсөл юм. Энэ ажлыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд 

малчдыг  ноос хяргах шинэ арга техникийг шууд хэрэглэх боломжтой байдлаар төлөвлөх 

шаардлагатай юм.  ашиглах боломжтой болно. Эцэст нь дүгнэхэд Оюу Толгой компанийн оруулж 

буй хувь нэмэр нь малчдад дунд болон богино хугацаанд ашиг өгч, тэдэнд бие даан үйл 

ажиллагаагаа явуулах боломж олгож байна. Хамгийн амжилттай хөтөлбөр нь гол төлөв орон 

нутгийн иргэдэд суурилсан сургалт явуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах, эргэлтийн хөрөнгө буюу 

зээл авах боломж олгох ажлыг хослуулсан байдаг.   

Төслийн талбайн аудитын үеэр малчид нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийн талаар  санал гомдлоо хэлж 

байсан. Зарим малчид Ханбогд сум тэжээлийн үрлийг (pellet) тэнцүү хэмжээгээр тараагаагүй буюу 

хадланг боломжийн үнээр өгөөгүй гэж хэлж байсан. Энэхүү хөтөлбөр дээр сумын иргэдтэй хамтарч 

ажиллах нь зохистой хэдий ч Оюу Толгой компаниас санхүүжүүлж байгаагийн хувьд хангамжийг 
хэрхэн хуваарилж, хөтөлбөрийг цаашид үргэлжлүүлэх санхүүжилтийг удирдан зохицуулах ажлыг 
хамтран тодорхойлох нь ОТ  компанийн  эрх юм. Тэжээлийн хөтөлбөрийг цаашид сайжруулах 

боломжийг тодорхойлохын тулд ОТ компани хянах шаардлагатай. 

6.3.2.4 Нүүлгэн шилжүүлсэн эмзэг бүлгийн иргэд 

Нүүлгэн шилжүүлсэн малчдын мэдээллийн санг эмзэг гэж тодорхойлж байгаа шууд нөлөөлөлд 

өртсөн өрхүүд болон тэдэнд олгосон тусламжийн арга хэмжээг харахад илүү хялбар байхаар 

сайжруулсан байна. Сумын34 өөр бусад эмзэг малчин өрхийг тодорхойлж, мониторинг хийх 

шаардлагатай байна.  

Нүүлгэн шилжүүлсэн эмзэг өрхөд мониторинг хийх ажлыг сайжруулах нь шаардлагатай үед нэмэлт 

хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагааг боловсруулж, төлөвлөхөд хэрэг болдог. БОНБДЗ нь эмзэг 
иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөрийн дараагийн шатны ажлыг харахыг хүсэж байгаа бөгөөд эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ үзүүлэх, боловсрол олгох, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгох 

зэрэг тусламж, дэмжлэгийн талаар анхаарч  үзэхийг БОНБДЗ зөвлөж байна.  

                                                
34Зөвхөн 2004 оны нүүлгэн шилжүүлэлт болон 2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөрт оролцсон эмзэг өрхүүд биш.  
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Эдгээр өрхийг зарим хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрүүдэд хамруулах ажилд дэмжлэг үзүүлэхэд 

нэмэлт хүчин чармайлт гаргах хэрэгтэй ба аль эсвэл тухайн малчдад шууд чиглэсэн арга хэмжээ 

авах шаардлагатай. Тухайлбал эдгээр эмзэг өрхийн аль нь ч өтөг бууц арилгах хөтөлбөрт 

хамрагдаагүй бөгөөд зөвхөн нэг өрх одоогийн байдлаар худаг нөхөн сэргээх хөтөлбөрт хамрагдсан 

гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй. Магадгүй иймэрхүү туслалцаа дэмжлэг эдгээр малчин 

өрхүүдэд шаардлагагүй аль эсвэл эдгээр боломжуудыг хүртэх бололцоо байгаагүйгээс шалтгаалсан 

байж болох юм. Эмзэг бүлгийн хүмүүсэ чиглэсэн хөтөлбөр нь Ханбогд сумын бүх эмзэг малчин 

өрхөд голчлон анхаарах шаардлагатай. Учир нь энэ бүлгийн хүмүүс  бэлчээрийн газраа алдах, 

сумын бэлчээрт гарсан өөрчлөлтийн нөлөөлөлд өртөх өндөр магадлалтай юм.  

 

6.3.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт –Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох болон амьжиргааг дэмжих  

M1.21 Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн төсөлд хэд хэдэн шаардлагатай элементүүд 

байна.  Уг тайланг эцэслэхийн тулд зарим зүйлийг гүйцэтгэх шаардлагатай (тус 

тайланд заасанчлан) байна. Жишээ нь 2010 оны үнэлгээг үр дүнтэй харьцуулах; 

тодорхой хугацаанд өрх тус бүрийн амьжиргаа болон амьжиргааны түвшинд 

гарсан өөрчлөлт; малын тоо хэмжээнээс бусад өөр нэмэлт үзүүлэлтүүдийг 
харьцуулах, тухайлбал усны нөөц, өргөн хэрэглээний бараа эзэмшиж байгаа 

байдал гэх мэт; 2011 оны хөтөлбөрт хоёр дахь удаагаа дахин өртсөн 5 өрхийн 

талаар илүү нарийвчлан дурдах; санал асуулгын хуулбар; аудитын гол шалгуур 

үзүүлэлт тус бүрд хийсэн дүгнэлт, тухайн аудитаар зөвлөж санал болгосон 

засаж залруулах арга хэмжээ (Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, 10.1, 10.2 10.4-р бүлгүүд).  

M1.23 Нөлөөлөлд өртсөн малчдын үр дүнгийн үнэлгээг ОТ компаниас Сонгогдсон 

малчны өаг болон Гомдлыг зохицуулах газартай хамтран явуулахаар төлөвлөж 

байгаа өргөн хүрээг хамарсан  судалгаатай нэгтгэж магадгүй юм байна. Тус 

төлөвлөж буй олон чиглэлийг хамарсан судалгааны урьдчилан гаргасан ажлын 

хүрээтэй БОНБДЗ танилцсан бөгөөд ихэнх дата мэдээлэл, үйл явц нь адилхан 

байх учраас үүнийг нэгтгэх боломжтой гэж үзэж байна. Судалгааг бүрэн 

боловсруулсны дараа Зээлдүүлэгч/ОТ компаниас хүсэлт гаргасан тохиолдолд 

БОНБДЗ хянах боломжтой юм. Үр дүнгийн үнэлгээг нэн даруй хийх 

шаардлагатай. (Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө , 10.1, 10.2, 

10.4-р бүлгүүд).  

M1.24 Бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих стратегийг ажил хэрэг болгохын тулд 

бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан 

төлөвлөгөө боловсруулна.  Гэхдээ ОТ компани бэлчээрийн менежмент, 
биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, амьжиргааг сайжруулах зэрэг бүх үйл 

ажиллагааг батлагдсан стратеги болон биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн 

хамгаалах төслийн саналын дагуу хэрхэн нэгтгэх төлөвлөгөөтэй байгаагаа 

тодруулах шаардлагатай юм. Уг стратегийг хэрхэн бүрэн хэрэгжүүлэхийг 
тодорхойлохын тулд нарийвчилсан хэрэгжилтийн төлөвлөгөөнд үндэслэнэ. 
Зохицуулалт хийхийн тулд өөр судалгаанууд, багууд, зөвлөхүүд, оролцогч 

талуудыг тодорхойлж зураглал хийн төлөвлөнө (БОНҮТ 7-р зүйл; Нүүлгэн 

шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Нөхөн олговорын матриц; Бэлчээр 

болон амьжиргааг дэмжих  стратеги). 

Ажиглалт – Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргааг сайжруулах 

 

49. Нөхөн олговорын гэрээнд гарын үсэг зураагүй малчин өрхийн амьжиргааны түвшинд 

нөлөөлөхүйц хохирол гараагүй гэдгийг хянахын тулд тус өрхтэй хийсэн хөдөлмөрийн 

гэрээнд харилцан ашигтай шийдлийг олж тодорхойлно. Сум болон бусад гуравдагч талыг 
оролцуулан зуучлах тал дээр анхаарах.  

50.  Тохиролцсоны дагуу саяхан нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн байнгын ажиллагаатай усны 

худаг гаргах ажлыг түргэвчлэх.  
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51.  Нүүлгэн шилжүүлсэн малчин өрхийн дата мэдээллийг сайжруулах ажлыг үргэлжлүүлэх ба 

Оюу Толгой компанийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлж байгаа олон төрлийн хөтөлбөрүүдэд 

хамрагдсан байдлыг харьцуулах. Цаашид хийх үнэлгээ, мониторингийн ажилд дэмжлэг 
болох нийгэм, эдийн засгийн дата мэдээллийг нэгтгэн оруулах тал дээр анхаарах.  

52. Дараагийн аудитаас өмнө Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д Санал гомдлыг зохицуулах газар, 

Сонгогдсон малчны баг, Оюу Толгой компаниас явуулсан үйл ажиллагаа, дүн 

шинжилгээний талаар шинэчилсэн  мэдээлэл өгөх. Уг мэдээлэл нь малчны амьжиргаа, 
Ундай голын голидролыг өөрчилсөн хэсгээс ус авах боломж зэргийг шийдвэрлэсэнтэй 

холбоотой юм. бол  

53. Сумын хэрэгжүүлсэн нэмэлт тэжээлийн хөтөлбөрийг хянаж тухайн хөтөлбөрөөс авсан 

сургамж болон  цаашид сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлох. Үнэлгээний үр дүнг 
баримтжуулах. 

54. Малчдын дунд жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэх, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 

санаачилгуудыг хэрэгжүүлэх. Оюу Толгой компанийн оруулж буй хувь нэмэр нь үр ашгаа 

хурдан өгч цаашид малчид бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадварыг бий болгосон эсэхийг 
шалгах. Орон нутгийн иргэдэд суурилсан сургалт явуулах, тоног төхөөрөмж/материалаар 

хангах, эргэлтийн хөрөнгө, зээл олгох ажлыг хослуулсан төслүүдийг эн тэргүүнд тавих.  

55. Малчдад зориулсан эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн хөтөлбөрийн дараагийн үе шатыг 
хэрэгжүүлэх, үр дүнг нь дараагийн аудитаар Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д тайлагнах. Ханбогд 

сумын бүх эмзэг бүлгийн өрхийг тодорхойлж, зорилтот бүлэг болгох. Эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ, орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зэрэг өөр бусад дэмжлэг үзүүлэх арга 

хэмжээнд анхаарах.  

6.4 ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

6.4.1 Төслийн стратеги 

2014 оны эхээр үйл ажиллагааны хэмжээнд оролцогч талуудыг тодорхойлсон зураглал, дүн 

шинжилгээ хийх дасгал ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Энэхүү ажлын хүрээнд хэлтэс тус бүр өөрийн гол 

оролцогч талуудаа дахин үнэлж, баг тус бүрийн дүн шинжилгээг  шинэчилсэн. Орон нутгийн 

оролцооны хувьд Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны  баг нь орон нутаг болон бүсийн иргэд, 

Засгийн газрын оролцогч талуудыг хариуцдаг бөгөөд төр болон бусад үндэсний хэмжээний 

оролцогч талуудыг Засгийн газар, олон нийттэй харилцах баг удирдан зохион байгуулж байна.   

РиоТинто компанийн хэмжээнд хэрэглэдэг Орон нутаг, талуудын оролцоог хянадаг шинэ системийг 
(ОНТОХС) ОТ-д нэвтрүүлж эхэлсэн боловч одоогоор зөвхөн зарим элементүүдийг л ашиглаж 

байна. ОНТОХС системийг оролцогч талуудын дата мэдээлэл, бизнест оролцсон бүртгэл, , үр дүнг 
хянах зорилгоор боловсруулсан байна. Гэхдээ уг системийг орон нутгийн иргэдтэй холбоо 

тогтоодог хамгийн түгээмэл арга болох өдөр тутмын албан бус харилцаанаас илүү албан ёсны буюу 

зохион байгуулалттай уулзалтын үр дүнг  удирдан зохицуулахад чиглэсэн  гэж Бүсийн хөгжил 

нийгмийн харилцааны баг тодорхойлсон байна. ОНТОХС-ийг Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны 

хэлтэст хэрэгжүүлэх ажил үргэлжилсээр байгаа  бөгөөд уг систем нь олон захиргааны ачаалал 

нэмэлгүйгээр орон нутгийн иргэдтэй харилцах харилцаа болон эрсдлийг зохицуулахад ямар 

элементүүд тус дөхөм болохыг тодорхойлдог.   

Бүсийн хөгжил нийгмийн харилцааны хэлтэс нь өөрийн хариуцдаг Оюу Толгойн бизнесийн хэсэгт 

зорхулсан Орон нутгийн оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг шинэчилж байна. 

Энэхүү төлөвлөгөө нь гол оролцогч талууд, гадны зөвлөх багууд, хэрэглэх арга техник, мөн 

мониторинг, аудит хийх, тайлагнахад тавигдах шаардлагууд зэрэгт голлон анхаарна. Тус 

төлөвлөгөөнд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах нарийн хуваарьт үйл ажиллагаанууд орсон 

байна.. Эдгээр баримт бичгүүдийг шаардлагатай тохиолдолд өөр өөр үйл ажиллагаанд зориулсан 

тодорхой мэргэжлийн зөвлөх төлөвлөгөөг тус тус дагалдуулж гаргана.Оюу Толгойн орон нутгийн 

харилцааны багт хамгийн сүүлд хийсэн аудитаас хойш ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй бөгөөд 

ажилчид нь ОТ төслийн талбай, Ханбогд сумын төв, Баян-Овоо, Манлай, Даланзадгад, Улаанбаатар 

хотод тус тус ажиллаж  байна.  
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6.4.2 Ажиглалт 

2014 оны 3 сард хийсэн аудитаар БОНБДЗ нь орон нутгийн иргэдийн оролцоо, орон нутгийн 

удирдлага болон Ханбогд сумын оршин суугчдад гол анхаарлаа хандуулсан. Холбогдох баримт 

бичгийн хяналт, БХНХ-ны ажилчид, Ханбогд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөл, 

Ханбогд сумын төвийн хэд хэдэн оршин суугчид, 2011 оны нөхөн олговорын хөтөлбөрт хамрагдсан 

хэсэг малчид, хамтын оролцоотой мониторингт орсон малчид, худаг нөхөн сэргээх, болон бусад ОТ-

оос явуулсан хөтөлбөрт хамрагдсан малчдаас авсан  ярилцлага дээр тус тус үндэслэн дүгнэлт гаргав.  

6.4.2.1 Орон нутгийн иргэдийн оролцоо 

Одоогоор Оюу Толгой уурхай барилгын үе шатнаас тогтвортой үйл ажиллагаанд  шилжиж байгаа 

тул ОТ компани нь орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах стратегиа хянах ажлыг санаачилсан 

байна. Энэ ажлыг БХНХ-ны баг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ирэх улиралд эцэслэхээр төлөвлөж байна. 

Уг шинэчлэх ажил орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах шинэчилсэн төлөвлөгөө, иргэдийн 

оролцоог хангах үйл ажиллагааны нарийвчилсан хуваарь, тусгай асуудалд чиглэсэн хамтран 

ажиллах төлөвлөгөө зэрэг орж байна. Энэ бол иймэрхүү хэмжээний үйл ажиллагаанд тохирсон 

загвар юм. Орон нутгийн оролцоо шаардсан гарч болзошгүй бүх үйл ажиллагааг урьдчилан харна 

гэдэг төдийлөн амар биш. Тиймээс үйл ажиллагааны хуанлиг тогтмол шинэчлэх ажлыг удирдан 

чиглүүлэх төлөвлөгөө гаргах нь сайн хэрэг юм. Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

нь одоогийн явуулж байгаа үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг тусгаж, компанийн өмнө нь 

боловсруулсан (Зээлдүүлэгчийн хүлээн зөвшөөрсөн) ашиглалтын үеийн орон нутгийн оролцооны 

хөтөлбөрөөс35 үлдсэн үүрэг хариуцлагыг нэгтгэж оруулах нь чухал юм. Ундай голын голидролыг 
өөрчлөх төсөл нь Оюу Толгойн өөр өөр хэлтэс болон зөвлөхүүдийн олон төрлийн оролцооны үйл 

ажиллагааг оролцогч талуудтай удирдан зохион байгуулахад  орон нутгийн иргэдтэй хамтран 

ажиллах тусгай төлөвлөгөөг нэн даруй гаргах шаардлагатай үйл ажиллагаануудын нэг юм (5.1.2-р 

бүлгээс харна уу). Энэхүү ажлыг ОТ компани ОУСК-ийн Санал гомдол зохицуулах газрын 

процессын дагуу Сонгогдсон малчны багийн оролцоотойгоор удирдан зохион байгуулж  байгаа гэж 

БОНБДЗ ойлгож байна. Тиймээс Ундай голын голидролыг өөрчлөх төсөлд оролцох холбогдох 

оролцогч талуудын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх төлөвлөгөө эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц баримт 

бичгийг БОНБДЗ харахыг хүсэж байна. 

ОТ компани орон нутгийн иргэд болон бусад оролцогч талуудтай идэвхтэй яриа хэлэлцээ 

өрнүүлсээр байгаа бөгөөд сүүлийн үед амьжиргаа болон бэлчээрийн менежмент, Говийн соёл, зан 

заншил, замын аюулгүй байдлын мэдлэг мэдээлэл, усны нөөц, Ханбогд сумын дэд бүтэц, орон 

нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаануудад голлон анхаарч байна. Энэхүү аудитын үеэр уулзсан 

оролцогч талууд Оюу Толгой компанийн  орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангаж байгаа байдалд 

сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэнд БОНБДЗ сэтгэл хангалуун байна. Ханбогд сумын орон 

нутгийн иргэдтэй холбоотой байнга гардаг асуудлуудын зарим нь шийдэгдэж байгаа хэдий ч  хүн 

амын тодорхой хэсэгт эерэг харилцаа бий болсон байна. Эдгээр эерэг харилцааг бэхжүүлж, одоо 

гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах 

шинэчилсэн хөтөлбөр нь хэрхэн тус дөхөм болохыг БОНБДЗ харахыг хүсэж байна.  

Иргэдийн оролцоог системтэй бүртгэх, гарсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийж гол тулгамдаад байгаа 

асуудлыг тодорхойлох ажлыг сайжруулах шаардлагатай байна. Тухайлбал ОТ компанийн 

санхүүжүүлсэн тэжээл тараах хөтөлбөрийг Ханбогд сумын удирдлага 2014 онд хэрхэн 

хэрэгжүүлсэнтэй холбоотой малчдаас ирсэн санал гомдлын талаар ОТ мэдээлэлтэй байна. Энэ нь 

гарсан гомдлыг харьцуулан үзэх, Ханбогд сумын удирдлагатай хэлэлцэх,  шаардлагатай газар нь 

бууруулах арга хэмжээ авах, орон нутгийн иргэдэд хариу өгөх сайхан боломж юм. Энэ нь 

санаачилсан ажил  төлөвлөсний дагуу явахгүй бол компани анхааралтай “сонсож”, сайжруулах тал 

дээр хариу арга хэмжээ авч байгааг харуулж байна. БХНХ-ны багийн хийсэн оролцогч талуудыг 
тодорхойлсон төлөвлөлт, дүн шинжилгээ нь нарийвчилсан байдлаар гарсан бөгөөд иргэдийн 

оролцоонд тавигдах шаардлагуудыг цаашид улам сайжруулахад  тус дөхөм болох ёстой. Энэхүү дүн 

шинжилгээ нь ОТ компанийн тогтмол харилцахаар төлөвлөж байгаа олон төрлийн оролцогч 

талуудыг тодорхой болгоно (тухайлбал Орон нутгийн зөвлөх баг, Сонгогдсон малчны өаг, Бэлчээр 

                                                
35Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах  төлөвлөгөө – Баримт бичгийн дугаар. OT-05-PLN-0001 2013 оны 9 сарын 

1. 
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ашиглагчдын хэсэг, Нөхөн олговор олгох ажлын хэсэг гэх мэт). Зарим тохиолдолд ОТ компани 

оролцогч талуудыг төлөөлөл болгон оролцуулахыг хүсэж байвал тус оролцогч талуудыг үр дүнтэй 

ажиллахад  дэмжлэг үзүүлнэ.  

Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг хийх хөтөлбөрийг өргөжүүлсэн бөгөөд энэ нь 

ихээхэн эерэг санаачлага хэвээр байна. 60-аас илүү оршин суугчид хамрагдсан байна; ихэнх нь 

Ханбогд сумын малчид. Төслийн талбай дээр хийсэн аудитын үеэр БОНБДЗ нь өнөөг хүртэл 

явуулсан мониторингоос гарсан зарим үр дүнтэй танилцсан юм. Үр дүнг хэвлэж гаргахаас өмнө 

хянуур байх шаардлагатай гэдгийг бид ойлгож байгаа хэдий ч одоогийн байдлаар энэ хөтөлбөрийн 

талаар маш бага мэдээллийг олон нийтэд гаргасан байна. Бидний уулзсан Тус хөтөлбөрт хамрагдсан  

хүмүүс болон зарим дотоодын, гадны оролцогч талууд мэдээллийг олон нийтэд ил тод гаргахгүй 

байгаад санаа зовж буйгаа илэрхийлсэн юм. Зарим хөтөлбөрүүд жилээс удаан хугацаанд үргэлжилж  

байгаа бөгөөд сонгогдсон талуудад36 зарим дата мэдээллийг гаргаж өгсөн хэдий ч олныг хамарч 

хараахан тайлагнаагүй байна. Энэхүү амжилттай хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн үнэ цэнийг 
алдагдуулахгүйн тулд  үр дүнг нь сайтар мэдээлэх ажлыг эн тэргүүнд тавих шаардлагатай. 

6.4.2.2 Олон нийтэд мэдээлэх 

Орон нутгийн иргэдэд олон төрлийн мэдээ мэдээлэл өгөх ажлыг БХНХ-ны хэлтэс Олон нийттэй 

харилцах хэлтэстэй хамтран гүйцэтгэж байна. Төрөл бүрийн материалыг тогтмол тарааж, ОТ оффис, 
Ханбогд сумын Засаг Даргын Тамгийн Газрын мэдээллийн самбаруудад байрлуулж байна. ОТ 

компаниас тодорхой чиглэлийн олон төрлийн материалыг тарааж байна. Жишээ нь үүнд замын 

аюулгүй байдал, хүнсний ногоо тарих, Говийн соёл зэрэг хэрэгжүүлж байгаа олон төрлийн 

хөтөлбөрүүдийн эмхэтгэл, товхимол орно.  Уншигчдад сонирхолтой байлгах үүднээс мэдээллийг 
дэлгэрэнгүй оруулж сайн танилцуулсан байна. Уулзсан оролцогч талууд бүгд ОТ компаниас 

гаргасан мэдээллийн талаар тодорхой хэмжээнд ойлголттой байсан бөгөөд шаардлагатай үед  

хаанаас мэдээлэл авахаа мэдэж байсан.  

Орон нутгийн сар бүрийн сонин хэвлэлийн 5 дахь дугаар  гарч байгаа бөгөөд уг сонинд уурхайн үйл 

ажиллагаа, Оюу Толгой компанийн орон нутагт хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд, мөн орон нутагт 

чиглэсэн зарлалын чанартай мэдээ мэдээллийг оруулсан байна. 2 дугаар сарын сонины дугаарт 

тэмээн жин, орон нутгийн ханган нийлүүлэлтийн талаарх сүүлийн үеийн мэдээлэл, Соёлын гэр, 

Шинэ жилийн ёслол, ОТ-Ханбогд сумын тэжээл/хадлангийн хөтөлбөр, замын аюулгүй байдлын 

кампанит ажил, Ханбогд сумын хог хаягдлыг зохицуулах газар, Санал гомдол зохицуулах 

зөвлөл/Сонгогдсон малчны багийн хамтран гаргасан мэдээ мэдээлэл, худаг нөхөн сэргээх хөтөлбөр, 

орон нутгийн бөхийн түүх, зэрлэг ан амьтан хамгаалах тал дээр Ханбогд сумаас гаргасан зарлал 

зэргийг оруулсан байна. 

Нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийн талаарх дата мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд ямар байдлаар 

тогтмол хүргэх тал дээр БХНХ-ны баг ажиллаж байна. Үүнд хэд хэдэн гол хэмжигдэхүүнүүдийг 
анхаарч үзэхээр төлөвлөсөн бөгөөд Оюу Толгой компанийн тодорхой хугацааны гүйцэтгэлийг 
харуулна. Гол зорилго нь энэ мэдээллийг орон нутгийн хурал,цуглаан дээр тогтмол мэдээлэх явдал 

юм. ОТ нь ажлыг хурдан хийж гүйцэтгэх шаардлагатай байна. Орон нутгийн иргэдээс ирүүлж буй 

санал гомдолд хариу өгөх зохистой аргыг тодорхойлж, цаг алдалгүй хариу өгөхийг зөвлөж байна. 
Тухайлбал түгээмэл асуудаг асуултанд хариулах гэх мэт.  

Ханбогд суманд байрлах Орон нутгийн иргэдтэй харилцах төвийн дотоод зохион байгуулалтыг хийх 

шаардлагатай байгаа бөгөөд энэ асуудал нь БОНБДЗ-ийн эн тэргүүнд тавьж буй асуудал болж 

байна. Энэ нь олон нийтэд хүргэж байгаа мэдээ материалын агуулгыг илүү боловсронгуй болгох 

чухал хэрэгсэл юм. Тухайлбал, газрын зураг, интерактив загвар, бусад үзүүлэнгүүд, мөн байгаль 

орчин болон нийгмийн үзүүлэлтүүдийг харуулсан үндсэн хэмжигдэхүүн бүхий график зургууд гэх 

мэт. Энэ төвийг байгуулах ажлыг гүйцэтгэхэд сумын Засаг захиргааны зарим шийдвэрүүд 

нөлөөлсөн хэвээр байгааг Байгаль орчин, нийгмийн бие даасан зөвлөх ойлгож байгаа хэдий ч олон 

нийттэй үр дүнтэй харилцахад энэхүү төв голлох үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд аль болох хурдан 

хугацаанд ашиглалтанд оруулах шаардлагатай гэж бид үзэж байна. 

                                                
36Жишээ нь зарим мониторингийн хөтөлбөрийн оролцогчидтой жилийн ажлаа дүгнэсэн хурал дээр юмуу аль эсвэл 

Сумын Байгаль Орчны Ажилтанд мэдээлэл болгож өгөх гэх мэт. 
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6.4.2.3 Орон нутгийн иргэдийн гомдол  

2013 оны 10 сараас 2014 оны 3 сарын сүүл хүртэлх сүүлийн 6 сарын хугацаанд хүлээж авсан 

гомдлын тоо өмнөх үетэй харьцуулахад адилхан хэмжээнд байгаа хэдий ч бага хэмжээгээр 

нэмэгдсэн байна. Сүүлийн 6 сард нийт 50 гомдол хүлээж авсан бөгөөд үүнийг өмнөх 9 сартай 

харьцуулахад адилхан байна. Гэвч 2014 оны 1 сараас 3 сар хүртэлх хугацаанд ирсэн гомдлын тоо 

ихээхэн буурсан бөгөөд  3 сарын хугацаанд нийт 13 гомдол хүлээж авсан байна. Эдгээр тоон 

үзүүлэлтэнд хянуур хандах шаардлагатай.  Тухайлбал нэг гомдол гаргач нэгэн зэрэг олон асуудлыг 
хөндөж тавьсан байх жишээтэй бөгөөд зарим тохиолдолд энэ нь гомдлын тоог нэмэгдүүлэх 

магадлалтай юм. Ирсэн гомдлын ихэнх хувь нь малчны амьжиргаа, бэлчээр, усны менежмент зэрэг, 
эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой асуудлууд байна. 

Гомдлыг зохицуулах мэдээллийн санд зарим сайжруулалтын ажил хийгдсэн бөгөөд санал хүсэлтийг 
одоо гомдлоос тусад нь  бүртгэж оруулж байна. Энэ нь гомдлыг зохицуулах  зохистой арга бөгөөд 

олон тооны санал, хүсэлтийн дунд алга болох эрсдэл гарахгүй юм. Орон нутгийн иргэдийн гомдлыг 
бүртгэх, хуваарилах, боловсруулах систем сайн ажиллаж байгаа хэдий ч тус журмыг хэрэгжүүлэхэд 

асуудал гарсаар байгаа бөгөөд ОТ энэ асуудалд анхаарлаа хандуулах шаардлагатай. Тухайлбал ОТ 

гомдлыг дахин ангилах ажлыг сайжруулах мөн гарч буй чиг хандлагад дүн шинжилгээ хийх 

шаардлагатай гэдгийг олж тогтоосон. Ингэснээр тухайн гомдол дахин гарах эрдслийг бууруулж, 

засаж залруулах арга хэмжээ авах боломжтой юм. ОТ компаниас “гомдлыг шийдвэрлэнэ” гэж чухам 

болох нийтлэг ойлголтыг тайлбарлаж,   ажилчдаа энэ чиглэлээр сургах шаардлагатай. Боломжтой 

үед гомдол гаргагч  гомдлыг нь шийдвэрлэснийг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг ОТ нотолж харуулж 

чадвал чухал юм. Ийм зарчим хэрэгжиж байгаа зарим нэгэн нотолгоо (жишээ нь тухайн гарсан 

шийдвэрт гомдол гаргагч гарын үсэг зурах) байгаа хэдий ч энэ арга хэмжээг тууштай хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байна. Гомдлыг хэр хугацаанд шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг гаргана. Ингэснээр 

гүйцэтгэлийг үнэлж, тасралтгүй сайжруулах ажлыг хянах боломжтой юм. Гомдол шийдвэрлэх 

журмыг одоогоор шинэчилж байгаа бөгөөд нэн даруй  эцэслэх шаардлагатай байна.  

Орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлыг зохицуулах ажилтныг 2014 оны дундуур томилно37. Тус 

процессыг цаашид системтэй болгож бэхжүүлэхэд энэ арга хэмжээг яаралтай авах шаардлагатай 

(4.2.3-р бүлгээс харна уу). Гомдол шийдвэрлэх шинэчилсэн журмын талаар ажилчид болон 

удирдлагыг нэмэлт сургалтанд хамруулах шаардлагатай. Гомдлыг БХНХ-ны хэлтсийн ерөнхий 

менежерт тогтмол тайлагнадаг бөгөөд зарим мэдээллийг сарын тайлангаар дамжуулан Удирдах 

зөвлөлд танилцуулдаг байна. Гомдлыг илүү үр дүнтэй хураангуйлж, тухайлбал улиралын чиг 
хандлага, хамгийн түгээмэл гардаг гомдол, шийдвэрлэсэн хэмжээний талаарх мэдээллийг 
удирдлагад  гаргаж өгөхийг БОНБДЗ зөвлөж байна. Ингэснээр тэд орон нутгийн иргэдээс ирсэн 

гомдлын цар хүрээ, шинж чанарыг ойлгож, шаардлагатай засаж залруулах арга хэмжээ авахад 

тохирох нөөцийг хуваарилах боломжтой юм. Гомдлын талаар орон нутгийн иргэдэд тогтмол 

мэдээлэх ажлыг эн тэргүүнд тавих шаардлагатай. Үүнийг орон нутгийн мэдээллийн товхимолд 

оруулах нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийн дата мэдээллийг бэлтгэх ажилтай хамт төлөвлөж 

байна.  

6.4.2.4 ОУСК-ийн СГЗЗ болон ЕСБХБ-ны төслийн гомдлыг зохицуулах механизм 

ОУСК-ийн СГЗЗ нь Ундай голын голидролыг өөрчлөх болон Ханбогд сумын малчдын амьжиргааны 

асуудлаар малчдаас ирсэн гомдлыг судлах ажлаа үргэлжлүүлж байна. Сонгогдсон малчдын баг, ОТ, 

СГЗЗ-ийн төлөөллийн хооронд хэд хэдэн хурал үйл ажиллагаа явуулахаар тохиролцсон байна. 
Эдгээр оролцоо нь ерөнхийдөө үр дүнтэй байгаа гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Тухайлбал Сонгогдсон 

малчдын багтай харилцан яриа өрнүүлснээр мониторинг хийх нэмэлт 14 худгийг тогтоосон байна. 
Энэ ажлыг Оюу Толгойн компани 2014 онд хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн 

хөтөлбөрт оруулсан байна.  

Энэхүү процесс нь БОНБДЗ-ийн ажлын чиглэлд хамаарахгүй хэдий ч хэд хэдэн үйл ажиллагаа нь 

энэхүү аудитын багийн шалгаж байгаа Оюу Толгойн үйл ажиллагааны элементүүдтэй давхцаж 

байна. Үүний нэг нь үр дүнгийн үнэлгээний ажлын хүрээнд малчны амьжиргаа болон амьжиргааны 

                                                
37 Одоогоор тус процессийг орон нутгийн харилцааны хэд хэдэн гишүүд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд одооноос эхлэн 

нэг л хүн зохицуулах болно. Гомдлыг бусад ажилчид хүлээж авсан хэвээр байх боловч энэхүү процессийг бүхэлд нь 
санал гомдлыг зохицуулах ажилтан хариуцна.  
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түвшинг үнэлэхтэй холбоотой юм (6.3.2.3-р бүлгээс харна уу). Тиймээс эдгээр үйл ажиллагаанд 

БОНБДЗ үргэлжлүүлэн мониторинг хийнэ.  

Сонгогдсон малчны багтай хамтран ажиллах ажил нь Оюу Толгойн бусад сумын малчид, иргэдтэй 

хамтарч ажиллах чадварт нөлөөлөхгүйгээр ахицтай явж байгаа харагдсан. Уг процесс нь зэрэг 
явагдаж байгаагийн улмаас зарим ажилд шаардлагатай ахиц гарахгүй байна. Гэхдээ энэ тийм ч 

ноцтой зүйл биш юм. Энэ удаагийн аудитаар Сонгогдсон малчны багтай уулзаж чадаагүй хэдий ч 

дараагийн аудитаар уулзах төлөвлөгөөтэй байна.  

ЕСБХБ-ны төслийн гомдол зохицуулах механизмаар дамжуулан ирсэн ОТ болон Энержи Ресурстай 

холбоотой гомдлын талаар шинэчилсэн мэдээлэл өгөөгүй. Дараагийн аудитаар  шаардлагатай гэж 

үзвэл шинэчилсэн мэдээлэл авна.   

6.4.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Оролцогч талуудын оролцоо  

M1.25 Орон нутгийн иргэдээс ирүүлсэн гомдлыг шийдвэрлэх  журмыг шинэчлэх ажил 

үргэлжилж байгаа бөгөөд нэн даруй эцэслэх шаардлагатай. Зарим нэг сайжирсан 
байдал ажиглагдсан хэдий ч санал гомдлыг ангилах, чиг хандлагыг судалж дүн 

шинжилгээ хийх, шаардлагатай бол засах залруулах арга хэмжээ авах, гаргасан 

шийдвэрийн чанарт мониторинг хийх, гомдол шийдвэрлэх хэмжээг нэмэгдүүлж 

тасралтгүй сайжруулах зэрэг үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулах шаардлагатай 

байна.  (Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө, 5.7-5.8-р бүлэг, 
Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө 09).  

M1.26 Орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдлыг нутгийн иргэдэд тогтмол мэдээлж тайлагнах 

ажлыг эрэмбэлэх. Гомдлын хамгийн тохиромжтой агуулга болон хэрхэн 

шийдвэрлэх арга замын талаар орон нутгийн иргэдтэй зөвлөх- үүнийг маш энгийн 

боловч тууштай замаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай (Орон нутгийн иргэдтэй 

хамтран ажиллах төлөвлөгөө09). 

M2.11 Ундай голын голидролыг өөрчлөх төсөлд орон нутгийн иргэдийг оролцуулах 

төлөвлөгөөг тодорхой асуудлын хүрээнд боловсруулж Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д 

гаргаж өгөх. Оюу Толгойн өөр үүрэг зорилго бүхий багууд болон зөвлөхүүд, 

оролцогч талуудын оролцоог зөв зохион байгуулалттай зохицуулж буй эсэхийг 
хянах (Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө Хавсралт E, Орон 

нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө05). 

Ажиглалт – Оролцогч талуудын оролцоо  

56. Орон нутгийн иргэдийн оролцоотой мониторинг хийх хөтөлбөрийн үр дүнг орон нутгийн 

иргэдэд оновчтой тайлагнах ажлыг санаачлах. Энэхүү тайлангийн формат болон агуулгыг 
боловсруулж гаргах тал дээр оролцогч талуудтай зөвлөлдөх.  

57.  Гомдлыг зохицуулах шинэчилсэн журмын талаар ажилчид болон удирдлагыг сургалтанд 

хамруулах. Үүнд зөвхөн БХНХ-ны баг төдийгүй орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдол 

хамаарч буй бүхий л бизнесийн хэлтэс, ахлах менежерүүдийг оролцуулах.  

58. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах шинэчилсэн стратегийг эцэслэн шинэчлэх. Үүнд 

Орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөө болон нарийвчилсан хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг (явуулах үйл ажиллагааны хуанли) хамаарна.  Одоогийн баримталж буй орон 

нутгийн иргэдийн оролцоог хангах үүрэг хариуцлагыг шинэчилсэн Орон нутгийн иргэдтэй 

хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд  оруулах.  

59. Гол асуудлыг тодорхойлох, цаашид явуулах үйл ажиллагаанд ашиглахын  тулд орон 

нутгийн оролцооны үр дүнг бүртгэх, дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах үйл явцыг сайжруулах. 

Оролцогч талуудын санал гомдол  болон түгээмэл тавигддаг асуултанд хариу өгөх арга 

замыг тодорхойлох.  

60. Орон нутгийн иргэдтэй харилцах төвийн барилгын ажлыг яаравчлах. Уг төвийг 
ашиглалтанд орсны дараа   Оюу Толгой компанийн нийтэд мэдээлэх материалаар хангаж 

үзүүлэн гаргах.  
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61. Нөөцийг зөв зохистой хуваарилах, орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж буй шийдвэрүүдийг 
(тухайлбал гомдлын чиг хандлага, төрөл, шийдвэрлэсэн хэмжээ гэх мэт) мэдээлэх зорилгоор 

орон нутгийн иргэдээс ирүүлсэн санал гомдлын хураангуйг компанийн Удирдах хороо зэрэг 
дотооддоо тайлагнах үйл явцыг сайжруулах.  

62. Нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийн дата мэдээллийг орон нутгийн иргэдэд тогтмол 

тайлагнах ажлыг эхлүүлэх. Тус тайлан нь гол хэмжигдэхүүн болон тодорхой хугацаанд Оюу 

Толгойн гүйцэтгэлийг харуулсан байх ёстой. Боломжтой бол тоон мэдээллийг оруулах 

шаардлагатай.  

63. Оюу Толгой компанийн тогтмол байдлаар хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа гадны 

оролцогч талуудыг тодорхойлох. Зарим тохиолдолд эдгээр баг бүрэлдэхүүнийг үр дүнтэй 

ажиллуулахын тулд ОТ компаниас дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай.  

6.5 БҮСИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ  

6.5.1 Төслийн стратеги 

Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн асуудал нь Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны хэлтсийн 

үндсэн үйл ажиллагаануудын нэг юм. Бүс болон орон нутгийг хөгжүүлэх чиглэлээр баримталж буй 

ОТ-н үндсэн арга барил нь Өмнөговь аймагт зориулсан урт хугацааны Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулах явдал ба уг гэрээг дагалдан гол харилцагч сумдууд, Өмнөговь аймаг болон төслийн хувьд 

чухал ач холбогдолтой асуудлуудаар сэдэвчлэн дэд гэрээнүүд байгуулах явдал юм. Хамтын 

ажиллагааны гэрээг бэлтгэх ажлын хүрээнд ОТ компани Ханбогд сумтай 2013 оны сүүлээр Түр 

гэрээ байгуулсан байна.  

Үүний зэрэгцээ Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцааны баг орон нутагт зориулсан хэд хэдэн төсөл 

боловсруулж хэрэгжүүлж байгаа нь бүсийн болон орон нутгийн хөгжилд тэр дундаа орон нутгийн 

бизнес, эдийн засгийн хөгжил, соёлын өв, орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 

аюулгүй байдал, бэлчээрийн менежмент, хөдөлмөрийн чадвар, сургалтын хөтөлбөрүүд зэрэг 
чиглэлүүдэд тодорхой хувь нэмрээ оруулж байна.  

Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь гаднаас шилжин ирэх  хөдөлгөөнийг зохицуулах 

асуудалтай шууд хамааралтай бөгөөд үүнийг Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах 

менежментийн төлөвлөгөө38, Хөдөлмөр эрхлэлтийн менежментийн төлөвлөгөө болон Орон нутгийн 

эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөөгөөр39  дамжуулан тус 

тус удирдан зохион байгуулж байна. Эдгээр төлөвлөгөө нь шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах, 

бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийг сайжруулж тухайн орон нутгийн ард иргэдэд хүн амын 

өсөлтийг зохицуулахад тусламж үзүүлж, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн 

юм. 

6.5.2 Ажиглалт 

6.5.2.1 Хамтын ажиллагааны гэрээ 

Сүүлийн 6 сарын хугацаанд Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах алхмын нэг болох Түр гэрээнд 

хүлээсэн үүрэг хариуцлагын дагуу орон нутгийн дэд бүтэц, хөгжлийн хэд хэдэн төслүүдийг Ханбогд 

суманд хэрэгжүүлж дууссан байна. Үүнд 1 сард сумын удирдлагад хүлээлгэж өгсөн хатуу хог 
хаягдлыг зохицуулах газар, Ханбогд сумын нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн анхны зураг төсөл, 

Орон нутгийн харилцааны төвийн дотоод загварын шалгалт, сумын төвд 5 км засмал зам барих 

ажлууд орж байна. Түр гэрээний хувьд ОТ компани их  ахицтай ажилласан байна. ОТ-ын оруулсан 

эдгээр хувь нэмрийг сумын ард иргэд сайшаалтай хүлээж авсан байна. Энэ нь ОТ компанийг орон 

нутгийн хөгжилд цаашид хувь нэмрээ үргэлжлүүлэн оруулна гэсэн итгэлийг бий болгож байна.  

                                                
38  Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний сенежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичиг. №. OT-10-PLN-0004 2013 оны 9 

сарын 01. 

1. 
39 Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа, Аюулгүй Байдлын Төлөвлөгөө- Баримт бичиг. No. OT-10-PLN-

0001 2013 оны 9 сарын 1. 
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Гэсэн хэдий ч орон нутгийн цаашдын хөгжилд, нэн ялангуяа дэд бүтцийн хөгжилд ОТ хувь нэмрээ 

оруулна гэсэн хүлээлт Ханбогд суманд өндөр хэвээр байна. Сумын засаг захиргаа нь   дэд бүтэц, 

нийгмийн хөгжлийн асуудлыг  засгийн газар хариуцна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч буй хэдий ч  

засгийн газраас ОТ-н үйл ажиллагааны орлогын хувь болгож ямар нэгэн нэмэлт хөрөнгө, 

санхүүжилт авдаггүй гэж мэдэгдсэн. Үнэн хэрэгтээ бүсийн/төвийн засаг захиргаа нь уурхайн үйл 

ажиллагаа  орон нутгийг хөгжүүлнэ гэж үзэж байгаа учраас Ханбогд сум бага хөрөнгө авч байгаа 

гэдгээ БОНБДЗ-д уламжилсан юм. Ханбогд сум нь ОТ-н үйл ажиллагаанаас ихээхэн хараат болох 

эрсдэлтэй байна. БОНБДЗ нь сумын удирдлагатай уурхайгаас үүдэлтэй бусад орлого болон 

татварын ашгаас өөрийн хувиа авах тал дээр бүсийн болон төвийн засаг захиргаанд нөлөөлөх талаар 

ярилцсан. Хамтын ажиллагааны гэрээг эцэслэх ажлын хүрээнд Ханбогд сумын орон нутгийн 

иргэдтэй уурхайн орлогыг хуваалцах талаар яриа хэлэлцээр өрнүүлэхийг дэмжих нь ОТ-ын хувьд 

чухал юм. Үүнд сумын удирдлага болон иргэдийн бүрэн оролцоо хэрэгтэй. Хамтын ажиллагааны 

гэрээ нь аймаг, сум, ОТ зэрэг хариуцлага хүлээж буй тал бүгдээрээ орон нутгийн хөгжилд хувь 

нэмэр оруулснаар амжилттай болох болно. 

Сумын төвийн засмал зам барих ажлыг дуусгахын тулд хийх ажил зөндөө байгаа бөгөөд үүнийг 
газар доогуурх ажил хийгдсэний дараа гүйцэтгэнэ гэж БОНБДЗ ойлгож байна. Тиймээс уг ажлыг 
хийж гүйцэтгэх хүртэл зам нарийхан хэвээр байх болно. Шинээр барьсан замын хувьд байх ёсгүй 

чанартай холбоотой асуудал замын зарим хэсэгт байгааг БОНБДЗ ажигласан бөгөөд үүнийг мөн 

төслийн талбайд ажиллах аудитын үеэр Улсын Их Хурлын Дарга хөндөж байсан. Замын ажлыг 
гүйцэтгэсэн гэрээт гүйцэтгэгч болон сумтай хамтран ажиллаж тус замыг зохих стандартын 

шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд гүйцэтгэж, Ханбогд сумтай байгуулсан Түр гэрээний үүрэг 
хариуцлагыг бүрэн биелүүлэхийг бид ОТ-д зөвлөж байна. 

6.5.2.2 Гаднаас шилжин ирэх хөдөлгөөн  

Далд уурхайн үйл ажиллагаа зогсолтонд орж ажилчдын тоо эрс багассан учраас шилжин ирэх 

хөдөлгөөнийг зохицуулах үйл ажиллагаа нь сүүлийн 6 сард ОТ компанийн анхааралдаа авсан 

асуудал биш байсан. Сүүлийн хэдэн саруудад Ханбогд сумаас шилжин явах хөдөлгөөн гарч байгааг  
Сумын удирдлага тогтоож  ОТ-д мэдээлсэн байна. Эдийн засгийн хөгжлийн үүднээс авч үзэх юм 

бол энэ нь сумын хувьд хүндрэлтэй асуудал юм. Учир нь хүн ам бага байна гэдэг орон нутгийн 

эдийн засгийн үйл ажиллагаа бага байна гэсэн үг юм. 

Сум болон ОТ компани хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл солилцож 

байгааг харахад таатай байна. Өмнө нь дурдсанчлан, ОТ төслийн талбай дээр байрлаж буй 

ажилчдын одоогийн тогтвортой үйл ажиллагаа нь шилжих хөдөлгөөнд системтэй мониторинг хийх, 

сумын чадавхыг бий болгох, ОТ-ын шилжин ирэх хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлыг зохицуулах 

талаар сумтай хамтран ажиллахад таатай цаг юм. ОТ нь Ханбогд сумыг шилжих хөдөлгөөний датаг 
тогтмол мэдээлэхэд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай гэж БОНБДЗ зөвлөж байна. Шилжин явах болон 

шилжин ирэх хөдөлгөөний улмаас гарч болзошгүй асуудлын хүрээнд ОТ болон Ханбогд сум  үйл 

ажиллагаануудаа  тогтмол хэлэлцэх үүднээс шилжилт хөдөлгөөний оролцогч талуудын форумыг 
зохион байгуулах хэрэгтэй. Хүн амын мэдээлэл цуглуулах нь сумын удирдлагын хариуцах ажил 

хэдий ч ОТ нь уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй шилжих хөдөлгөөнд мониторинг хийх 

үүрэгтэй юм. Одоогоор шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой эрсдэл бага байгаа боловч ОТ төслийн 

талбайгаас гадуур болон дотор явуулах үйл ажиллагаатай холбоотой ямар нэгэн шийдвэр гаргах нь 

орон нутгийн иргэдэд зохих хэмжээгээр нөлөөлнө. Тухайлбал ОТ-ын хэлэлцэж буй ханган 

нийлүүлэгч/бизнес паркийг гарч болзошгүй шилжин ирэх хөдөлгөөн болон бусад нийгмийн 

асуудлын хүрээнд бүрэн үнэлэх мөн ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулж эхлэхээс өмнө эрсдлийг 
бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох хэрэгтэй. БХНХ-ны баг энэ асуудлыг мэдэж байгаа бөгөөд 

бизнесийн парк байгуулах санаачлага дээр ажиллаж байгаа Хотын захиргааны багтай гарч 

болзошгүй шилжин ирэх хөдөлгөөний талаар ойлголттой байгаа эсэх мөн стратеги/төлөвлөгөөг 
шаардлагатай газар нь боловсруулах тал дээр хамтарч ажиллаж байна. Бизнес паркийг байгуулах нь 

энэ аудитын үеэр зөвхөн санаа төдий гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй. 

ОТ нь далд уурхай, урт хугацааны ажилчдын орон байр болон бусад асуудлууд баталгаатай 

шийдэгдэх хүртэл Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах төлөвлөгөөг шинэчлэх ажлаа 

хойшлуулж байна. Одоогийн тогтвортой үйл ажиллагаа нь хүн амын шилжилт  хөдөлгөөнийг 
зохицуулах төлөвлөгөөг шинэчлэх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагыг бууруулж байна гэж БОНБДЗ 

үзэж байгаа бөгөөд одоо баримталж буй төлөвлөгөөгөө үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. ОТ нь 
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Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д хэрэгжилтийн явц, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах 

төлөвлөгөөг шинэчлэх талаар мэдээлэх хэрэгтэй.  

6.5.2.3 Орон нутгийн бизнес эдийн засгийн хөгжил 

БОНБДЗ нь төслийн талбайд ажиллах аудитын үеэр ОТ компаниас хэрэгжүүлсэн орон нутгийн 

бизнес эдийн засгийн хөгжлийн төслүүдэд оролцсон хэд хэдэн хүнтэй уулзсан юм. Үүнд ЖДҮ40 

эхлүүлсэн буюу орон нутгийн хүнсний ногооны байгууламж зэрэг бусад төсөлд оролцсон иргэдтэй 

уулзсан юм. Эдгээр төслүүдийн зарим нь одоо хүртэл үргэлжилж байгаа бөгөөд тэмээний ноос, сүүг 
бренджүүлэх зэрэг бусад шинэ төслүүдийг санаачлан эхлүүлээд байна. Эдгээр төслүүдийг 
оролцогчид эерэгээр дүгнэж байгаа бөгөөд орон нутгийн иргэдийн дунд нэлээд танигдсан үйл 

ажиллагаанууд байсан. Уулзсан оролцогч талууд бүгдээрээ ОТ-оос хэрэгжүүлж буй олон төрлийн 

төсөл, боломжуудын талаар өөрсдөө шууд хамрагдаагүй ч гэсэн мэдээлэлтэй байсан.  

Эдгээр төслүүдийн үр дүнг ОТ ерөнхийд нь олон нйитэд сайн мэдээлсэн ба энэ нь цаашид бусад 

хөтөлбөрүүдэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сайн арга зам юм. Сургамж авах 

үүднээс ОТ компани хэрэгжүүлсэн зарим төсөлдөө үнэлгээ хийсэн ньтодорхой байсан (тухайлбал 

орон нутгийн ногооны байгууламж гэх мэт). ОТ компанийг бүх төсөлдөө үнэлгээ хийхийг БОНБДЗ 

зөвлөж байна 

Эцэст нь хэлэхэд, ОТ компани Ханбогд суманд бага хүүтэй зээлийн систем нэвтрүүлэх талаар 

судалж байгаа бөгөөд Монголд болон бусад газар амжилттай хэрэгжсэн ийм төрлийн зээлийн 

системийг харахад БОНБДЗ нь үүнийг орон нутгийн хөгжилд оруулж буй ухаалаг хувь нэмэр гэж 

үзэж байна. 

6.5.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Бүсийн болон орон нутгийн хөжил 

Байхгүй.  

Ажиглалт – Бүсийн Болон Орон Нутгийн Хөгжил 

64. Хамтын ажиллагааны гэрээг эцэслэх ажлын хүрээнд төв /бүсийн засаг захиргаанаас Ханбогд 

сумын орон нутгийн иргэдтэй уурхайн орлогыг хуваах талаар яриа хэлэлцээр өрнүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэхийг ОТ-д зөвлөж байгаа бөгөөд тус хамтын ажиллагааны гэрээг эцэслэхдээ 

аймаг, сум, ОТ гэсэн гурвалсан үүрэг хариуцлагыг оруулна. Энэ үйл ажиллагаанд сумын 

удирдлага болон иргэдийн бүрэн оролцоо шаардлагатай.  

65. ОТ нь замын ажлыг гүйцэтгэсэн гэрээт гүйцэтгэгч болон сумтай хамтран тус замыг зохих 

стандартын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд гүйцэтгэж, Ханбогд сумтай байгуулсанТүр 

гэрээний үүрэг хариуцлагыг бүрэн биелүүлэх шаардлагатай.   

66. Хамтын ажиллагааны гэрээ болон бусад дэд гэрээнүүдийг эцэслэн боловсруулах ажлыг 
үргэлжлүүлэх, үүнд зорилтот орон нутгийн иргэдийг түлхүү хамруулах.  

67. Шинэчилсэн хүн амын тооллогын дүн мэдээ, бусад үр дүнг ашиглан гаднаас ирэх шилжилт 

хөдөлгөөн болон холбогдох асуудлуудыг хянах журам боловсруулах талаар Ханбогд сумтай 

зөв цагт нь хамтран ажиллах. Шилжилт хөдөлгөөн болон тэдгээртэй  холбогдох асуудлыг 
зохицуулахад сум болон ОТ- компанийн чадавхыг нэмэгдүүлэх боломжуудыг судлах.  

68.  ОТ төслийн талбайн дотор болон гадна явуулах үйл ажиллагаанд гарч болзошгүй шилжин 

ирэх хөдөлгөөн, түүнтэй холбоотой асуудлын хүрээнд бүрэн үнэлгээ хийх, ямар нэгэн үйл 

ажиллагаа эхлэхээс өмнө эдгээр эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг тогтоох. 

69. Зээлдүүлэгч/БОНБДЗ-д хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн явц, тус төлөвлөгөөнд хийсэн шинэчлэлийн талаар мэдээлэх.  

70. Бүсийн болон орон нутгийн хөгжлийн төсөл тус бүрд зорьсон үр дүндээ хүрсэн эсэх, 

сайжруулах боломж байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд системтэй үнэлгээ хийх. 

Боломжтой тохиолдолд орон нутгийн иргэдэдүр дүнг нээлттэй мэдээлэх. 

                                                
40 ЖДҮ = Жижиг, дунд үйлдвэрлэл. 
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71. Орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг сайжруулах үүднээс бага хүүтэй зээлийн системийг 
Ханбогд суманд нэвтрүүлэх боломжийг судлах. 

7. ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА  

Рио Тинто нь өөрийн ажилчид болон үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа орон нутгийн ард иргэдэд 

зориулсан аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээний хөтөлбөр 

хэрэгжүүлдэгээрээ салбартаа тэргүүлэгч юм. ОТ төсөл нь өөрийн ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгч 

нарт зориулсан сайтар боловсруулсан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хөтөлбөртэй 

бөгөөд Ханбогд болон бусад зорилтот сумдын ард иргэдэд зориулан орон нутгийн иргэдийн эрүүл 

мэнд, аюулгүй байдлын хөтөлбөр боловсруулж байна.  

7.1 АЖИЛЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНД 

7.1.1 Төслийн стратеги  

Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийг ОТ-н Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны менежментийн 

системийн дагуу зохицуулдаг бөгөөд уг систем нь OHSAS 18001 стандартад нийцсэн ба, Байгаль 

орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан байна. Ажилчдын хөдөлмөрийн эрүүл 

мэндийн үнэлгээг тэдгээрийн эрсдэлд өртөх магадлалыг үндэслэн явуулдаг бөгөөд үндсэн ажилчид 

болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн эрүүл мэндэд мониторинг хийдэг. Төслийн талбайн эрүүл мэндийн 

байгууламж нь архаг өвчин болон гэнэтийн осол гарсан үед эрүүл мэндийн тусламж  үзүүлэх орон 

тооны ажилчдаар хангагдсан байна.  

БОНҮАТ-д ажлын эрүүл мэндийн асуудлыг чухалчлан анхаарч үзсэн бөгөөд согтууруулах ундаа 

хэрэглэсний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдахаас сэргийлэх гэх мэт эрүүл мэндийг сахих, 

хамгаалах олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохих бодлого журамд тусгаж өгсөн байна. Heat stress 

болон тоосжилтыг тогтмол хянадаг.  

7.1.2 Ажиглалт 

Эрүүл мэндийн баг нь Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны хэлтэст харьяалагддаг 
төвлөрсөн нэгж бөгөөд үүнд Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн мониторинг, Гэмтэл бэртлийн менежмент ба 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхөн сэргээлт, СОС эмнэлгийн үйл ажиллагаа хамаарна.  Харааны тест 

зэрэг эмнэлгийн суурь хяналтууд болон ажилд орох мөн ажлаас гарахад эмнэлгийн үзлэгт 

хамруулдаг хөтөлбөрийг бүх ажилчид, гэрээт компанийн ажилчдад бүрэн хэмжээгээр дахин 

хэрэгжүүлсэн байна. Эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хоол хүнсний тэжээл, биеийн тамирын дасгал зэргийг 
багтаасан эрүүл мэндийн паспорт хөтөлбөрийг дахин хэрэгжүүлж ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжиж 

байна.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөр нь байнгын гэмтэл бэртэл учруулж болох 

эрсдлийг шийдвэрлэх зорилгоор  эргономик үнэлгээнд голлон анхаарсан байна. Сүүлд гарсан осол 

зөрчлийн төрлийг хянаж шалгахад өндөрт ажиллах нь санаа зовоож буй асуудал хэвээр байгаа тул 

үүнд 2014 оны сургалт голлон анхаарсан  байна. Төслийн талбайн хэмжээнд амьсгал, чичиргээ, дуу 

чимээний үнэлгээ хийсэн ба зохих өөрчлөлтүүдийг засварын цех (агааржуулах сэнс) мөн ажилчдын 

орон сууцанд  (дуу чимээнээс тусгаарлах) хийсэн байна. 

Олон Улсын SOS клиникээс гадна Өмнөд кэмп дээр 80 гаруй оршин суугчдад үйлчилгээ үзүүлдэг 
эмч, сувилагч, асрагчтай алслагдмал клиник байгаа бөгөөд тус клиникт Өмнөд кэмпийг шалгах үеэр 

очсон. Тус клиник нь зүрхний бичлэг болон оношлогоо хийх хүчин чадалтай бөгөөд эмийн сан, 

түргэн тусламж, мөн төв кэмпийн эмнэлэгтэй холбогдох харилцаа холбооны шугамтай юм байна. Уг 
клиник нь кэмпийн шаардлагад нийцсэн хариу арга хэмжээ авах, хил хүрэх хурдны замаар явах 

түргэн тусламжийн тээврийн хэрэгсэлтэй бөгөөд өвчтөнийг шаардлагатай үед төв клиникрүү хүргэх 

боломжтой юм байна. 

ОТ нь Эрүүл мэндийн хөтөлбөрөөрөө дамжуулан ажилчдын Эрүүл мэндийн паспортыг 
дээшлүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд эрүүл мэнд, хүнсний тэжээл, биеийн тамирын дасгал 

сургуулилтанд чиглэсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. ДОХ/ДХХШ болон бэлгийн замын 

халдварт өвчний талаарх мэдлэг дээшлүүлэх сургалтуудыг 12 сарын 1-ний Дэлхийн ДОХ-ын өдрийг 
тохиолдуулан санхүүжүүлсэн байна.  
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7.1.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт –Ажилтны эрүүл мэнд 

Байхгүй.  

Ажиглалт – Ажилтны эрүүл мэнд 

Байхгүй. 

7.2 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД 

7.2.1 Төслийн стратеги 

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн асуудлыг ОНЭМАААБ-ын МТ-нд тусгасан. Ойрын 

хугацааны тэргүүлэх зорилтуудад: хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор орон нутгийн 

эрүүл мэнд, нийгмийн зөрчлийн эрсдлийг бууруулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй бат 

бөх харилцаа тогтоож тэдний хариу арга хэмжээ авах чадавхийг сайжруулах, Төсөлтэй холбоотой 

зам болон бусад тээврийн хөдөлгөөнийг нөлөөллийг бууруулах ажил  багтана. ОНЭМАААБ-ын 

менежментийн хөтөлбөрүүд нь тээвэрлэлт, шилжилт хөдөлгөөний менежмент, онцгой байдлын үед 

авах хариу арга хэмжээнээс гадна орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд ОТ-

н үйл ажиллагаа, хариу арга хэмжээтэй холбоотойгоор мониторинг хийх асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

Орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээг ЭМААБО ба БХНХ-ны хэлтэс 

хамтран хэрэгжүүлнэ. 

7.2.2 Ажиглалт 

Өмнөговь аймгийн 13 сумын 26 эмч мөн 2 анагаахын оюутныг хамруулсан эмчийг ивээн тэтгэх 

хөтөлбөр дахиад нэг жил үргэлжилж байна. Тус хөтөлбөр нь аймгийн нэг хүнд ногдох эмчийн тооны 

харьцаа 15:10,000 –аас 25:10,000 хүртэл нэмэгдүүлсэн гэж ОТ мэдээлсэн. Сүүлийн 6 сарын 

хугацаанд ОТ нь Манлай сумын эмнэлэгийн сургалтын өрөөг шинэчлэн тохижуулах ажлыг 
санхүүжүүлж Ханбогд сумын эмнэлэгийг барих цемент болон бусад барилгын материалаар хангасан 

байна. ДОХ-ын вирус, сүрьеэ, БЗХӨ –өөс урьдчилан сэргийлэх өөр бусад хэд хэдэн орон нутгийн 

эрүүл мэндийн санаачлагууд одоо хэрэгжиж байгаа бөгөөд2014 онд  дахиад үргэлжилнэ. Нум сум 

харвах сургуулийн хөтөлбөрийг 2014 онд 4 сумын 7 сургуульд дахин хэрэгжүүлэх юм байна.  

Сонгосон сумын малчдын эрүүл мэндийн мониторингийн системийг боловсруулах зорилго бүхий 

малчдын эрүүл мэндийн судалгаа явагдаад дууссан байна. БОНБДЗ судалгааны урьдчилсан үр 

дүнтэй танилцсан боловч эцсийн тайлан нь аудитийн үеэр бэлэн болоогүй байсан. 2014 оны 5 сарын 

сүүлээр бэлэн болох төлөвлөгөөтэй байна. Энэ тайланг эцэслэх ажлыг Эрүүл Мэндийн Яам 

хариуцаж байгаа бөгөөд энэ ажлын санхүүжүүлэгчийн хувьд ОТ  тайланг эцэслэн гаргах ажлыг 
яаравчлуулах хэрэгтэй. Эдгээр үр дүнг, тур дундаа Ханбогд сумын малчдын амьжиргаа, эрүүл 

мэндтэй холбоотой үр дүнг бэлчээр болон амьжиргааг дэмжих хөтөлбөр, үр дүнгийн үнэлгээний үйл 

ажиллагаа зэрэг малчдад зориулсан олон янзын хөтөлбөрүүдэд тусгаж оруулах нь ихээхэн ашиг 
тустай байх болно. ОТ нь эцсийн дата мэдээлэл болон тайланг малчдын эрүүл мэндэд мониторинг 
хийхэд хэрэглэж болохуйц форматаар авах тал дээр хянамгай хандах шаардлагатай гэж БОНБДЗ 

үзэж байна. Гол зорилго нь уг дата мэдээллийг ажлын явцыг хянах мөн эрүүл мэндийн аль 

хөтөлбөрт  дэмжлэг үзүүлэх  шийдвэр гаргахад ашиглах явдал юм.  

7.2.3 Дүнэглт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд 

Байхгүй.  

Ажиглалт – Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд 

72. Малчдын эрүүл мэнд болон амьжиргааны судалгааг ЭМЯ-аар аль болох шуурхай эцэслэн 

гаргуулахыг шаардах. Зээлдүүлэгчид болон БОНБДЗ-д эцсийн тайлангийн хуулбар болон 

санал болгож буй малчдын эрүүл мэндийн мониторингийн системийн талаар мэдээлэл өгөх.  

73. Малчдын эрүүл мэнд болон амьжиргааг сайжруулах судалгааны үр дүнг Бэлчээр болон 

амьжиргааг дэмжих хөтөлбөрийг боловсруулахад нэгтгэж Ханбогд сумын малчдад гарсан үр 

дүнд үнэлгээ хийх. 
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7.3 АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА 

7.3.1 Төслийн стратеги 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг OHSAS 18001 стандартын дагуу боловсруулсан ОТ-н Эрүүл мэнд, 

аюулгүй байдал, байгаль орчны менежментийн системийн хүрээнд удирдан зохион байгуулдаг. 
Ашиглалтын үеийн менежментийн цуврал төлөвлөгөө, журмууд нь удирдлагын хяналт, 

мониторингийн системийг хэрэгжүүлэх нөхцлөөр хангадаг. Үүнд уурхайн олборлолт, тээвэрлэлтийн 

үйл ажиллагааны (олон нийт аюулгүй ажиллагааны эрсдэлд өртөх )үеэр баримтлах тусгай журмууд 

ордог.  Ажлын байрны ерөнхий эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг БОНМТ болон “Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: 

Аюул осол ба эрсдлийн менежмент” ба “Бүрэлдэхүүн хэсэг 6: Сургалт, Ур чадвар, мэдлэг” зэрэг 
дагалдах баримт бичгүүдэд тусгасан байдаг. Уг баримт бичгүүд нь аюул эрсдэл, тэдгээрийн 

хяналтын талаар ойлголт өгөх ажил мэргэжлийн болон үйлдвэрлэлтэй үйл ажиллагаатай холбоотой 

төрөл бүрийн үйл ажиллагааг шатлан үнэлэх түвшингүүд, аюул осол, эрсдлийн үнэлгээний загварыг 
тодорхойлдог.  

Бүх үндсэн болон гэрээт ажилтчид аюул эрсдэл, үнэлэх үйл явцын талаар мэдлэг мэдээлэл олгох 

сургалтад хамрагддаг. Төслийн хэмжээнд “УХААН” систем (Урьдаар ажлаа нарийн тооц, Хор 

хөнөөл аюул бүрийг тодорхойл, Аюул дагуулсан эрсдлийг таньж мэд, Аюул хөнөөлийг хяна)) –ийг 
сайтар хүлээн авч, хэрэглүүлж байна. Ур чадварын сургалтыг тухайн ажлын байрны шаардлагатай 

уялдуулан явуулж байна. БОНМТ-ийн өөр нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь Удирдлагын багаас шаардаж 

буй аюулгүй ажиллагааны  талаар тодорхой мэдээлэл өгөх төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгсэл, 

форумыг хамруулсан Харилцаа холбоо юм (ЭМААБО-ны сэдэв, аюулгүй ажиллагааны талаар 

мэдээлэл солилцох, ажил эхлэхийн өмнө хэрэгжүүлдэг хөтөлбөрүүлд, хороод, пайз гэх мэт).  

Аюултай химийн бодисын асуудлыг Химийн аюултай бодисын удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгасан 

бөгөөд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны мэдлэг олгох талаар бусад АҮМТ-үүдэд авч үзсэн. 

Тэсэлгээний зураг төсөл, үйл ажиллагааг Тэсэлгээний стандарт ажлын журмын дагуу хэрэгжүүлнэ. 
Энэхүү журамд тэсрэх бодисын ашиглалт, хамгаалалт, тээвэрлэлт; ажиллах хүч ба сургалт; хуваарь, 

анхааруулах систем, мониторинг; аудитын журмыг тусгасан. Түүнчлэн Дуу чимээ, чичирхийллийн 

менежментийн төлөвлөгөөнд тэсэлгээнээс үүдэлтэй холбогдох нөлөөллийг авч үзэн, тухайн бүсэд 

эмзэг мэдрэмтгий хүлээн авагч байхгүй хэмээн тэмдэглэсэн.  

Биет аюул ослууд нь уурхайн нөхцөл байдал, тээвэрлэлт, суурин буюу зөөврийн тоног төхөөрөмж, 

машин мехнизмийн ашиглалт зэрэгтэй холбоотой. Геотехникийн аюулгүй байдлыг уурхайн 

төлөвлөгөө, холбогдох ашиглалтын үеийн менежментийн төлөвлгөө, тэр дундаа Эрдэст хог 
хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан. Тээврийн хэрэгсэл, машин мехнизмийн аюулгүй 

байдлын хяналтыг замын хөдөлгөөний хяналт, пайз, гэрэлтүүлэг, аюулгүйн хашилт, замын хашлага 

зэргээр хангасан. Ажлын үйл ажиллагаа, тэр дундаа цахилгааны аюулгүй байдал, тусгаарлалт, 

өндөрт ажиллах, өргөх цамхгийн ажиллагаа, хязгаарлагдмал орчинд ажиллах зэрэг үйл ажиллагаанд 

зориулсан тусгай журмуудыг боловсруулсан. Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөөнд лавлах журам, төлөвлөгөөнүүдийг тусгасан бөгөөд ЭМААБО-ны хэлтэс 

сайтар хангамж зохион байгуулалттай ажиллаж байсан. Гүний уурхайн үйлдвэрлэлийн ажиллагааг 
Редпатын Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөгөөр  шийдвэрлэсэн. 

Гүний уурхайд засвар үйлчилгээний ажил явагдсан хэвээр байгаа бөгөөд зөвхөн тоног 
төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, үзлэг, дээврийн хамгаалалт хариуцсан ажилтнуудтай байгаа. 

Засварын цехүүдийг болзошгүй аюул эрсдлээс  хамгаалсан бөгөөд  1-р Босоо амны орох налууд 

аюулгүй ажиллагаа болон засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг байрлуулсан байна.   . Тоног 
төхөөрөмжийн ойролцоо байгаа тэсрэх хийн бодис болон хорогдох булангуудад  мониторинг 
хийсэн. 

7.3.2 Ажиглалт 

Аюулгүй ажиллагааны багуудыг Үйл ажиллагааны хэлтэс тус бүрт байгуулсан байдаг ба тус баг нь 

хяналт тавих, удирдамж өгөх мөн аудит хийх аюулгүй ажиллагааны хоёр менежер мөн дэмжлэг 
үзүүлэх баг бүрэлдэхүүнтэй байдаг. Гэрээт гүйцэтгэгчид мөн адил өөрсдийн аюулгүй ажиллагааны 

багтай байх шаардлагатай. Аюул эрсдлийг тогтоох мөнэрсдлийн менежментийн журмыг холбогдох 

сургалтын хөтөлбөрийн хамт боловсруулсан бөгөөд Аюулгүй ажиллагааны журмууд нь байнгын 

болон өндөр эрсдэлтэй буюу давтамж багатай үйл ажиллагаануудыг хамарсан байдаг. Тавьсан 

зорилтоо биелүүлж, ажилчдыг сургалтанд хамруулж, тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтыг хийж 

байгаа эсэхийг үнэлэх үнэлгээ болон хяналт шалгалтуудыг тогтмол хийдэг. Стандартын 
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хэрэгжилтийг үнэлэх дотоодын аудит хийдэг ба аудитаас гарсан дүгнэлт бүрийг РТБШ системд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа болон, хянах, заалттайгаар бүртгэж оруулдаг. Ажлын байрны эрүүл 

ахуй, аюулгүй байдлын осол зөрчлийг мөн РТБШ системээр хянадаг ба сарын буюу улиралын 

тайланд хураангуйлан ЭМААБО-ны хэлтсээс тогтмол шалгадаг.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн хөтөлбөр нь байнгын гэмтэл бэртэл учруулж болох 

эрсдлийг шийдвэрлэх зорилгоор  эргономик үнэлгээнд голлон анхаарсан байна. Сүүлд гарсан осол 

зөрчлийн төрлийг хянаж шалгахад өндөрт ажиллах нь санаа зовоож буй асуудал хэвээр байгаа тул үүнд 

2014 оны сургалт голлон анхаарсан  байна. Төслийн талбайн хэмжээнд амьсгал, чичиргээ, дуу чимээний 

үнэлгээ хийсэн ба зохих өөрчлөлтүүдийг засварын цехэд (агааржуулах сэнс) мөн ажилчдын орон сууцанд  

(дуу чимээнээс тусгаарлах) хийсэн байна.БОНБДЗ “Major Drilling International” компанийн 

удирдлаган  дор тоног төхөөрөмжийн талбай болон хайгуулын өрөмдлөгийн хэсэгт очиж, 

тэдгээрийн  аюулгүй байдлыг сайжруулахад хичээл зүтгэл гаргаж байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд 

2014 оны 3 сарын 31-нй байдлаар 882 хоног осол гэмтэлгүй үйлчилгээ үзүүлсэн гэж тайлагнасан. 

Хайгуулын өрөмдлөгийн  талбайг зориулалтын бүсэд хуваан тэмдэг тэмдэглэгээг тавьсан байсан 

бөгөөд ажлын байрны журам, хувийн хамгаалах хувцас, хэрэгсэлд тавигдах шаардлагад анхаарал 

сайн хандуулж байгаа нь харагдсан. Харин Өмнөд кэмп дээр БОНБДЗ очиж үзэхэд аюулгүй 

ажиллагааны тоног төхөөрөмжид тавих анхаарал сул байгаа нь харагдсан, тухайлбал кэмпийн 

хэмжээнд тавьсан гал унтраагчийг 2013 оноос хойш шалгаагүй байсан.  

Төслөөс ажилтнуудын нэгдсэн сургалтыг явуулахдаа БОНМТ-д заасны дагуу шаталсан арга барил 

хэрэгжүүлдэг. РТБШ систем нь үндсэн ба гэрээт ажилтнуудын сургалтын мэдээллийн сан болдог.  

Осол зөрчил, гэмтэл бэртэл, өвчлөлийг РТБШ системээр хянадаг бөгөөд тэдгээрийг ЭМААБО-ны 

сарын буюу улирлын тайланд хураангуйлан оруулдаг.  

Осолгүй ажилласан хүн цаг ба  Осолгүй ажилласан хүн цагийн давтамжийн хэмжээ  мөн Бүх осол 

гэмтлийн тоон үзүүлэлтийг зохих зорилтуудтай харьцуулах зорилгоор осол зөрчил, гэмтэл бэртлийн 

статистик мэдээлэлд РТБШ системийг ашиглан дүн шинжилгээ хийдэг.  

Дотоод хяналт шалгалт, аудитыг АҮМТ-нд гүйцэтгэлийн үзүүлэлт болгон ашигладаг бөгөөд  Оюу 

Толгой компаниас төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтийг харуулахын тулд дотоодын хяналт шалгалт, 

аудитын жишээг БОНБДЗ-д гаргаж өгсөн.  

7.3.3 Дүгнэлт ба ажиглалт  

Дүгнэлт – Ажичдын аюулгүй байдал 

Байхгүй.  

Ажиглалт – Ажилчдын аюулгүй байдал 

Байхгүй. 

74. Өмнөд кэмп дээр аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт буюу аудит хийх.



129 

 

ОЮУ ТОЛГОЙ УУРХАЙ – БОНБДЗ-ИЙН ТАЙЛАН   13-391-H2 

2014 ОНЫ 3-4 САРЫН ХООРОНД ТӨСЛИЙН ТАЛБАЙ ДЭЭР ОЧИЖ ТАНИЛЦАВ  

 

7.4 ОРОН НУТГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

7.4.1 Төслийн стратеги 

Орон нутгийн иргэдийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэл болон менежментийн арга хэмжээг дээр 

тодорхойлсон хэд хэдэн байгаль орчны болон ХЭААБ-ын менежментийн төлөвлөгөө, журмуудад 

нэгтгэн оруулсан ба орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах үндсэн арга хэмжээг 
ОНЭМАААБ-ын МТ-нд хураангуйлсан байна. Түүнчлэн уг төлөвлөгөөгөөр орон нутгийн  иргэдийн 

аюулгүй ажиллагааны сургалт, мөн орон нутгийн хүн амын  хувийн аюулгүй байдлын асуудалд 

мониторинг хийх үүрэг хүлээдэг. . Орон нутгийн иргэдэд нөлөөлж болзошгүй аюулгүй ажиллагааны 

эрсдлийн асуудлууд нь ЭМААБО-ны болон БХНХ-ны хэлтсийн хамтарсан үүрэг хариуцлага юм. 

БХНХ-ны хэлтэс нь орон нутгийниргэдийн дунд аюулгүй ажиллагааны сургалт явуулах, хяналт 

шинжилгээ хийх үүрэгтэй бөгөөд эдгээр сургалт, хөтөлбөрүүд нь одоогоор замын аюулгүй байдал,  

иргэдийн аюулгүй ажиллагаа мөн хүн худалдаалах эрсдэл зэрэгт голлон анхаарч  байна.  

7.4.2 Ажиглалт 

Хамгийн сүүлд хийсэн аудитаас хойш замын осол гэмтлээс урьдчилсан сэргийлэх болон сургалтын 

хэд хэдэн үйл ажиллагаануудыг 2014 онд үргэлжлүүлэн явуулсаар байгаа бөгөөд үүнд эмнэлэгийн 

анхан шатны тусламжийн сургалтанд Ханбогд сумын 8 зам засварын ажилчдыг хамруулах, тэднийг 
эмнэлэгийн анхан шатны хэрэгслээр хангах, замын аюулгүй байдлын 5 зурагт хуудсыг 4 сумд 

тараах (2,700 гаруй  замын аюулгүй байдлын зурагт хуудас тараасан байна), 800 оюутан, сурагчид, 

35 багш, 79 малчдад хүрсэн 3 үйл ажиллагаанууд зохион байгуулсан ажил зэрэг орж байна.. 
Нийтийн зам тээврийн аюулгүй байдлын компанит ажлыг явуулахад ОТ Ханбогд сумын Цагдаагийн 

газартай хамтран ажилласан байна.  

Хүний аюулгүй байдал болон хүний наймааны талаар сэрэмжлүүлэх, энэ талын мэдлэг мэдээллийг 
дээшлүүлэх сургалтуудыг аялал жуулчлалын салбарын 22 сум аймгийн төлөөлөлтэй хамтран 2014 

онд зохион байгуулсан байна. Өмнөх сургалттай адил энэ удаагийн сургалтын гол зорилго нь хүний 

аюулгүй байдал болон хүний наймаатай тэмцэхтэй холбоотой асуудлын талаарх мэдлэг, мэдээллийг 
дээшлүүлэхэд оршиж байсан. Оюу Толгой компанийн дэмжлэгтэйгээр хүний наймаа, хүний 

аюулгүй байдлын талаар тухайн бүс нутагт зориулсан гарын авлага гаргахаар бэлтгэж байна гэж 

БОНБДЗ ойлгож байна. Энэ ажил цаашид үргэлжлэх юм бол энэхүү чиглэлийн сургалтанд Ханбогд 

сумын охид, эмэгтэйчүүдийг шууд хамруулахыг бид зөвлөж байна. Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай, 

Цогтцэций сумын шилжин ирж буй эмэгтэйчүүдийг дэмжихийн тулд ОТ Шилжилт Хөдөлгөөний 

Олон Улсын Байгууллагаас (ШХОУБ) 30,00 еврогийн хамтран санхүүжилт авсан байна. Энэ бол 

маш эерэг үр дүнтэй хөтөлбөр бөгөөд БОНБДЗ нь энэ хөтөлбөрийн үр дүн болон компани цаашид 

энэ чухал асуудалд үргэлжлүүлэн хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байна.  

2013 оны Ханбогд сумын нийгэм, эдийн засгийн тооллогоор Ханбогд сум болон ОТ нь гэмт хэрэг 
зэрэг орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлын статистик датаг гаргаж авах боломжтой болсон 

байна: Барилгын ид ажлын үеэр (2010-2012) гэмт хэргийн тоо огцом өссөн болохыг БОНБДЗ 

тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй юм. Хэдийгээр Ханбогд сумын ажиллах хүчний тоо 2013 оны эхээр 

ихээхэн буурсан ч гэсэн гэмт хэргийн статистик  өссөн үзүүлэлттэй хэвээр байна. ОТ нь эдгээр 

статистикт цагдаагийн газартай хамтран мониторинг хийх, энэ сэдвээр Ханбогд суиын эрх 

баригичдтай яриа хэлэлцээр өрнүүлэхийг БОНБДЗ зөвлөж байна. Эдгээр эрсдлийн заримыг 
бууруулахын тулд ажилчдад зарим үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх буюу аль эсвэл сургалт явуулах 

болон арга хэмжээ авах тал дээр ОТ дэмжлэг үзүүлж болно.  

7.4.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт– Орон нутгийн аюулгүй байдал 

Байхгүй.  

Ажиглалт – Орон нутгийн аюулгүй байдал 

75. Орон нутагт чиглэсэн хүний наймаа болон хүний аюулгүй байдлын гарын авлагыг эцэслэж 

дуусгах ба ОТ-ын нөлөөллийн бүсэд байгаа шилжин ирсэн эмэгтэйчүүдийг дэмжихэд ОУШХБ-тай 

хамтран явуулж буй үйл ажиллагааг дэмжих. 
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76. Хүний аюулгүй байдал болон хүний наймаатай холбоотой асуудлын талаарх мэдлэг, мэдээллийг 
нэмэгдүүлэх, хяналт тавихад хувь нэмрээ үргэлжлүүлэн оруулах ба энэ чиглэлийн бусад сургалт, 
хөтөлбөрт Ханбогд сумын охид, эмэгтэйчүүдийг хамруулах боломжийг судлах. 

77. Ханбогд сумаас гэмт хэргийн статистикийг хүлээж авч, мониторинг хийхээ үргэлжлүүлэх ба 

Цагдаагийн Газар гэх мэт сумын засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллахаа 

үргэлжлүүлэх; зарим эрсдлийг бууруулах сургалт, бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж болох талаар 

судлах ба ОТ-ын дэмжиж болох өөр бусад арга хэмжээг судлах. 

8. СОЁЛЫН ӨВ 

Тэмдэглэл: ОТ уурхай нь барилгын үе шатнаас ашиглалтын тогтвортой шатанд шилжиж 

байгаатай холбогдуулан өнгөрсөн БОНБДЗ –ийн аудитын үр дүнгийн улмаас одоогийн байдлаар 

соёлын өвтэй холбоотой онцгой анхаарал татах асуудал байхгүй байна. Гэхдээ энэ аудитаар 

соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон ажилчдын соёлын мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтын 

явцыг ерөнхийд нь үнэлсэн. 

8.1.1 Төслийн стратеги 

Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө44
 (СӨМТ) болон дагалдах Соёлын өвийн менежментийн 

систем (СӨМС) –ийн журам, мөн тохиолдлын олдворын журам, газар хөндөх зөвшөөрөл зэргийг 
боловсруулан гаргасан. Соёлын дурсгалт газруудад бодит хамгаалах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн 

бөгөөд орон нутгийн соёлын уламжлалт ёс заншил, арга хэмжээнүүдэд олон төрлийн хандив 

туслалцаа үзүүлсэн хэвээр байна. Соёлын өвийн менежментийн шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх 

үүднээс Ханбогд суманд буюу тухай ажил явагдаж газар дээр нь тусгай баг ажиллаж байгаа. Соёлын 

өвийн менежмент болон хяналт нь ОТ-ын соёлын өвийн чухал ач холбогдолтой газруудыг 
хамгаалах, Говийн бүсийн биет болон биет бус соёлын өвийг хадгалахад тогтвортой хувь нэмрээ 

оруулах үүрэг амлалтаа биелүүлэхэд ОТ компани гол анхаарлаа хандуулсан хэвээр байна. Эдгээр 

үүрэг амлалтуудыг одоогийн хэрэгжүүлж буй Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хоёрдугаар үе шатны 

ажилд тусгасан болно. 

8.1.2 Ажиглалт 

2013 онд соёлын өвтэй холбоотой зөрчил гараагүй ба соёлын өвд нэмэлт үнэлгээ хийх буюу соёлын 

өвийг хамгаалах тал дээр нэмэлт ажил хийх шаардлага одоохондоо байхгүй байна. 2013 онд Соёлын 

өвийн баг нийтдээ 26 газар хөндөх зөвшөөрөл авч, үнэлгээ хийж баталсан байна. 2014 оны өнөөг 
хүртэлх хугацаанд дөрвөн зөвшөөрөл авч баталсан байна. Тус баг нь мөн өмнөх зөвшөөрлүүдэд 10 

аудит хийсэн ба ямар нэгэн зөрчил илрээгүй байна.  

Тус бүс нутгийн 19 газарт сар бүр мониторинг, засвар хийх ажил явагдаж байна. 6 зам засварын 

ажилтан (орон нутгийн малчид) өөрийн хариуцаж буй газраа долоо хоногт хоёр удаа цэвэрлэхэд 

туслахаар бүртгүүлсэн байна. Соёлын өвийн газруудын ойролцоо хогийн сав байрлуулбал тухайн 

газрыг илүү цэвэрхэн байлгахад тус болно гэж зарим малчид зөвлөсөн бөгөөд энэ ажлыг ОТ 

компаниас хэрэгжүүлсэн байна. Ханбогд сумын СӨ-ийн газруудыг хамгаалах арга хэмжээнд 

нутгийн иргэд, малчдын оролцоотой мониторинг хийх ажил 2013 оны 11 сард эхэлсэн байна.  

2013 онд соёлын өвийн сургалт болон төслийн талбайн бүх ажилчид хамарсан төслийн талбайн 

ерөнхий танилцах сургалтаас45
 гадна тусгай танилцах сургалтанд 694 ажилчдыг (620 гэрээт 

гүйцэтгэгчид) хамруулсан байна. 2014 оны одоог хүртэлх хугацаанд нийтдээ 387 ажилчдыг (бүх 

гэрээт гүйцэтгэгчид) тусгай танилцах сургалтанд хамруулсан байна. 

 

 

 

 

 

 

44 Соёлын Өвийн МенежментийнТөлөвлөгөө- Баримт бичиг. No. OT-10-PLN-0002 2013 оны 9 сарын 1.
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ОТ-н Говийн Соёлын гэрийг Ханбогд сумын Ахмадын Холбоотой46
 хамтран 2013 оны 12 сард 

байгуулсан байна. Соёлын гэр нь (Зураг 8.1) Говийн соёлын мэдлэгийг дээшлүүлэх, ОТ-н ажилчид 

болон зочдод Говийн соёлын талаар ойлголттой болгох зорилготой юм. БОНБДЗ нь аудитын үеэр 

тус Соёлын гэрт очиж Ахмадын  холбооны гишүүдтэй уулзсан.  Гишүүдээс маш нааштай  санал, 

дүгнэлтийг өгч байсан ба тэд ОТ-тай хамтран ажиллаж байгаадаа мөн энэ нутагт Говийн соёл, зан 

заншлыг хадгалахад компаниас дэмжлэг туслалцаа авч байгаад ихээхэн сэтгэл хангалуун байсан юм.  

Зураг 5.8: ОТ төслийн талбайн хил дээрх ОТ Говийн соёлын гэр  

Соёлын гэр нь соёлын өвийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх тэргүүн туршлага бүхий санаачлага 

бөгөөд Ханбогд сумын хүн амын энэхүү чухал хэсэг бүлэгтэй үр дүнтэй харилцаа холбоо тогтоож 

байгаа нь ихээхэн амжилт юм. Одоог хүртэлх хугацаанд 548 хүн Соёлын гэрийг нээгдсэнээс хойш 

очиж үзэж ахмад настнууд уламжлалт ёсоор тус гэрт хүмүүсийг хүлээн авч сургалт явуулсан байна. 

Соёлын гэрт одоогоор орон нутаг, нийгмийн харилцааны танилцах сургалтыг шинэ ажилчид болон 

зочдод зориулан явуулж байна.  

Соёлын өвийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил 2014 онд үргэлжилж байна. Гол анхаарал хандуулж 

буй чиглэлийн нэг нь одоогийн байдлаар Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж буй Соёлын өвийг хамгаалах 

болон Тусгай хамгаалалттай газрын хуулийн төслийн талаар Соёл, Спорт, Аялал Жуулчлалын 

Яамтай хамтран ажиллаж байгаа явдал юм. Энэ асуудлыг хэлэлцэхээр Соёлын Өвийн Удирдах 

Зөвлөлтэй уулзалт зохион байгуулсан байна. Хуулийн төслийг танилцуулахад хяналт тавих болон 

нэн ялангуяа ОТ-н цаашдын ашиглалтын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх үл хөдлөх өвийн хуулийн 

төслийг хянах ажилд засгийн газар болон СӨХ Удирдах Зөвлөлийг үргэлжлүүлэн идэвхтэй 

оролцуулахыг БОНБДЗ зөвлөж байна.  

Үүнтэй адилхан биет соёлын өвийг хамгаалах арга хэмжээг 2013 онд Ханбогд суманд хэрэгжүүлж 

дуусгасан (тухайлбал, замын тэмдэг, мэдээллийн самбар, хогийн сав гэх мэт ) бөгөөд 2014 оны 2-3-р 

улиралд Манлай болон Баян-Овоо сумдад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шар Цав-ын 

палеонтологийн газар болон Хүрдэт агуйд (бүсийн) мөн улиралд Соёлын өвийн менежментийн 

төлөвлөгөө боловсруулж гаргахаар төлөвлөж байна.  

ОТ-с биет бус соёлын өвийн хэд хэдэн үйл ажиллагааг өмнөх аудитаас хойш зохион байгуулсан 

байна; үүнээс хамгийн онцлох үйл явдал нь 2014 оны 1 сард Ханбогд суманд зохион байгуулсан 

тэмээн жингийн санаачлагат ажил байсан. Уг үйл ажиллагааг Ханбогд сумын захиргаа, Ханбогд 

сумын Ахмадын холбоо болон ОТ-ын хамтран зохион байгуулагдсан байна. Энэ нь Ханбогд суманд 

сүүлийн 50 жилд зохион байгуулагдсан анхны тэмээн жингийн санаачлага юм.   Ханбогд сумын 4 

багаас нийт 44 жинчин47
 болон 44 тэмээ ОТ төслийн талбайгаас сумын төврүү орон нутагт 

хандивлаж буй цементийг ачиж амжилттай аялсан байна. Энэ талаар телевизийн баримтат киног 
бэлтгэж байгаа бөгөөд 2014 оны 4 сард цацагдах юм байна. Тэмээн жингээс гадна ОТ нь бүс нутагт 

зохиогдсон тэмээний наадам, баярт дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд Баян-Овоо сумын залуу тэмээчнийг 
шагнасан байна. Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгадад аман түүхийг баримтжуулах, сургалт 

явуулж, бичиж тэмдэглэх төслийг 1-р сард аймгийн Ахмадын холбоотой хамтран эхлүүлсэн байна. 
Ардын урлагийн сургалтыг аймаг, сумын соёлын төвүүд болон сургуулиудтай хамтран дээрх гурван 

суманд эхлүүлсэн байна. 

45 Уг танилцах сургалтанд соёлийн өвийн талаарх ерөнхий мэдээлэл болон тэдгээртэй холбоотой дүрэм журам 

орно.  

46 Соёлын Гэр нь ОТ сайтын хил дээр байрлаж байна. 
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47 Жинчин гэж тэмээчинг хэлнэ 

Өмнөговь аймгийн соёлын төвийг байгуулах, Ханбогдын музейн41 өргөтгөл, ОТ толгойн хуулбар зэрэг 
ОТ-ын Соёлын өвийн хөтөлбөрийн үүрэг амлалтуудын биелэлтийн ахиц, явцыг дараагийн аудитаар 

шалгана. 

8.1.3 Дүгнэлт ба ажиглалт 

Дүгнэлт – Соёлын өв 

Байхгүй.  

Ажиглалт – Соёлын өв 

78. Соёлын өвийг хамгаалах болон Тусгай хамгаалалтын газрын шинэ хуулийн төслийг 
танилцуулах ажилд хяналт тавин Засгийн газар болон СӨХ Удирдах Зөвлөлийг цаашид 

үргэлжлүүлэн идэвхтэй оролцуулах. Шинэ хуулийн ОТ-д үзүүлэх нөлөөллийг боломжтой 

үед нь тодорхойлох; нэн ялангуяа үл хөдлөх өвийн асуудал. 
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