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хүлээсэн үүрэг болон  а)тайланг бэлтгэх үед нээлттэй байсан мэдээлэл, б) гадны эх үүсвэрүүдээс хангасан 

мэдээлэл, в) энэхүү тайланд ашиглагдаж буй таамаглал, нөхцөл, шаардлагууд дээр үндэслэсэн болно. 

Энэхүү тайланг  АМЕК-тай байгуулсан гэрээний нөхцлийн дагуу гагцхүү Оюу Толгой компанийн 

хэрэгцээнд зориулан бэлтгэв. Үүнээс бусад зорилгоор энэхүү тайланг ашиглахтай холбоотой гуравдагч 

этгээдэд үүсч болох эрсдлийг тухайн этгээд өөрөө бүрэн хариуцана.  
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ТОВЧ АГУУЛГА 

Энэ баримт бичиг нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос урагш ойролцоогоор  550 км, 
Хятад улсын хилээс хойш 80 км-ийн зайд орших Оюу толгой  (OT) Төсөлд зориулсан Хаалтын 
Төлөвлөгөө юм. Тус уурхайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Айвенхоу Майнз, Рио Тинто, Монгол 
улсын Засгийн газрын хувь нийлүүлсэн Оюу толгой ХХК эзэмшдэг. Оюу толгойн зэс-алтны уурхайн 
олборлолт 2013 онд эхэлснээс хойш , одоо үйл ажиллагаа нь жигдэрч, хоногт 110 000 тонн хүдэр 
боловсруулж байна. Одоогоор уурхай 2055 онд хаагдана гэж үзэж байна. Энэхүү уурхайн хаалтын 
тойм судалгааны түвшинд, Оюу толгойн ТЭЗҮ (OTFS14)-д дурдсанчлан уурхайн ашиглалтын 42 
жилийн хугацаанд холбогдох бүх үйл ажиллагааг авч үзсэн. Гэхдээ ордын хэмжээнд одоогоор 
тогтоогдоод байгаа хүдэржилтийн байдлаас харвал уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа  2055 
оноос цааш нилээд хугацаагаар үргэлжлэх боломжтой хэмээн таамаглаж байгаа юм.  

Уг хаалтын төлөвлөгөөний үндсэн зорилго нь ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хамгаалах, Рио Тинтогийн стандартуудыг хангах, уурхай хаахтай холбоотойгоор үүсч болох 
байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллүүдээс зайлсхийх, тэдгээрийг бууруулах үүднээс  төслийн аль 
болох эхэн үед уурхайн хаалтын стратеги төлөвлөгөө  боловсруулах, баримтжуулахад оршино.  

Хаалтын стратеги төлөвлөгөөг Рио Тинто компанийн стандарт, удирдамжууд, түүнчлэн Монгол 
Улсын болон олон улсын холбогдох стандарт, удирдамж, дүрэм журамд нийцүүлэн бэлтгэсэн. 
Эдгээр хаалт, нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүдийг төлөвлөн хэрэгжүүлснээр төслийн талбайн 
онцлог асуудлуудыг тодорхойлон, тохирсон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, холбогдох эрсдлүүдийг 
удирдах, бууруулах боломжтой болно. Тус хаалтын төлөвлөгөөнд гэнэтийн нөхцөл байдлын 
улмаас уурхай түр хаагдахад авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд, түүнчлэн идэвхитэй олборлолт 
хийхийн зэрэгцээ  хэрэгжүүлэх боломжтой, үе шаттайгаар нөхөн сэргээлт хийх арга хэмжээг 
оруулсан. 

Товч дүгнэвэл уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрт дор дурдсан гол арга хэмжээ, үйл 
ажиллагаануудыг төлөвлөн оруулсан. Үүнд:  

• Газрын гадарга дээрээс болон доороос гарсан бүх хог хаягдал, химийн бодис, урвалж, 
материалуудыг зайлуулж,  зохистой байдлаар булшлах,  

• Далд уурхайн газрын гадаргад гарцтай бүх малталтуудыг (босоо ам, агааржуулалтын ам зэрэг) 
хааж таглах  

• Газрын гадарга дээрх бүх дэд бүтцийн хэсгүүдийг буулгах, зөөвөрлөж зайлуулах, ингэхдээ дахин 
ашиглах боломжтой материалуудыг (бүтээцийн ган хийц зэрэг) эвдэлж гэмтээлгүй, дахин ашиглах 
зорилгоор зарж борлуулахад  анхаарах 

• Байгууламжуудыг буулгах үед гарсан бүх дахин ашиглах боломжгүй материал, хог хаягдлыг ил 
уурхайд технологийн дагуу булшлах   

• Уурхайн үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагдаж байсан бүх газрыг цэвэрлэж, бохирдсон хөрсийг 
хуулж, саармагжуулан булшлах, талбайг орчны гадаргуугийн байдалд нийцүүлэн хэлбэршүүлэх 

• Хүчил үүсгэх боломжтой хаягдал чулуулгийг хүчил үл үүсгэх материалаар өлгийдөж тусгаарлах  
 
• Хаягдал чулуулгийн овоолго, хаягдал хадгалах байгууламжийг технологийн боловсруулалт 
хийсэн хөрс, ургамал ургах орчин бүхий шимт хөрсөөр хучиж, гадаргын ашигтай урсацыг дэмжих, 
шүүрэлт үүсэх, салхи, гадаргын усанд идэгдэхээс хамгаалан ургамлан бүрхүүл үүсгэх 

• Эвдэрсэн газрыг хөрсөөр/шимт хөрсөөр хучиж, тухайн газарт нутгийн малчид мал сүргээ бэлчээх 
тохиромжтой нөхцөлийг эргүүлэн бүрдүүлэх 

• Ил уурхай болон суултын бүсийг тойруулан хүн, амьтан нэвтэрч орохоос аль болох сэргийлсэн 
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аюулгүйн далан байгуулах 

• Уурхайн хаалтын дараа уурхайн эдэлбэр газарт урт хугацааны арчилгаа хийх шаардлагыг 
багасгах арга хэмжээнүүдийг олборлолтын үйл ажиллагааны явцад авах 

• Уурхайн талбай, тэнд үлдэж хоцрох холбогдох барилга байгууламжийн физик, химийн 
тогтворжилтыг хянах зорилгоор хаалтын дараах мониторингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

• Бохирдсон урсгал ус, нэвчилтээр гарсан усыг ил уурхай дахь хаягдал усыг ууршуулан зайлуулах 
хэсэгт цуглуулах. 
 
Уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаанаас хаалтын үе шатанд, хаалтын үе шатнаас хаалтын дараах 
үе шатанд шилжихэд авч хэрэгжүүлэх нийгэм-эдийн засгийн арга хэмжээнүүдийг Хаалтын 
төлөвлөгөөнд тусгасан. Эдгээр нь бүгд Монгол Улсын холбогдох хууль эрхзүйн шаардлагууд, уул 
уурхайн салбарын ОУ-ын тэргүүн туршлагууд болон Рио Тинтогийн Хаалтын Стандартад бүрэн 
нийцсэн. 
 
Оюу Толгой ХХК нь Ханбогд сум, түүний зэргэлдээ орших, Өмнөговь аймгийн бусад сумдад орон 
нутаг, бүсийн хөгжлийн чиглэлээр хэд хэдэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр,  хөрөнгө оруулалт, нийгэм-
эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийг орон нутгийн иргэд, ТББ-ууд, ОТ төслийн нөлөөллийн бүс дэх 
бусад гол оролцогч талуудын бүрэн оролцоотойгоор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна. Эдгээр 
хөтөлбөрүүд нь төсөл хэрэгжих бүх үе шатанд олон нийт, тэдний сайн сайхан амьдрал, нийгэм, 
эдийн засаг, соёлын өв, хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг тусган, тэдгээрийг 
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн.  

Хаалтын төлөвлөгөөний нэгдсэн календарчилсан төлөвлөгөө нь төслийн бүх үе шатыг хамарч 
байгаа. Үүнд:   

• Уурхайн ашиглалтын явцад үе шаттайгаар хийх нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанууд,  

• Хаалтын өмнөх 5 жил - 2050 онд эхлэнэ. Энэ хугацаанд хаалтын арга хэмжээ, хөтөлбөр 
(ашиглалтаас гаргах төлөвлөгөө)-ийн инженерийн шийдэл, төлөвлөгөө, зураг төслийг нарийвчлан 
гаргана  

• Хаалтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх 5 жил – 2055 онд эхлэнэ. 

• Хаалтын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсний дараах 10 жил – 2060 оноос эхлэнэ. Энэ хугацаанд 
уурхайн талбайн физик, химийн тогтворжилтод  нарийвчилсан хяналт-шинжилгээ хийнэ. 

• 2070 – 2110 онд 40 жилийн урт хугацааны хяналт-шинжилгээ хийх. Энэ хугацаанд хаалтын арга 
хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлсэн эсэхийг бататгах ба урт хугацааны хяналт-шинжилгээний ажлын 
төгсгөлд талбайн нөхцөлийг дахин үнэлж, цаашид хяналт-шинжилгээ хийх шаардлагатай эсэхийг 
тодорхойлно. 
Оюу Толгой уурхайг хаах, нөхөн сэргээлт хийх, холбогдох нийгэм-эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх нийт зардал 1 тэрбум 178 сая ам.доллар (2013 оны 4-р улирлын ам.долларын 
ханшаар) байхаар тооцож байна. Хаалтын төлөвлөгөөг одоо байгаа мэдээлэлд үндэслэн 
боловсруулсан тул цаашид төсөлтэй холбоотой мэдээлэл илүү нарийн дэлгэрэнгүй болоход 
зардлын тооцоонд төлөвлөөгүй өөрчлөлт орохыг харгалзан үзэж 25%-ийн магадлашгүй зардал 
тооцсон нь дээрх дүнд багтсан.   

Энэхүү Хаалтын төлөвлөгөө нь “амьд баримт бичиг” бөгөөд жил бүр үнэлгээ хийсний үндсэн дээр 
хаалтын зардлыг илүү бодитоор тооцож, тайлагнаж байхыг зорих болно. Хаалтын төлөвлөгөөг Рио 
Тинтогийн стандарт, удирдамжийн дагуу таван жил тутамд тогтмол хянаж, шинэчилж байна. 
Уулын ажлын төлөвлөгөө, уурхайн талбайн нөхцөл байдалд орсон өөрчлөлт, түүнчлэн бүс нутгийн 
нийгэм-эдийн засгийн өөрчлөлтүүдийг тусгах үүднээс цаашид тус хаалтын төлөвлөгөөнд үнэлгээ 
хийж, шинэчилж, хянан хэлэлцэж, зохих нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж байх шаардлагатай. 
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1. ОРШИЛ 

1.1. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний зорилго, зорилт 

Уурхайн хаалтыг урьдчилан төлөвлөх нь бизнесийн үйл явцын нэг  чухал, салшгүй хэсэг  бөгөөд энэ нь 
тогтвортой хөгжлийг хангах үүрэг амлалтаа биелүүлэхээр хүчин чармайлт гаргаж буйн илэрхийлэл гэж  
Рио Тинто компани үздэг. Хаалтын төлөвлөлтөнд уурхайг хаахтай холбоотойгоор байгаль орчин, нийгэмд 
үүсч болох сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг бууруулах стратегийг зохих 
санхүүжилтийн хүрээнд боловсруулах ажил хамаарна. 

Энэхүү Оюу Толгой(“ОТ” гэх) уурхайн хаалтын төлөвлөгөө (“Хаалтын төлөвлөгөө” гэх) нь АМЕС, Рио Тинто 
болон Оюу Толгой компаниудын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн олон талт мэргэжилтнүүдийн багийн 
гүйцэтгэсэн уурхайн хаалтын тойм судалгааны үр дүнгүүдэд суурилсан баримт бичиг болно. 

Тайланг бэлтгэхэд  доорх зорилтуудыг удирдлага болгосон. Үүнд:  
• Рио Тинто компанийн уурхайн хаалтын стандартад нийцсэн байх, 
• Монгол улсын холбогдох стандартуудад нийцсэн байх, 
• Олон улсын холбогдох удирдамж, зааваруудтай нийцсэн байх, 
• Уурхайн хаалтын эрхэм зорилго, зорилго болон зорилтыг  баримтжуулах,  
• Уурхайн хаалтын зорилт, зорилтод хүрэх стратеги төлөвлөгөөг эртнээс боловсруулсан байх, 
• Оюу Толгойн уурхайн талбайн онцлогийг тусгасан хаалттай холбоотой үүсч болох асуудлуудыг 

эртнээс тодорхойлох,  эрсдлийг үнэлэх,  
• Эрсдлийг удирдах, бууруулахын тулд зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх ёстой үйл ажиллагаануудыг 

болон уурхайн хаалтыг ирээдүйд үр ашиг, үр дүнтэй  гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэх арга, 
технологийг  олж тогтоох, 

• Одоо байгаа мэдээлэлд үндэслэн уурхайн хаалтын календарчилсан төлөвлөгөөг боловсруулж 
бэлтгэх, 

• Уурхайн хаалттай холбоотой гарах зардлынтооцоог тойм судалгааны түвшний нарийвчлалаар 
тооцоолон гаргах, 

• Олон талт/салбар чиглэлийн мэдээллийн эх үүсвэр бий болгох.  

1.2. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ 

Энэ баримт бичиг нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 550 км зайтай орших Оюу 
Толгойн уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний 2014 онд шинэчилсэн хувилбар болно. Уурхайн хаалтын тойм 
судалгааны түвшинд уурхайн ашиглалтын нийт 42 жилийн хугацааны ТЭЗҮ-д тулгуурлан уурхайн хаалттай 
холбогдох бүх асуудлыг хамруулж үзэх нь зүйтэй.  

Одоогийн байдлаар Оюу Толгойн уурхай нь 2013 онд хоногт  100 000 тонн хүдэр олборлож эхэлснээс 
хойш идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж байна.   

Уурхайн баяжуулах үйлдвэр 2055 онд хаагдахаар төлөвлөгдөөд байна.  

Одоогийн зураг тооцоогоор олборлолтыг 60 хүртэл жил үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломж бүхий эрдсийн 
нөөц олж тогтоогдсон хэдий ч уурхайн олборлолтын энэхүү нөөцөд суурилсан хувилбарыг энэ 
судалгаанд хамруулаагүй болно. Иймд  уурхайн хаалтын энэ төлөвлөгөөнд 2055 он хүртэлх үйл 
ажиллагааг хамруулсан. 

Уурхайн хаалтын энэ төлөвлөгөөнд доор дурдсан хэсгүүдийг оруулаагүй. Үүнд: 

• Монгол улсыг  Хятадтай холбосон автозам 
• Нисэх буудлын байгууламжууд 
• Төслийн эзэмшил газрын хилээс гадагш байршилтай бусад байгууламжууд  
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Уурхайг хаах үед нэмэлт байгууламжууд, бусад  өмч хөрөнгүүдийн хувьд бүс нутагт болон орон 
нутагт шилжүүлэн өгөх зэрэг  олон боломж  бий гэж төслийн баг үзэж байна. Гэхдээ энэ нь 
уурхайн хаалтын төлөвлөлтийн энэхүү эхний шатанд дээр тэмдэглэсэн өмч хөрөнгүүд 
ашиглалтад хэвээр үлдэнэ   гэсэн төсөөлөлд үндэслэгдсэн болно.  

Оюу Толгой төслийн талаар  Бүлэг 6 –д тайлбарласан. 

1.3. Тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

Энэхүү тайлан нь дараах хэд хэдэн бүлгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:  

• Оршил бүлэгт уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ ба зорилтыг тоймлон харуулсан. (Бүлэг 
1.0) 

• Хоёрдугаар бүлэгт уурхайн хаалтын төлөвлөлтийн талаарх компанийн үзэл баримтлал болон үүрэг 
хариуцлага түүнчлэн энэхүү тайлангийн зохиогчдын тайлбар баталгааг оруулсан. (Бүлэг 2.0) 

• Гуравдугаар бүлэгт  компанийн тайлагнах чанар, төслийн мэдээллийн сан, хаалтын төлөвлөгөө 
боловсруулсан төслийн  эзэмшил газрын тухай мэдээлэл, байршил зэрэг төслийн нэгдсэн 
мэдээллийг хураангуйлан оруулсан. (Бүлэг 3.0) 

• Дөрөв болон тавдугаар бүлэгт төслийн нийт байршил, төслийн талбайтай холбоотой байгаль орчин, 
нийгэм - эдийн засгийн асуудлуудын талаарх өнөөгийн ойлголтыг илэрхийлсэн мэдлэгийн үндэс 
суурийг багтаасан.  (Бүлэг 4.0 ба Бүлэг 5.0) 

• Зургаадугаар бүлэгт төслийн үндсэн байгууламжууд, тэдгээрийн ерөнхий тогтолцоо, байршил 
түүнчлэн үйлдвэрлэлийн голлох үйл ажиллагаануудыг хамруулан төслийг тодорхойлон бичсэн.  
(Бүлэг 6.0) 

• Долоодугаар бүлэгт уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг Рио Тинто компани, Монгол улс болон олон улсын 
стандарт, удирдамж, чиглэлүүдэд дүйцүүлэхэд баримталсан стратегийн явцын талаар дэлгэрэнгүй 
тайлбарласан. (Бүлэг 7.0)   

• Наймдугаар бүлэгт уурхайн хаалтын төлөвлөлттэй холбоотойгоор оролцогчидтой хийсэн уулзалт 
зөвлөгөө болон тэдгээртэй тогтоосон харилцаа  холбооны явцын талаар нарийвчлан тусгасан. (Бүлэг 
8.0)   

• Ес болон арван долоо дугаар бүлгүүдэд боломжит хувилбаруудад хийсэн шинжилгээнүүдэд үнэлгээ 
өгөх (тогтвортой хөгжил) аргаар уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хувилбаруудын сонгон баримтууд 
түүнчлэн үүсч болох аюул, шинээр гарч болох боломжуудыг нарийвчлан тусгасан хаалтын 
төлөвлөгөөний сонгосон хувилбартай  холбоотой эрсдлүүдийн үнэлгээний баримтуудыг оруулсан. 
(Бүлэг 9.0, Бүлэг 17.0) 

• Арав, арван нэг болон арван хоёрдугаар бүлгүүдэд төслийн талбайг хаах үед гарч болох үзэгдэхүйц 
нөлөөллүүдийг тоймчилсон хэлбэрээр агуулсан хаалтын  үйл ажиллагаанууд болон  зорилтуудыг 
(уурхай санамсаргүй байдлаар хаагдах тохиолдолд хэрэгжүүлэх зорилтыг багтаасан) тодорхойлсон. 
(Бүлэг 10.0, Бүлэг 11.0 болон Бүлэг 12.0); Түүнчлэн төслийн талбайг хааснаас хүмүүст үзүүлж болох 
сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулахад чиглэсэн нийгэм-эдийн засгийн төлөвлөгөөг аравдугаар бүлэгт 
дэлгэрэнгүй тусгасан.  

• Арван гуравдугаар бүлэгт уурхайн төлөвлөгөөнд нэгтгэж болох нөхөн сэргээлтийг уурхайн 
ашиглалтын явцад гүйцэтгэх хувилбарыг дэлгэрэнгүйгээр тусгасан. (Бүлэг 13.0)   

• Арван дөрөвдүгээр бүлэгт уурхайн хаалтын дараах менежемент болон хяналт-шинжилгээний явц, 
тэдгээрийн цаг хугацааны хүрээг тодорхойлж харуулсан. (Бүлэг 14.0)   

• Арван тавдугаар бүлэгт уурхайн хаалтын дараах нөхцөл байдлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг 
тусгасан. (Бүлэг 15.0)   

• Арван зургаадугаар бүлэгт төслийн талбайн хаалтын зардлын тооцоог оруулсан. (Бүлэг 16.0)   
• Арван наймдугаар бүлэгт цаашид уурхайн хаалтын стратегийг илүү тодорхой болгох болон 

нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулахад хэрэглэгдэж болох судалгаануудыг санал болгож 
оруулсан. (Бүлэг 18.0)   
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1.4. Хаалтын төлөвлөгөөг хянан хэлэлцэх, шинэчлэх 

Уурхайн хаалтын энэхүү төлөвлөгөө нь байнга шинэчлэгдэх сайжрах амьд баримт бичиг бөгөөд уурхайн 
хаалтын зардлыг тооцоолон, тайлагнах ажлын нэг хэсэг байдлаар жил бүр дотоодын үнэлгээ хийнэ. 
Доорх зорилгоор хаалтын төлөвлөгөөг таван жил тутамд нэг удаа хянан хэлэлцэж, шинэчилнэ:  

1. Төслийн талбайд гарсан эсвэл уурхайн төлөвлөлтөнд шинээр орсон, уурхайн хаалтын хувилбар эсвэл 
уурхайн хаалтын страгтегид нөлөөлөхүйц өөрчлөлтүүдийг тусгах 

2. Уурхайн хаалтын зардлыг хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар гол гуравдагч гэрээт гүйцэтгэгчийн 
зардалд үндэслэн дахин тооцоолох  

Уурхайн хаалтын шинэчилсэн төлөвлөгөөнд  хаалтын зардалд орсон өөрчлөлт зэрэг зөвхөн хаалтын 
төлөвлөгөөний өмнөх хувилбарт гарсан өөрчлөлтүүдийг авч үзнэ. Хаалтын шинэчилсэн төлөвлөгөөг 
захиалагч болон бусад оролцогч талуудын санал зөвлөмжид үндэслэн олон талт мэргэжилтнүүдийн баг 
боловсруулж, баталгаажуулна.  

Уурхайг хаахаас таван жилийн өмнөөс уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний оронд төслийн хаалтын дагуу 
инженерингийн болон зураг тооцооны нарийвчилсан ажилд шилжихэд зориулсан тоймлох судалгааг 
(төслийн талбайг буцааж хүлээлгэн өгөх) ашиглаж эхэлнэ. 

2. ТАЙЛАНГИЙН БАТАЛГАА 

2.1. Тайланг баталгаажуулах нь  

Оюу Толгой ХХК, түүний хувьцаа эзэмшигчид болон хамтран ажиллагсад нь тогтвортой хөгжлийн 
зарчмыг баталгаажуулж, эдийн засаг, техник технологи, нийгмийн асуудлуудад тэнцвэртэй хандах 
замаар эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчныг хамгаалах үйлст хүчин чармайлт гаргадаг. Рио 
Тинтогийн Байгаль орчны бодлого,  Тогтвортой хөгжлийн бодлого, Оюу Толгой ХХК-ийн Эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогыг энэ тайлангийн A, B, C хавсралтуудааар тус тус оруулсан. 
Рио Тинтогийн уурхайн хаалтын стандартыг энэхүү уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний Хавсралт С-д 
багтаасан. 

“ ... Рио Тинтогийн уурхайн хаалтын стандартын зорилго нь тус группийн удирдан 
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанууд нь хүн төрөлхтөн, байгаль орчинд хамгийн бага сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхүйцээр  дуусгавар болгож, тогтвортой хөгжилд эерэг дэмжлэг үзүүлэхүйцээр 
залгамжлуулан үлдээхэд оршино ” 

Оюу Толгой төслийн Судалгааны ерөнхий менежер Виллиам Шединг, Оюу Толгойн уурхайн хаалтын 
төлөвлөлтийг шинэчлэх үүрэг хүлээсэн Байгаль орчны менежер Марк Ньюби нар энэхүү тайланг 
шинжилж, баталгаажуулсан болно. Оюу Толгой ХХК-ийн ажиллагсад, Рио Тинтогийн ажиллагсад болон 
энэ Хаалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой мэдээллийг нэгтгэх, тайлагнах онцгой эрх бүхий хүмүүсийн 
боловсруулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр энэхүү тайланг баталгаажуулсан болно. 

 

Гарын үсэг     

Виллиам Шединг, Оюу Толгой төслийн Судалгааны ерөнхий менежер 

Гарын үсэг     

Марк Ньюби, ОТ ХХК-ийн Байгаль орчны менежер 
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2.2. Тайланг баталгаажуулах эрх бүхий мэргэжилтнээр томилсоныг нотлох захидал  

Тайланг баталгаажуулах эрх бүхий мэргэжилтэнийг томилосныг баталгаажуулах захидлыг АМЕС –ийн 
бэлтгэсэнээр Хавсралт Е-д оруулсан болно. 
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3. ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

3.1. Төсөл хэрэгжүүлэгч, холбоо барих мэдээлэл 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн албан ёсны нэр 

 Оюу Толгой ХХК 

 Моннис цамхаг зургаадугаар давхар 

 Чингисийн өргөн чөлөө 15 

 Сүхбаатар дүүрэг 

 Улаанбаатар – 14240, Монгол улс 

 Утас: +976 11 331880 

Холбоо барих эрх бүхий ажилтан (Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор) 

 Матт Гили 

 Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, Оюу Толгой ХХК 

 Суурин утас: +976 11 331880 : 3210 

 Гар утас: +976 – 99098322 

 И-мэйл хаяг: MattG@ot.mn 

Төслийн талбай дахь холбоо барих эрх бүхий ажилтан (Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний үйл 
ажиллагаатай холбоотойгоор) 

 Марк Ньюби 

 Ерөнхий зөвлөх, Усны нөөц, Оюу Толгой ХХК 

 Суурин утас: +976 11 331880 : 3828 

 Факс: +976 11 331890 

 Гар утас: +976 – 99098236 

 И-мэйл хаяг: Markn@ot.mn 

  

mailto:Markn@ot.mn
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3.2. Төслийн нэр, байршил, түүх 

Оюу Толгой төсөл нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт, Монгол улсын өмнийн говийн бүсэд, 
нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт 550 км, Монгол болон Хятад хоёр улсын хилээс хойд зүгт 80 км 
алслагдан байрладаг. Төслийн ерөнхий байршлыг Зураг 3-1 –д харуулсан. 

Төслийн эзэмшил газарт Оюу Толгой ХХК  2000 оноос хайгуулын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 
Өмнөд Оюу болон Хюго Даммет гэсэн хоёр салангид талбай дахь ихээхэн хэмжээний зэс-алтны нөөцийг 
амжилттай илрүүлж, хэлбэр хэмжээг тодорхойлсон байна. Энэхүү төсөл нь өндөр чанарын зэс-алтны 
баяжмал үйлдвэрлэх ил уурхай, далд уурхай болон баяжуулах үйлдвэр, түүнчлэн холбогдох дэд бүтцээс 
бүрдэнэ. 

Зураг 3-1: Оюу Толгойн төслийн байршлын үндсэн дэвсгэр зураг 

 

2009 оны 7-р сард Монгол Улсын Их Хурал стратегийн хувьцаа эзэмшигч болох Айвенхоу Майнз (хожим 
нь Туркойз Хилл Ресурс болсон) болон Рио Тинто компаниудтай Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг 
байгуулах эрхийг Монгол Улсын Засгийн Газарт өгсөн. Урьдчилсан нөхцөл бүрэн хангагдсан гэж Монгол 
Улсын Засгийн Газар үзсэнээр тус Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд 2009 оны 10 сарын 6 –ний өдөр талууд 
гарын үсэг зурж, улмаар уг гэрээ 2010 оны 3 сарын 31-ний өдрөөс хууль ёсоор хүчин төгөлдөр болсон. 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу Монгол Улсын Засгийн Газар Оюу Толгойн төслийн бүтээн 
байгуулалтад хамтрагчаар оролцохоо зөвшөөрч, Оюу Толгой ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 
эзэмшигч, Айвенхоу Майнз компанийн охин компани Оюу Толгой ХХК-ийн 34 хувийг эзэмших болсон. 
Монгол Улсын эзэмшлийн хувийг төрийн өмчит бие даасан баялагийн нөөцийн компани болох Эрдэнэс 
МГЛ ХХК –аар дамжуулан эзэмшдэг. Туркойз Хилл Ресурс нь Оюу Толгой ХХК-ийн 66 хувийг эзэмшдэг бол 
Рио Тинто компани Туркойз Хилл Ресурсын хувьцааны 51 хувийг эзэмшдэг байна. 
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2010 оны арванхоёрдугаар сард Рио Тинто болон Айвенхоу компаниуд Гэрээний урьдач нөхцөл (Heads of 
Agreement)-ийг шинэчилж, гарын үсэг зурсан. Энэхүү гэрээгээр Рио Тинто үндсэн үйл ажиллагааг 
удирдах, харин Айвенхоу үндсэн бус хэсгүүд дэх хайгуулын үйл ажиллагааг удирдахаар тогтсон. Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээнд үндсэн үйл ажиллагаа гэдэгт гэрээт талбайд хайгуул, судалгаа хийх; газрын гадаргуу 
болон газрын хэвлийгээс ашигт малтмал ялгах, олборлох; тээвэр, эрчим хүч, ус хангамжийн болон бусад 
дэд бүтэц барьж байгуулах, ажиллуулах; боловсруулах (бутлах, нунтаглах, хөвүүлэн баяжуулах, шүүх 
ажиллагааг багтаасан) үйлдвэр барьж байгуулах, ажиллуулах,; бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; бүтээгдэхүүнийг 
зах зээлд нийлүүлэх; уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлт хийх; хүдрийн овоолго  байгуулах; хоосон 
чулуулаг болон баяжуулалтын хаягдлын менежмент хийх болон бусад холбогдох үйл ажиллагаа багтана 
хэмээн тодорхойлсон байдаг. 

Баяжуулах үйлдвэр эхний ээлжинд Өмнөд Оюу ордын ил уурхай болон Хюго Даметийн (Хойд Хюго) далд 
уурхайгаас хоногт 100 000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай байна.  

3.3. Газар эзэмшлийн мэдээлэл 

Оюу Толгой ХХК энэхүү төслийг Монгол Улсын Засгийн Газраас 2003 оны 12 сарын 23 –ны өдөр олгосон 
уурхайн ашиглалтын гурван тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд бүрэн эзэмшдэг. 6706A, 6709A ба 6710 A 
дугаартай эдгээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд нь анх хайгуулын зориулалтаар 1997 оны 2 сарын 17-
ний өдөр олгогдож байсан бөгөөд эдгээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь 30 жилийн хугацаатай, 
цаашид 20 жилийн хугацаатайгаар 2 удаа сунгаж болох нөхцөлтэй. Эдгээр талбайн залгаа 15225A болон 
15226A дугаартай (Хараа Толгой гэж нэрлэдэг) хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг зэс, алтны геологи 
хайгуул болон төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэгчээр голлон ажилладаг  Канад улсын геологи хайгуулын 
Антри Голд Инк компанитай хамтарсан компаниуд одоогоор эзэмшдэг.  

Хараа Толгойн эзэмшил газрын (Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 15226А) тодорхой хэсгийг Оюу Толгой 
компанийн хамтарсан компани эзэмшдэг. Энэ хамтарсан компанийн эзэмшлийн талбайд алт-зэсийн 
Хойд Хюго ордын үргэлжлэл болон алт-зэс-молибдений Херуга орд байрладаг.   

Энэхүү хаалтын төлөвлөгөө нь  6709A дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн ихэнх хэсэг 
буюу  өргөрөгийн 43°00'45"N, уртрагийн 106°51'15"E цэгт төвтэй ойролцоогоор 8,500 га газарт явагдах 
уурхайн үйл ажиллагааг хамаарна. Төслийн ерөнхий байршил болон тусгай зөвшөөрлийн талбайн хилийг 
Зураг 3-2-т харуулсан бөгөөд ашиглалтын бусад тусгай зөвшөөрлүүдийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Хавсралт F-ээс үзэж болно.  

Оюу Толгойн 6709A дугаар бүхий ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хилийн координатуудыг (булангийн 
дөрвөн цэг) Хүснэгт 3-1-д уртраг, өргөрөг болон UTM координатаар (WGS-84, Zone 48N) харуулсан. 

Хүснэгт 3-1: Оюу Толгойн эзэмшил талбайн (Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 6709А) хилийн 
координатууд 

Булангийн 
цэгүүд 

Өргөрөг/Уртраг, MSK 42  
Өргөрөг                   Уртраг 

UTM, WGS-84,Бүс 48N  
Хойт                        Зүүн  

1 42° 58’ 30” N 106° 47’ 30” E 4759595.990 646096.713 
2 43° 03’ 00” N 106° 47’ 30” E 4767924.920 645918.987 
3 43° 03’ 00” N 106° 55’ 00” E 4768149.900 656099.637 
4 42° 58’ 30” N 106° 55’ 00” E 4759820.928 656289.773 
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Зураг 3 – 2: Оюу Толгой төсөл болон төслийг тойрсон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн хил 
хязгаар 

 

4. СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ: БИО – ФИЗИКИЙН ОРЧИН 

Дараах бүлэг тус бүрт төсөл эхлэхийн өмнөх төслийн талбайн суурь нөхцөл байдлыг тайлбарласан. Бүлэг 
4 болон түүний дэд бүлгүүд дэх мэдээллийг  Цитрус Партнерс компанийн 2012 онд бэлтгэсэн Байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайлан (ESIA) (лавлагаа.4) болон AMEC компанийн  бэлтгэсэн 
Уурхай ашиглах цогц төлөвлөгөөнөөс (IDOP) (лавлагаа. 9). шууд хэсэгчлэн авсан болно. Байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайлангаас авсан материалуудад тусдаа боловсруулалт эсвэл ямар 
нэгэн шинэчлэлт өөрчлөлт хийгээгүй. AMEC  компани ирүүлсэн мэдээллийн үнэн зөвд итгэлтэй байгаа 
болно. 

4.1. Газар ашиглалт 

Оюу Толгой төсөл нь цөөн хүн ам тархан суурьшсан Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрладаг. 
Сумын газар нутаг голчлон цөл ба цөлөрхөг хээрийн экосистемээс бүрдэх бөгөөд ой мод, булаг шанд, хот 
суурин газар нийт нутгийн бага хэсгийг эзэлдэг.1 

Монгол Улс нийт 2.9 сая хүн амтай бөгөөд тэдгээрийн 37 хувь нь хөдөө орон нутагт нүүдлийн болон хагас 
нүүдлийн байдалтай амьдардаг бол үлдсэн 63 хувь нь Улаанбаатар хот, аймаг ба сумын төвүүдэд оршин 
суудаг.2 Өргөн уудам газар нутаг бүхий Монгол Улс нь хүн амын хамгийн сийрэг суурьшилтай орнуудын 
нэг юм. Газар нутгийн дийлэнх хэсэг нь тал хээр (задгай бэлчээр) бөгөөд баруун ба хойд хэсгээрээ 

 
1 Хөдөөгийн малчид гэдэг нь сумын газар нутгаар тархан суурьшсан, өвлийн улиралд ч мал сүргээ хариулан амьдарч, мал аж ахуй 
эрхлэн амьжиргааны гол эх үүсвэрээ бүрдүүлдэг хүмүүсийг хэлнэ. Улирлын чанартай/хагас нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг малчид 
гэдэг нь ихэвчлэн сумын төвд оршин суудаг ч мөн мал аж ахуй эрхэлдэг иргэд юм. Тэд өвөлдөө өөр малчдаар малаа маллуулж, 
зундаа өөрсдөө малаа хариулдаг. Зарим тохиолдолд  эдгээр хүмүүс нь жилийн турш өөр малчдаар (ихэвчлэн өөр айлуудаар) малаа 
маллуулж, өсгөдөг  байна. 
2 Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүн амын хэлтэс: Монгол улсын хүн ам зүйн мэдээлэл 
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уулархаг бол өмнө хэсэгтээ говь цөлөрхөг нутагтай. Өмнийн говийн бүс нутаг нь Монгол Улсын газар 
нутгийн ойролцоогоор 22 хувийг эзэлдэг бөгөөд БНХАУ-тай хил залгаа оршдог. 
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Зураг 4 – 1: Үндсэн дэвсгэр зураг болон төслийн талбайн байршил 
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Нүүдэлчин малчдын амьдралын хэв маяг 

Бэлчээрийн газар нутаг нь Монгол Улсын нэн чухал баялагуудын нэг бөгөөд эдийн засагт уул уурхайн 
салбар чухал үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэнтэй холбоотойгоор бэлчээрт түшиглэсэн мал аж ахуйн салбарын 
гүйцэтгэх үүрэг буурсан ч гэлээ, нийт хүн амын гуравны нэг нь энэ салбараас орлого, амьжиргаагаа 
залгуулж байгаагаас үзэхэд амьжиргааны чухал эх үүсвэр хэвээр байна. Монгол Улсын хүнсний гол эх 
үүсвэрийг хангадаг нийт 44 сая толгой мал байдаг. Монголчууд өнөөг хүртэл хадгалан ирсэн нүүдлийн 
мал аж ахуйн баялаг түүх соёл, уламжлалтай бөгөөд энэ нь нийгэм, экологийн чухал хэсэг хэвээр байгаа 
юм. Монголчууд эрт дээр үеэсээ, хожим нь социалист нийгмийн үед ч гэсэн өргөн уудам бэлчээр нутгаа 
нийтээрээ ашигласаар ирсэн уламжлалтай (лавлагаа 1). Хагас нүүдэлчин амьдралын хэв маяг монгол 
соёл, уламжлалд ихээхэн нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд одоо ч Монголын хөдөөд ажиглагдсаар байна 
(Биет бус соёлын өв болон нүүдлийн аж амьдралын талаарх дэлгэрэнгүйг тайлангийн Оюу Толгой ХХК-
ийн БОННБҮ-ний суурь судалгаа Бүлэг B12: Соёлын өв, 2012-ээс үзнэ үү)  

Гэсэн хэдий ч малчдын мал маллагааны арга ухаан он цагийн туршид өөрчлөгдөж ирсэн гэдгийг энд 
дурдах нь зүйтэй юм. Феодалын үед (1920-иод оноос өмнө) газар нутгийг язгууртан ноёд болон сүм 
хийдүүд өмчилдөг байсан тул малчид тэдэнд зарцлагдан амьдарч, мал малладаг байсан. Сүүлийн зуун 
жилийн хугацаанд гарсан маш олон өөрчлөлтүүд малчдын амьдралын хэв маягт өөрчлөлт оруулсан 
бөгөөд цаашид ч өөрчлөлт оруулах төлөвтэй байна.  

Зах зээлийн эдийн засагт шилжсэн сүүлийн 25 жилийн хугацаанд мал аж ахуйн салбар газар ашиглалт, 
нийгэм-эдийн засгийн хувьсалтай холбоотойгоор олон сорилттой тулгарсан. Эдийн засаг, нийгэм-улс 
төрийн тогтолцоонд богино хугацаанд олон өөрчлөлт гарсан нь мал аж ахуй эрхлэх, бэлчээр ашиглах 
арга ажиллагаанд асар их нөлөө үзүүлсэн. Ялангуяа бусад эдийн засгийн салбартай харьцуулахад 
бэлчээрийн даац хэтэрч, хөрөнгө оруулалт багасан, малын тоо толгой хурдацтай нэмэгдэж, сүргийн 
бүтцэд өөрчлөлт орон, зэрлэг ан амьтдын нүүдэл хөдөлгөөн зэргийн нөлөөгөөр бэлчээрийн даац, гарцад 
сөрөг нөлөө үзүүлэх олон төрлийн дарамт учруулсан (лавлагаа 1). Хамгийн гол нь хөдөөнөөс хотыг 
чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, ялангуяа илүү боловсролтой Монгол залуус хотод шилжин 
суурьших болж, орчин үеийн амьдралын хэв маягийг сонгох болсноос мал аж ахуй эрхлэн амьдрах 
уламжлал алдагдах бэрхшээл тулгарч, бэлчээр нутаг эзгүйдэн, хөдөөгийн хүн амын насны бүлэгт 
ерөнхийдөө өөрчлөлт оруулж байна. Мал аж ахуй эрхлэх хэв маяг, гэр бүлийн зохион байгуулалт нь хүн 
ам зүйн болоод эдийн засгийн чиг хандлагад хурдацтай өөрчлөлт оруулж байна.    

Бэлчээрийн экосистемүүд 

Монгол Улсын нийт газар нутгийн ойролцоогоор 80%-ийг бэлчээрийн газар эзэлдэг ба ой мод 
(ойролцоогоор 11 хувь ), тариалангийн газар (1 хувиас бага), хот суурин болон усны сан бүхий газар 
үлдсэн хэсгийг (ойролцоогоор 8%) бүрдүүлдэг. Монгол орны бэлчээрийн газрын ойролцоогоор 27 хувийг 
ойт/уулархаг хээр, 30 хувийг хуурай хээрийн бэлчээр эзэлдэг бол үлдэх 43 хувийг говийн цөлөрхөг хээр, 
цөлийн бэлчээр эзэлдэг (цөлийн бүсийн бэлчээрийг бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж болох боловч 
бусад малаас илүүтэйгээр гол төлөв тэмээн сүрэгт тохиромжтой байдаг) (лавлагаа 2). Хүйтэн уур амьсгал, 
бага, тогтмол бус хур тунадас унадагаас Монгол орны бэлчээрийн газар нутагт ургамал ургалтын хугацаа  
маш богино үргэлжилдэг. Газар нутгийн байршлаас хамаараад бэлчээрт ургамал 5-р сарын дундаас 
эхлэн ургаж, 8-р сарын дунд үеэс хойш хагдардаг. Хамгийн эртдээ 8-р сарын сүүлчээр хяруу унаж, 
хүйтэрч эхэлдэг ба хамгийн оройдоо 6-р сарын сүүлээр дулаардаг. Ургамал ургах нөхцөл бүрдсэн 
дулааны улирал нь уулархаг нутагт богино, говийн бүсэд арай удаан үргэлжилдэг.  

Оюу Толгой төслийн нөлөөлөлд багтах талбайн газрын гадаргын байдал нь Монгол улсын Өмнийн говьд 
болон хөрш Хятадад түгээмэл байдаг говь цөл болон хээрийн өвс ургамлаар тодорхойлогдоно. Оюу 
Толгой төслийн талбайн хүрээнд “ховор” эсвэл “нэн ховор” ангилалд багтах маш олон зүйл байдаг ба 
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гэхдээ эдгээр зүйлүүдийн аль нь ч зөвхөн Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсэд тархалттай зүйлүүд биш 
юм.  

Монгол орны тал хээрийн өвсөрхөг бэлчээрт га-гийн ургац нь жилд 650 – 1,300 кг/га (өвс/тэжээл) байдаг 
бөгөөд говийн бүс нутагт ургац хамгийн бага байдаг. Цөлөрхөг хээрт га-гийн ургац 290–380 кг/га (өөрөөр 
хэлбэл, маш бага) байдаг боловч хөрс, ургамлын бүлгэмдэл нь олон янз, газрын гадаргын байдал зэрэг 
нь мал болон өвсөн тэжээлт зэрлэг ан амьтдад бэлчээрлэх өргөн боломжийг бий болгодог (лавлагаа 3). 
Цөлөрхөг хээрийн бүсэд гол төлөв сөөг сөөгөнцөр, олон наст үетэн ургамал зонхилон ургадаг бөгөөд 
эдгээр нь тэмээ, хонь, ямаа бэлчээрлэхэд нэн тохиромжтой юм.  

Амьтдын амьдрах орчин болсон чухал ач холбогдолтой ургамалд заган ой, хайлаас багтдаг бөгөөд энэ 
хоёр нь хоёулаа хөрсний чийглэг харьцангуй их эсвэл хөрсний устай газар буюу тусгай хөрсний давхаргад 
ургадаг ургамлууд юм (лавлагаа 4). Тухайн хэсгийн хөрсний давхаргын онцлогоос хамааран ургадаг 
ургамлууд тус бүс нутаг дахь гадаргаас ил түрж гарч ирсэн хүрэн улаан хэсгүүдэд мөн байдаг. Гэхдээ энэ 
талаар тодорхой дүрсэлж тайлбарласан зүйл байхгүй бөгөөд ОТ төслийн нөлөөллийн бүсэд ордоггүй. 
Бүлэг B7a (лавлагаа 4)-т дурдсанчлан тус бүс нутаг дахь бараг бүх өвс ургамалямар нэгэн хэмжээгээр 
экосистемийн үйлчилгээ үзүүлэх ач холбогдолтой. Ялангуяа малын өвч тэжээлийн эх үүсвэр болдог тул 
нутгийн ард иргэдэд чухал ач холбогдолтой.    

4.2. Цаг уур 

Монгол улс бол эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, маш хүйтэн, урт өвөлтэй, богино зунтай бөгөөд жилийн 
хур тунадасны ихэнх нь зуны улиралд унадаг. Ханбогд сумын төвийн цаг уурын станцын хэмжилтээс 
үзэхэд, Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур 7.4˚C бөгөөд жилийн дундаж хур тунадас 
хамгийн багадаа 95 мм (Оюу Толгой төслийн талбайн хувьд 60 мм) байна. Ханбогд сумын төвд 
харьцангуй дундаж чийгшил 38.2 - 48.6 хувийн хооронд хэлбэлзэх ба энэ нь чийгшил ихтэй өвөл болон 
зуны улиралд тохиолддог. Харьцангуй чийгшил хавар болон намрын улиралд буурч 30- 40 хувийн 
хооронд болдог байна. 

Агаарын температур болон хур тунадасны улирлын хэлбэлзэл 

Өвлийн хамгийн хүйтэн сар нь 11- р сараас 2- р сар хүртэл үргэлжилдэг ба энэ үед агаарын дундаж 
температур хамгийн багадаа - 8˚C-с эхлэн заримдаа -40˚C хүрэх тохиолдол байдаг3. 12-р сараас 2-р сарын 
хооронд маш бага хэмжээний буюу 3 см орчим зузаантай цасан бүрхүүл тогтдог.    

Хаврын улирал 3-р сараас 5-р сарын хооронд үргэлжлэх ба энэ үед агаарын температур нэмэгдэх боловч 
чийг, хур тунадас багатай, салхины хурд харьцангуй их байдаг. Агаарын температур -1˚C-ээс +22˚C-ийн 
хооронд хэлбэлзэх ба агаарын харьцангуй чийгшил энэ үед 40% орчим байдаг. Хаврын улиралд шороон 
шуурга ихэсдэг тул түр хугацаагаар үйл ажиллагаа зогсох болон агаарын нислэг саатах зэрэг хүндрэлүүд 
гардаг. Салхины хурд 5 м/с- ээс 34 м/с хүрдэг ба дундаж нь 5.5 м/с байдаг.  

Зуны улирал 6-р сараас эхлэн 9-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжлэх ба агаарын дундаж температур +22˚C 
орчим байх ба хамгийн өндөр температур +40˚C хүрдэг. Жилийн хур тунадасны дундаж хэмжээ маш бага 
(тухайлбал Ханбогд суманд жилд ердөө л 95 мм орчим байдаг) ба хур тунадасны ихэнх хэсэг зуны 
улиралд унадаг ба хамгийн их хур бороо 7-р сард ордог. Дунджаар, зуны улиралд 20 гаруй өдөр л хур 
бороотой байдаг. Хур бороо бага орохоос гадна хуурай уур амьсгалтай тул хуурай, тоосорхог нөхцөл 
үүсгэдэг.  

 
3 Ханбогд сум Уурхайн лицензийн талбайгаас зүүн тийш 35 км-т оршдог бөгөөд Төслийн талбайгаас хамгийн ойр орших сумын төв 
юм. Тиймээс цаг агаарын дундаж үзүүлэлтийн мэдээг тус сумын мэдээгээр авсан.  
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Өмнийн Говьд намрын улирал Монгол улсын бусад бүс нутгийн намраас илүү дулаан, налгар болдог 
бөгөөд 9-р сараас 11-р сарын дунд үе хүртэл үргэлжилнэ. Агаарын дундаж температур -3˚C- ээс +16˚C- 
ийн хооронд хэлбэлздэг. Намрын улиралд агаарын даралт нэмэгддэг ба хур тунадасны хэмжээ багасдаг. 

Ууршилт 

Ууршилт нь унасан хур тунадасны хэмжээнээс хол давсан байдалтай байдаг. Төслийн бүс нутгийн 
ууршилтын эрчмийг Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтсээс өдөр тутам хянаж байдаг. Ууршилтын 
мониторингийн үр дүнг чанартай болгох үүднээс 2 өөр хэмжээтэй ууршилт хэмжих тусгай тавган хянагч 
ашигладаг. Хяналт-шинжилгээг 2009 оны 7 сард эхэлсэн бөгөөд хяналт-шинжилгээний дүнг Байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний Бүлэг B2-т (лавлагаа. 4) үзүүлсэн. Төслийн талбай дахь 
ууршилтын дундаж хэмжээ ойролцоогоор 2,500 мм/жил (лавлагаа.5) байна. 

Агаарын температур буурахын хэрээр ууршилт буурдаг зүй тогтол ажиглагдаж байна. Салхины хурд ихсэх 
тусам ууршилтын хэмжээ нэмэгдэх боловч агаарын температурын өөрчлөлт нь маш чухал хүчин зүйл 
болдог. 

Салхи 

Салхины хурд болон чиглэлийн мэдээг Ханбогд сум болоод хөрш зэргэлдээх сумдад Ус цаг уурын 
хүрээлэн 1976 оноос хойш цуглуулсан байдаг. Ханбогд сумын өвлийн (1-р сард) салхины дундаж хурд 
1.7- 4.4 м/с байх ба хаврын улиралд (4-р сард) 3.9- 5.6 м/с байдаг. 3-р сарын сүүлээр салхины хүч 
хамгийн их байх ба 4-р сарын турш салхины чиглэл хойд чиглэлээс урсгалтай байна. 4-р сарын салхины 
дундаж хурд 5.5 м/с хүрдэг бол бусад хугацаанд 4 м/с- ээс 6 м/с-ын хооронд хэлбэлздэг. Хавар 4-р сард 
салхины хурд 30 м/с-ээс их байх нь элбэг тул шороон шуурга олон тохиодог. 

Хур тунадас  

Оюу Толгой уурхайн Үерийн гидрологийн судалгааны тайланд тухайн сумын хур тунадасны олон жилийн 
мэдээг авч нэгтгэсэн. Төслийн нөлөөллийн бүсийн хур тунадасны мэдээ нь Даланзадгад сумын цаг уурын 
станцын албан ёсны мониторинг хийж эхэлсэн 1937 оноос хойших мэдээ юм. Уг станц Третьяковын 
багажаар өдөр тутмын хэмжилт хийж байсан бөгөөд 1961 оноос эхлэн хур борооны эрчимжилтийг 
бүртгэхэд ашиглаж эхэлсэн байна. 1937- оос 2004 оны хоорондох мэдээнээс үзэхэд 12 цагийн дотор 
хамгийн их хур тунадас унаж байсан тохиолдлууд 1956 онд 153 мм, 1979 онуудад 53 мм байсан байна. 

Үерийн эрсдэл 

2006 оны гидрологийн судалгаанд Ундай голтой хамааралтай үерийн эрсдлийг мөн адил үнэлсэн.  Зуун 
жилд тохиолдох магадлал бүхий үерийн ус Төв Оюу ордын өмнөд хэсгийг усанд авахуулах боломжтой. 
Төслийн ерөнхий төлөвлөгөөнд уг үерийн эрсдлийг бууруулах зорилгоор Ундай голын гольдролыг 
өөрчлөх төлөвлөгөөг оруулсан. (бусад дэлгэрэнгүйг Байгаль орчин, нийгмийн  нөлөөллийн үнэлгээний 
тайлангийн Бүлэг С5-аас үзнэ үү.) (лавлагаа. 4) 

Шороон шуурга 

Сул, элсэрхэг хөрстэй газар шороогоор шуурах нь энгийн үзэгдэл бөгөөд хүчтэй шуурга шуурах давтамж 
их. Хүний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор газар хөндсөнөөс хот суурин болон газар тариалангийн 
талбайн орчимд бага хөндөгдсөн газартай харьцуулахад шороон шуурга тавих давтамж нь өндөр байна. 
Их хэмжээний шороон шуурга шуурсны улмаас Монгол улсын зарим хэсэг болон БНХАУ- ын хойд хэсэгт 
хэдэн өдрийн турш агаарын чанарт нөлөөлдөг. 

Ханбогд сумын хувьд 1976- 2005 оны хооронд шороон шуурганы мэдээ цуглуулсан байдаг. Тус 
мониторингийн хугацаанд Ханбогд сумын төвд дунджаар 26 өдөр агаар тоосжилттой байдаг ба (1.5- 2 м 
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өндөрт нарийн тоос агаарт дэгддэг) 29 өдөр шороон шуургатай байдаг (сул шороон хөрс салхины 
нөлөөгөөр босоо болон хэвтээ чиглэлд дэгдэн үзэгдэх орчин хязгаарлахыг шороон шуурга гэж нэрлэдэг) 
байна. Хамгийн их шороон шуургатай үе (51.4%) хаврын улиралд тохиодог. 

Монгол орны Говийн бүсэд тохиолдох шороон шуурганы сарын болон жилийн дундаж мэдээнээс 
харахад шороон шуурга болох давтамж өндөр байх үед үргэлжлэх хугацаа нь ч мөн адил харьцангуй урт 
байдаг (3-р сараас 5-р сар хүртэл). Шороон шуурга (мөн тоосжилт) голдуу 1.6- аас 6.0 цаг үргэлжилдэг ба 
зарим тохиолдолд 12 цагийн турш үргэлжилдэг байна. Ханбогд сумын цаг уурын станцын мэдээгээр 
жилд шороон шуурга 104 цаг үргэлжилсэн бол, хуй шар шороон шуурга 77 цаг үргэлжилсэн байна.  

Монгол орны Говь хээрийн бүсэд баруун өмнө, баруун, баруун хойд зүгийн салхи зонхилсон шороон 
шуурга тохиолдох нь элбэг байдаг. Шороон шуурганы үеэр газрын гадарга дээрхи салхины хурд 11 м/с- 
ээс 20 м/с хооронд хэлбэлздэг бол агаарт тоос дэгдэх үед 6- 15 м/с байдаг ба салхины хурд газрын 
гадарга дээр 5 м/с-ээс бага болох тохиолдолд шороон шуурга намддаг байна. Говийн бүс нутагт шороон 
шуурганы 60% нь агаарын харьцангуй чийгшил (40%-аас бага) бага байх үед буюу өдрийн цагаар босдог 
байна. 

Ган 

Хур тунадас багатай байх үе Монгол оронд элбэг тохиолддог (лавлагаа 7). Ундны ус болон малын тэжээл 
зэрэг нь мал сүрэгт амин чухал зүйл бөгөөд энэхүү нөөц багассанаар бага гүний уст давхаргад сөргөөр 
нөлөөлөн ургамлын гаралт буурч улмаар бэлчээрийн мал аж ахуйгаас хамааралтай малчдын ахуй 
амьдралд ихээхэн хүндрэл үүсдэг. Усны хүрэлцээ хомсдсоноос мал аж ахуйд сөргөөр нөлөөлж, малын 
гаралтай сүү, сүүн бүтээгдхүүний гарц муудан малын ашиг шимээс хамааралтай байдаг малчдын ахуй 
амьдрал доройтдог.  

1999, 2000, 2001 болон 2002 онуудад Монгол улсын түүхэн дэх (сүүлийн 80 жилд) хамгийн их хуурай, 
гантай зун тохиож, их хэмжээний ган гачигт нэрвэгдсэн ба нийт нутаг дэвсгэрийн 50-70 хувийг хамарсан 
байна. Удаан хугацаанд үргэлжилсэн эдгээр ган гачгийн уршгаар 3,000 гаруй усны эх үүсвэр, тэр дундаа 
680 орчим гол горхи, 760 орчим нуур, цөөрөм ширгэж, малын идэш тэжээл хомсдож, тарга тэвээрэг 
муутай онд орсон мал сүрэг олноороо үрэгдсэн. 

Зун гантай болвол өвөл зуд болох үндсэн хүчин зүйл болдог. Монгол хэлээр “зуд” гэдэг нь хүйтний 
улиралд (өвөл, хавар) тохиолддог хүн, малд аюул учруулагч байгалийн гамшгийг илэрхийлдэг.  

Зуд 

1999- 2002 онуудад болсон ган гачиг нь хамгийн их хохирол учруулсан зудын гамшиг дагуулсан юм. 
Өвлийн улиралд гэнэт дулаарч, газрын гадаргын цасан бүрхүүл (2- 5 өдөрт) хурдан хугацаанд хайлан 
урссан бөгөөд газрын хөлдүү гадаргуу дээр энэхүү урссан цасны ус мөсөн бүрхүүл үүсгэсний улмаас мал 
идээшлэх аргагүй болсон байна. Тиймээс мал сүрэг идэш тэжээлээр хомсдож, олон тооны мал сүрэг 
үрэгдэн, ан амьтад их хэмжээгээр хорогдсон.  

2009 оны сүүл, 2010 оны эхэн хэсэг болон мөн 2011 оны эхээр тохиолдсон зуд малчид болон мал сүрэгт 
ихээхэн хүнд туссан юм. Монгол улсын Засгийн газрын (лавлагаа 8) хийсэн судалгаагаар, 2010 оны 5-р 
сар гэхэд нийт нутгийн 18 аймгийн 175 сумдад зудын аюул нүүрлэсэн ба нийт 8.4 сая мал сүрэг 
хорогджээ. Ойролцоогоор 770,000 малчин зуданд нэрвэгдсэнээс 43,500 гаруй өрх хотоо харлуулж, 
164,000 айл өрх мал сүргийнхээ талаас илүү хувийг зуданд алдсан байна. Энэ үеэр 1,400 гаруй малчин 
өрх хот суурин газар бараадан суурьшсан болохыг Монгол улсын Засгийн газраас хийсэн судалгаагаар 
тогтоосон байна. 
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4.3. Топографи   

Уурхайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн газрын гадаргуу нь ерөнхийдээ тэгш,  зугуу налуу 
болно. Талбайн төвийн зүүн хэсэг нь хамгийн бага өндөршилтэй буюу далайн түвшнээс дээш 1,145м 
өргөгдсөн байдаг.  Талбайн зүүн хэсэг нь зугуу налуу, харин хойт болон өмнөд хэсгийн захаар зөвхөн 15 
м өндөр буюу далайн түвшнээс дээш 1,145м өргөгдсөн байдаг.Тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн зүүн 
хэсгийн налуу дунджаар 1V:200H байна.  

Газрын гадаргуугийн ихээхэн онцлог ялгаатай хэсэг нь тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн баруун-хойд 
хэсэгт тааралдана. Энэ хэсэг нь гадаргад түрж гарч ирсэн хад чулуулаг ихтэй, толгорхог газар байдаг. 
Толгод нь тойрсон хэсгээсээ 20 м өндөр бөгөөд хамгийн их өргөгдсөн цэгтээ далайн түвшнээс дээш 1 
215м хүрнэ. Уурхай байрлах талбай нь тусгаарлагдсан өндөрлөг  цэгт оршино. Энэ хэсэгт чулуулгийн нэг 
гаршилтай хоёр өндөр орой байдаг. Чулуулгийн оргил нь орчныхоо газрын гадаргаас дээш 5м өндөртэй 
байна. 

4.4. Геологи 

4.4.1. Геологийн тогтоц 

Оюу толгойн төслийн талбай нь Төв Азийн ороген атираат бүсэд оршдог. Литологийн формацууд нь 
силурээс эхлээд карбоны цаг үеийн терриген-тунамал, галт уулын чулуулгаар баян тунамал хурдсууд, 
карбонат чулуулаг, дундлагаас хүчиллэг найрлагын галт уулын чулуулгийг агуулдаг. Тунамал болон галт 
уулын хурдас чулуулаг нь хэмжээний хувьд дэл судлаас эхлээд томоохон батолит хэлбэр бүхий  девоны 
боржинлог чулуулгууд, перм-карбоны диорит, монцодиорит, боржин, боржиндиорит, сиенитийн 
биетүүдээр зүсэгдсэн. 

Оюу толгой нь порфирын зэс-алтны хүдэржилт нь девоны настай суурилагаас дундлаг найрлагатай гал 
уулын чулуулаг, галт уулыг хэмхдэслэг  чулуу, тунамал болон интрүзивтэй, мөн карбоны базальтын 
болон тунамал чулуулагтай холбоотой. Энэ талбай нь олон тооны тасралтат хагарал, атираа, урт сунасан 
хагарлын бүсүүдийн цогцолбортой.  

Оюу толгойн зэс-алтны ордууд нь хойноос урагш чиглэлтэй сунаж тогтсон дараах ордуудаас бүрдэнэ: 
Хюго Дамметт (Хойд Хюго хэсэг болох Хойд Хюго болон Өмнөд Хюго хэсэг багтана) 

Оюутын бүлэг орд нь (Баруун Өмнөд Оюу, Өмнөд Оюу, Завсарын бүс, Төв Оюу, Холбоос бүс, Баруун ба 
Алс Өмнөд хэсгүүдийг агуулдаг) 

• Баруун Өмнөд Оюу хэсгийн алтаар баялаг хүдэржилт нь ихэвчлэн порфирит авгиттай базальтад 
агуулагддаг ба сульфидын халькопирит, пирит, борнит болон молебденитийн эрдэсүүдтэй 
холбоотой байдаг. 

• Өмнөд Оюу хэсгийн зэсийн эрдэсжилт нь голдуу авгиттай базальт болон базальтын туфэд 
агуулагдах бөгөөд халькопирит нь зэсийн гол эрдэс. 

• Завсарын хэсэгийн өндөр-сульфиджилтийн хүдэржилт нь (пирит, халькопирит, борнит, энаргит, 
ковеллин болон халькозин) ихэнхидээ базальтын туф болон брекчид агуулагдана.   

• Төвийн Оюу хэсэгт өндөр-сульфиджилтийн ковеллин-пиритийн бүс порфирын төрлийн 
халькопирит-алтны хүдэржилт дээр давхцсан болон түүнийг хучсан байдлаар ажиглагдана. 

• Янз бүрийн зузаантай Оксидын бүс нь зарим хэсгийг хучсан байх ба хүдрийн сульфид эвшил 
үүсгэсэн малахит, азурит, куприт, хризоколла, багаар карбонат, сульфат, фосфат болон 
силикатуудаас тогтоно. 

Хюго Дамметт ордод Хойд Хюго болон Өмнөд Хюго хэсгүүд багтана. 
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• Өмнөд Хюго ордод зэсийн хүдэржилт нь кварцтай монцодиоритын нарийхан интрүзивүүд дотор 
болон түүнийг агуулсан базальт ба базальтын туф, брекчи дотор үргэлжлэн их хэмжээгээр 
байршсан кварцын штокверк хүчтэй судланцарын өндөр агуулгатай (>2% Cu) бүсэд төвлөрсөн. 
Өргөн тархалттай сульфид эрдсүүд нь халькопирит, борнит, халькозин ба пирит юм. 

• Хойд Хюго хэсэг нь  Өмнөд Хюго хэсэгтэй ижилхэн алтаар баялаг фаз нь баруун хэсэгт дэх 
кварцтай монцодиорит дотор оршдог. Борнит болон халькопиритийн сульфид эрдэсүүдтэй. 

Хүдэржилттэй вулканик болон интрүзив чулуулаг нь 1-5%-ийн сульфид-хүхэрээс тогтоно, пиритэд янз бүр 
бөгөөд  2-5%-ийн хооронд (Төв Оюу хэсэгт 13%-оос их) байдаг. Оюу толгой ордын дүрслэлийг Зураг 4-2-т 
үзүүлэв.  
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4.4.2. Геохими 

2002-2005 онуудад геохимийн судалгааг хаягдал болон хүдрийн хаягдал чулуулагт хийсэн. Энэ үеэс 
нэмэлт геохимийн судалгаан дээр үндэслэн геологийн тайлалт, олборлолт болон баяжуулалтын үйл 
ажиллагааг хийж эхэлсэн. 2008 онд Байгаль орчны геохимийн олон улсын компани нь хүчиллэг 
чулуулгийн урсац үүсэх боломжийн талаарх тухайн үеийн мэдээлэлд үнэлгээ хийж, менежментийн 
төлөвлөгөөний талаар саналаа илэрхийлсэн. Хүчиллэг чулуулгийн урсац үүсгэх болзошгүй эх үүсвэр нь 
Оюу Толгойн төслийн талбай дах ил уурхайн хоосон чулуулаг, гадаргуугийн овоолго, хаягдалын агуулах 
болон далд уурхайн ажлууд орно. 

 

Зураг 4-2: Оюу Толгойн хүдрийн голлох ордуудын тойм зураг 

 

 

Шинжилгээнд оруулсан дээжүүдийг агуулагч бус чулуулгийн литологи (хожуу -эрдэсжилт/хувиралууд) 
болон агуулагч чулуулгийн литологи (эрдэсжилт/хувирлын өмнө эсвэл эрдэсжилт/хувиралта зэрэгцээ 
хуримтлагдсан) гэсэн хоёр үндсэн бүлэгт хуваасан. Геохимийн шинжилгээгээр агуулагч бус чулуулгийн 
литологи нь голдуу хүчил үл үүсгэгч төрлийн чулуулаг, харин агуулагч чулуулгийн литологи нь хүчил 
үүсгэх боломжтой эсвэл хүчил үүсгэдэггүй болох нь харагдсан. Төв Оюугийн блок нь хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн (голдуу агуулагч чулуулгийн литологийг төлөөлсөн), ихээхэн хэсгийг, харин 
Баруун Өмнөд Оюугийн блок нь хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийн ихээхэн хэсгийг агуулдаг байна.  Өмнөд 
Хюгогийн чулуулгийн төрөлд мөн геохимийн шинжилгээ хийж үзсэн бөгөөд агуулагч чулуулгийн ихэнх 
хэсэг нь хүчил үүсгэх боломжтой болох нь харагдсан. 

  

Блок/орд тус бүрийг олборлохтой холбоотойгоор хүчиллэг чулуулгийн урсац үүсэх боломжид ерөнхий 
үнэлгээг хийхэд олборлох гэж байгаа чулуулгийн төрөл бүрт эзлэх харьцангуй хувь хэмжээ болон 
тэдгээрийн хүчиллэг чулуулгийн урсацын ангиллыг авч үзэх ёстой.  

Кинетик туршилтаар хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг хүчил үүсэх нөхцөл бүрдүүлэх хүртэл зургаа болон 
түүнээс дээш сарын хугацаа шаарддаг болох нь харагдсан. Гэхдээ төслийн талбайн цаг агаар хуурай тул 
талбайд хүчиллэг чулуулгийн урсац эхлэх хүртэлх хугацаа нь үүнээс ч илүү урт байх боломжтой. Баганын 
уусгалтын туршилтаар дараах шинж тэмдэг ажиглагдсан байна.  
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Үүнд: 

• Хүчил үүсгэдэггүй шинж төлөвтэй болон метал болон металлойдыг бага хэмжээгээр уусгах 
литологуудад агуулагч литологууд (Өмнөд Оюугийн блоктэй холбоотой литологууд) болон  их 
хэмжээтэй хүхэр агуулсан риолитоос бусад агуулагч бус литологууд хамаарна.  Зарим хүчил 
үүсгэдэггүй хоосон чулуулаг нь их хэмжээний зэсийн бөөгнөрөлтэй байж болох бөгөөд энэ 
тохиолдолд эдгээр чулуулгийг гадаргуугийн хучилтанд ашиглахаар бол тусгайлан судалж үзнэ.  

• Хүчил үүсгэх шинж төлөвтэй литологууд болон металыг ихээхэн хэмжээгээр уусгах литологуудад 
агуулагч литологи, (агуулагч бус) их хэмжээтэй хүхэр агуулсан риолит болон бусад исэлдсэн 
эрдсийн бүсийн зарим материалууд багтана. Ил уурхайгаас хүлээн авсан хүчил үүсгэх 
боломжтой хоосон чулуугууд нь As болон Se элементүүдийг илүүдэл хэмжээгээр агуулсан байж 
болно.    

• Цэрдийн шаварыг хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийн ангилалд хамааруулсан хэдий ч энэ нэгж нь  
давс хэсэгчлэн агуулсан байх боломжтой.   

• Хүчил үүсгэх боломжтой агуулагч материалаас шүүрсэн хүчиллэг шингэн нь As, Al, Co, Cu, Fe, Hg, 
Mn, Mo, Se, болон Zn зэрэг элементүүдийг илүүдэл хэмжээгээр агуулсан байх боломжтой.  

4.4.3. Эрдсийн хаягдлын шинж чанар, бүртгэл 

Оюу Толгой ордтой холбоотой литологуудыг хүчил саармагжуулах үйл ажиллагааны менежментийн 
чадавхийг бий болгохтой холбогдуулан  хүхрийн агуулгаар нь хүчил үл үүсгэх эсвэл хүчил үүсгэх 
боломжтой гэж ангилаад байгаа болно. 

• Шимт хөрс  – ерөнхийдөө газрын гадаргуугийн бүрхүүлийн 30 см зузаантай хамгийн дээд 
хэсгийг хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг гэж үзсэн.  

• Шороон хөрс болон аллювал элс, хайрга – газрын дээр гарсан шороон хөрс, элс болон хайрга 
эсвэл аллювал сувгуудыг (өөрөөр хэлбэл Ундай гол) хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг гэж үзсэн.  

• Цэрдийн шавар – нэвчилт багатай, өндөр элэгдэлтэй болон давс ихээр агуулсан шинж чанар 
бүхий сул үйрмэг шаврыг  хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг гэж үзсэн.  

• Ялгарч хуримтлагдсан исэлдсэн материал – 0.25 түүнээс дээш хувийн зэс агуулсан өгөршсөн 
үндсэн чулуулгийг  (оксид болон завсрын) хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг гэж үзсэн. 

• Хүчил үүсгэдэггүй ердийн хаягдал чулуулагт хүхрийн агуулга багатай (нийт хүхрийн агуулга нь 0.2 
хувиас доош) өгөршсөн болон өгөршөөгүй үндсэн чулуулаг хамаарна.  

• Хүчил үүсгэх боломжтой ердийн хаягдал чулуулагт хүхрийн их хэмжээгээр агуулсан (нийт 
хүхрийн агуулга нь 0.8 хувиас дээш өгөршөөгүй чулуулаг, нийт хүхрийн агуулга нь 0.2 хувиас 
дээш оксид эсвэл завсрын чулуулаг,) өгөршсөн болон өгөршөөгүй үндсэн чулуулаг хамаарна.  

• Баяжуулалтын хаягдал – Хүдэр боловсруулах явцад баяжуулах үйлдвэрээс гарах хаягдал бөгөөд 
хүхрийн агуулгад нь үндэслэн хүчил үүсгэх боломжтой чулуулагт хамааруулж үзнэ.  

Дараах хүснэгтэд уурхайн үйл ажиллагааны явцад ухагдан гарах чулуулгийн хэмжээ, тэдгээрийн 
төрлөөс хамаарсан хүчил үүсгэх шинж чанарыг нэгтгэн харуулсан. 



ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Төслийн No: 172472 
Боловсруулсан огноо: 2014 оны 4-р сар                 32 

Хүснэгт 4-1:  Хүчил үүсгэх шинж чанарт үндэслэн тогтоосон уурхайн хоосон чулуулгийн хэмжээ 

 

 

Хүчил үүсгэгч болон хүчил үл үүсгэгч чулуулгийн ангилал болон тоо хэмжээг уурхайн ашиглалтын явцад 
болон уурхайн төлөвлөгөөтэй холбогдуулан цаашид гүйцэтгэх туршилт шинжилгээний дагуу байнга 
шинэчилж байна. Төслийн талбайн янз бүрийн хучилтын системийг барьж байгуулахад шаардлагатай 
хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгийн болон шимт хөрсний хэмжээг нэгтгэн Бүлэг  10.8.3 болон Хүснэгт 10-
2 –т харуулсан. 

Тоосон дахь элементүүдийн агуулгатай холбоотой асуудлын дагуу, хүчил үүсгэх боломжтой хоосон 
чулуулгууд нь As болон Se –ийг илүү их хэмжээгээр агуулсан байж болох ба хүчил үүсгэдэггүй чулуулгууд 
нь Cu илүү хэмжээгээр агуулсан байж болно. Энэ нь эдгээр чулуулгийг гадаргуугийн хучилт хийхэд 
хязгаарлагч хүчин зүйл болж болно. Хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хучилт хийх оновчтой зураг тооцоог 
үнэлэхэд шинж чанарын нэмэлт шинжилгээ болон талбайн туршилтууд хийх шаардлагатай. 
Баяжуулалтын хаягдлын хувьд туршилт шинжилгээний ажлуудаар  Ag, Cu, F, Mo, болон Se 
элементүүдийн бөөгнөрөл ажиглагдсан бол As, Cd, Hg, болон Pb элементүүдийн бохирдсон тоосны аюул 
үүсгэх хэмжээний бөөгнөрөл ажиглагдаагүй. 

 
Хүчиллэг 
чулуулгийн 
урсацын 
ангилал 

 Материалын эзэлхүүн 
(сая.3) 

 

 

Тодорхойлолт 

 

Тооцоогоор 
уурхайгаас 
гарахаар 
тооцсон 

 

Нөхөн 
сэргээлтэнд  

ашиглагдах  

 

Тайлбар 

 Шимт хөрс  6.3 6.3 Тусгайлсан бэлтгэсэн талбайд хадгална. 

 Цэрдийн 
шавар 

27.3 18.5 Зарим шавар болон ХҮҮ чулуулгийг  
Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжийг барихад ашиглана. 

Хүчил үл 
үүсгэх 
чулуулаг 

(ХҮҮ) 

Энгийн ХҮЧ 
хоосон 
чулуулаг   

196.6 44.3 ХҮҮ материалыг Баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн хучилт хийх, 
ХҮБ материалыг тусгаарлах болон Ундай 
голын гольдролыг өөрчлөх 
байгууламжийг хүчитгэхэд ашиглана. 
Ялгарч хуримтлагдсан исэлдсэн 
материалын (ЯХИМ) овоолгод 
нийлүүлж хураана.  

 
Хүчил 
үүсгэх 
боломжтой 
чулуулаг 
(ХҮБ) 

ЯХИМ 40.5 - Ялгарч хуримтлагдсан исэлдсэн 
материалын (ЯХИМ) овоолгод 
нийлүүлж хураана. 

 

 

Энгийн ХҮБЧ 
хоосон 
чулуулаг   

429.7  

- 

Зарим шавар болон ХҮБ материалыг 
Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжийг барихад ашиглана. 

ХҮҮ/ ХҮБ Баяжуулалтын 
хаягдал 

1000 - Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжид тооцоогоор 1.4тэрбум 
тонн хаягдал нийлүүлнэ. 

 Нийт ХҮҮ 223.9 62.8 Шимт хөрсийг оруулаагүй.  

 Нийт ХҮБЧ 429.7 - Ялгаж хуримтлагдсан исэлдсэн 
материалыг оруулаагүй. 
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4.5. Гидрогеологи ба гүний усны чанар 

Төслийн тооцоот усны хэрэгцээг хангахуйц нөөц байгаа эсэхэд үнэлгээ хийхийн тулд Гүний хоолой, 
Галбын говь болон Нарийн загийн уст үе бүхий талбайнуудад гүний усны нарийвчилсан судалгаануудыг 
(лавлагаа. 9) гүйцэтгэсэн. Эдгээрээс Гүний хоолойн уст үеийг сонгож, нарийвчлан судалсан бөгөөд 
Монгол Улсын Засгийн Газар төслийн одоогийн шаардлагатай усны хэмжээг баталж өгсөн.  

Гүний хоолойн бассейний гидрогеологи гадаргын гүехэн уст үеэс тогтох бөгөөд эдгээрийг малчид усны 
хэрэгцээндээ ашигладаг байна. Эдгээр гүехэн уст үеүд нь хур тунадас болон хур борооны гадаргын усаар 
улирлын чанартай нөхөн тэжээгддэг байна. Бүс нутгийн гүний уст үе нь элсэн чулуу, конгломерат, 
элевролит болон шавраас тогтсон Цэрдийн терригений тунамал уст үе болно. Гүний хоолойн бассейний 
дийлэнх ихэнх хэсэгт гүехэн болон гүний уст үеүд нь нарийн ширхэгтэй зузаан тусгаарлагч үеэр 
зааглагдана. Илүү гүний Цэрдийн уст үе дэх усны урсгалын тэнцвэрийн түвшин нь газрын гадаргуугаас 20 
– 90 метрийн гүнд байх бөгөөд гадаргын гүехэн уст үеэс гидравликийн хувьд таслагдсан байх 
боломжтой. Гэхдээ Гүний хоолойн усны цооногуудад хамааралтай гүехэн болон гүний уст үеүд 
хоорондоо холбоотой эсэхийг цаашид тодорхойлох  гидрогеологийн судалгаанууд нь хийгдэж байна.  

Гүний Цэрдийн уст үед хийсэн гидравлик туршилтаар энэ нь уурхайн ус хангамж болон хүдэр 
баяжуулалтын усны чанарыг хангах боломжтой гэдэг нь харагдсан. Ус нь ерөнхийдөө  Нийт ууссан хатуу 
бодис (TDS)-ын хувьд өндөр бөгөөд мал услахад зохимжгүй. Гидрогеологийн судалгаанууд ч гэсэн энэ 
бассейнд гүний уснаас хамааралтай томоохон экосистем байхгүй болохыг харуулсан.  

Хүснэгт 4-2 болон Хүснэгт 4-3 - т гүн уст үе болон гүехэн уст үеүүдийн гүний усны үндсэн химийн шинж 
чанарыг тус тус үзүүлсэн. Гүн Цэрдийн ус үеийн усны чанар нь натри, хлор, фтор болон сульфитийн 
хэмжээ бүх удирдамжид зааснаас илүү гарсан. Түүнчлэн гүехэн үст үеийн усны натри, хлор, болон 
сульфитийн хэмжээ зарим талаар илүү байна. Илүү гарсан хэмжээг Хүснэгт 4-2 болон Хүснэгт 4-3 –т 
тодруулж үзүүлсэн. Удирдамжийг Хүснэгт 4-6-л харуулсан. 
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Хүснэгт 4-2: Гүний хоолойн Цэрдийн уст үеийн гүний усны химийн үндсэн найрлага 
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  mS/cm мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л  мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л  
 Хайгуулын цооног 
 
GHEB01 7.6 4.6 3,000 160 840 3.7 160 27 1,000 730 200 <1 3.9 <0.1 <0.005 4.6 20 <0.05  
GHEB02 26/04/07 7.3 4.5 2,900 120 760 4.1 210 26 1,000 650 150 <1 3.6 0.1 0.016 3.1 14 <0.05  
GHEB03 5/01/07 8.2 4.0 2,600 130 740 4.9 120 33 780 740 160 <1 2.2 0.1 <0.005 2.4 11 <0.05  
GHEB04 5/04/07 7.7 4.2 2,700 130 750 4.3 130 40 860 740 160 <1 2.8 <0.1 <0.005 3.4 15 <0.05  
GHEB05 21/05/07 7.7 3.3 2,200 160 620 5.2 96 26 640 560 200 <1 2.9 0.3 0.005 4.3 19 <0.05  
GHEB06 5/08/07 8.2 3.6 2,400 110 660 3.7 89 28 740 850 140 <1 2.2 <0.1 <0.005 3.4 15 <0.05  
GHEB08 16/04/07 7.2 4.2 2,700 93 760 6.1 140 36 830 550 110 <1 2.0 0.3 <0.005 3.5 16 <0.05  
 
Олборлолтын туршилтын цооног 

             
7.2 5.7 3,700 81 1,000 7.4 280 76 1,100 1,300 100 <1 1.9 <0.1 0.032 5.1 23 <0.05  

GHTP02 25/06/07 7.2 3.4 2,200 93 640 3.5 180 42 660 630 110 <1 1.8 <0.1 <0.005 4.1 18 <0.05  
GHTP03 25/07/07 7.2 3.9 2,500 130 840 5.2 140 39 830 650 150 <1 2.9 <0.1 <0.005 4.0 18 <0.05  
GHTP04 4/06/07 8.4 4.8 3,100 150 860 3.6 170 40 1,100 770 190 <1 3.1 <0.1 <0.005 3.7 17 <0.05  
GHTPM01 30/05/07 7.4 5.9 3,800 84 890 8.1 370 79 1,200 1,300 100 <1 1.8 0.1 <0.005 3.3 15 <0.05  
GHTPM 02 15/05/07 8.5 2.6 1,700 89 440 2.4 130 22 490 830 110 <1 2.1 0.2 <0.005 2.4 11 <0.05  
GHTPM 03 5/09/07 7.4 5.1 3,300 95 850 5.1 230 29 1,200 490 120 <1 3.3 <0.1 <0.005 2.3 10 <0.05  
GHTPM 04 9/06/07 7.4 5.5 3,600 160 1,000 4.3 220 49 1,200 860 200 <1 3.0 0.2 <0.005 3.6 16 <0.05  
Усны агентлагийн цооногууд 
WATP 02          19/09/07 7.0 5.9 3,800 170 1,100 4.2 160 50 1,300 950 200 <1 3.6 <0.1 <0.005 3.1 14 <0.05  
WATP 05 6/09/07 7.0 6.6 4,300 98 1,200 6.0 290 58 1,700 1,100 120 <1 3.0 <0.1 <0.005 3.3 15 <0.05  
WATP 08 7/08/07 7.2 3.7 2,400 89 780 5.7 140 29 740 730 110 <1 2.7 <0.1 <0.005 3.3 14 <0.05  
WATP 09 24/08/07 7.3 4.0 2,600 92 730 5.6 150 30 790 750 110 <1 2.2 <0.1 <0.005 4.4 20 <0.05  
WATP 10 
GH2_PB03  

Дундаж 

Австралийн хил дээр гаалийн шалгалтыг хүлээж байгаа 

Австралийн хил дээр гаалийн шалгалтыг хүлээж байгаа 

                     7.5         4.5     2,921            118         814         4.9 
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Хүснэгт 4-3: Гүний хоолойн гүехэн уст үеийн гүний усны химийн үндсэн найрлага 
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                                                                                   мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л мгр/л 
Уст үеийн усны гидрохими (Малчдын худаг) 
Элгэн                                              7 2              3 4 

2,200 580 13.0 130 5 600 590 130 0.8 0.00 
Дов  7.7 2.8 1,700 520 9.0 63 27 490 350 260 0.8 0.00 
Алтгана  7.9 1.8 1,200 290 1.8 96 32 190 320 350 0.8 0.00 
Эргийн шанд-3  7.9 1.9 1,100 400 2.3 20 10 220 230 390 0.8 0.00 
Сухай   7.8 1.4 980 250 34 35 8 98 100 440 0.8 0.20 
Хулсан  7.8 1.4 950 240 1.6 53 10 150 190 270 0.8 0.00 
Гүний ус  7.7 1.2 830 250 2.6 23 7 93 140 330 0.8 0.00 
Муруй  8.2 1.0 740 160 7.2 31 13 42 110 350 0.8 0.10 
Голын хөндий  7.9 0.9 720 170 1.6 20 3 43 63 300 0.8 0.10 
(Шавагтай) Шавагт (Нүхэн) 8.0 0.9 650 170 1.0 17 4 35 69 290 0.8 0.00 
Даравгай  7.9 0.9 630 180 1.6 24 5 45 58 320 0.8 0.00 
Улаан толгой  7.5 0.7 600 120 4.4 20 9 33 50 4 0.8 0.00 
Алаг толгойн  7.9 0.9 570 190 0.4 6 3 43 71 300 0.8 0.00 
Шаваг  8.0 0.8 540 160 1.8 16 4 47 68 240 0.8 0.00 
Шавагт -1   7.0 0.5 490 100 14 25 5 22 2 180 0.8 0.10 
Эргийн ус  7.6 0.6 480 100 1.9 15 4 22 37 210 0.8 0.00 
Цагаан хөшөө  7.7 0.7 470 120 5.3 32 8 29 9 380 0.8 0.00 
Хүрдэт  8.1 0.7 460 77 12 47 9 34 49 240 0.8 0.00 
Шавагийн 
худаг  7.5 0.6 420 72 1.8 40 11 26 34 240 0.8 0.03 
Харгана  7.6 0.6 380 82 2.6 28 6 25 39 180 0.8 0.03 
Дөрөлж  8.1 0.5 350 66 1.3 35 7 19 35 210 0.8 0.03 
Дэрсний ус  7.6 0.4 280 38 2.2 29 6 18 36 130 0.8 0.03 
Дундаж  7.8 1.1 761 197 5.6 37 9 106 120 261 0.8 0.03 
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Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн хүрээнд явуулсан гүний усны судалгаанууд нь одоогийн кемп 
болон барилга угсралтын усны хэрэгцээг хангахад шаардлагатай ус шүүрүүлэлтийн хэмжээг 
тодорхойлоход чиглэгдсэн. Ил уурхайн талбайд хийсэн өрөмдлөгө болон пакер туршилтаар дээд талын 
өгөршсөн үйрмэг үндсэн чулуулаг нь 1 x 10-6 м/сек хэмжээтэй дунд зэргийн нэвчих чанартай ба илүү 
гүнд орших үндсэн чулуулаг нь 1 x 10-8 м/сек  болон үүнээс доош хэмжээтэй маш бага нэвчих чанартай 
болох нь харагдсан.  

Гидрогеологийн судалгаануудыг ил болон далд уурхайн ус шүүрүүлэлт, баяжуулалтын хаягдал доод 
талын үндсэн чулуулагт нэвчих байдал, ил уурхай болон далд уурхайн хүдрийн нурлын бүсийг ус 
хураагдах хэсгий тодорхойлох, Ундай гол болон ил уурхайн хоорондын холбогдох байдал зэрэгтэй 
холбоотой тухайн хэсгийн гүний усны таамаг загварыг цаашид сайжруулах зорилгоор үргэлжүүлэн 
гүйцэтгэж байна. Түүнчлэн судалгаагаар эдгээрийн зэрэгцээх гүехэн уст үе болон гадаргын усанд 
нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлно. Хүснэгт 4-4 болон Хүснэгт 4-5 –д ил уурхайтай холбоотой гүехэн 
үйрмэг үндсэн чулуулгийн бүсийн гүний усны химийн үндсэн найрлагыг үзүүлсэн. Усны химийн 
найрлагад голлох натри, хлор болон сульфитын ионуудын хэмжээ хэтэрсэн байна. 

Хүснэгт  4-4: Уурхайн талбайн хэсгийн параметрүүд 

Хүснэгт  4-5: Уурхайн талбайн гүний усны химийн үндсэн найрлага 

Цооног- 
ийн 
дугаар 

Оюу Толгойн 
дугаар Дээжилсэн 

огноо 
EC 

µ/cм 
Ca 

мгр/л 
Mg 

мгр/л 
Na+K 
мгр/л 

SO4 
мгр/л 

Cl2 
мгр/л 

Хатуулаг 
мгр/л 

HCO3 
мгр/л 

НХБ 
мгр/л 

HO2 OTRC 1625 28-12-2010 408 37.3 4.6 39 44.5 18.1 2.24 144 287.5 
HO3 OTRC 1626 28-12-2010 412 30.7 4.3 48.2 61.3 18.8 1 .88 1 22 285.3 
HO4 OTRC 1616 30-12-2010 1225 25.1 5.7 327 311.7 141.8 1.72 263.5 1075 
HO5 OTRC 1627 28-12-2010 429 36.9 4.6 48.5 65.8 18.1 2.22 139.1 313 
HO6 OTRC 1628 28-12-2010 651 18.2 2.9 130.5 104.9 35.1 1.15 219.6 511.2 
HO8 OTRC 1614 08-01-2011 771 18.6 2.9 175 123.5 47.1 1.17 261.1 628 
HO10 OTRC 1613 08-01-11 1289 15.8 3.6 347.5 206.9 268 1.09 190.3 1032 
HO12 OTRC 1622 02-01-11 1701 19.4 5.8 372.8 217.3 231.8 1.45 323.3 1170 

 

 

Нийт төслийн талбай болон уст үе бүхий хэсгүүдийн гүний усны түвшин  болон чанарын суурь 
өгөгдлүүдийг усны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд 2003 оноос цуглуулж ирсэн. Энэхүү 
мэдээлэл нь гүний усны түвшин болон чанарт төсөлтэй холбоотойгоор үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх 
суурийг бүрдүүлнэ. 

Цооногийн 
дугаар 

Оюу Толгойн  

  

pH EC (MS/cm) НХБ (мгр/л) Гидрогеологийн нэгж 
HO2 OTRC 1625 8.91 480 240 Аллювал 
HO3 OTRC 1626 8.53 450 230 QMD 
HO4 OTRC 1616 10.09 1 380 700 QMD 
HO5 OTRC 1627 8.76 490 230 Аллювал 
HO6 OTRC 1628 8.55 620 300 QMD 
HO8 OTRC 1614 8.37 750 460 Базальтййн лапиллик туф 
HOIO OTRC 1613 9.32 1600 810 Андазит 
HO12 OTRC 1622 8.96 2220 1110 QMD/Андазит 
HO13 OTRC 1623 9.52 81 0 356 Элсэн чулуу-шавар 
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4.6. Газрын дээрх усны систем болон усны чанар 

Оюу Толгой төслийн талбай нь Төв Азийн гадагш урсацгүй ай савд байрлана. (лавлагаа.9).   Энэхүү ай 
савын ихэнх урсацууд түр зуурын ба жилийн ихэнх хугацаанд хуурай байдаг. Төслийн талбайн 
гидрогеологийн гол онцлог шинжийг тодорхойлох гол бол Ундай гол юм. Энэ голын олон салаанууд нь 
төслийн талбайг дамжин урсдаг.  

Зуны хүчтэй аадар борооны дараах усны урсгал орон нутгийнханы говийн зэрлэг үер гэж нэрлэдэг өндөр 
хурдтай, эрчилсэн шаврын урсгал үүсгэдэг бөгөөд энэ нь гарам замуудыг устган, замдаа тааралдсан 
автомашиныг урсган авч явах чадалтай байдаг. Сүүлийн жилүүдэд Ундай гол үерлэсэн тухай мэдээлсэн 
байдаг хэдий ч эдгээр тусгаарлагдсан болон онцгой үерийн тохиолдолтой холбогдолтой газрын гадаргуу 
дээрх усны урсгалын мэдээлэл ховор байдаг. Хөрсөн доорх ус голчлон голын хурдас сайрын дотор илрэх 
бөгөөд  зарим хэсэгтээ горхи байдалтай гарч, түүнээс нь мал, зэрлэг амьтан ундаална.  

Төслийн нийт талбай, орох гарах замын зурвас болон уст үе бүхий талбайнуудын усны чанарын суурь 
өгөгдлийг 2003 оноос эхлэн усны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд хуримтлуулж эхэлсэн. 
Энэ мэдээлэл нь газрын дээрх усны чанарт төслийн холбогдолтойгоор үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх 
үндсийг бүрдүүлнэ.  
 

Төслийн талбайн газрын гадаргуугийн усны системд үзүүлэх нөлөөллүүдэд төслийн бүтээн байгуулалт 
болон уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны улмаас бий болох голын байгалийн урсгалыг хэсэгчлэн 
өөрчлөх болон усны чанар, булгийн ус ширгэх болон дундрах,  улирлын чанартай устай болдог газрууд 
болон давстай устай газрууд хамаарна. Нэг чухал нөлөөлөл бол Бор Овоо булаг уурхайн хоосон 
чулуулгийн овоолгод дарагдаж устах явдал юм. Үүнийг Ундай голын гольдролын тохируулгын стратегийн 
хүрээнд шилжүүлэн урсгана.  

 
Бор Овоо булгийн ус хатуу бодисын агуулга багатай сайн чанартай бөгөөд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
Байгууллагын Ундны усны стандартыг хангадаг. Хүснэгт 4-6-д нэг удаагийн дээжлэлтийн мэдээллийг 
харуулсан. Гэхдээ түүхэн болон одоогийн дээжлэлтээс бүрдүүлсэн суурь мэдээллийг гадаргын усны 
чанарт төсөлтэй холбоотой бий болох нөлөөллийг үнэлэхэд ашиглана. 

Уурхайн ашиглалтын явцад гадаргын усанд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулахтай холбоотой зураг 
тооцооны ажил нь усны байгалийн урсгалын чиглэлийг хэсэгчлэн өөрчилснөөс зэрлэг амьтан болон мал 
сүргийн  ундаалах ус ширгэж алга болохгүй  байх эсвэл булаг хурдас болон бохирдолд автахгүй байх, 
улирлын чанартай намаг болон давстай ус үүсэхгүй байх, түүнчлэн газрын элэгдэл нэмэгдэхгүй, 
бохирдолтой тоосоор салхилахгүй байх, бохирдол шүүрч эсвэл гадаргаар урсахгүй байх эсвэл төслийн 
бүтээн байгуулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаатай  холбоотой аваар осол гарахгүй байхад чиглэнэ.  
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Зураг 4-3:  Бор Овоогийн горхины байршлын дэвсгэр зураг

 

Хүснэгт 4-6:  Оюу Толгойн талбайг тойрсон булагуудын усны чанар 

Дээжний дугаар Нэгж Бор Овоо Маань
т Буурал ОУСК Усан 

орчин 
Удирдамж 

MNS 4586-98 ДЭМБ-ийн 
ундны усны 
стандарт 

Дээж авсан огноо  18 06 10 18 06 
 

18 06 
 

 

   
Лаборатори  ГТЛ ГТЛ ГТЛ    
pH pH 

 

6.6 6.2 7.5 6-9 6.5-8.5  
Нийт ууссан хатуу 

 
мг/л 318 1120 608    

@180oC        
Бикарбонат, HCO3 мг/л 180 256 250    
Карбонат, CO3 мг/л  4.5 6    
Хатуулаг meq/l/mg/l мг/л 2.90 2.60 2.40    
Кальци, Ca мг/л 48 34     
Магни, Mg мг/л 6.08 10.9 8.51    
Кали, K мг/л 1.84 2.24 3.94    
Натри, Na мг/л 62.6 331.5 172.5   200 
        
Фтор, F мг/л 2.61 4.1 0.5  1.5  
Сульфат, SO4 мг/л 71.6 304.5 56.8  100 500 
Хлорид, Cl мг/л 42.2 224.7 150.6  300 250 
Төмөр (нийт), Fe мг/л 0.02 <0.02 0.03 2.0   
Хүнцэл мг/л <0.05 <0.05 <0.05 0.1 .01  
Кадьми мг/л <0.005 <0.005 <0.005 0.05 .005  
Хром мг/л <0.02 <0.02 <0.02 0.1 .05  
Зэс мг/л <0.01 <0.01 <0.01 0.3 .01  
Цагаан тугалга мг/л <0.05 <0.05 <0.05 0.2 .01  
Никель мг/л <0.03 <0.03 <0.03 0.5 .01  
Цайр мг/л <0.01 <0.01 <0.01 0.05 .01  
Мөнгөн ус мг/л <0.005 <0.005 <0.005 0.002 .0001  
 Аммонийн азот, мг/л 0.6 0.2 0.7  0.5  
NH3-N        
Нитритийн азот NO2-N mg/L 0.2 0.2 0.2  .02  
Нитратын азот NO3 - N mg/L 4.38 3.2 19  9.0 50 

Тэмдэглэл: Байнгын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн хүрээнд дээжийг авсан. Геологийн төв лабораторид шинжилгээг 
хийсэн. 
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4.7. Агаарын чанар 

Өмнийн Говийн хуурай агаар, улирлын хүчтэй салхи шуурга болон цөлийн сул хөрс нь агаарт тоосжилт 
үүсэх гол эх үүсвэр болдог. Агаар дахь тоосжилтын хэмжээ ихэссэнээр ус агуулагч хурдас болон 
ургамалжилтад нөлөөлөхийн зэрэгцээ хүн амын тав тухтай байдал болон эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлдөг. Ялангуяа 10 μg/m3–оос бага хэмжээтэй нарийн тоосонцороос /PM10/ хүний эрүүл мэндэд 
эрсдэл учирдаг. Төслийн нөлөөллийн бүс дэх шороон замаар тээврийн хэрэгсэл их хэмжээгээр зорчих 
явдал болон төслийн эхэн үеийн барилгын ажлууд зэргээс 1- ээс 100 хүртэлх микрон хэмжээтэй нарийн 
ширхэгт тоосонцор үүсдэг. Цаг уурын хуурай нөхцөл нь ил уурхайн малталт, хоосон чулуулгийн 
овоолгууд болон хөндөгдөж нүцгэрсэн газрууд түүнчлэн баяжуулалтын хаягдал зэргийн хамтаар тоос 
үүсэхэд нэмэр болно. 

4.8. Хуурай газрын ургамал болон амьтны амьдрал 

Хэдийгээр Оюу Толгойн төслийн Нөлөөллийн бүс сийрэг ургамалан бүрхэвчтэй, газрын гадаргын 
ус маш багатай, эрс тэс уур амьсгал бүхий эх газрын орчин нөхцөлд байрлаж байгаа ч, дэлхийн 
хэмжээнд болон үндэсний хэмжээнд ховордсон дэлхийн хэмжээнд хамгаалах ач холбогдолтой 
янз бүрийн амьтдын популяцийг тэтгэдэг. Олон амьтад нүүдлийн зан төрхтэй байдаг нь идэш 
тэжээлийн нөөц харилцан адилгүй байх нөхцлийг бүрдүүлдэг улирлын болон газарзүйн уур 
амьсгалын хувьсамтгай байдалтай дасан зохицох стратеги болдог байна. 

Хэвлээр явагчид, ялангуяа хонин гүрвэл дулааны улиралд маш элбэг байх бөгөөд махчин шувууд, 
сүүн тэжээлтний чухал хүнсний нөөц болдог. Олон зүйлийн шувуудын бүрдэл чуулган нилээд 
түгээмэл ба тус бүс нутаг, ялангуяа Галбын Говийн Шувуудад Чухал Газар нь дэлхийд ховордсон 
зүйлүүдийн үржлийн чухал популяцийг тэтгэдэг. Хэдийгээр тухайн бүс нутаг ерөнхийдөө хуурай 
хэдий ч, Оюу Толгой төслийн байгуулсан хиймэл нуур цөөрөм нь усны шувууд болон нүүдлийн 
амьтдыг татаж байна. Жижиг хөхтөн амьтад ерөнхийдөө шөнийн амьдралтай байдаг боловч үүр, 
нүх газрын гадаргаар элбэг тохиолддог. Зэрлэг болон гэрийн өвсөн тэжээлтэн амьтад бүсийн 
экосистемийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд бэлчээр, ургамлын гарцыг дагаж нутаг дамжин 
чөлөөтэй бэлчээрлэх чадвараас хамааралтай байдаг. 
 
Олон улсын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК) 2006 оны Гүйцэтгэлийн 6-р стандартын (Биологийн 
төрөл зүйл олон янз байдлыг хамгаалах, байгалийн нөөцийн тогтвортой мненежмент) 9-р зүйл 
болон Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны Гүйцэтгэлийн 6-р шаардлагын 13-р зүйлийн 
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу энэхүү тайланд Оюу Толгойн судалгаа шинжилгээний хоёр нэгж хэсгийг 
хоёуланг нь “чухал” амьдрах орчин мөн гэж тодорхойлж байна. Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо 
сумууд болон ГБДЦГ-ын “А”, “Б” (51,415 км2) хэсгүүдийг хамарсан судалгааны том нэгж нь (том 
хөхтөн амьтдын судалгааны орон зайн нэгж гэж тодорхойлогдсон) ГС 6-ын 9-р зүйлийн 1,3-р 
шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу “чухал” амьдрах орчны шалгуурыг хангаж байна. Ханбогд, Манлай 
сумуудыг хамарсан (том хөхтөн амьтдаас бусад бүх төрөл зүйлүүд, амьтдын ховор, онцгой 
цугларалт, хувьслын үйл явц, экосистемийн үйлчилгээ зэргийн судалгааны орон зайн нэгж гэж 
тодорхойлогдсон) судалгааны арай бага нэгж (27,375 км2) нь ГС 6-ын 9-р зүйлийн 1, 4, 6, 7-р 
шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу “чухал” амьдрах орчны шалгуурыг хангаж байна. Оюу Толгойн 
судалгааны нэгжүүд дэхь бүтээн байгуулалт нь ОУСК-ын Гүйцэтгэлийн 6-р стандартын 10-р зүйл 
болон ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн 6-р шаардлагын 14-р зүйлийн шаардлагад нийцэж байх ёстой 
гэдгийг энэхүү үр дүн харуулж байна. Оюу Толгой төслийн биологийн төрөл зүйлийн олон янз 
байдлын нэн чухал бүрдэл хэсгүүд нь Оюу Толгойн төслийн нөлөөллийн бүс ОУСК-ын ГС6-ийн 9-р 
зүйл, ЕБХБ-ны ГШ 6-ийн 13-р зүйлийн дагуу “чухал” амьдрах орчны шалгуурыг хангах нөхцлийг 
бүрдүүлж байгаа бөгөөд Рио Тинто компаний Биологийн төрөл зүйлийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний удирдамжийн дагуу чухал гэж авч үзэж буй бүх биологийн төрөл зүйлүүдийг 
хамарч байгаа юм. Чухал амьдрах орчны үнэлгээгээр (TBI/FFC 2011) тодорхойлсны дагуу судалгаа 
шинжилгээний холбогдох хэсгүүд нь: 
 
Зэрэглэл 1: Хулангийн Чухал Амьдрах Орчин; ба 
Зэрэглэл 2: Монгол буурцагана, аргал, хар сүүлт зээр, могойч загалай, боржин чулуун гаршын 
ургамлын бүлгэмдэл ба экосистемийн 4 үйлчилгээний (усны зохицуулалт, малын 
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бэлчээр, биомассын түлш ба цэвэр ус) хувьд чухал амьдрах орчин. 
 
Үүний зэрэгцээ Рио Тинто компани өөрийн Биологийн төрөл зүйлийн олон янзын байдлын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөндөө бусад гол оролцогч биологийн төрөл зүйл олон янз байдлын 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг (орон нутгийн болон дэлхий нийтийн анхаарлыг татсан бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг оруулж болох юм) харгалзан үзсэн байна. Оюу Толгой төслийн Нөлөөллийн бүсэд 
эдгээр нь хөхтөн амьтны гурван зүйл (цасны ирвэс, цагаан зээр, соотон алагдаахай), найман 
зүйлийн шувууд (идлэг шонхор, дэлт ёлон, хонин тоодог, жороо тоодог, реликт цахлай, Козловын 
хайруулдай, Монгол хулан жороо, шар элэгт хөмрөг), болон гурван амьдрах орчин (голын эргийн 
хайлаас мод, түр зуурын нуур, тойром, өндөр заган ой) зэргээс бүрдэнэ. Оюу Толгой төслийн 
Нөлөөллийн бүсэд биологийн төрөл зүйлийн олон янз байдлын нэн чухал бүрдэл хэсгүүд болох 
Говийн Бага Дархан Цаазат Газар (ГБДЦГ) болон Галбын Говийн Шувуудад Чухал Газар (ШЧГ) зэрэг 
тусгай хамгаалалтанд орсон газрууд ордог. Хэдийгээр ГБДЦГ нь Монгол улсын хуулиар тусгай 
хамгаалалтанд орсон газар нутаг боловч, газар нутгийн хэмжээ ба менежментийн, ажиглалтын, 
хууль хэрэгжүүлэлтийн мөн хяналт шинжилгээний шаардлагатай харьцуулахад түүнийг 
хамгаалахад зориулсан төсвийн хуваарилалт нь бага юм. Мөн Галбын Говийн ШЧГ-г олон улсад 
биологийн төрөл зүйлийн өндөр ач холбогдолтой газар гэж хүлээн зөвшөөрсөн ч, Монгол улсад 
энэ газар нутагт хууль зүйн ямар нэгэн статус байхгүй бөгөөд ямар нэгэн менежментийн 
төлөвлөгөө буюу хяналт шинжилгээний хөтөлбөр байхгүй байгаа юм. 
Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс дэх зэрлэг амьтаныг Төв Азийн Томоохон Бүсийн Говийн 
төвийн бүсийн Зүүүн бүс нутгийн төлөөлөлд оруулж ангилсан. Ургамал нь Зүүн говийн цөл хээрийн 
бүсийн дагуу нэг төрлийн байх бөгөөд хуурай уур амьсгалд тэсвэртэй сөөг, сөөгөнцөр болон 
сийрэг тархсан намхан өвснүүдээс бүрдэнэ. 

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайланд, Бүлэг B7A (Биологийн олон янз 
байдал), дурдсанаар нарийвчилсан хэмжилт судалгаа болон ургамалын хяналт-шинжилгээг 
уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайд (Эко Трэйд, 2006 он, Оюу Толгойн ургамалжилтын хяналт-
шинжилгээний тайлан) (лавлагаа.16),  хийж байгаа бөгөөд энэ хэсгийн ургамал нь ерөнхийдөө 
сийрэг(гадаргын <5% ), болон нам (>0.5 м) хуурай уур амьсгалд тэсвэртэй олон наст сөөг, 
сөөгөнцөрөөс бүрдэнэ.  
Нэг наст ургамал, бусад өвслөг ургамлын төрөл зүйлүүд улирлын чанартай хур тунадас орсны 
дараагаар гарч ирдэг. “Эко Трейд” (2006) компани лицензит талбай дахь газрын хэв шинжүүдэд 
тулгуурлан хамгийн түгээмэл 4 ургамалжилтын хэлбэрүүдийг тодорхойлсон: 

 
▪  Дэнжийн бүлгэмдэл нь Оюу Толгойн лицензит талбайн 80%-ийг эзлэх бөгөөд бор бударгана 

(Salsola passerina), зүүнгарын бутаргана (Reamuria soongorica), ахар навчит баглуур (Anabasis 
brevifolia), регелийн шар мод (Sympegma regelii) зэрэг цөл хээрийн нийтлэг ургамлууд 
зонхилдог. Дэнжийн ургамалжилтийн бүлгэмдэлд онцгой нэг жижиг газар ажиглагдсан ба 
сайрын хялгана (Stipa glareosa), таана (Allium polyrhizum) зэрэг цөлөрхөг бүсийн ургамлууд гол 
зонхилох зүйлүүд болж байв.  

▪ Толгодын бүлгэмдэл нь өндөр өргөгдсөн хад чулуурхаг, нимгэн хөрстэй газруудад тохиолддог. 
Энэхүү амьдрах орчин нь лицензит талбайн 5 орчим %-д тохиолддог. Толгодын ургамалжилтийн 
бүлгэмдлийн зонхилогч ургамлуудад ахар навчит баглуур (Anabasis brevifolia), регелийн шар 
мод (Sympegma regelii), буурцгана (Chesneya macrantha), бор бударгана (Salsola passerina), 
зүүнгарын бутаргана (Reamuria songoorica), хулан хойрго (Potaninia mongolica) зэрэг багтдаг. 

▪ Хуурай сайрын бүлгэмдэл нь лицензит талбайн 1 орчим хувийг эзэлдэг бөгөөд хамтдаа Ундайн 
голыг бүрэлдүүлж байгаа хэд хэдэн түр урсацын сайр садарга орчимд илэрдэг. Энэхүү 
бүлгэмдэлд бор бударгана (Salsola passerina), ахар навчит баглуур (Anabasisbrevifolia), зүүнгарын 
бутаргана (Reamuria soongorica), сибирь хармаг (Nitraria sibirica) зэрэг намхан бутлаг ургамлууд 
зонхилж байсны дээр Сибирийн хайлаас мод (Ulmus pumila) тохиолдож байв. Сибирийн хайлаас 
нь өмнө Говийн бүсийн хуурай орчинд амьдрах хэд хэдэн зохилдлоготой байдаг. Хэвтээ тэнхлэгт 
өргөн тархсан үндэсний систем нь аллювийн гүехэн уст давхаргад байгаа хөрсний усыг татах, 
голын хурдсан дахь хөрсний чийгт хүрэх боломжийг бүрдүүлдэг. Мөн хайлаас нь зуны цагт ган 
гачгийн үед навчны ургалтаа хязгаарлах замаар усны хэрэглээгээ бууруулах чадвартай байдаг. 
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Түүнчлэн энэхүү мод нь 5-7 см-ийн маш зузаан холтостой байдаг нь ус чийгийг барих, зун болон 
өвлийн эрс тэс температурыг тусгаарлах үүрэгтэй байдаг. Хайлаас мод нь Өмнийн Говийн бүсийн 
модлог ургамлын цөөхөн төрөл зүйлийн нэг болохынхоо хувьд тухайн бүс нутгийн экосистемд 
голлох үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэхүү мод нь шувууд үүрээ засах хамгийн тохиромжтой газар болж 
өгдөг ба олон жижиг сүүн тэжээлтэн амьтан, хэвлээр явагч, шавьжийн төрөл зүйлүүдийн оршин 
амьдрах, үүрлэх газар болдог. Мөн хайлаас мод нь орон нутгийн малчдын хувьд соёлын болоод 
ахуйн ач холбогдолтой байдаг бөгөөд бага гүний усны байршлыг заагч болдог тул түлш, мод 
бэлтгэх үүднээс огтлохыг хориглодог (албан бусаар) байна. 

▪  Булаг шандны бүлгэмдэл нь байнгын урсацтай Бор овоогийн булгийн орчимд тохиолдох ба булаг 
шандны ойролцоох эргийн чийглэг хөрсөнд ургадаг ширэг улалж (Carexduriuscula), зурман сүүл 
(Puccinellia tenuifolia), цэгээлж (Glaux maritima) зэрэг төрөл зүйлүүд ордог. Цахилдаг (Iris lactea), 
эгэл нишингэ (Phragmites communis), гялгар дэрс (Achnatherumsplendens) нь тогтоол уст цэг, 
усаар ханасан хөрсөнд ургадаг. Бадаргана (Kalidium gracile), гялгар дэрс (Achnatherum 
splendens), сибирь хармаг (Nitraria sibirica) зэрэг нь булгын захдуу газар тохиолддог бол, 
бадаргана (Kalidium gracile), бор бударгана (Salsola passerina), зүүнгарын бутаргана (Reamuria 
soongorica), ширэг улалж (Carex duriuscula) зэрэг нь хуурай үед булаг татарч хуурайшсан хөрсөнд 
тохиолддог.  

Гүний хоолойн усны өрөмдмөл цооногийн талбай болон усны шугам хоолойн талбайд хийсэн 
судалгаагаар ургамалыг гурван өөр ангилалд хуваасан. Хэдийгээр ангиллын нэр болон зохион 
байгуулалт ялгаатай боловч ургамалууд нь ижил төстэй болох нь тогтоогдсон. Ж.Санжидын 2004 
онд хийсэн судалгаа болон Гүний хоолой болон Галбын говийн бүсийн уст үеэс Оюу Толгой 
төслийн ашиглах усны нөөцийн судалгаанд (Эко-Трейд, 2005) (лавлагаа. 11) дараах ургамалын 
бүлгэмдлүүдийг олж тогтоосон байна. Үүнд: 

▪ Уулын ургамалжилт: Энэхүү ургамлын бүлгэмдэл нь Гүний Хоолойн зүүн, хойд талын нам 
уулсаар тохиолдоно. Говь цөлийн уулын ургамлын хэв шинжийг Ахар навчит баглуур (Anabasis 
brevifolia),Төлөгчдүү боролз (Ajania achilloides), Алтан харгана (Caragana leucophloea), Бариулт 
бүйлэс (Amygdalus pedunculata) зэрэг намхан бутнууд бүрдүүлж байв. (Зураг 7.2). Энд ургамлан 
бүрхэвч дундажаар 14% орчим байв. 

 
▪  Нам уулс, аараг, толгодын ургамалжилт: Гүний Хоолойн баруун, төв, зүүн өмнөд хэсгүүд дахь 

дов толгод, нам уулс нь тал хөндийн түвшинээс 30-50 м-ийн өндөрт оршдог бөгөөд үүнд Ар 
цавчир, Хүнхэр заг, Талын бор овоо орно. Энэхүү амьдрах орчинд ургах ургамал ихэнхдээ 
намхан (10 – 20 см) бөгөөд сийрэг, ургамлан бүрхэвч нь 15% орчим байв. Судалгаанд 
хамрагдсан дов толгодод голлох ургамлууд нь Ахар навчит баглуур (Anabasis brevifolia) (Зураг 
7.3), Бор бударгана (Salsola passerina), Шарилж (Artemisia xerophytica) ба Регелийн шар мод 
(Sympegma regelii) зэрэг юм. Kraschennikovia ceratoides мөн зарим газар зонхилох ургамал байв. 

▪ Дэнж, тэгш өндөр газрын ургамалжилт: Дэнж, тэгш өндөрлөг газар нь эргэн тойрон оршиж буй 
газраас 30-50 м-ийн өндөр гадарга дээр оршдог. Энэхүү ургамалжилтын хэв шинж нь Ханбогдын 
ойролцоо орших Их, Бага булаг, Ухаа заг, Баян заг, Хонгор шанд, Улаан овоо, Хил усны овоо зэрэг 
газруудад оршдог. Дэнж, тэгш өндөрлөг газарт Ахар навчит баглуур (Anabasis brevifolia) 
зонхилсон мөн Зүүнгарын хазаар өвс (Cleistogenes songorica), Ортууз (Oxytropis aciphylla), Говийн 
хялгана (Stipa gobica) 4 зэрэг төлөөлөлтэй цөлөрхөг хээрийн бүсийн сийрэг ургамал бүрхдэг 
(~10% орчмыг бүрхдэг) бүхий ургамалжилт байна. 

▪  Цөлөрхөг хээрийн ургамалжилт: Энэхүү ургамалжилтийн хэв шинж нь Гүний Хоолойн бүсийн 60 
орчим хувийг бүрхдэг бөгөөд Гүний Хоолойн төвд Бүлтгэр хонгор овооны зүүн хөндий, Зүүн 
Баятын худаг, Амтгайн тойром, түүний эргэн тойрны тэгш говь цөлийн бус нутгуудад тохиолдож 
байв. Цөлөрхөг хээрийн ургамалжилтанд шарилж (Artemisiaarenaria)5, Ахар навчит баглуур 
(Anabasis brevifolia) зонхилж байв. Бусад голлох төрөл төрөл зүйлүүдэд Монгол хулан хойрго 
(Brachanthemum mongolicum), түжгэр баглуур (Potanina mongolica), бор бударгана (Salsola 
passerina), сибирь хармаг (Nitraria sibirica), Монгол сонгино (Allium mongolicum), Толгодын 

 
4 Stipa gobica (Roshev.)-н оронд одоо Stipa tianschanica P.C.Kuo & Y.H.Sun гэж танигдах болсон.  
5 Одоогийн Arenaria tscherneviana Besser гэж танигдах болсон 
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бударгана (Salsola collina) зэрэг багтана. Цөлөрхөг хээрийн ургамалжилтад давссаг зүйлүүд 
ордог ба өндрөөрөө дөнгөж 10-20 см хүрдэг. Ургамлан бүрхэвч нь сийрэг (газрын гадаргын 
ойролцоогоор 10% нь) бөгөөд 25х25м хэмжээтэй ургамалжилтын судалгааны торонд 190 
ургамлын дундаж нягтралтай байна.  

• Гуу жалга, голын хуурай сайр орчмын ургамалжилт: Гуу жалга, түр зуурын усны урсгал бүхий 
сайрууд олон байдаг бөгөөд томоохон нь Ухаа загийн гол, Баян загийн гол, Их, Бага булаг, Булаг 
баян зэрэг юм. Эдгээр говь цөлийн нугын орчин нь Бунгийн цахилдаг (Iris bungei), Гялгар дэрс 
(Achnatherum splendens), хялгана (Stipa glareosa)6, Монгол сонгино (Allium mongolicum), Таана 
(Allium polyrhizum) Ширэг улалж (Carex duriuscula) зэрэг ургадаг. Цөөн тооны хайлаас мод (Ulmus 
pumila) Гүний хоолойн сайруудад тохиолддог. Бор бударгана (Salsola passerina), ахар навчит 
баглуур (Anabasis brevifolia), зүүнгарын бутаргана (Reamuria soongorica), сибирь хармаг (Nitraria 
sibirica) бүхий ургамлын бүлгэмдлүүд сайруудаас зайтай газарт бүртгэгдсэн байдаг. Ургамлан 
бүрхэвч нь ихэнхдээ сийрэг (газрын гадаргын ойролцоогоор 12 орчим хувь). 

▪  Элсэн манхан: Хэд хэдэн цуварсан элсэн манханы тогтоц Гүний Хоолойн цооногийн талбайн төв 
болон зүүн хойд чигт бүртгэгдсэн байна. Томоохон манханууд нь Хэмгийн, Гүний, Улаан эргийн, 
Хүнхэр загийн манханууд зэрэг ба элсэн манханы ургамалжилтийн бүлгэмдэл судалгааны бүс 
нутгийн 20 орчим хувийг эзэлж байсан. Agriophyllum squarrosum ба Thymus sp. зэрэг ургамлууд 
нь элсэн манханы хөрсөнд зонхилон тохиолддог ба зүүнгарын хазаар (Cleistogenes songorica) 
хааяа тохиолдож байв. Сухай болон модлог ургамлууд томоохон элсэн манхануудад хааяахан 
тохиолддог. 

Дэд бүтцийн зурвас нь хойд зүгт лицензит талбай хүртэл мөн өмнө зүгтээ Хятадын хил хүртэл 
үргэлжилсэн ба үүнд 220 кВт-н цахилгаан дамжуулах шугам ба Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын 
чиглэлийн зам багтана. Тус зурвас нь Галбын Говийн өргөн нам дор хөндийгөөр дайрч өнгөрнө. 
Бунгийн харгана (Caragana bungei),, алтан харгана (Caragana leucophloea), бор бударгана 
(Salsolapasserina), хуурайсаг (Artemisia xerophytica), хулан хойрго (Potaninia mongolica), cибирийн 
хармаг (Nitraria sibirica) гэх мэт сөөглөг болон говийн хялгана (Stipa gobica), сайрын хялгана 
(Stipaglareosa), зүүнгарын хазаар өвс (Cleistogenes soongorica) зэрэг өвслөг ургамлууд нь говь, 
цөлийн бүсийн тал газарт болон нам толгодоор зонхилно. 2010 оны “Эко-Трейд” компани нь 
судалгааны явцдаа дэд бүтцийн зурвасын ургамлан бүрхэвч нь газрын төрх байдал, 
топографтайгаа ихээхэн хамааралтай болохыг олж тогтоосон ба дов толгод, өндөрлөг газар болон 
хотгор хонхор газар зэрэг нь өөр өөрийн гэсэн ургамлын төрөл зүйлүүдийн бүрдэлтэй байжээ. Цөл 
болон цөлөрхөг хээрийн бүсийн дов толгод болон тал хөндий нь ганд тэсвэртэй сөөглөг ургамал 
болон олон наст бусад ургамлаар бүрхэгдсэн байдаг. Төслийн талбайн хэмжээнд, баянбүрд болон 
ус хуралдах газруудад зөвхөн өтгөн нягшилтай ургамал ургасан байв. Зарим заг, хайлаас гэх мэт 
ургамлууд мөн давсархаг нуга зэрэг бага гүний хөрсний устай газруудад буюу гуу жалга, сайрууд 
даган ургаж байв. Дэд бүтцийн зурваст нийт таван ургамлын хэв шинжийг тодорхойлжээ (2010 
Эко-Трэйд ХХК). Эдгээр нь: цөлөрхөг хээрийн тэгш талын, цөлийн тэгш талын, нам толгодын, түр 
зуурын урсгалтай голын гольдролуудын ургамалжилт болон баян бүрд тойромын ургамалжилт 
болно. Эдгээр таван хэв шинжид хамаарагдах 8 ургамлан бүлгэмдлийг (зонхилох зүйл дээр 
тулгуурлан) ялган  тогтоолоо (Эко Трейд ХХК, 2010): 

 
• Цөлөрхөг хээрийн тэгш талын ургамалжилт: Оюу Толгойгоос Дөрвөлжин овоо орох замын 

зурвасын хэсэгт цөлөрхөг хээрийн тэгш талын ургамалжилтын хэв шинж зонхилдог. Энэ хэв 
шинжид тухайн бүс нутагт тохиолдох дараах хоёр сөөг зонхилсон ургамлан бүлгэмдэл ялгаран 
хөгжсөн байна. Ахар навчит баглуур-бор-улаан бударганат бүлгэмдэл (Anabasis brevifolia-
Reaumurea soongarica-Salsola passerina), Сибирь хармаг-гоолиг бадарганат бүлгэмдэл (Nitraria 
sibirica-Kalidium gracile). 

 
• Цөлийн тэгш талын ургамалжилт: Галбын говийн өргөн тэгш тал эхлэн цааш үргэлжилнэ. 

Ургамалын бүрхэвч нь ерөнхийдөө сийрэг байсан. Энэ ургамалжилтын хэв шинжийг төлөөлөх 
бүлгэмдлүүдэд доорхи бүлгэмдлүүд орно. Үүнд: Регелийн шар мод-ахар навчит баглуур-Монгол 
хулан хойргот бүлгэмдэл (Sympegma regelii-Anabasis brevifolia-Potaninia mongolica), Шар хотир-

 
6 Stipa glareosa (P.Smim) -н оронд одоогийн Stipa caucasica Tzvelev. гэж танигдах болсон.   
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Горчаковийн сэдэргэнэт бүлгэмдэл (Zygophyllum xanthoxylon-Convolvulus groschakovii). 

• Бусад бүртгэгдсэн төрөл зүйлүүд нь шивэлз (Ptilagrostis), Заг (Haloxylon ammodendron), Сөөгөн 
сэдэргэнэ (Convolvulus fruticosus), Таана (Allium polyrrhizum), Хөмөл (Allium mongolicum), 
Зүүнгарын хазаар өвс (Cleistogenes songorica), Алтайн согсоот (Heteropappusaltaicus), Төлөгчдүү 
боролзой (Ajania achilleoides), Сайрын хялгана (Stipa glareosa) зэрэг юм.  

• Нам толгодын ургамалжилт:  Судалгааны талбайд цөл болон цөлөрхөг хээрийн нам толгодын 
ургамлан бүлгэмдлүүд нилээд хувийг эзлэн тархсан байдаг. Нам толгодын ургамлын хэвшлийг 
тодорхойлох бүлгэмдлүүдэд дараах орно: Ахар навчит баглуур-Говийн хялганат бүлгэмдэл 
(Anabasis brevifolia-Stipagobica),Алтан харгана-шар хотир -бариулт бүйлэст бүлгэмдэл (Caragana 
leucophloa-Zygophyllum xanthoxylon-Amygdalus pedunculata). Уулын орой хэсэгт ургамлын бүрхэц 
маш сийрэг. Үүн дээр нэмж судалгааны талбайд тэмдэглэгдсэн зүйлүүдэд Пеллиτын шивэлж 
(Ptilagrostis pelliotii), ногоон хоногбудаа(Setaria viridis), улаанбударгана (Reaumuria soongorica), 
Алтайн согсоолж (Heteropappusaltaicus) болон төлөгчдүү боролзой сөөгөнцөр (Ajania 
achilleoides) зэрэг ургамлууд орно. 

 
• Түр зуурын урсацтай голын гольдролуудын ургамалжилт: Дэд бүтцийн зурвасын дагуух түр 

зуурын урсацтай газрууд нь нам толгодын болон тэгш тал газрыг бодвол ургамлын нягтшил 
болон төрөл зүйл харьцангуй ихтэй. Түр зуурын урсац бүхий газруудад ургамлан бүрхэвч нь 50%-
аас дээш хувьтай байдаг гэж тооцоолсон. Энэ хэвшилд зөвхөн ганц бүлгэмдлийн ургамал 
бүртгэгдсэн: Сибирь хармаг-гялгар дэрст бүлгэмдэл (Nitraria sibirica-Achnatherum splendens)  

• Баянбүрд тойрмын ургамалжилт: Галбын Говийн урд хэсэгт дэд бүтцийн зурвасын 
урд үзүүрт Булан Сухайт хэмээх томоохон баянбүрд (булаг) бүртгэгдсэн. Тойром бүрд дэх гүехэн 
гүний усны нөлөө, сайн ургасан ургамалжилт нь хөрсийг тогтоон барьж бэхжүүлэх бөгөөд 
ялзмагт хөрс энд хуримтлагдах боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Баянбүрдэд зөвхөн ганц л ургамлын 
бүлгэмдэл бүртгэгдсэн байна. Улаан сухай-Бор бударгана-улаанбударганат бүлгэмдэл (Tamarix 
ramossisima- Salsola passerinа-Reaumurea songarica) 

 

Дэд бүтцийн зурвасын ургамлын бүлгэмдлүүдийг Зурагт 7.7-д үзүүлэв (Эко-Трейд ХХК, 2010 он). 
Дэд бүтцийн зурваст Эко Трейд (2010)-ийн ажигласан ургамлын бүлгэмдлүүдээс гадна Ундайн 
голын урд талын садрааны (Дайчин гэж нэрлэгдэх) бүсэд, цахилгаан дамжуулах шугамын баруун 
талд томоохон хэмжээний заган ойн бүлгэмдэл тохиолддогийг бүртгэжээ. Энэ газар устаж 
болзошгүй хулан, мөн ховордсон хар сүүлт зээр зэрэг нүүдлийн томоохон туурайтан амьтдын сүрэг 
олонтаа харагддаг. 

Таван Толгой Нүүрсний ордын замын зүүн талд улиангар (Populus euphratica) түр зуурын урсацтай 
голын аллювийн хэсгийг даган ургасан байдаг. Энэхүү шугуйг Өмнөд Говийн хамгийн зүүн талын 
улиангарын төгөлийн нэг гэж үздэг, гэвч сүүлийн хоёр жилд усны урсгалын чиг өөрчлөгдсөн, мөн 
морин чичүүл (Rhobomys opimus) ихээр сүйтгэсэний улмаас энэ төгөл мөхсөн хэмээх мэдээлэл 
байна. 

Одоо ашиглаж байгаа Таван Толгойн “нүүрсний зам”, Оюу Толгой - Гашуун Сухайтын зам зэрэг нь 
дэд бүтцийн зурвасын ургамлан бүрхэвчид орон нутгийн чанартай нөлөөллийг үзүүлж байна. 
Энэхүү нөлөөлөл нь албан ёсны төв замын хажуугаар (ачааны машин болон бусад тээврийн 
машинууд эвдэрсэн замыг тойрох болсноос үүдэн) олон тооны салаа замууд гарсан, мөн 
сайжруулаагүй замаас үүдэн ихээхэн хэмжээний тоос шороо үүсэх болсон, Жавхлант багийн төв 
орчмын суурьшил зэргээс голчлон шалтгаалж байна. Үүний эсрэгээр, цахилгаан дамжуулах 
шугамын дайран өнгөрөх бүс нутаг нь одоо байгаа гол тээврийн замуудаас харьцангуй алслагдмал 
хол учир хүрээлэн буй орчинд нь сөрөг нөлөөлөл бараг байхгүй байна. 

Ургамалын бүрхэвч болон эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг олж тогтоох 
судалгаа үргэлжилнэ. Төслийн барилга байгууламж, дэд бүтэц байгуулахтай холбоотойгоор ургамлан 
бүрхэвчийг хуулах ажлыг төслийн нөлөөлөлд оруулж тооцож болно.  
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4.9. Усны ургамал ба амьтны амьдрал 

Оюу Толгойн төслийн талбайн нөлөөллийн бүсийн ойролцоо гадаргын байнгын ус байхгүй тул  энэ 
орчинд загас байдаггүй. Зөвхөн ганц төрлийн ус-хуурай газрын хоёр нутагтан мэдэгдсэн байна. 
(лавлагаа.4). Оюу Толгойн төслийн талбайн нөлөөллийн бүс дэх байнгын устай булагууд эсвэл улирлын 
чанартай гол уснаас (Ундай гол) загас олдоогүй. (лавлагаа.4). Гэхдээ Монголын баруун хэсгийн Говийн 
нуур цөөрмүүдэд олон төрлийн нутгийн загас байдаг. Одоогоор баримт бичгүүдэд (e.g., Kottelat, 2006; 
Ocock et al. 2006) (лавлагаа.12) Өмнийн говьд ямар нэгэн загас байдаг талаар дурдаагүй байна. 

Монголын Говийн бүсээс болон төслийн талбайд оршдог цорын ганц хоёр нутагтан бол ОУБХХ-ны 
ангиллын дагуу Монголын Улаан дансанд (Тэрбиш ба бусад, 2006) анхааралд өртөхөөргүй гэж бүртгэсэн, 
Монгол бах (Pseudepidalea raddei) бөгөөд энэ зүйл амьтан нь Хятад, БНАСУ, ОХУ-д (Кузьмин ба бусад, 
2004) мөн байдаг байна. Төслийн талбайд, энэ бах нь хавар эрт ичээнээс гарах үедээ Бор Овоо зэрэг 
тогтмол ундаргатай булаг шанд болон боржин массивын бэлээр орших булаг шандны орчимд үржилд 
ордог байна. 

Гадаргын усны системүүд нь ерөнхийдөө өмнө зүгт орох гарах замын зурвасыг дайран гарч ууршилт илүү 
давсархаг болдог өргөн хавтгай улирлын чанартай системүүдэд хүрч зогсдог. Улирлын чанартай энэ 
систем нь Tamarix ramossima, Carex diruscula, Reamurria soongarica, болон Salsola passerina зэрэг давсанд 
тэсвэртэй модлог ургамалын төрлүүдээс тогтоно. Гадаргын гүехэн уснууд нь улирлын чанартай системд 
ихээхэн устай бороо орсны дараа хэдэн долоо хоног устай байдаг. Цөөн тооны улирлын чанартай урсдаг 
сайр болон жалга төслийн талбай болон Гашуун Сухайтын хилийн боомтын хооронд байдаг нь 
тогтоогдсон. 

4.10. Өмнө нь байсан нөлөөлөл 

Төслийн ажлыг эхлэхээс өмнө Оюу Толгойн төслийн талбайг малын бэлчээрт ашиглаж байсан байдаг. 
Түүнчлэн 1990-д оны эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөний үеэр малыг хувьд шилжүүлснээс хойш, 
сүүлийн арван жилд нийт малын тоо нэмэгдэж, түүний дотор Ханбогдын хувьд хонин сүрэгтэй 
харьцуулахад ямаа, тэмээний тоо толгой огцом нэмэгдсэн. 2010/11 оны өвөл (зуд) цаг хүндэрч, хонь, 
ямаа ихээр хорогдсон бол тэмээн тоо толгой тогтвортой хэвээр үлдсэн. Ерөнхийдөө социалист нийгмийн 
үеэс хойш мал сүргийн тоо хоёр дахин өссөн гэж тооцдог. Эдгээр өөрчлөлтүүдээс гадна, эрс тэс, хуурай 
уур амьсгал, нимгэн үе бүхий хөнгөн хөрс, ургамал ургалтын хугацаа богино, сүүлийн жилүүдэд хур 
тунадас орох нь багассан зэрэг байгалийн хүчин зүйлүүд нь бэлчээрийн даац хэтрэх, бэлчээр доройтоход 
нөлөөлж байна. (лавлагаа. 4). 

Байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний тайланд, Бүлэг B 10(лавлагаа. 4), дурдсанаар малын 
тоо толгой, бүтцийг удирдах, төлөвлөхтэй холбоотой өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх, болон газрын доройтолд 
нэмэр болж байгаа бусад асуудлуудыг авч үзэхгүйгээр газрын доройтлын эрчим улам хурдасч гамшгийн 
хэмжээнд хүрэх үр дагавартай гэдгийг Дэлхийн Банкны сүүлийн үеийн судалгааны дүгнэлтийн дагуу 
малчид болон бусад оролцогч талууд  ерөнхийдөө ойлгож, хүлээн зөвшөөрөөд байна.  

Энэ талбайд төрөл бүрийн сүүн тэжээлт зэрлэг амьтан болон шувуудыг хууль бусаар агнаж байсан  нь 
өнгөрсөн хугацаанд ажиглагдсан, гэхдээ тодорхой нөлөөлөл ажиглагдаж эсвэл тогтоогдоогүй байна. 

Оюу Толгой төслийн талбайд  өмнө нь зарим уурхайн хайгуулын ажил хийгдэж байсан боловч 
тэдгээрийн нөлөөлөл тодорхойгүй байдаг. 

5. СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ: НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСАГ 

5.1. Төслийн нөлөөллийн бүс 

Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаа нийгэмд болон нутгийн ард иргэдэд шууд ба шууд бус байдлаар 
хэрхэн нөлөөлөхийг энд тодорхойлон үзүүлсэн болно. Төслийн “Нөлөөллийн бүс “ гэдэгт Зураг 5-1 ба 5-2 
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– т харуулсанчлан ойрын буюу Шууд нөлөөллийн бүс (тухайлбал, биет дэд бүтэц болон уурхайн  талбай, 
нисэх онгоцны түр болон байнгын ажиллагаатай буудал, Гүний хоолойн уст давхарга, ус дамжуулах 
шугам хоолой, Хятадын хил чиглэсэн хатуу хучилттай автозам, цахилгаан дамжуулах шугам, Хятадын 
хилийн зурвасын ойр орчмын газар гэсэн тоног төхөөрөмж болон холбогдох ажлууд)  хүн амын шилжин 
ирэх хөдөлгөөн, Оюу Толгой төслийн бараа, үйлчилгээний хангамж, дэд бүтцийн хөгжил, болон нийгэм, 
орон нутгийн  дэмжлэг үзүүлэх төсөл хөтөлбөр, орон нутгийн нийтийн аж ахуй болон холбогдох 
үйлчилгээнд (ус хангамжийн дэд бүтэц, ус хангамж, цахилгаан эрчим хүч зэрэг) үзүүлэх нөлөөлөл зэрэг 
Шууд бус нөлөөллийн бүс хамарна. 

Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс дараах байдлаар тодорхойлогддог:  

• Шууд нөлөөллийн бүс:  
Ханбогд сумыг оролцуулан: 

- Ханбогд сумын Төв;  
- Уурхайн лицензит талбай ;  
- Гүний хоолойн усны цооногийн талбай ба ус дамжуулах шугам хоолой ;  
- Нисэх онгоцны түр буудал; - Байнгын ажиллагаатай нисэх онгоцны буудал; ба   
- Оюу Толгой-Гашуун Сухайтын (ОТ-ГШ) автозам ба дэд бүтэц/цахилгаан эрчим хүчний 

зурвас.  
- Бусад тээврийн зурвас коридорууд 
- Нөлөөлөлд өртсөн Ханбогд сумын баг   

• Шууд бус нөлөөллийн бүс: 
Даланзадгад, Баян-Овoо, Манлай сум7   

Оюу Толгой төслийн шууд бус нөлөөллийн бүс нь эдгээр сумдаас, ялангуяа хүн амын Өмнөговь аймаг руу 
шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор хол давах болно гэж үзэж байна. 

 Зураг 5-1 –д  Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсийн гол объектуудыг  үзүүлсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Аймагт харьяалагдах засаг захиргааны нэгж бөгөөд Өмнөговь аймгийн төв. 
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Зураг 5-1 Төслийн шууд болон шууд бус нөлөөллийн талбай 



ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

Төслийн No: 172472 
Боловсруулсан огноо: 2014 оны 4-р сар                 47 

 

Зураг 5-2 Малчдын өвөлжөө,  Худаг болон Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн нөлөөллийн бүсүүд 
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5.2. Нийгэм-эдийн засгийн байгуулал ба Төслийн нөлөөллийн бүсийн суурь шинж чанар 

Энэхүү хэсэгт төслийн нөлөөллийн бүс дэх нийгэм-эдийн засгийн зохион байгуулалт ба нийгмийн бүлэг, 
хүн амын үндсэн шинжүүдийг тодорхойлон харуулсан байна.  Тус мэдээллийг БОННҮ-ний В8-В13 болон 
D14 бүлгүүдээс авсан болно. 

Тойм 

Монгол улс засаг захиргааны хувьд 21 аймагт хуваагддаг бөгөөд эдгээр аймгууд нь цаашаа засаг 
захиргааны жижиг нэгжүүд болох сум (дүүрэг) болон багуудад хуваагддаг. (Лавлагаа.9).  Оюу Толгой 
төсөл Өмнөговь аймгийн зүүн хэсэгт байрладаг (Өмнийн говийн бүс нутаг ) тус аймгийн 15 сумын нэг 
болох Ханбогд суманд байрладаг. Ханбогд сумын төв нь Оюу Толгойгоос зүүн хойшоо, ойролцоогоор 
42км-т байдаг хамгийн ойрын суурин газар юм. Өмнийн говийн бүс нутгийн Баян Овоо, Манлай сумд 
болон Оюу Толгойгоос баруун хойш 220 км-т оршдог аймгийн төв Даланзадгад хот нь төслийн 
нөлөөлөлд шууд болон шууд бусаар  өртдөг. Даланзадгад бол Өмнөговь аймгийн төв юм. 

Ханбогд сум нийт 1,496,000 га8 талбай газар нутагтай бөгөөд Жавхлант, Гавилууд, Баян, Номгон гэсэн 
дөрвөн багтай. 

Оюу Толгой уурхайн лицензит талбайн дэд бүтцийн зурвасын ихэнх хэсэг (Оюу Толгой- Гашуун сухайтын 
автозам болон цахилгаан дамжуулах шугам), нисэх онгоцны хоёр буудлын талбайн зарим хэсэг нь 
Жавхлант багийн нутагт оршдог. Нисэх онгоцны хоёр буудал (орон нутгийн түр болон төлөвлөгдсөн 
байнгын ажиллагаатай нисэх буудлууд) аль аль нь Жавхлант, Гавилууд багт байрладаг.  Түүнчлэн 
Жавхлант, Гавилууд хоёр сум,  Хятад улсын хилийн ойролцоох Номгон багт  ус дамжуулах хөндлөн шугам 
хоолой байрладаг. Оюу Толгой төслийн усан хангамжийг Баян багт байрладаг Гүний хоолойн уст 
давхаргаас авах болно. 

Хүн ам 

2013 оны эцсийн байдлаар Өмнөговь аймгийн нийт хүн амын тоо 58,555 байсан бөгөөд бүртгэлтэй 
өрхийн тоо 18,788 хүрсэн байна. Насны бүлгээр авч үзвэл нийт хүн амын гучин нэгэн хувь нь 0-15 насны 
хүүхэд, 63 хувь нь 16-59 насны хүмүүс, 6 хувь нь 60-с дээш насны иргэд байна. 2013 онд Өмнөговь 
аймгийн хүн амын тоо өмнөх жилтэй харьцуулахад 1970-р нэмэгдсэн байна. Уул уурхайн хөгжилтэй 
холбоотойгоор тус аймагт түр оршин суугчдын тоо ихээхэн нэмэгдэж байгаа юм. Түр оршин суугаа хүн 
амын тоог авч үзэх юм бол нийт 100,000 орчим түр оршин суугч байна.  

Монгол орны бүх аймгуудын хэмжээнд доороосоо гуравт жагсдаг бөгөөд улсын  хүн амын 2 хүрэхгүй 
хувийг эзэлдэг. (Өмнөговь аймгийн Статистикийн газар, 201O) (лавлах. 15).  Өмнөговь аймаг 165,380 км2 
талбай газар нутагтай, хүн амын нягтрал 0.2/км2 байна. Хүн амынх нь бараг 40%- нь Өмнөговь аймгийн 
төв Даланзадгад хотод амьдардаг.  

ОТ болон Ханбогд сумын холбогдох байгууллагуудын 2013 оны 8-р сард хийсэн хүн амын судалгаагаар 
Ханбогд сумын нийт хүн ам 9,734-д хүрсэн бөгөөд үүнд түр оршин суугчид болон Оюу толгой уурхайн 
ажилтнууд багтсан болно. Ханбогдын байнгын оршин суугчдын 62% нь сумын төвд, 38% нь хөдөө 
амьдардаг гэсэн тоо байгаа ч орчин үед малчид сумын төв, хөдөө хоёрын хооронд нааш цааш байх нь 
элбэг болсон. 1989 оны хүн амын тооллогоос хойш Ханбогд сумын хүн амын тоо тасралтгүй аажмаар 
өссөөр ирсэн. Гэвч сүүлийн гурван жилд хүн амын тоо огцом өсөж, 2000-2010 оны улсын хүн амын 
өсөлтийн дундаж өсөлтөөс 3,3 дахин их өсөлттэй, 2010-2013 онуудад ч мөн өндөр үзүүлэлттэй байна.  

   

 
8 Ханбогд сумын Засаг даргын тамгын газар, 2011 онд Оюу Толгой хүлээн авсан  
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Боловсрол 

2012-2013 оны хичээлийн жилд Өмнөговь аймагт нийт 19 ерөнхий боловсролын сургуульд 582 багш, 
сурган хүмүүжүүлэгч ажиллаж, 10,327 хүүхэд боловсрол эзэмшиж байна. Тус хичээлийн жилд нийт 20 
цэцэрлэгт 3,549 хүүхэд хүмүүжсэн нь нийт сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалт 75,7 хувьтай байна.  

2013 оны 8-р сарын байдлаар Ханбогд суманд сургуулийн насны 950 хүүхэд байгаагаас 860 гаруй нь 
сумын сургуульд боловсрол эзэмшиж байна. Сургуульд хамрагдалт Ханбогд суманд 91 хувьтай байгаа 
бөгөөд одоогийн сурагчдын тоо нь сургуулийн үндсэн хүчин чадлаас 200-р хэтэрсэн байдалтай байна. 
Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 71,5 хувь нь цэцэрлэгт хамрагдаж байна. Сумын төвийн цэцэрлэгийг эс 
тооцвол алслагдсан газруудад цэцэрлэг дутагдалтайгаас 2-5 насны багачуудын дөнгөж тал хувь нь 
сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна.  

ОТ компани Ханбогд сумын төвд техник сургалтын төв байгуулж, уул уурхай болон бусад салбарт 
ажиллах, боловсрол эзэмших хүсэлтэй орон нутгийн иргэдэд ажил хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт явуулж 
байна. ОТ компанийн зүгээс тэтгэлэг олгох хөтөлбөр зарласан нь Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн 
уугуул залууст дээд боловсрлол эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлж байна.  

Эдийн засаг 

2012 оны 12-р сарын байдлаар Өмнөговь аймаг улсын эдийн засагт оруулж буй хувь нэмрээрээ 
Улаанбаатар хот, Орхон аймгуудын дараа 3-т жагссан. Орхон аймагт Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр 
байдаг бөгөөд Өмнөговь аймгаас илүү татвар төлсөн цорын ганц аймаг юм. 2012 онд Өмнөговь аймгийн 
Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн (ДНБ) 320 орчим тэрбум төгрөг байсан ба ихэнхийг нь уул уурхайн салбар 
бүрдүүлсэн байна.  

Бусад аймгуудтай харьцуулахад 2012 онд Өмнөговь аймагт ажил байр хамгийн их нэмэгдсэн байна. 
Өмнөговь аймгийн хөдөлмөрийн зах дээр бүртгэлтэй ажилгүйцүүдийн тоо 215 байсан нь 2011 онтой 
харьцуулахад 30,5 хувиар (491 хүн) буурсан байна. Нийт ажилгүйчүүдийн 66 хувь нь эмэгтэйчүүд, 32,5 
хувь нь дээд боловсролтой, 33,5 хувь нь бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн, 1,4 хувь нь бага боловсрол 
эзэмшсэн үзүүлэлттэй байна. 2012 онд 932 шинэ ажлын байр бий болсноос ихэнх нь Ханбогд болон 
Цогтцэций сумдад уул уурхайн салбарт бий болсон байна.  

Өмнөговь аймгийн эдийн засаг хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйд голлон түшиглэж ирсэн ч уул уурхай, 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарууд руу эрчимтэй шилжиж байна. Өмнөговь аймагт шилжин ирэх хүн 
амын урсгалтай холбоотойгоор зочид буудал, жижиглэн худалдааны салбарууд өргөжиж байна.  

ОТ компани малчдын амьжиргааг дээшлүүлэх, уламжлалт амьжиргааны эх үүсвэрээ хадгалан үлдэх, 
нэмэлт орлогын эх үүсвэртэй болох, уул уурхайн салбараас хараат байдлыг бууруулах зорилгоор дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

• Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөр 
• Тэмээ брэнд хөгжүүлэх төсөл 
• Аялал жуулчлал хөгжүүлэх 
• Малчдын амьжиргааг сайжруулах 

Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд малчдад бизнесийн боломжийг 
тодорхойлох, бизнес эхлүүлэх, эрхлэх сургалт явуулсан. Энэ хүрээнд хэрэгжсэн нэг төсөл нь нутгийн 
иргэдийн тариалан эрхлэлтийг дэмжих төсөл бөгөөд энэ хүрээнд Оюу толгой нутгийн иргэдэд хүнсний 
ногооны тариалан эрхлэх сургалт явуулж, холбогдох тоног хэрэгслийн дэмжлэг үзүүлсэн. Төсөлд 
харагдсан иргэд одоо хүнсний ногоо тариалах, борлуулах замаар нэмэлт орлогын эх үүсвэртэй болоод 
байна.        
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Тэмээний ноос боловсруулах, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зэргээр Ханбогд сумын онцлогийг тусгасан 
тэмээ брэндийг бий болгох, хөгжүүлэх чиглэлээр Оюу толгой компани малчидтай хамтран ажиллаж 
байна. ОТ-н ажлын хувцсыг Ханбогдын тэмээний ноосоор хийх ажлыг амжилттай туршсан, Ханбогд 
сумын төвд тэмээний сүү боловсруулах үйлдвэр байгуулж, нутгийн уугуул иргэн эзэмшиж, ажиллуулж 
байгаа зэргээр уг төслийн үр дүнгүүд эхнээсээ гарч эхлээд байна.  

Аялал жуулчлалыг цаашид хөгжүүлэх боломжтой эдийн засгийн чухал салбарт тооцож байгаа ба уул 
уурхайгаас хараат байдлыг бууруулахад туслана гэж үзэж байгаа юм. ОТ аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр хоршоо байгуулах, сургалт зохион байгуулах, туршлага судлах аялал зохион байгуулах зэргээр 
малчидтай хамтран ажиллаж байна.  

Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөр нь малчдад мал аж ахуй эрхлэх уламжлалаа хадгалан үлдэх, 
мал аж ахуйгаа сайжруулахад туслах зорилготой. Өнгөрсөн гурван жилд малын эрүүл мэндийн судалгаа 
хийж, худаг сэргээн засварлан, хавар мал төллөх үеэр ялангуяа шинэ төл, тарга тэвээрэг муутай малд 
тэжээл тараах зэрэг ажлууд хийсэн.     

Бүс, орон нутгийн дэд бүтэц 

Өмнөговь аймаг дэд бүтэц муу хөгжсөн ч сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн компаниудын нөлөөгөөр шинэ 
бүтээн байгуулалтууд хийгдсэн.  

Даланзадгад, Ханбогдоос бусад сумдад хатуу хучилттай зам бараг байхгүй гэж болно. Хөдөө орон 
нутгийн зам ихэвчлэн сайжруулаагүй, шороон зам байх боловч сүүлийн жилүүдэд ОТ уурхайгаас Ханбогд 
сумын төв орох зам зэрэг гол замуудыг хайргаар хучиж сайжруулах нь нэмэгдэж байна. Үүнээс гадна ОТ 
Хятадын хил хүртэлх Гашуунсухайтын 105 км хатуу хучилттай замыг барьж дуусгаад байгаа билээ. Зэс 
экспортлох зориулалттай уг зам нь Монгол улсын үндэсний автозамын сүлжээнд холбогдож байгаа юм. 
ОТ компани Ханбогд сумын төвд 9 км сайжруулсан зам тавьснаас 5 км-г нь 2013 онд хатуу хучилттай 
болгосон.  

Ханбогд сумын төв 2013 оны 11-р сард байнгын эрчим хүчний эх үүсгүүрт холбогдсон. ОТ компанийн 
санхүүжилтээр Ханбогд сумын төвийг Оюу толгой уурхайн эрчим хүчний үйлдвэр, дэд станцтай холбосон 
40 км үргэлжлэх 35 кВт-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барьсан. Уг байгууламжийн өмчлөлийг 
Өмнийн бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит компанид шилжүүлсэн.  

Энержи Ресурс компани Ханбогд сумтай хил залгаа орших Цогтцэций суманд байрлах Ухаа Худагийн 
уурхайгаас Хятадын хил хүртэл нүүрс тээвэрлэх зорилгоор 225 км төмөр зам барьж байна. Уг төмөр зам 
нь Цогтцэций, Ханбогд, Баян-Овоо сумдын нутгаар дайран өнгөрөх юм.     

ОТ олон улсын стандартад нийцсэн нисэх буудал барьж, 2013 оны 2-р сард нээсэн. Ханбумбат нисэх 
буудал нь зорчигчдод үйлчлэх танхим, агаарын хөдөлгөөний удирдлагын цамхаг, галын аюулгүй 
байдлыг хангах иж бүрэн хэрэгсэл бүхий албатай бөгөөд цагт 240 зорчигчид үйлчлэх хүчин чадалтай. 
Хөөрч буух зурвас нь 3,250 метр урт, 45 метр өргөн, агаарын хөлөг зурвасын аль ч талаас хөөрч буух 
боломжтой. Тус нисэх буудал нь онгоцоор ирж, буцдаг уурхайн ээлжийн ажилтнууд, түүнээс гадна 
хэрэгцээ гарсан тохиолдолд иргэдэд агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх зориулалттай. Хэдэн жилдээ 
ердийн арилжааны нислэг хийхгүй. Хөөрч буух зурвас нь Бойнг 737-800, С-130 болон шаардлагатай бол 
бусад том онгоц хүлээн авах чадалтай.   
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6. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

6.1. Төслийн хураангуй 

Энэхүү төсөл нь зэс-алтны өндөр чанартай баяжмал үйлдвэрлэх далд уурхай, ил уурхай, баяжуулах 
үйлдвэр болон тэдгээртэй холбоотой дэд бүтцээс бүрдэнэ. Төслийн ерөнхий байршлыг Зураг 6-1 –д 
харуулсан. Харин нарийвчилсан дэвсгэр зураг болон холбогдох дэд бүтцийн дэвсгэр зургийг Хавсралт G – 
д оруулсан болно.  

 Төслийн талбай дахь томоохон дагалдах дэд бүтэц, байгууламжуудад дараах хамаарна. Үүнд: 

• далд болон ил уурхайн дэд бүтэц болон тоног төхөөрөмжүүд; 
• материал зөөвөрлөх болон баяжуулах байгууламжууд; 
• оффисууд, хүнд даацын автомашины засварын газар, кемпүүд болон агуулахууд; 
• 3500 хүртэлх хүний багтаамжтай ажиллагсадын байр 
• хаягдлын менежментийн байгууламжууд; 
• нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станц болон аваарын дизель цахилгаан үүсгүүрүүд; 
• төслийн талбайн орох, гарах замууд; 
• газрын гүний ус хангамжийн систем (төслийн талбайн гадна орших Гүний хоолойн усны 

өрөмдмөл цооногууд) 
• ус цэвэршүүлэх болон түгээх байгууламж; 
• усны гольдрол өөрчлөх байгууламж (Ундай голын гольдрол өөрчлөх далан болон суваг); 
• уурхайн хаягдал чулуулгийн овоолгууд болон баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах 

байгууламж 

Энэ төлөвлөгөө нь уурхайн ашиглалтын 42 жилийн хугацааг хамарна. 
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Зураг 6-1: Төслийн ерөнхий байршил ба Хаалтын төлөвлөгөөнд авч үзэх үндсэн бүрдэл хэсгүүд 
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6.2. Далд уурхайн зураг тооцоо ба үйлдвэрлэл 

Хюго Дамметийн (Хойд Хюго) ордыг блокчлон олборлох аргаар олборлоно. Уурхайн 
олборлолтын хамгийн доод түвшинг одоогоор газрын гадаргаас доош 1600 м түвшинд байхаар 
тогтоогоод байгаа бөгөөд энэ түвшний эзлэх талбай ойролцоогоор 50 га байна. Хойд Хюго 
ордын нэгдүгээр давхрыг хоногт 90000 тонн хүртэлх хэмжээний хүдэр олборлох  хүчин чадалд 
хүрэхүйцээр барьж байгуулна.  

Далд уурхайн олборлолтын улмаас газрын гадаргууд суулт үүсэх талбайн хэмжээ ойролцоогоор 
380 га байна.  

Уурхайд орж, гарахад зориулагдсан хэд хэдэн босоо ам байна. Баяжуулах үйлдвэр хаагдах үед  
доор дурдсан босоо амны газрын дээрх байгууламжууд үлдсэн байна гэж үзэж байна. Үүнд: 

• Нэгдүгээр босоо ам – цамхаг, агааржуулалтын сэнснүүд хүйтэн/халуун дулаан сэлгэгчүүд. 
• Хоёрдугаар босоо ам – цамхаг, уурхайчдын хувцас солих байр, оффисууд, сургалтын 

байгууламж,  компрессорын станц,  агааржуулалтын сэнснүүд хүйтэн/халуун дулаан 
сэлгэгчүүд, уурын зуухнууд, цахилгааны дэд станц, аваарын цахилгаан станц болон агуулах 

• Гуравдугаар босоо ам –агааржуулалтын сэнснүүд хүйтэн/халуун дулаан сэлгэгчүүд 
• Дөрөв болон тавдугаар босоо ам – хүзүүвч болон агааржуулалтын сэнснүүд  

Газрын доор оффисууд, засварын хэсгүүд, агуулах, тэсрэх материалын агуулах болон туслах 
үйлчилгээний байрнууд үлдсэн байна.  

6.3. Ил уурхайн зураг тооцоо ба үйлдвэрлэл 

6.3.1. Ил уурхайн зураг тооцоо 

Зураг тооцоогоор ил уурхайг 650 метр гүнд хүртэл олборлолт хийх бөгөөд эзлэх талбай 500 га байна. 

6.3.2. Зураг тооцооны үндсэн үзүүлэлтүүд 

Ил уурхайн ерөнхий шалгууруудад дараах голлох үзүүлэлтүүд хамаарна. Үүнд:  

• Доголын огтлох хэсгийн дундаж өргөн   150 м 
• Экскаваторын орлын хамгийн бага өргөн  40 – 50 м 
• Доголын өндөр      15 м 
• Хамгаалах тавцангийн өргөн    7.0 – 11.5 м 
• Доголын хажуугийн налуу өнцөг (усыг нь шүүрүүлсэн догол гэж үзнэ) 

o өгөршсөн чулуулагт     65 0  
o өгөршөөгүй чулуулагт     750   

• Уурхайн хажуугийн налуу өнцөг (ерөнхий налуу) 400 – 500 

6.4. Материал зөөвөрлөх болон баяжуулах байгууламжууд 

Ил уурхайгаас хүдрийг анхдагч бутлуурт зөөвөрлөн хүргэнэ. Харин далд уурхайгаас гарах хүдрийг 
уурхайн босоо амны орчимд байрлах хүдэр түр хадгалах хэсэгт  буулгаж улмаар газрын дээрх 
конвейероор дамжуулан баяжуулах үйлдвэрийн дэргэдэх том ширхэгтэй хүдэр хадгалах байранд 
хүргэнэ.  Савласан баяжмалыг хүнд даацын автомашинд ачиж Хятадын төмөр замын дамжуулан ачих 
өртөөнд хүргэнэ.  

Материал зөөвөрлөлт болон баяжуулах үйлдвэртэй холбоотой газрын дээрх байгууламжуудад анхдагч 
бутлуур, газрын дээрх конвейер, том ширхэгтэй хүдрийн агуулах, хайрган бутлуур болон конвейерийн 
галлерейнууд, баяжуулах хэсэг, баяжмалын агуулах, баяжмал хатаагч (усгүйжүүлэх), цахилгааны 



ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

Төслийн No: 172472 
Боловсруулсан огноо: 2014 оны 4-р сар                 54 

байгууламжууд, урвалж хадгалах хэд хэдэн барилга,  шахуургын байгууламжууд зэрэг байгууламжууд 
багтана. 

6.5. Барилга, газрын дээрх дэд бүтэц 

6.5.1. Ерөнхий барилга байгууламжууд 

Орон сууцны байгууламжууд 

Төслийн талбай дахь орон сууцны байгууламжууд нь ойролцоогоор 3,500 хүний багтаамжтай, урьдчилан 
үйлдвэрлэж бэлтгэсэн угсармал хийцтэй, нийтийн зориулалттай байр байна.  Кемпийн  хоолны газар, 
угаалгын газар, барилгын ажиллагсадад зориулан барьсан оффисийн угсармал барилгууд, гал унтраах 
хэсэг болон эмнэлгийн яаралтай тусламжийн хэсэг зэргийг хамруулан одоогийн байгаа барилгын 
ажиллагсадын кемпийг аль болох удаан хугацаагаар ашиглана. 

Хүнд даацын автомашины засварын цогцолбор  

Хүнд даацын автомашины засварын цогцолбор нь ойролцоогоор 4 га газрыг хамарна. Энэ талбайд 
задгай талбайнууд (outdoor facilities), ил уурхайн машин, тоног төхөөрөмжүүдийг засварлах, үзлэг 
үйлчилгээ хийх, сэргээн засварлахад шаардлагатай байгууламжийн зориулалттай, өөрөөсөө метал 
хийцтэй, урьдчилан үйлдвэрлэж бэлтгэсэн угсармал хийцтэй гурван барилга, сэлбэг хэрэгсэл болон нэг 
удаагийн хэрэглээний материал хадгалах талбай, захиргааны байр байна.   

Захиргааны барилгууд  

Захиргааны барилга нь үйлдвэрийн бүх ажилтнуудын гол төв оффис байна. Барилгыг шаардлагатай бүх 
холбооны хэрэгслээр тоноглох бөгөөд төслийн талбайн мэдээллийн төв байна. Захиргааны барилга нь 
урьдчилан зураг тооцоог гаргасан, метал хүрээтэй,  нийтдээ 5,000 м2 талбайтай, хоёр давхар байшин 
байна. Барилгыг агааржуулалтын системээр зун сэрүүцүүлж, өвөл халаана.  

Түүнчлэн төслийн талбайд  урьдчилан үйлдвэрлэж бэлтгэсэн угсармал хийцтэй дугуйт зөөврийн оффис 
нэмж барина.  

Уурхайчдын хувцас солих байр  

Уурхайн хувцас солих байр нь талбайн бүх ажиллагсадыг ажлын хувцас солих болон усанд орох 
боломжоор хангах үндсэн зориулалт бүхий төвлөрсөн, байнгын ажиллагаатай байгууламж байна. 
Түүнчлэн энэ байгууламжид оффис/хурлын өрөө, угаалгын үйлчилгээний болон онцгой байдлын үед 
цуглах өрөөнүүд байна. Хувцас солих өрөөнүүд нь хамгийн олон тоотой нэг ээлжийн ажиллагсадад 
бүрэн үйлчлэх буюу ойролцоогоор 1,200 ширхэг сараалжин төмрөөр хийсэн хувцасны шүүгээтэй, урт 
вандан сандлууд бүхий талбайтай, шүршүүр болон бие засах өрөөнүүдээр тусгаарлагдсан байна.   

Орох хаалганы байр   

Оюу Толгойн уурхайн хамгаалалтын албаны хяналтын үндсэн цэг болох хойт талын орох хаалганы 
цогцолборыг уурхайн эзэмшил талбайн хойд хязгаарт байгуулна. Хамгаалалтын энэ цогцолбор нь 
хамгаалалт болон хангамжийн шалган өнгөрүүлэх цэг, нийт талбайн хяналтын хэрэгслүүд болон гал 
унтраах байгууламжууд бүхий давхар байшин байна.  

Агуулахууд 

Ашиглалтын үеийн талбайн үндсэн агуулахуудад баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн эд ангиуд, 
сэлбэг хэрэгсэл, чухал шаардлагатай труба хоолой болон хавхлагуудыг хадгалах ба  халаалтын системтэй 
байна.  
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Эмнэлэг  

Оюу Толгойн эмнэлгийн барилга нь өвчтөнийг явганаар болон түргэн тусламжийн машинаар хүлээн авах 
боломжтойгоор баригдсан байна. Барилга нь хүлээн авах хэсэг, оношлогооны төхөөрөмж бүхий зөвлөгөө 
өгөх оффис, сэхээн амьдруулах/эмчилгээний ор хоёр, өвчтөн хэвтүүлэх ор хоёр болон эмийн сантай 
байна.  

Гал унтраах станц  

Гал унтраах станц нь агуулахын бүрэлдэхүүн хэсэгт байрлана. Төвлөрсөн шахуургууд бүхий гал унтраах  
усны тусгай шугамыг үндсэн кемпэд гарсан томоохон галыг унтраахад ашиглана.  

Уурын зуух  

Нүүрсээр галладаг төв уурын зуухнаас гарах халуун усаар баяжуулах үйлдвэрийн газрын дээрх бүх 
байгууламжуудыг халаана. Халуун ус нь эцсийн хэрэглэгчдийг дулаанаар хангахын тулд эргэлтийн үндсэн 
гогцоо шугамаар шахагдан төрөл бүрийн хоёрдогч эргэлт болон халаалтын гогцоонууд, халуун ус/гликол 
дулаан сэлгэгчүүдэд бүрэн хүрч буцаж сэлэгдэнэ. Энэ уурын зуухыг нүүрсээр ажилладаг дулааны 
цахилгаан  станцаар солино.  

 Дээж хадгалах байгууламж  

Урьдчилан боловсруулсан зураг тооцооны дагуу баригдах метал каркас болон бүрхэвчтэй байранд 
өрөмдлөгийн дээжийг хадгална.  

Засварын газрууд  

Төслийн талбайд автомашины засвар үйлчилгээний хэд хэдэн газар байна. 

6.5.2. Төслийн талбайн орох гарах гол замууд 

Төслийн бүтээн байгуулалтанд зориулж Хятадаас Оюу Толгой хүрэх одоогийн байгаа 105 км автозамыг 
засан сайжруулна. (лавлагаа.9) Төслийн талбайд хүрэх засч сайжруулах автозамд Монгол улсын Гашуун 
сухайт дахь гаалийн байгууламжийг Хятад улсын гаалийн Ганц модны байгууламжтай холбох замууд 
багтана.  

Ханбогд сум хүрэх хайрган замыг барьж дууссан. Оюу Толгой төсөл уурхайн хажуугаар гарч төслийн 
талбайг тойрон Ханбогд сумын төв болон түүнээс цааших хэсэгт хүрэх нийтийн зориулалттай тойруу 
автозам барихаар төлөвлөж байна. 

6.5.3. Төслийн талбайн доторх замууд 

Төслийн талбайн  дотор жижиг машин болон ачаа тээврийн машин зорчих ойролцоогоор 26 км урттай 
ердийн автозамыг Монгол улс, олон улсын болон Америкын мужуудын зам тээврийн удирдах 
ажилтнуудын холбооны (AASHTO) стандартуудын дагуу барина. (лавлагаа.9) Энэ замд ус нэвтрүүлэх 
сувгууд, голын хөндлөн гарам нэг, замын хөндлөн уулзвар гурав байна.  Замуудыг хайргаар хучиж 
тэгшилнэ. Зам хажуу талаараа үерийн ус зайлуулах суваг шуудуутай байна.  

Баяжуулах үйлдвэрээс усны өрөмдмөл цооногуудад хүрэх 70 км хайрган хучилттай үйлчилгээний 
зориулалттай автозам байна. Уурхайн хэсэг дэх тээврийн замуудыг уурхайн зураг тооцооны нэг хэсэг 
болгон боловсруулна. 
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6.5.4. Цахилгаан эрчим хүчний хангамж ба түгээлт 

Уурхайн ашиглалтын үед цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээ ойролцоогоор эхний үед 200 мВт байх бөгөөд 
урт хугацааны хувьд 310 мВт хүрч нэмэгдэнэ.(лавлагаа.9) Уурхайн ашиглалт болон аюулгүй ажиллагаанд 
цахилгаан эрчим хүчний найдвартай бөгөөд тогтвортой хангамж онцгой ач холбогдолтой байх болно.   

Одоогийн төлөвлөгөөнд  Оюу Толгой төслийг уурхайн ашиглалтын дөрөв дэх жил хүртэл цахилгаан 
эрчим хүчээр хангах Хятадын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Баянхангай болон Монгол Улсын Оюу 
Толгойн уурхайг холбосон 220 кВт-ийн 170 км урт цахилгаан дамжуулах шугамтай байхаар тусгасан 
байна.  

Урт хугацааны цахилгаан эрчим хүчийг төслийн талбай гадна барих нүүрсээр ажилладаг цахилгаан 
станцаас хангана. Энэ цахилгаан станцын нийт суурилсан хүчин чадал  ойролцоогоор 600 мВт байна. 
Цахилгаан эрчим хүчний хангамжийн систем нь 220 кВт-ийн гурван дэд станцтай байна. Цахилгаан станц 
нь нүүрсний агуулахуудтай байхаар төлөвлөгдсөн.  

Цахилгаан станцад  эвдрэл, саатал гарах үед цахилгаанаар хангах аваарын дизель станц байна. 

6.5.5. Ил болон далд  шугам сүлжээ 

Газрын дээр ил байх шугам сүлжээнд цахилгааны шугамууд, галын усны шугам, холбооны шугам болон 
цамхагууд түүнчлэн бусад байгууламжууд хамаарна.  

Газрын доор далдлагдсан байх үйлчилгээний шугам сүлжээнд цэвэр ус, гал унтраах ус, хэрэглээний ус, 
бохир ус, буцах усны болон цэвэршүүлсэн усны шугамууд хамаарна. 

6.5.6. Уурхайн талбай тойрсон гадна хашаа 

Төслийн нийт талбайг  уурхайн эзэмшил хэсгийг тойрсон,  орох, гарах хаалга нь хамгаалалтын хэсэгтэй 
хашаагаар хүрээлнэ. Хашаа нь шонтой, шонгуудыг  холбосон бүдүүн сараалжин тор бүхий ердийн 
хийцтэй,  ойролцоогоор 2 м өндөр байна. Зарим дэд бүтцийн тусгайлсан байгууламжуудад  
хамгаалалтын нэмэлт хашаа шаардлагатай байж болно. 

6.5.7. Элс хайрга олборлох талбай ба хайрганы карьер 

Элс, хайрга олборлох талбай нь  төслийн талбайн хойт талд оршино. 

6.6. Ус хангамж, хадгалалт, ус цэвэршүүлэлт 

Эрс тэс уур амьсгалын улмаас энэ бүс нутагт ерөнхийдөө ус ховор байдаг. (лавлагаа.9)  Иймд усны 
менежемент нь уурхай байгуулалтын нэг томоохон бүрдэл хэсэг бөгөөд усны нөөцийг ашиглах, 
хамгаалахад томоохон дэд бүтэц байгуулах шаардлагатай юм. Оюу Толгой ХХК-ийн боловсруулсан уулын 
ажлын төлөвлөгөөгөөр  нэг тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулагдах усны хэрэглээ дэлхийн ижил 
төрлийн бусад уурхайнуудтай харьцуулахад хамгийн бага байхаар байна. Уурхайн усны менежментийн 
дэд бүтцэд дараах байгууламжууд хамаарна. Үүнд:  

1. Ус  хангамжийн цооногууд 
2. Ус түгээх шугам хоолой 
3. Нөөц цэвэр усны цөөрөм 
4. Баяжуулах үйлдвэрийн нөөц ус хадгалах нөөцлүүрүүд  
5. Цэвэр ус хадгалах нөөцлүүрүүд 
6. Ил уурхайг хүрээлсэн ус шүүрүүлэх цооногууд 
7. Үерийн ус хуримтлуулах цөөрмүүд 
8. Голын гольдролын чиглэл өөрчлөх байгууламжууд 
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6.6.1. Ус хангамж, дахин ашиглалт 

Хүдэр баяжуулахад шаардлагатай үйлдвэрлэлийн зориулалттай ус болон уурхайн ерөнхий үйл 
ажиллагаанд хэрэглэх усыг Гүний хоолойн уст давхрагаас төслийн талбай хүртэл шахуургаар татах гүний 
усаар голчлон хангана.  

Гүний хоолойн уст давхрага нь төслийн талбайгаас зүүн хойш ойролцоогоор 35 – 70 км сунаж тогтсон 
байдаг. Төслийн одоогийн тооцоолж буй 900 л/сек усны хэрэгцээг тус уст давхрагад өрөмдсөн гүний 
усны 28 цооног бүхий талбайгаас 900 мм-ийн голчтой, ойролцоогоор 70 км урт шугам хоолойгоор 
дамжуулан татаж хангана. Зураг 6-2-т цооног өрөмдсөн талбайн байршил болон энэхүү талбайн 
уурхайгаас алслагдсан байдлыг харуулсан.  

Усыг нийт 400,000 м3 багтаамж бүхий, нөөцийн цэвэр ус хадгалах зориулалттай хиймэл цөөрөмд 
шахуургаар шахна. Хиймэл цөөрмийн үүрнүүдээс усыг шугам хоолойгоор өөрийн урсгалаар нь урсгаж 
төслийн талбайд хүргэнэ.   

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай усны бусад эх үүсвэрт уурхайд орж тогтох борооны ус, уурхайн ус 
шүүрүүлэлтээс гарах ус, хаягдал хадгалах байгууламжийн эргэлтийн болон шүүрэлтийн ус, түүнчлэн далд 
уурхайгаас шахаж зайлуулах ус хамаарна. 
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Зураг 6 – 2 : Гүний хоолойн цооногуудын талбайн байршил 
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6.6.2. Ус хадгалалт ба цэвэршүүлэлт 

Гүний хоолойн цооногоос татсан  усыг цэвэршүүлж ундны болон ахуйн хэрэглээний усны стандартад 
хүргэн цэвэршүүлж, савлах байнгын үйлдвэрийг барьж байгуулсан.  

Ус цэвэршүүлж, савлах үйлдвэрийн барилгын нэг хэсэгт боловсруулаагүй/галын ус хадгалах сав хоёр, 
ахуйн хэрэглээний усны сав хоёр, кемпийн гал унтраах усны шахуургын станц болон ахуйн хэрэглээний 
усны шахуургын станцуудыг байрлуулсан байна. Боловсруулаагүй/галын ус хадгалах савнууд тус бүр 400 
м3, нийтдээ 800 м3 багтаамжтай усан сантай бөгөөд үүнд 324 м3 –ийн багтаамжтай гал унтраах 
зориулалттай тусдаа усан сан хамаарна.  Ахуйн хэрэглээний усны хоёр усан сангийн нийлбэр багтаамж 
800 м3 болно.  

Ус цэвэршүүлж, савлах үйлдвэрийн барилгын бусад хэсэгт ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, савласан ус хадгалах 
байр, лаборатори/оффис, химийн бодис хадгалах байр байрлана. Хаягдал усыг  энэ өрөөнд байрлах 
тусгай зориулалтын шахуургын станцаар  бохир усны системд автоматаар , байнга шахаж зайлуулна.  

Ундны зориулалттай усыг  ундны усны чанарын  Монгол улсын стандарт болон Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагын удирдамжийн шаардлагыг хангасан байхаар цэвэршүүлнэ. Гүний хоолойгоос татсан усыг 
тус үйлдвэрт дозолж, элс шороог шүүж, карбон шүүгч,  микро шүүгчээр шүүж, урвуу осмосын аргаар 
цэвэршүүлэн, ультра ягаан туяагаар ариутгаж, халваргүйжүүлэлт хийсний дараа савлана.    

Ахуйн зориулалттай усыг угаалга, цэвэрлэгээ, жорлонгийн татуургын ус зэрэгт ашиглана. Ахуйн 
зориулалттай усыг унданд хэрэглэхгүй хэдий ч  шугам хоолойгоор дамжуулан төслийн талбайгаар 
түгээхийн өмнө ундын усанд тавигдах стандартын хэмжээнд цэвэршүүлсэн байна.  

Гал унтраах ус хадгалах танкуудыг баяжуулах үйлдвэр, шахуургын станцуудад суурилуулах ба галын усны 
үндсэн шугам хоолойноос тэжээгдэх төвлөрсөн хавхлагуудыг төслийн талбайн голлох хэсгүүдэд  угсарч 
байрлуулна. 

6.7. Үйлдвэрийн болон ахуйн хог хаягдлын менежемент 

6.7.1. Хог хаягдлын менежментийн төв 

Оюу Толгойн уурхайг байгуулах болон ашиглах үед бий болох хог хаягдлыг Монгол улс болон олон улсын 
хууль журмын дагуу цуглуулж, устгана. Хог хаягдлын менежментийн төвд аюулгүй хог хаягдал булшлах 
хэсэг, булсан хог хаягдлаас шүүрэх шингэний менежментийн хэсэг болон хог хаягдал шатаах хэсэг 
хамаарна. Хог хаягдлын менежментийн төв нь аюулгүй хог хаягдал булшлах гурван нүх, хог хаягдлаас 
шүүрсэн шингэнийг ууршуулах гурван хиймэл цөөрөм болон зургаан ширхэг стандартын чингэлэг бүхий 
иж бүрэн шатаах зуухаас бүрдэнэ.  (лавлагаа.16)   

Хог хаяж булшлах газар нь хамгаалалтын геотекстил материалан хучилттай шавар- геомембран нийлмэл 
доторлогооны системтэй байна. Эрүүл ахуйн болон үзэгдэх байдлын шаардлагыг  хангах үүднээс ил 
гарсан хогийг тогтмол шороо чулуугаар хучиж байх ба хамгаалалтын хашаагаар тойруулан хашна.  

Шүүрсэн бохир усыг хуримтлуулж, өөрийнх нь урсгалаар зэргэлдээх хиймэл цөөрөмд нийлүүлнэ. Хиймэл 
цөөрөм нь хиймэл далантай, тусгайлан засаж бэлтгэсэн  чулуулгийн гадаргуу дээр дэвссэн шавар- 
геомембран нийлмэл доторлогооны бүрэн системтэй байна. Оюу Толгой төслийн талбайн орчны уур 
амьсгал хуурай учраас хог хаягдлыг булж устгахад ямар нэгэн өөр боловсруулалт шаардлагагүй.  

Шууд булж устгаж болохгүй бага хэмжээний хог хаягдал, хаягдал тос болон бусад шатамхай материал 
гарах бөгөөд янз бүрийн хог хаягдлыг шатаахад зохих ёсоор устах, саармагжуулах эсвэл ууршуулах, олон 
улсын стандартын дагуу баригдаж, ашиглагдах шатаах байгууламжид шатаана. Шатаасан хог хаягдлын 
үнсийг хог хаях нүхэнд хийж булна. Шатаах эсвэл булж устгахад тохиромжгүй аюултай хог хаягдлыг 
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төслийн талбайгаас гадагш зөөвөрлөн, хог боловсруулах, дахин боловсруулах эсвэл хог устгах зохих 
байгууламжид хүргэнэ. 

6.7.2. Хаягдал ус цэвэршүүлэх үйлдвэр 

Хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламжуудын зураг тооцоог төслийн талбайд ажиллах хүчний тооноос 
хамааруулан бодож боловсруулна. Төслийн талбайд бий болох бүх бохир усыг биологийн механик 
идэвхжүүлэлтэд зориулсан үйлдвэрт  багцийн дараалалтай реактор (sequencing batch reactor) ашиглан 
тээвэрлэж хүргэнэ.  

Цэвэршүүлсэн бохир усыг байгалийн цэвэр усны нөөцөөс ашиглах хэрэглээг  бууруулахын тулд 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд дахин ашиглана. Бохир ус цэвэршүүлэхэд гарсан лагийг хадгалах 
саванд хүчилтөрөгчийн тогтворжуулалтанд оруулснаар цаашид боловсруулалт хийх шаардлагагүй болно.  
Үүний дараа усыг нь шавхсан лагийг хог хаягдлын менежментийн төвөөс гаргаж зайлуулах эсвэл 
боломжтой газруудад ургамалжуулах үйл ажиллагаанд ашиглаж болно.  

6.8. Химийн бодис ба шатахуун хадгалалт 

6.8.1. Шатахуун хадгалалт 

Уурхайн олборлолтын үед ашиглах дизель түлш хадгалах болон түгээх байгууламж дөрөв байна. Эдгээр 
байгууламжуудад  суудлын жип төрлийн хөнгөн тэрэгнүүд, ачааны машинууд, автокранууд болон 
уурхайн талбайн ерөнхий зориулалтын ачааны машинуудыг шатахуунаар хангах зориулалтын бензин 
хадгалах савнууд, дизель түлш хадгалах савнууд түүнчлэн бага хүхэртэй дизель түлш болон дизель 
цахилгаан станцын дэргэдэх дизель түлшний савнууд хамаарна. 

6.8.2. Химийн бодисын (аюултай болон аюулгүй бодисын) хадгалалт 

Төслийн нийт талбайн хэд хэдэн барилга болон байрлалд химийн бодисуудыг хадгална гэж үзэж байгаа 
болно.  Голлох байршлуудад  аливаа засвар үйлчилгээний хэсэг эсвэл машин засвар үйлчилгээний 
хэсгүүд хамаарна. Уурхайн олборлолтын явцад аюултай бодисын менежментэд хамаарах сөрөг 
нөлөөллийн голлох эх үүсвэрүүдэд химийн болон бусад аюултай материалууд гэнэтийн тохиолдолоор 
асгарч гоожин хүрээлэн буй орчинд хаягдах, ажиллагсад гэнэтийн тохиолдолоор асгаж орчныг 
бохирдуулах  болон эдгээр материалууд  шатах, тэсрэхтэй холбоотой эрсдлүүд багтана. 

6.9. Уурхайн хаягдал чулуулгийн менежмент 

6.9.1. Уурхайн хаягдал чулуулгийн овоолго 

Уурхайн ашиглалтын нийт  хугацаанд 1.4 тэрбум тонн хаягдал чулуулаг, 1.4 тэрбум тонн баяжуулалтын 
хаягдал үүснэ гэж тооцоолсон. (лавлагаа.4).  Уурхайн хаягдал чулуулгийг ил уурхайг шууд тойрсон 
хаягдал чулуулгийн овоолгуудад зөөвөрлөж асгах бөгөөд зарим хэсгийг баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал 
хадгалах байгууламжийн далан байгуулахад ашиглана. Эдгээр байгууламжуудын уурхайн хаалтын үеийн 
байршлыг Зураг 6-3 –т харуулсан. Хаягдал чулуулгийг тэдгээрийн геохимийн болон гадаргын налуу үүсгэх 
шинж чанараар нь ялгаж овоолох ба хүчиллэг чулуулгийн урсацын урт хугацаанд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл 
болон аюулыг хамгийн бага хэмжээнд байлгахад чиглэсэн менежментийг хэрэгжүүлнэ. Уурхайн 
ашиглалтын хугацаанд авч үзэх шаардлагатай хоосон чулуулгийн овоолгын зураг тооцооны шалгуурыг  
Хавсралт H-д  нэгтгэн оруулсан.  
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Зураг 6-3: Уурхай хаагдах  үеийн хоосон чулуулгийн овоолгуудын ерөнхий байршил 

 

Уурхайн блок модельд барилгын үйл ажиллагаанд ашиглах уурхайн хоосон чулуулгийг кодолж ялгасан 
бөгөөд хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг (NAF) ба хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийг (PAF) хоосон чулуулгийн 
өөр өөр овоолгуудад ялгаж овоолохын тулд үүнийг нарийн хянана. Баруун (хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг) 
овоолго, өмнөд (хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг) овоолго, баяжуулалтын хаягдлын овоолго(хүчил 
үүсгэдэггүй чулуулаг) болон ялгарч хуримтлагдсан исэлдсэн материалын (SOM) (уламжлалт байдлаар 
хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг гэж үздэг) овоолгын зураг тооцооны шалгууруудад дараах зүйлс 
хамаарна. Үүнд:  

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн овоолгын нэг хэсэг нь Ундай голын ус урсдаггүй жалган дээр 
байрлана. Энэхүү жалганы элс,  хайрга нь үүсэл гарал болон текстурын хувьд хүчил үүсгэх шинж 
чанаргүй тул ухаж зайлуулж, барилгын материалд ашиглана. Ухсан хэсэгт хүчил үүсгэдэг 
чулуулгийг овоолохын тулд түүний доор хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийн 3м зузаан ул үетэй байна.  

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн овоолгын Ундай голын ус урсдаггүй жалганаас гадагш 
хэсгүүд нь нэвчилт багатай ул чулуулаг эсвэл цэрдийн үеийн шавар дээр байрлана.  Хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн овоолгын эдгээр хэсгүүдэд хүчил үүсгэх боломжгүй чулуулгийн үндсэн 
давхрага үе шаардлагагүй.  

• Баяжуулалтын хаягдлын байгууламжийн далан барихад тохирох хүчил үүсгэх боломжгүй 
чулуулгийг ил уурхайн зүүн талд (Баяжуулалтын хаягдлын байгууламжийн овоолгод) овоолох 
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эсвэл хоёр дахин зөөвөрлөхгүй байхын тулд баяжуулалтын хаягдлын байгууламжид шууд 
зөөвөрлөн хүргэнэ.  

• Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгатай налуунуудыг хучих хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хангах; Энэ 
ашиглалтын хугацаанд хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн гадна хэсэг дээр зохих хэмжээний 
зузаантай хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хучилт хийнэ гэж үзэж байгаатай холбоотой.  

• Уурхайн хөрс хуулалтаас гарах чулуулгийн овоолгууд нь 30 метрээс дээшгүй өндөртэй байна. 
Овоолгын хажууг шаталсан хэлбэртэй байгуулах бөгөөд овоолгын доод болон дээд ирмэгийг 
холбосон ерөнхий налууг  22 хувиас (2.5H:1V) ихгүй өнцөгтэй байхаар тэгшилж засна. Овоолгын 
хажууг хотгор хэлбэрийн гадаргатай байхаар төлөвлөсөн бол овоолгын  доод  үеийн налуу  18 
хувь эсвэл үүнээс бага байхаар шинээр хүрээлж болохуйцаар доголын өргөнүүд нь ялгаатай 
байж болно.  Гэхдээ овоолгыг шинээр хүрээлсний дараа дээд үеийн налуунууд нь 26 хувиас (2:1), 
овоолгын хажуугийн ерөнхий налуу 2.5:1 –ээс хэтрэхгүй байна. Гадна налуугийн энэхүү зураг 
тооцоо нь овоолгыг шинээр хүрээлэхийн тулд шилжүүлэн зөөвөрлөх материалын хэмжээг 
багасгах бөгөөд түүнчлэн уурхайн ашиглалт болон уурхайн хаалтын дараах геотехникийн 
тогтворжилтыг хангана.  

• Овоолгын тогтворжилтын шалгуур болон байгалийн үзэмжид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
багасгахад үндэслэн хоосон чулуулгийн овоолгуудын өндрийг тодорхойлно.  

• Овоолгын чулуулгийн суулт, хажуугийн өнцгийн налалтад Ундай голын үерийн ус тархах хэсэг  
болон автозам зэрэг дэд бүтцийн бусад байгууламж  өртөхөөргүй байлгахын тулд овоолгын 
хамгийн доод үеийн доод хормойны гадуур хангалттай хэмжээний хамгаалалтын зурвас талбай 
үлдээнэ. Ийм зурвас талбайн өргөн 30м өндөртэй овоолгын хажууг 2.5:1 налуутайгаар шинэчлэн 
хүрээлэхэд  ерөнхийдөө 24 метрээс багагүй шаардлагатай.  

• Нэвчсэн усыг цуглуулах системүүд  болон баяжуулалтын хаягдлын байгууламжыг тойрсон 
замуудыг  хамгаалахын тулд  хаягдал хадгалах байгууламжийн доод ирмэг  болон хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн овоолгын доод ирмэгийн хооронд 80 метрийн өргөнтэй хамгаалах 
зурвас байгуулна.  

• Овоолго дээр чулуулгийг автомашинаар асгаж буулгах үед чулуулаг унаж өнхрөх нөлөөллөөс 
хамгаалалхын ойролцоох дэд бүтэц болон ашиглаж байгаа чулуулгийн овоолгын хооронд 
хамгаалалтын тавцангуудыг байгуулна.  Эдгээр тавцангууд нь түүнчлэн ил уурхайн ус татах бүс 
дотор contact water remains –ийг бий болгох овоолгыг хүрээлсэн шүүрүүлэх  тавцангийн үүргийг 
гүйцэтгэж болно. 

6.9.2. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж 

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн ерөнхий тодорхойлолт  

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн нэг болон хоёрдугаар үүрнүүдийн ТЭЗҮ-ний одоогийн 
зураг төсөл нь  2км х 4 км талбайг эзлэх эхний хоёр үүрт зориулсан 70 метр хүртэл  өндөртэй шороон 
далангаас бүрдэнэ. Зураг 6-6-г үз.  

Одоогийн зураг төслөөр тодорхойлсон баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн 2039 оны эцэс 
хүртэлх төслийн багтаамж болон хаягдал хүлээн авах хүчин чадлыг Зураг 6-4 болон Зураг 6-5 –д үзүүлсэн. 
Баяжуулалтаас гарах одоогийн хаягдлын хэмжээ 1.4 тэрбум тонн бөгөөд харин хоёр үүр бүхий 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн одоогийн зураг төслөөр энэ  нь  уурхайн ашиглалтын 
эхний 15 жилд бий болох 720 сая тонн хаягдлыг хадгалах боломжтой.  Уурхайн цаашдын ашиглалтын 
дагуу хаягдал хадгалах байгууламжийг өргөтгөх шаардлагатай.  

Оюу Толгой компани 2055 он хүртэлх хугацаанд уурхайн ажиллагааг хангах баяжуулалтын хаягдлын 
гурван үүр нэмж байгуулан, нийтдээ 5 үүртэй болох байршлын өөр хувилбар бүхий  зураг тооцоог 
боловсруулж байгаа болно.  Зураг 6-7 –г үз.  
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Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийг өргөтгөснөөр нийтдээ 1,5 тэрбум тонн баяжуулалтын 
хаягдал хадгалах боломжтой болно гэж тооцоолж байна. Хаягдлын байгууламжийг зүүн, хойт, зүүн өмнө 
хэсэгрүү  эсвэл эдгээр бүх чиглэлд өргөтгөхөөр судалж  үзэж байна. Одоогийн байдлаар хаягдлын 
байгууламжийн өргөтгөлийн зураг тооцоог ТЭЗҮ-ний түвшинд хийгээгүй байгаа бөгөөд үүнийг хаягдал 
хадгалах нэг болон хоёрдугаар үүрний ашиглалтын явц дахь туршлагад үндэслэн гүйцэтгэхээр 
хойшлуулаад байна. Энэ хугацаанд олж авах туршлагыг баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн 
өргөтгөлийн дараагийн зураг тооцоонд  тусгана.  

Зураг 6-4   Уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд гарах баяжуулалтын хаягдлын одоогийн тооцоот 
хэмжээ  

 

Зураг 6-5    Баяжуулалтын хаягдал гарах тооцоот хэмжээ  
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Зураг 6-6. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн нэг болон хоёрдугаар үүрийн зохион байгуулалт 



ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

Төслийн No: 172472 
Боловсруулсан огноо: 2014 оны 4-р сар                 65 

Баяжуулалтын хаягдлыг баруун талын далангаас нийлүүлэх бөгөөд хур борооны усыг ус сэргээлтийн 
цөөрмийн зүг урсах, хаягдал хатаж, хагарах болон усны гаралтыг нэмэгдүүлэхийн дэд үүрүүдэд хаягдлыг 
ээлжлэн хаяна.  Усны алдагдлыг бага байлгах нь  зураг тооцооны нэг чухал шалгуур тул ус сэргээлтийн 
цөөрмийн хучих талбайг хязгаарлаж  усны ууршилтыг  багасгах зорилгоор хаягдлыг дэд үүрнүүдэд 
ээлжлэн нийлүүлж байгаа болно.  

Нийлүүлэгдсэн хаягдлын усыг  80м х 400м-ийн талбай бүхий ус сэргээх цөөрмөөс баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн зүүн хэсэгт хуримтлуулна. Усыг хөвөгч тавцан дээрх шахуургаар буцааж 
баяжуулах үйлдвэр рүү шахаж дахин ашиглана.  

Үүр бүр нь 100 га талбайтай дөрвөн дэд үүрүүдэд баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн уртын 
дагуух далангаар хуваагдана. Хаягдал нь баруун далангаас эхлэн дэд үүр бүрт ойролцоогоор 1,5 сарын 
хугацаанд  хуримтлагдах бөгөөд үүний дараа зэргэлдээх дэд үүрэнд хаягдал хуримтлагдана. Далангууд 
эсвэл “таслагч дэлнүүд” нь хаягдлын идэвхтэй хатаах талбайг нэг дэд үүрэнд агуулна. Хаягдлууд нь дэд 
үүр бүрт ойролцоогоор жилд хоёр удаа хуримтлагдана.  

Энэ зохион байгуулалтын зорилго нь шинэ хаягдлын хатаах талбайг багасгах бөгөөд ингэснээр усны 
ууршилтын алдагдлыг хязгаарлана. Хаягдлын дээгүүр хөвсөн ус зүүн далангийн идэвхтэй хатаах 
талбайруу урсана. Эндээс ус нь эдгээр хоёр үүрийн хооронд орших ус сэргээх цөөрөм рүү даланг даган 
урсана.  

Баяжуулалтын хаягдлыг хатаах талбай нь хаягдал хуралдах цэгээс ус сэргээх цөөрмийн чиглэлд дунджаар 
1 хувийн налуутай байна. Түүнчлэн баяжуулалтын хаягдлын анхдагч хурдас нь 1.4 тн/м3 хуурай 
нягтаршилтай байх ба эцсийн нягтаршил 1.5 тн/м3 болно гэж үзсэн. 
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Зураг 6-7: Баяжуулалтын хаягдлын ерөнхий зохион байгуулалтын зураг (Үүр 1-5) 
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Далангийн зураг тооцоо ба барилга байгуулалт  

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж нь баяжуулалтын хаягдал хадгалахад зориулагдсан 
шороо болон чулуулгаар барьсан хиймэл хашлага далангаас бүрдэнэ. Эхний үед хашлага даланг 
орон нутгийн түгээмэл тархалттай шороо чулуун материал болон шавар ашиглан байгуулж 
эхлэнэ.  Түүнчлэн шавран материалыг үндсэн бүс болон доод хэсгийн ус шүүрэх боломжтой 
доторлогоонд ашиглана. Хашлага далан нь 70 хүртэл метрийн өндөртэй байх бөгөөд  
баяжуулалтын хаягдал хуримтлагдах ялгаа болон далангийн үүр тус бүрийн  хүрээний дагуух 
усны менежментийн горимд үндэслэн Зураг 6-12 болон Зураг 6-13 – т зүсэлтээр үзүүлсэн 
хөндлөн огтлолуудын аль нэг хэлбэрийг ерөнхийдөө үүсгэсэн байна. Үүнд: а) дахин ашиглах усны 
сангийн хөндлөн огтлол,  b) нойтон хэсгийн хөндлөн огтлол,  с) хуурай хэсгийн хөндлөн огтлол;  

KCB компани ТЭЗҮ болон ТЭЗҮ-ний зураг тооцооны геотехникийн дэлгэрэнгүй судалгааг 
гүйцэтгэсэн. Үүний дүнд баяжуулалтын хаягдлын байгууламж байрлах талбайн доод талд 
чулуулгийн дараах гурван үндсэн геотехникийн дараалсан нэгж байгааг олж тогтоосон байна. 
Үүнд: 

• Нэгдүгээр хэсэг - Түр зуурын урсгал ус, салхины гаралтай хурдас хуримтлал: Баяжуулалтын 
хаягдал хадгалах байгууламжийн хойд хэсгийг хучсан түр зуурын урсгал уснаас үүдэлтэй, 4 м 
хүртэл гүнтэй, гүехэн хурдас хэд хэдэн газар хуримтлагдсан байна. Энэ хурдас нь сайн 
шигшигдэж ялгагдсан, нарийн ширхэгтэй цэвэр элс, элсэнцэрээс бүрдэнэ. Баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн талбайн ихэнх хэсэгт  ерөнхийдөө 0.2 метрээс доош зузаантай нимгэн 
үеүд бүхий салхины гаралтай элс элсэнцэр тархсан  байна. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжийн бүх хашлага далангийн доорхи түр зуурын урсгал ус, салхины гаралтай сэвсгэр 
хурдсыг хуулж зайлуулна. Суурийн шавран суурь хэсэгт шаврын анхдагч дэл үүсгэх ба далан 
байгуулах хүрээний доод талдаа шаваргүй хэсгүүдэд 1 метрийн зузаан шавар доторлогоо хийнэ. 
Шүүрэлтийн ус болон хур борооны гадаргын усыг цуглуулах шуудуунуудыг үүрнүүдийн хүрээг 
тойруулан байгуулна. 
 

• Хоёрдугаар хэсэг- Цэрдийн шавар. Цэрдийн шаварлаг хурдас баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжийн талбайн ихэнх хэсэгт тархан, өгөршсөн чулуулгийг хучиж тогтсон байдаг. Зузаан 
нь ихэвчлэн 5 м-ээс 15 м байдаг хэдий ч 0 м-ээс 30 м хүртэл хэлбэлзэнэ. Лабораторийн 
туршилтаар энэхүү шавар нь материалын хэв гажилтыг сулруулдаг болохоо харуулсан. Учир нь 
энэ төрлийн шавар хэв гажилт явагдаж дууссаны дараа өөрийн хамгийн их бат бөхөө ихээхэн 
хэмжээгээр алддаг байна.  Цэрдийн шаварлаг хурдсын хөрвүүлсэн шингэн нэвтрүүлэх чанар нь 
ерөнхийдөө  2 х 10-7 м/с-ээс 2 х 10-8 м/с-ийн хооронд  хэлбэлзэнэ. Иймд энэ шавар өмнөх 
нэгдүгээр нэгж  үе болон гуравдугаар нэгж үе дэх өгөршсөн чулуулгийн хоорондын ус 
шүүрэлтэнд байгалийн хаалт үүсгэнэ. 

• Цэрдийн коллюв хурдас баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн талбайн баруун хэсэгт 
илрэх бөгөөд тус талбайн баруун болон хойт хэсэгт тааралдана. Цэрдийн коллюв хурдас нь 
нарийн шавар, элстэй шавар болон хайрга бүхий  гетероген холимгоос бүрдэнэ. Цэрдийн 
коллюв хурдсын нэгжийн голчлон 5 метрээс бага зузаан байгаа ба инженерингийн тооцооны 
хувьд үүнийг шавран үеийн нэг хэсэг гэж авч үзсэн. Учир нь энэ хурдасын үйлчлэл шавран нэгж 
үетэй адил байна.  

• Шавар нь дээд талын  голлох нэгдүгээр нэгж үе болон доод талын гуравдугаар нэгж үе дэх 
өгөршсөн чулуулгийн хоорондын ус шүүрэлтэнд байгалийн хаалт үүсгэнэ. Баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн талбайн зүүн өмнөд булангийн шаваргүй хэсэгт шүүрэлтийн алдагдлыг 
багасгах зорилгоор нэг метрийн зузаан нягтруулсан шавар хучаас хийнэ.  

 
• Гуравдугаар хэсэг - Өгөршсөн чулуулаг, үлдэгдэл хөрс нь цэрдийн шавар болон хөндөгдөөгүй 

чулуулагийн доор оршиж байна. 2-оос 10 метр хүртэлх зузаантай, маш шигүү бөгөөд доошлох 
тусмаа илүү барзгар. Базалтаас алеврит, риолит хүртэлх үндсэн чулуулагуудтай байна. 
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Зураг 6-8: Дахин ашиглах усан сангийн хэсэг 
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Зураг 6-9: Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж – Нойтон болон хуурай хаягдлын хэсэг 
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Хашилтын далангийн ихэнх хэсгийг уурхайн доор дурдсан төрөл бүрийн хоосон чулуулгаар 
барихаар санал болгож байгаа. Үүнд: 

• Исэлдсэн хоосон чулуулаг – энэ материал нь хаягдал болон илүү бүдүүн ширхэгтэй хоосон 
чулуулгийн хооронд тэгш хавтгай бүхий шүүлтүүрийн үүрэг гүйцэтгэнэ. Магадгүй бүдүүн 
ширхэгтэй чулуулгийг хүчтэй нягтруулах болон өргөлтийн байршлыг удирдах замаар мөхлөгийн 
хэмжээг бууруулж болох юм.  

• Хурдас чулуулаг – энэ хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийг ус зайлуулах систем байдлаар хашлага 
далангийн урсгалын доод талын сууринд буюу гадагш нэвчих ус хашлага далангийн үүртэй 
харьцах хэсэгт ашиглана.  

• Холимог хоосон чулуулаг – Ил уурхайгаас гарах хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг болон хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн аль алиныг ашиглалтын үеийн болон урт-хугацааны усны түвшингүүдээс 
дээшхи хашилт даланг барихад ашиглана.   

 
Хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийн нийлүүлэлтийн хэмжээ болон  хугацааны цагалбарыг оновчтой 
боловсруулах  нь хашилт далан байгуулахад зориулан ашиглах хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийн нийт 
хэрэглээнд нөлөөлнө гэж үзэж байна. Иймд далангийн бүсчиллийг зарим хүчил үүсгэх боломжтой 
чулуулгийн гаралттай нэгтгэн төлөвлөх нь үндсэн стратеги болно. Гэхдээ хашилт далангийн гадна 
хэсгийн хажуу налууг хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хийх ёстой бөгөөд баяжуулалтын хаягдлын ус 
хашилт далангийн хүчил үүсгэх боломжтой материалтай харьцахаас сэргийлэх арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх  шаардлагатай. Шүүлтийн бүх бүс болон базальтан хүчлага үеүдийг исэлдсэн хүчил 
үүсгэдэггүй чулуулаг болон хурдас чулуугийн нэгжүүдээр хийнэ. Хүчил үүсгэдэггүй болон хүчил 
үүсгэх боломжтой чулуулгуудыг ялгаж таних стратеги  болон хээрийн баталгаажуулалтын 
төлөвлөгөөг хоосон чулуулгийг ангилж ялгахын тулд боловсруулна. Энэ нь баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн хашилт далан байгуулах явцад хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг болон 
хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийг дээд зэргийн үр дүнтэй ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.  

Шүүрэлтийн ус болон хур борооны гадаргын усны менежмент   

Далан болон далангийн суурь хөрсөөр нэвчин гарах нийт усны хэмжээг  далангийн эцсийн 
өндөршилт дээр 20 – 40 л/сек байна гэж KCB компанийн 2011 онд гаргасан тайланд урьдчилсан 
таамаг байдлаар тодорхойлсон  байна.  Шүүрэлтийн хэмжээ далангийн өндөршилт намсахад 
багасна. Шүүрэлтийн харьцангуй бага хэмжээ нь (байгууламжийн өгөгдсөн хэмжээний хувьд) 
далангийн доод хэсгийн шаврын гидравлик дамжуулах чанар болон хаягдлын нягтрал, түүнчлэн 
хаягдлыг шахах мөчлөг болон шүүрэлтийг алдагдлыг бууруулахаар санал болгосон доторлогооны 
үр дүнгүүдээс тус бүр хэсэгчлэн  хамаарна. Түүнчлэн баяжуулалтын хаягдлын хаталтаас хамаарч 
нягтрах байдал, суурийн шавар дахь нүх сүвний нэмэлт даралт болон ачааллаас хамааралтай 
суурийн нягтрал зэрэг нэмэлт хүчин зүйлүүд нь баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжаас 
нэвчих усыг хязгаарлахад тус нэмэр болж болно. 

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийг тойруулан байршуулсан голын гольдролын 
тохируулгын шуудуу нь баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн хойт талын ус 
хуримтлагдах талбайгаас урсах хур борооны гадаргын усны чиглэлийг өөрчилнө. Энэ усны чиглэл 
өөрчлөх шуудууны зураг тооцоог 100 жилд нэг удаа тохиож болох 24 цагийн турш орох хур 
борооны хэмжээнд үндэслэн тодорхойлсон.  

Далангийн эцсийн байршлын хаяаг дагуулан ухах ус хуримтлуулах шуудуунуудыг хашлага 
далангийн хажуу налуугаас урсах хур борооны ус болон үлдэгдэл шүүрсэн усыг хэд хэдэн ус 
хуримтлуулах цөөрмүүд рүү урсгахаар барьж байгуулна. 
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6.10. Ундай голын гольдролын тохируулга 

Гадаргын усны нилээд томоохон объект болох Ундай гол нь ил уурхайн малталтын талбайг дайран урсах 
тул ус зайлуулах урсгал бий болгож,  ил уурхайг зарим үед усанд авагдахаас сэргийлж голын гольдролыг 
өөрчлөх шаардлагатай. Ус зайлуулах энэ байгууламж нь 618 км2  ус хурах талбайтай бөгөөд үүний 
ойролцоогоор 560 км2 хэсэг нь Оюу Толгойн талбайд оршино. Голын сайр нь голчлон хуурай байх 
бөгөөд ус хурах талбайн хязгаар дотор аль нэгэн орсон хур борооны улмаас үе үе их урсгалтай болдог. 
Голын сайр нь аллювал элс болон хайрганаас бүрдэх бөгөөд сайр нь уртынхаа дагуу тууз хэлбэрийн уст 
үеийг үүсгэнэ. Энэхүү уст үеийн горхи үүсгэсэн хэсгүүд нь нутгийн малчдад усны чухал эх үүсвэр болдог.  

Ундай голын газрын дээр урсгалыг газрын дээрх далангаар дамжуулан баруун өмнөд хэсэг рүү 
зэрэгцүүлэн ус зайлуулна. Зураг тооцоонд 500м3/сек хэмжээтэй үерийн усыг зайлуулах боломжтойгоор 
тооцсон. Түүнчлэн газрын дээрх урсгалаас гадна аллювал хурдас дахь газрын доорх хөрсний усыг  таслах 
хана болон шугам хоолойгоор дамжуулан баруун ус зайлуулах хэсэг рүү чиглүүлэн урсгана. Гольдролыг 
нь өөрчилсөн газрын хөрсөн доорх усны энэ урсгал нь уурхайн хоосон чулуулгийн овоолгын талбайд 
дарагдах, орон нутгийн чухал ач холбогдол бүхий Бор Овоо горхийг орлох үйлчилгээ үзүүлнэ.  

Ундай голын гольдролыг өөрчилж зэрэгцээх ус зайлуулах суваг руу чиглүүлсэнээр голын дэвсгэр 
материал зөөвөрлөгдөн шинэ сувагт шинэ аллювал хурдас зугуухан үүснэ гэж үзэж байна. Энэ шинэ 
аллювал материал нь шинэ уст үе үүсгэж, тэр нь  нутгийн малчид ашиглах Бор Овоо горхийг орлох шинэ 
горхи үүсэхэд дэмжлэг болно. 
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Зураг 6-10: Ундай голын гольдролын өөрчлөлт 
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6.11. Орон нутаг, нийгэм-эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрүүд 

Оюу Толгой  компани 2009 оны 10 дугаар сард Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө 
болон хойш төслийн хоёрдугаар үе шатны  орон нутаг болон бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд, хөрөнгө 
оруулалт, орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд болон бусад санаачлагуудыг 
идэвхтэй боловсруулан орон нутгийн иргэдийг оролцуулан  Өмнөговь аймгийн  Ханбогд сум болон 
зэргэлдээх бусад сумдад хэрэгжүүлж байна.  Эдгээр хөтөлбөрүүд нь Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Хувь 
нийлүүлэгчдийн гэрээ, Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлагын менежментийн 5 жилийн төлөвлөгөө 
(2009-2014) (лавлах.24) зэрэгт тусгасан байдаг ба зарим хөтөлбөр менежментийн зорилтот 
төлөвлөгөөнүүдэд  (Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө болон Бүсийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө) (лавлагаа 26) заасан байдаг. Эдгээр нь Байгаль орчин нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ болон 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тодорхойлон заасан Оюу Толгой төслийн нийгэм эдийн засаг, соёлын өв 
болон байгаль орчны гарч болзошгүй нөлөөллүүдийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн болно.   

Оюу Толгой  компани  доор дурдсан төслийн хоёрдугаар шатны бүс нутгийн болон Орон нутгийн    
хөгжлийн голлох хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, төлөвлөөд байна. Үүнд: 

• Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөр;  

• Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр;  

• Орон нутгийн иргэдийн англи хэлний чадавхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр;  

• Орон нутгийн бизнес болон эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр ; 

• Иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр ; 

• Соёлын өвийн удирдлагын хөтөлбөр  

• Бүс болон орон нутаг,  үндэсний ажилчдыг ажлын байраар хангах, сургах болон ажилд авах 
хөтөлбөрүүд;  

• Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөр;   

• Хамтын оролцоотой байгаль орчны  мониторингийн хөтөлбөр 

Эдгээр хөтөлбөрүүдийг орон нутаг, бүсийн болон үндэсний оролцогч талуудтай өргөн хэмжээнд 
зөвлөлдөх замаар боловсруулан, хэрэгжүүлж байна. Орон нутгийн иргэдээс бүрдсэн олон ажлын хэсэг, 
хороод эдгээр хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд туслах зорилгоор байгуулагдсан байна. 

Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөр 

Оюу Толгой компани орон нутгийн компаниудтай хамтран ажиллаж, тэдний хөгжлийг  дэмжих замаар 
бизнесийн шинэ орчинд өрсөлдөх чадвартай болгохыг зорьж байна. Монголын ханган нийлүүлэгчдэд 
давуу эрх олгох санаачлага нь Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүд олон улсад  хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн худалдан авалтын протоколын шаардлагыг хангаж (тухайлбал, өрсөлдөхүйц үнэ, 
зохистой нөхцөл, цаг хугацаанд нь нийлүүлэх, ерөнхий нөхцлийг харилцан тохиролцох, болон эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны шаардлага) чадаж байгаа нөхцөлд ханган нийлүүлэлт хийх 
давуу эрх олгох зорилготой. Гол зорилго нь Өмнийн Говийн бүс болон Монгол улсын хэмжээнд ханган 
нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх, Ханбогд, Даланзадгад, Улаанбаатарт байгуулагдсан ханган нийлүүлэгчдийг 
дэмжих/инкубатор хөгжлийн төвүүдээр дамжуулан дэмжихэд оршино.  

Төлбөр төлөх хугацааг худалдан авалтын протоколын шаардлагад нийцүүлэн, Өмнийн говийн бүсийн 
болон Монгол улсын бусад ханган нийлүүлэгчдийн хувьд ялгаатай тогтоож өгснөөр уурхайн 
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олборлолтын үе шатанд маш олон боломжууд гарч ирнэ гэж үзэж байгаа юм. Гэхдээ төслийн барилгын 
үе шатанд өрсөлдөх чадвар сайтай, үндэсний ханган нийлүүлэгчид хэдийн олноороо төрөн гарсан 
бөгөөд одоо тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 

Оюу Толгой ХХК төслийн нөлөөллийн бүсэд орших сумдад, ялангуяа Ханбогд сумын төвд төлөвлөлт хийх, 
дэд бүтэц байгуулах, үйлчилгээг сайжруулах зэргээр бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлж байна.  

Хөтөлбөрийн зорилго нь орон нутгийн болон бүс нутгийн төлөвлөлт, дэд бүтэц болон үйлчилгээг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх бөгөөд энэ нь : (i) одоо амьдарч 
байгаа болон шинээр ирж байгаа хүн амыг чанартай амьдрах нөхцөлөөр хангах; (ii) орон нутгийн сайн 
засаглал, төлөвлөлт ба удирдлагыг дэмжих; (iii) бүс нутгийн эдийн засгийн тэнцвэртэй өсөлтийг дэмжих; 
ба (iv) хүмүүс амьдарч, ажиллаж, хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсдэг таатай, тогтвортой нийгмийг бүтээж 
бий болгоход тусална. 

Хөтөлбөрт дараах үндсэн стратегийн элементүүд багтсан байна. 

• Төлөвлөх, шийдвэр гаргах үндэс ба орон нутагтай хамтран ажиллах гэрээ: Уурхайн үйл 
ажиллагааны нөлөөллийн бүсүүдэд ОТ-н Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд дурдсан Хамтын 
ажиллагааны гэрээ зэрэг заавал дагаж мөрдөх гэрээг орон нутагтай байгуулах замаар орон 
нутгийн болоод бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, хүн-капиталыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
арга аргачлалыг хөгжүүлж, баттай болгох,      

• Стратеги төлөвлөгөө: Уурхайн нөлөөлөлд өртсөн сумдын дэд бүтцийн төлөвлөлт ба  хөгжлийг 
дэмжихдээ ОТ компани оролцоонд тулгуурласан, шийдвэр гаргахад чиглэсэн арга зарчмыг 
баримтална. Энэхүү бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон хөтөлбөр нь  5-7 жилийн хугацааг 
хамрах бөгөөд уурхайн ерөнхий бүтээн байгуулалт болон Ханбогд сумын төвд оршин суух төв, 
аж үйлдвэрийн бүс аль алиныг нь хөгжүүлэх  стратеги баримталж байна. (Доор үзүүлэв). Энэ 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг 2010 оны сүүлээр Даланзадгад, Ханбогд, Баян Овоо, Манлай суманд 
орон нутгийн иргэдтэй уулзаж, хэлэлцэсэний үр дүнд боловсруулсан байна.  

Хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдээс дор жишээ болгон орууллаа.  

Орон нутгийн иргэдийн англи хэлний чадавхийг сайжруулах хөтөлбөр 

Оюу Толгой компани англи хэлний хөтөлбөр боловсруулж, Ханбогд сумын төвд дунд сургуулийн 
сурагчид болон ажлын боломжоо сайжруулах зэрэг олон янзын шалтгааны улмаас англи хэл суралцах 
сонирхолтой насанд хүрэгчдэд сургалт зохион байгуулдаг. Түүнчлэн хэлний сургалтаас гадна уурхайн 
талбай дээр уурхайтай танилцуулах нэг өдрийн аялал (аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл өгөх, уурхай 
болон уурхайн оффистой танилцах хэсгээс бүрдэнэ) зохион байгуулахаас гадна ажил байдлын 
тодорхойлолт бичих, ажил хөдөлмөрт бэлтгэх болон ярилцлага өгөх чадвар олгох сургалтууд багтсан 
байдаг.  

2010 оноос хойш ойролцоогоор 300 хүн энэ хөтөлбөрт хамрагдсан байна. 

Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөр (LBED) 

Энэхүү хөтөлбөр төслийн нөлөөллийн бүсүүдэд Оюу толгой уурхайн ашиглалтын явцад болон дараа 
эдийн засгийн олон талт хөгжлийг дэмжих, тогтвортой бизнесийн орчин бий болгоход чиглэгдсэн болно.  
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ОНБЭЗДХ нь олон чиглэлийн, хүчирхэг жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг (ЖДҮ) бий болгох, тэдний чадавхийг 
бэхжүүлэх, зээл авах боломж олгох, зах зээлтэй холбож өгөх зэргээр дэмжих зорилготой юм.  Орон 
нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс тус хөтөлбөрийг хариуцан хэрэгжүүлдэг. Энэ зорилгоор 
одоогоор Даланзадгад, Ханбогд, Баян Овоо, Манлай сумдын малчдын байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдийг 
оролцуулаад 50 орчим хувийн үйлдвэр, аж ахуй эрхлэгчидтэй хамтран ажиллаж байна. Энэхүү 
хөтөлбөрийн зорилгоор хоёр арилжааны банк, хэд хэдэн бизнесийн зөвлөх компаниудтай түншлэл 
тогтоосны үр дүнд эдгээр байгууллагууд одоо ЖДҮ-үүдтэй хамтран ажиллаж байна.  

ОНБЭЗДХ нь цаашид уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн бүсэд хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, 
үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зэргээр олон төрлийн бизнесийг дэмжиж 
ажилласнаар цаашид орон нутгийн эдийн засаг, бизнес уул уурхайгаас зуун хувь хамаарах эрсдэлийг 
бууруулах юм. ОТ уурхайн одоогийн тооцоолж байгаа ашиглалтын хугацаанд оро нутгийн эдийн засгийг 
уурхай хаахаас өмнө өргөн хүрээтэйгээр төрөлжүүлэх боломжтой гэж үзэж байгаа.   

Орон нутгийн  Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Аюулгүй байдлын Хөтөлбөр (CHSSP) 

Оюу Толгой ХХК нь иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг боловсуулсан бөгөөд энэхүү хөтөлбөр нь: (i) Оюу Толгой төслийн үйл ажиллагаанаас эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх нөлөөллийг боломжит 
хэмжээгээр багасгах, бууруулах; (ii) Төслийн нөлөөллийн бүсүүдэд эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 
аюулгүй байдлын үйлчилгээний хүртээмж, чадавхи болон шалгуур үзүүлэлтийг хэмжигдэхүйцээр 
сайжруулах; ба (iii) Оюу Толгойн одоо мөрдөгдөж байгаа Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчин 
болон Нийгмийн хамгааллын бодлого, стандарт болон энэ чиглэлээр ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчдийн 
хуримтлуулсан мэдлэг, тэргүүн туршлагыг баяжуулж, эдгээр стандартыг таарах, биелэгдэх боломжтой 
газар, орон нутгийн оролцогч талуудад дэлгэрүүлнэ.  

Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг 2012 онд хийсэн Оюу 
Толгойн орон нутгийн эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ  (эх үүсвэр. 4-р хэсэг C15 ба D18) болон 
төслийн гол аюул эрсдэл, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын салбарт бий болох боломж 
болон сул талуудыг илрүүлэн тодорхойлох зорилгоор өмнө нь хийгдсэн бусад судалгаанд үндэслэн 
боловсруулсан байна. Аюул эрсдэлд халдварт болон халдварт бус өвчний халдварын тархалт өсөх, хүний 
наймаа, архи/ тамхи хэтрүүлэн хэрэглэх, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэмтэл бэртэл нэмэгдэх, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал болон амьдралын нөхцөл өөрчлөгдөх, хүрээлэн 
буй орчинтой холбоотой аюул, хооллолт, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж болон хүнсний аюулгүй 
байдал зэрэг хамаарна. 

ОНЭМАААБХ-ийн хөтөлбөр нь нийгмийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын талаарх 
мэдлэг мэдээллийг сургалт сурталчилгаагаар дамжуулан олгох, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдлыг хамгаалах чиг үүрэг бүхий байгууллага, мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулахад орон 
нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран ажиллах, Оюу Толгой төслийн шууд ба шууд бус 
нөлөөллийн бүсэд эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг ерөнхийд нь сайжруулахад 
чиглэгдэж байна. Хөтөлбөр Оюу Толгой уурхайн   ойр орчмын ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа болон аюулгүй байдалд нөлөөлөх нөлөөллийг багасгаж бууруулахад чиглэгдсэн болно.  Үүнд 
дунд сургуулиуд болон Ханбогд сумын төвд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалт зохион 
байгуулах, ОТ-н SOS эмнэлгийнхэн сумын эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
шаардлагатай онцгой байдлын үед нүүлгэн шилжүүлэлт хийх сургалт зохион байгуулах, Ханбгод суманд 
сум дундын нэгдсэн эмнэлэг шинээр байгуулах зэрэг ажлууд багтана. ОТ мөн Дэлхийн Эрүүл мэндийн 
Байгууллагаас санаачилсан бүс нутгийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг Өмнөговь аймгийн онцлогт 
тааруулан боловсруулж, хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.   

Соёлын өвийн менежментийн хөтөлбөр (СӨМХ) 
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Өмнөговь аймаг биет (биетээр оршин байгаа дурсгал) болон биет бус (илэрхийлэх, дүрслэх урлаг, хэл, 
зан заншил) соёлын өвөөр баялаг. Үүнээс гадна археологийн судалгаа болон малталтыг нөлөөллийн 
бодит аюул учрах өндөр магадлал бүхий ОТ Төслийн гол дөрвөн газарт хийж гүйцэтгэсэн байна: 
тухайлбал, Оюу Толгой Төслийн уурхайн лицензит талбай; дэд бүтцийг дэмжих усан хангамжийн хоолой, 
уст давхаргын байрлалууд; орон нутгийн шинэ онгоцны буудлын байршил; ба уурхайн талбайгаас 
Монгол-Хятадын хил дээр орших Гашуун Сухайт хүртэлх зам ба  цахилгаан дамжуулах шугамын 
корридор болно.   

Оюу Толгой ХХК Өмнийн говийн хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд Соёлын Өвийн Менежментийн 
Хөтөлбөрөөр (СӨМХ) дамжуулан соёлын биет болон биет бус судлах, хамгаалах чиглэлд Өмнөговь 
аймгийн засаг захиргаа, үндэсний мэргэшсэн зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллах  болно.   

СӨМХ судалгааны хоёр гол үе шаттай. Нэгдүгээр шатны судалгаа нь 2010 оны долдугаар сараас 2011 оны 
гуравдугаар сард хийгдсэн болно. Энэ үе шатанд соёлын өвтэй холбоотой асуудлаар Оюу Толгой ХХК-д 
зөвлөгөө өгөхөөр томилогдсон Монгол олон улсын өвийн баг (МОУӨБ) Өмнөговь аймгийн томоохон  
соёлын өвийн суурь судалгааг хийсэн байна.  

Нэгдүгээр шатны судалгааны үндсэн зорилго нь:  

• Өмнөговь аймгийн нутаг дахь соёлын өвийн нөөцийн бүртгэлийг бэлтгэх;  

• Оюу Толгой Төслийн үр дүнд эдгээр нөөцөд гарч болзошгүй өөрчлөлтийг тодорхойлох;  

• Эдгээр нөөцөд учирч болзошгүй  эрсдэл, аюул заналын үнэлгээ хийх; ба  

• Монголын хойч үед үлдээх зорилгоор нөөцийн талаар номзүйн болон мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
хэрэгтэй. 

Нэгдүгээр үе шатны тайлан археологи, паленталоги болон Өмнөговь аймгийн соёлын ач холбогдолтой 
бусад зүйлсийн (лавлагаа.18) үндсэн  бүрэн жагсаалтыг гаргасан байна. СӨМХ-ийн хоёрдугаар шат нь 
2011 оны дөрөвдүгээр сард эхлээд 2011 оны долоо дугаар сард дууссан.  Энэ шатанд Өмнөговь аймгийн 
соёлын өвийг нутгийн ард иргэдийн оролцоотойгоор хамгаалах, хадгалах цогц аргыг танилцуулсан. 

Уурхайн ашиглалтын үе шат эхэлсэнтэй холбоотойгоор газар хөндөхөд хяналт тавих, сочлын дурсгалт 
зүйлс олдсон тохиолдолд баримтлах журам, ОТ төслийн талбайд Ахмадын өргөө байгуулах, Ханбогд 
сумын Ахмадын хороотой хамтран ажиллах,  нийт ажилтнууд гэрээт ажилтнуудад орон нутгийн талаар 
мэдлэг мэдээлэл өгөх танилцуулах, чиг баримтжаа олгох сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэргээр соёлын 
өвтэй холбоотой стандарт ажлын журам хэрэгжүүлж байна. ОТ компани Ханбогд сумын соёлын арга 
хэмжээ, тоглолт, сургууль дээр зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаа, Үндэсний баяр – Наадам, 
тэмээний баяр зэрэг арга хэмжээг тогтмол хамтран зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлдэг.    

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сургалт, ажилтан авах хөтөлбөр 

Оюу Толгой компани нь ерөнхийдөө Монгол улсаас, тэр дундаа Өмнөговь аймаг, төслийн нөлөөлөлд 
өртсөн сумдаас хүний нөөцөө бүрдүүлж, хөгжүүлэх үүрэгтэй боловч хөдөө орон нутагт зохих мэргэжил ур 
чадвар бүхий боловсон хүчин ихээхэн дутагдалтай. Оюу Толгой төслийн барилгын үе шатанд Ханбогд 
сум улмаар Баян Овоо, Манлай сум  болон Даланзадгад  хотуудаас өргө хүрээгээр хүний нөөцийн 
бүрдүүлэлтээ хийсэн бөгөөд одоо ашиглалтын үе шатруу шилжүүлэн ажиллуулж байна.  

Оюу Толгой ХХК нь орон нутгийн боловсон хүчний ур чадварын мэдээллийн санг бүрдүүлж байгаа 
бөгөөд энэ жагсаалтыг хамтран ажиллаж буй бүх гэрээт гүйцэтгэгчид болон Оюу Толгой ХХК-ийн үйл 
ажиллагааны хэлтсүүдэд түгээдэг. 
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Оюу Толгой ХХК нь уурхайн үйл ажиллагаанд шаардагдаж байгаа богино, дунд, урт хугацааны 
сургалтууд, тэтгэлэгт сургалт болон  монгол ажилчдын мэдлэг, чадварыг бататгах дагалдуулан сургах 
хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулдаг. Сургалт ажил хөдөлмөрт бэлтгэх, барилга, механик, хүнд даацын  
машин механизмын оператор болон засвар үйлчилгээ, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, 
сувилахуй, бутлуурын үйл ажиллагаа болон нарийн бичгийн ур чадвар гэх мэт чиглэлээр явагдах болно.  

Саяхан Оюу Толгой ХХК Монгол улсын Боловсролын яамтай хамтран санамж бичигт гарын үсэг зурснаар: 
5 жилийн хугацаанд их, дээд сургуулийн 230 оюутанд тэтгэлэг олгох;  одоо байгаа 5 техникийн болон 
мэргэжлийн коллежийг шинэчлэн засварлах; техникийн болон мэргэжлийн сургалттай 2 шинэ коллежийг 
Даланзадгад (Ханбогдод салбартай), Улаанбаатарт 9  байгуулах; жилд 3300 мэргэжилтэй монгол 
ажилчдыг бэлтгэх 3 жилийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм. 

Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөр 

Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийг нөлөөлөлд өртсөн малчид, Ханбогд сумын захиргаатай 
хамтран боловсруулсан. Тухайлбал нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчдад нөхөн олговор олгох 
хөтөлбөрийн хүрээнд орон зайн болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнөөс үүсч болзошгүй 
нөлөөллийг тодорхойлоход ашиглах Нөхөн олговорын шалгуурын матриц боловсруулж, нөлөөллийг 
бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээг төлөвлөж, хариуцах эзэн, хэрэгжүүлэх хугацааг тогтоож өгсөн. Улмаар 
эдгээр хувилбаруудаа нөлөөлөлд өртсөн малчидтай хэдэн сарын туршид хэлэлцсэний дүнд Ханбогд 
сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан Нөхөн олговрын тусгай Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Нөлөөлөлд 
өртсөн малчдын сонголтод үндэслэн нөхөн олговор өгөх, амьжиргаа сайжруулах дараах арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр тогтсон. 

• Ажлын байр бий болгох;  

• Боловсролын туслалцаа;  

• Малчдыг сургах, мэргэжлийн ур чадвар олгох, хөгжүүлэх;  

• Бизнесийг хөгжүүлэх болон орлогын хоёрдогч эх үүсвэр бий болгох;  

• Бэлчээрийг сайжруулах ба бэлчээрийн менежмент хийх;   

• Худаг шинээр гаргах /сэргээн засварлах.  

2011 оны эхээр Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөрийг малчидтай ерөнхийд нь тохиролцсон. 
2010 оны эцсээр хөтөлбөрийн зарим арга хэмжээнүүдийг (жишээ нь, дээд боловсрол олгох тэтгэлэг 
олгох)  хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Дээр дурьдсан арга хэмжээнүүдийг нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдэд 
Нөхөн олговрын шалгуурын матрицын дагуу санал болгож байгаа юм.  

Бүх арга хэмжээг боловсруулахад Нөхөн олговрын Ажлын хэсэг 10  чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэн, 
нөлөөлөлд өртсөн айл өрхүүдийг бүрэн хамруулан, тэдний оролцоонд тулгуурлан боловсруулсан. Орон 
нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс уг хөтөлбөрийг хэд хэдэн төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

Оролцоонд тулгуурласан Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр 

Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтэс нь Ханбогд сумыг нийтэд нь хамарсан усны хяналт 
шинжилгээний цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг бөгөөд энэ хөтөлбөрт нийтдээ малчдын 94  худаг 

 
9 Үүнд зориулах зардлыг 50 сая ам.доллар гэж тооцоолсон бөгөөд Оюу Толгой компани 5 сая ам. доллар зарцуулахаар амлаж, 
бусад уул уурхайн компаниуд болон үйлдвэрүүдтэй энэ тал дээр хамтран ажиллах боломжийг эрэлхийлэх болно.  
10 2011 оны 3-р сард төслийн нөлөөлөлд өртөж болзошгүй сумдын захиргаа болон Оюу толгой ХХК Ажлын хэсэг байгуулж, тус 
ажлын хэсгээр дамжуулан малчидтай хийх уулзалт зөвөлгөөнийг зохион байгуулах чиглүүлэх, Төслийн бүтээн байгуулалт, 
байгууламж тус бүрээр нөлөөллийн бүсийг тогтоох, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчдад нөхөн олговор олгох шалгуурыг 
тодорхойлохоор болсон.    
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хамрагддаг. Түүнчлэн хөтөлбөрийн хүрээнд Оюу Толгой төслийн байгууламжуудтай ойролцоо худаг 
бүхий бүх малчидтай байнгын харилцаатай ажилладаг.   

Малчдын худагт хяналт-шинжилгээ хийх  нь оролцоонд тулгуурласан Байгаль орчны хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөрийн нэг хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ хяналт-шинжилгээг малчид болон бусад 
оршин суугчидтай хамт хэрэгжүүлсэнээр  байгаль орчны хяналт-шинжилгээг ил тод болгож, Оюу Толгой 
компани ба малчдын хооронд харилцан итгэлцэлийг бий болгодог. Оролцоонд тулгуурласан Байгаль 
орчны хяналт-шинжилгээний бусад хөтөлбөрт  ан амьтан, ургамал/ бэлчээр болон тоосжилт,  дуу 
шуугианы хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрүүд багтана.  Байгаль орчны хэлтэс нь хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөрөөс гадна малчидтай тогтмол зөвлөлгөөнүүдийг хийснээр Оюу Толгой төслийн нөлөөгөөр усны 
ашиглалт, хүртээмжтэй холбоотой гарах аливаа асуудлуудыг олж тогтооно.   

Уурхайн хаалтын үед малчдын худагт ямар ч нөлөөлөл гарахгүй гэж энэ шатанд урьчилан таамагласан 
учраас хаалтын үед малчдын худгийг сэргээх зардлыг зардлын тооцоонд тусгаагүй. 
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7. ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ 

Оюу Толгой компани энэхүү Хаалтын төлөвлөгөөг төслийн ерөнхий төлөвлөлтийн хүрээнд бэлтгэсэн. Ил 
уурхай, хоосон чулуулгийн овоолгууд, далд уурхайн газрын гадаргуугийн суултын бүс болон 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж зэрэг уурхайн зарим тодорхой объектууд нь төслийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлын явцад одоо байгаа газрын гадаргуугийн хэлбэртээ эргэж бүрэн орохооргүй 
өөрчлөлтүүдийг бий болгоно. Гэхдээ хаалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэнээр эдгээр объектуудад 
хөндөгдсөн газруудын ойр орчныхоо ус, агаар болон газар шороонд үзүүлэх экологийн нөлөөллийг 
хязгаарлахуйц физик болон химийн тогтвортой байдлыг бий болгож чадна.  

 Уг Хаалтын төлөвлөгөөнд уурхай хаагдахтай холбоотой нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүдийг, тэр 
дундаа төслийн хараат байдалд орох магадлалтай нийгмийн хэсэг бүлгүүдийн эдийн засгийн бие даасан 
байдал, төсөл дууссаны дараа ч оршин тогтнох асуудлыг авч үзсэн. Нөхөн сэргээлт хийх үед болон хийж 
дууссаны дараа байгаль орчны менежмент хэрэгжүүлэх, ажлын байргүй болох, бүс нутгаараа нийгэм 
эдийн засгийн хувьд нөлөөлөлд орох зэрэг асуудлууд тулгарч болно.     

 

7.1. Үндэслэл ба арга барил 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний үндсэн зорилт нь байгаль орчныг тогтвортой байдлаар  үлдээх,  орон 
нутгийн иргэдийн санал зөвлөмж, үнэт зүйлсийг хүндэтгэдэг хандлагатай уурхайг цогцлоон байгуулахад 
оршино. (лавлагаа.9). Түүнчлэн доорх бусад голлох зорилтууд тавигдана. Үүнд: 

• Төсөл хэрэгжүүлэх бүх шатанд нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах  

• Уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэх байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлэх болон 
доройтлыг бууруулах  

• Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас хөндөгдөж эвдэрсэн газрыг аль болох нүүдэлчин малчдын 
хэрэгцээнд тохируулан малын бэлчээр болгон ашиглахад тохиромжтой байдлаар нөхөн сэргээх  

• Хүн болон байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангах үүднээс ил уурхай, далд уурхайн малталтууд болон 
далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүсийг хамгаалалттай болгох  

• Оюу Толгой компани төслийн талбайд урт удаан хугацаааны арчилгаа үйлчилгээ шаардаад байхааргүй, 
нөхөн сэргээлтийн тохиромжтой арга технологи сонгон, төлөвлөж хэрэгжүүлэх замаар нөхөн сэргээлт 
хийсэн уурхайгаа байгаль орчин эсвэл нийгмийн ямар нэгэн дарамтгүйгээр  үлдээж, хүлээлгэж өгөх  

Оюу Толгой компани байгаль орчны хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа, календарчилсан төлөвлөгөөгөө гарган Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний 
баримт бичигт заасан стандартууд, хязгаарлалтууд болон шалгууруудыг хангаж буй эсэхээ магадлана. 
(лавлагаа. 4). 

7.2. Рио Тинтогийн стандарт, удирдамж 

Рио Тинто компани уурхайн үйл ажиллагааны Хаалтын стандарттай байдаг. (Хавсралт С),(лавлагаа.20). 
Энэхүү стандартын зорилго нь Рио Тинто компани өөрийн удирддаг үйл ажиллагаануудаа хүн төрөлхтөн, 
байгаль орчинд аль болох бага сөрөг нөлөө үзүүлэхүйцээр дуусгавар болгож, мөн тогтвортой хөгжилд 
эерэг хувь нэмэр оруулахуйцаар залгамжлуулан үлдээхэд оршино. Уг Хаалтын төлөвлөгөө нь Рио Тинто 
компанийн удирддаг бүх үйл ажиллагааны төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэл болон хаалтын үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх замаар нийгэм, байгаль орчин, нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагын 
түвшинд уурхайн хаалтын дараа аль болох эерэг үр дүнг баталгаажуулах зорилготой.  
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Ялангуяа эдгээр стандартуудыг дагаж мөрдсөнөөр уурхайн хаалт, хаалтын –дараах төлөвлөлт,  
хэрэгжилтэд дэвшил гарсан нь дараах шинжээр илэрнэ;   

• Хаалтын тойм судалгаа чанартай хийгдсэнээр группийн хаалтын зардлын тооцооллын нарийвчлал 
сайжирна;  

• Уурхайн хаалтын нийгмийн болон байгаль орчны хариуцлагаа хэрэгжүүлэх зорилтууддаа нийцүүлэн 
хаалтын зардлаа бууруулна;  

• Хаалтын төлөвлөгөөг бизнес төлөвлөгөөнд тусгаж өгснөөр урт хугацаандаа хаалтын бодит зардлыг 
багасгана;  

• Орон нутгийн ард иргэд болон ирээдүйд гарч болзошгүй сөрөг үр дагаварыг аль болох бууруулах 
зорилгоор авч хэрэгжүүлэх эерэг арга хэмжээг эрэлхийлэх болон тодорхойлох;  

• Уурхайн үйл ажиллагааг зогсоосны дараагаар орон нутгийн ард иргэд тухайн төслийн үр дагаварыг авч 
үлдэх чадвар, нөхцлийг сайжруулах; ба       

• Нэр хүндийг өсгөх. Үүний дараах арга хэмжээний дагуу хэрэгжүүлнэ.   

• Уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа төслийн төлөвлөлтөд тусгагдсан эсэхийг тодорхойлох зорилгоор 
төслийн эхнээс эхлэн төлөвлөх; 

• Төсөл эхэлмэгц уурхайн хаалтын бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх, үүний дараагаар тогтмол хяналт тавин, 
бэлтгэл ажлыг шинэчлэн сайжруулах байдлаар явах;  

• Хаалтын стратегийн талаар олон нийттэй зөвлөлдох;  

• Уурхайн хаалтын стратеги болон төлөвлөгөөний зорилтыг тогтмол хянаж, сайжруулж байх;  

• Уурхайн төлөвлөгөө болон бусад шаардлагатай төлөвлөгөөний бичиг баримт зэрэг уурхайн хаалтын 
болоод бизнесийн гол төлөвлөгөөний явцын хэрэгжилт, гарсан үр дүн зэргийн хоорондын уялдаа 
холбоог сайжруулах;  

• Хийгдэх бүх ажлын дарааллын цогц, нарийн дэс дараатай зорилтуудыг гаргах, ба  Гадна, дотны 
оролцоо болон өмчлөлийн түвшинг нэмэгдүүлэх тал дээр зөвлөлдсөний үндсэн дээр бүх оролцогч 
талуудтай сайн, итгэлтэй харилцаа үүсгэх зэрэг арга замуудаар дамжуулан дээр дурьдагдсан 
стандартуудыг хэрэгжүүлэх болно.     

Рио Тинтогийн байгаль орчны бодлого болон тогтвортой хөгжлийн бодлого түүнчлэн Оюу Толгой 
компанийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлого нь энэхүү хаалтын стандартад 
дурдсан зарчмуудыг дэмжинэ. 

7.3. Хууль эрх зүйн шаардлагууд 

7.3.1. Монгол Улсын хууль эрхзүйн шаардлагууд болон удирдамжууд 

Монгол улсын үндсэн хууль  

Монгол Улсын Үндсэн Хуульд зааснаар бүх газар, түүний хэвлий, байгалийн баялаг болон ус нь төрийн 
өмчид байна. Үндсэн хуулиар төр газрыг зөвхөн Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх бөгөөд иргэн өмчилж 
авсан газраа гадаадын хуулийн этгээдэд шилжүүлэхийг хориглодог. Харин газрыг гадаадын хуулийн 
этгээдэд ашиглуулж болно гэж заасан байдаг.  
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Газрын тухай хууль (2003 оны 1 сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)  

Энэ хууль нь газрыг ”эзэмшүүлэх”  болон “ашиглуулах” харилцааг зохицуулна. Энэ хуульд дараах нэр 
томъёо чухал үүрэгтэй: 

• "газар" гэж газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий орон зайн давхаргыг ойлгох бөгөөд 
үүнд ашигт малтмал хамаарахгүй   

• "газар өмчлөх" гэж тухайн газрыг захиран зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн 
мэдэлд байлгахыг  

• "газар эзэмших" гэж газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзлын дагуу хуулиар зөвшөөрсөн 
хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг  

• "газар ашиглах" гэж хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээнд 
заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг нь гаргаж хэрэглэхийг;  

• “газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ” гэж энэ хуулийн дагуу гадаад улсын хуулийн этгээдүүдийн газар 
ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичгийг хэлнэ.  

Ашиглуулахаар зөвшөөрөл олгосон газрыг зориулалтын дагуу ашиглах бөгөөд түүнд хяналт-шинжилгээ 
хийж,хамгаалж, нөхөн сэргээлт хийх ёстой. Хүний эрүүл мэнд, байгаль, экологийн тэнцвэр эсвэл 
үндэсний аюулгүй байдалд хохирол учруулах аливаа үйл ажиллагааг хориглоно. Гадаад улс орнууд, олон 
улсын байгууллагууд, хуулийн этгээд болон иргэд тусгай зориулалтаар, тодорхой хугацаанд газар 
ашиглах эрхтэй болж болох бөгөөд  энэ нь гэрээний нөхцөл болон хуулийн дагуу хэрэгжинэ.  

Оюу Толгой компани Газрын тухай хуулийн дагуу уурхайн эзэмшил газрын нийт талбайн 10 хувийг 
ногоон бүс болгох үүрэгтэй.  

Ашигт малтмалын тухай хууль (2006 оны 7 сарын 8-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)  

Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах болон хайгуулын 
талбай, уурхайн эдэлбэрийн орчныг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Харин 
”ашигт малтмал” гэдгийг геологийн хувьсал, өөрчлөлтийн дүнд газрын гадаргуу, түүний хэвлийд үүсч бий 
болсон, аливаа хэрэгцээнд ашиглаж болох байгалийн байдлаараа байгаа эрдсийн хуримтлал гэж 
тодорхойлсон байна. Гэхдээ үүнд газрын тос болон байгалийн хий хамаарахгүй.   

Стратегийн нөөцийн хувьд Оюу Толгойн төслийн ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлийг 30 жилийн 
хугацаатай олгосон бөгөөд энэ хугацааг тус бүр 20 жилийн хугацаатайгаар дараалан хоёр удаа сунгаж 
болно. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч дараах эрх эдэлнэ. Үүнд: 

• тухайн уурхайн эдэлбэр газрыг ашигт малтмал олборлох болон холбогдох бусад чиглэлээр ашиглах; 

• энэ хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор бусдын өмчлөл, эзэмшилд байгаа газарт түүний 
өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрсний дагуу нэвтрэх, дайран өнгөрөх; 

• холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу газар, ус ашиглах 

• ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон экспортлох эрх бүхий хуулийн этгээд цацраг идэвхт 
ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмал, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлийн 
үнээр борлуулах 
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• энэ хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасны үндсэн дээр цацраг идэвхт ашигт малтмалаас бусад 
төрлийн ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх, уурхайн талбайг бүхэлд нь, эсхүл 
хэсэгчлэн буцаан өгөх; 

Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:  

• уурхайн талбайн хил хязгаарыг тогтоох;  

• байгаль орчин хамгаалах хуулиудыг мөрдөх;  

• ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 30 хоногийн дотор Байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулж бэлэн болгох   

• ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагаас нээсэн тусгай дансанд байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай тухайн жилийн зардлын 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн дүнг байршуулах 
шаардлагатай. Хэрэв ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны нөхөн сэргээлтийг бүрэн 
хэрэгжүүлж, биелүүлээгүй тохиолдолд байгаль орчныг хамгаалах дансанд байршуулсан мөнгөн дүнг сум 
эсвэл дүүрэг тухайн зориулалтаар зарцуулна. 

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нөхөн 
сэргээлтийн болон менежментийн хүлээх үүргийг тусгасан байдаг. Үүнд Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний нэг чухал хэсэг болох Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний хүрээнд уурхайн 
нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагыг багтаасан байдаг. Байгаль орчин хамгаалах 
төлөвлөгөөнд хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, нөхөн сэргээлт буюу уурхайн хаалтын 
дараа ашиглахад зориулсан булах, хэлбэржүүлэлт хийх болон ургамалжуулалтын арга хэмжээг тусгах 
шаардлагатай. 

Дээр тодорхойлсоноор Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
нь тухайн жилийн байгаль орчны арга хэмжээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн төсвийн тавин хувьтай тэнцэх 
мөнгийг тусгай заасан дансанд барьцаа болгон шилжүүлэх шаардлагатай.  Ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчныг нөхөн сэргээх төлөвлөсөн арга хэмжээгээ бүрэн хэрэгжүүлээгүй бол 
энэхүү байгаль орчин хамгаалах барьцааны мөнгийг уг арга хэмжээнд ашиглана. Энэ мөнгийг Засгийн 
газар нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцээн хэрэгжүүлэхэд ашиглах бөгөөд илүү гарсан зардлыг тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч төлнө.  

Усны тухай хууль (1995 оны 6 сарын 5-наас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)  

Энэ хуулийн зорилт нь усны нөөц, түүний сав газрыг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Энэ хууль усыг тодорхой хугацаанд усны байгалийн 
тэнцвэрт нөлөөлөхгүйгээр, нөөцийн хүрээнд үр ашигтай, хэмнэлттэй байдлаар ашиглах зарчмыг 
тогтоосон.  

Уурхайн түр болон байнгын хаалтын журам (2003 оны 8 сарын 21-нээс мөрдөгдсөн) 

Энэ журамд уурхайг түр эсвэл байнга хаах тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай үйл 
ажиллагаануудыг заасан байдаг. Журам нь уурхайг хаах тохиолдолд хүний эрүүл мэнд болон байгаль 
орчинд аюул занал учрахаас хамгаалах зорилготой. Уурхайн ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүчин 
төгөлдөр хэдий ч уурхайн геологи эсвэл гидрогеолгийн нөхцөл өөрчлөгдөх, техникийн эсвэл эдийн 
засгийн байдал өөрчлөгдөх болон бусад тусгайлан заагаагүй нөхцөл үүссэнээс уурхай түр хаагдаж болно.  

Батлагдсан нөөц шавхагдасан, улсын эрдсийн бүртгэлээс ашигт малтмал хасагдсан болон нөөц 
нэмэгдүүлэх боломжгүй тохиолдлуудад уурхайг бүрэн хаана.  
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Уурхайн түр болон байнгын хаалтын журамд уурхайг хаах тохиолдолд зайлшгүй мөрдөх захиргааны 
шаардлагуудыг нарийвчлан заасан байна. Үүнд:   

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь уурхайг хаах гэж байгаа тухайгаа Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газарт 
мэдэгдэх  

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулж Улсын Мэргэжлийн Хяналтын 
Газраар батлуулах  

• Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хоосон чулуулгийн овоолго, байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх, нөхөн сэргээлтийн нарийвчилсан нэмэлт баримт бичгүүд болон уурхайн үйл ажиллагааны 
улмаас бий болсон аюул үүсгэж болох талбайн дэвсгэр зургийг бэлтгэх 

Монгол Улсын Стандарт, Хэмжил Зүйн Газар нь Монгол улсад мөрдөгдөх стандартуудыг боловсруулах 
болон батлах үүрэгтэй. Үндэсний стандарт боловсруулах, хэрэглэх болон сурталчилах  ажиллагаа нь  2003 
онд батлагдсан “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол улсын хуулиар зохицуулагдана.  

Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлттэй холбоотой Монгол Улсын стандартууд:  

• MNS 3597:1983 Байгаль орчныг хамгаал ах: Усан мандал. Гадаргуун болон гүний усыг эрдэс бордооны 
бохирдлоос хамгаалах ерөнхий шаардлага.  

• MNS 3342:1982 Байгаль орчныг хамгаалах: Усан мандал. Гадаргуун болон гүний усыг бохирдлоос 
хамгаалах ерөнхий шаардлага.  

• MNS 3297:1991 Байгаль орчныг хамгаалах: Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн 
үзүүлэлтийн норм, хэм хэмжээ.  

• MNS 4586:1998 Усны экосистемийн чанарын үзүүлэлтүүд. Ерөнхий шаардлага.  

• MNS 4920:2000 Байгаль орчин: Эвдэрсэн газрын хажуу налуугийн техникийн шаардлага.  

• MNS 4943:2000 Усны чанар: Бохир ус. Бохир усны стандарт.  

• MNS 0900:2005 Байгаль орчин: Хүний эрүүл мэндийг хамгаалах болон аюулгүй байдал. Ундны усны 
эрүүл ахуйн шаардлага, түүний хяналт.  

• MNS 5885:2008 Агаарт байх бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдсөн хэмжээ. Техникийн ерөнхий 
шаардлага.  

• MNS 5914:2008 Байгаль орчин: Газрын нөхөн сэргээлт. Нэр томъёо, тодорхойлолт.  

• MNS 5915:2008 Байгаль орчин: Уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал.  

• MNS 5916:2008 Байгаль орчин: Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсийг хуулах, хадгалах.  

• MNS 5917:2008 Байгаль орчин: Уурхайн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх. Техникийн 
ерөнхий шаардлага: болон  

• MNS 5918:2008 Байгаль орчин: Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн ерөнхий   шаардлага.  

• MNS 6148:2010 Усны чанар. Газрын доорхи усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ 
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Эдгээр стандартуудад уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн үед мөрдөх шаардлагатай, хөрс хамгаалал, 
агаарын чанар болон усны чанарын стандартуудыг багтаасан. Оюу Толгойн зүгээс төслийн зураг төсөл 
боловсруулах, барилгын болон үйлдвэрлэлийн үе шатуудад эдгээр стандартыг баримтлах үүргийг 
хүлээсэн ба эдгээрийг энэхүү төлөвлөгөөнд тусган оруулсан болно. 

7.3.2. Олон улсын дүрэм журам болон стандартууд   

Холбогдох хууль эрхзүйн хариуцлагыг баримтлан ажиллахаас гадна, Оюу Толгой төслийн уурхайн хаалт 
болон нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааг доор тодорхойлсон олон улсын тэргүүлэх туршлагад тулгуурлан 
хэрэгжүүлнэ. 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Уул уурхайн байгаль орчин, эрүүл мэнд болон аюулгүй 
ажиллагааны удирдамж 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Уул уурхайн байгаль орчин, эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлын 
удирдамжид (Бүлэг 1.4) (лавлагаа.22)  уурхайн хаалтын талаарх дараах тэргүүлэх туршлагуудыг зөвлөмж 
болгон оруулсан байдаг. Үүнд: 

• Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг бэлтгэх  
• Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар боловсруулна:  

o Ирээдүйд Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаанд эрсдэл үүсэхгүй байх;  

o Нөлөөлөлд өртсөн иргэд уурхайн талбайн газрыг дахин ашиглахад газрын өгөөж урт 
хугацааны туршид үр ашигтай, тогтвортой байх; ба  

o Нийгэм эдийн засгийн сөрөг нөлөөлөл хамгийн бага, нийгэм эдийн засгийн үр ашиг 
хамгийн их байх.  

Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр хуваарилагдсан, 
тогтвортой санхүүгийн эх үүсвэрийг тодорхой тусгах шаардлагатай. Хаалт болон хаалтын-дараах 
төлөвлөгөөнд зохистой талбайн арчилгааүйлчилгээ болон талбай, бохирдуулагч эх үүсвэрүүд, болзошгүй 
нөлөөллийг хянах байнгын хяналт-шинжилгээг багтаасан байх шаардлагатай. Хаалтын-дараах хяналт-
шинжилгээ хийх хугацааг эрсдэлд үндэслэн тогтоох шаардлагатай боловч уурхайг хааснаас хойш энэ нь 
хамгийн багадаа таван жил болон түүнээс урт хугацаа шаардана. 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Нийгэм болон байгаль орчны тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн 
стандарт (2006, шинэчлэн засварласан 2012) 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци нь санхүүжилт авах эрх бүхий өөрийн гишүүн орнууд дахь тэдний 
хувийн секторын санхүүжилтийн хөгжлийн боломжуудыг гүнзгийрүүлэх, нийгэм болон байгаль орчны 
эрсдэл болон нөлөөллийг удирдах үүднээс Гүйцэтгэлийн стандартыг хэрэглэдэг.  (лавлагаа.23). Энд 
дурдагдаж байгаа Гүйцэтгэлийн найман стандарт нь Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн хөрөнгө 
оруулалтын нийт хугацаанд түүний харилцагч эсвэл бусад ижилтгэх санхүүгийн институтуудийн мөрдөх 
стандартуудын үндэс болно. (лавлагаа.23). 
• Гүйцэтгэлийн стандарт 1: Нийгэм болон байгаль орчны нөлөөллиийн үнэлгээ, менежментийн 
систем  
• Гүйцэтгэлийн стандарт 2: Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах нөхцөл  
• Гүйцэтгэлийн стандарт 3: Бохирдлоос сэргийлэх ба хянах  
• Гүйцэтгэлийн стандарт 4: Орон нутгийн  иргэдийн эрүүл мэнд,, аюулгүй ажиллагаа болон 
аюулгүй байдал  
• Гүйцэтгэлийн стандарт 5: Газар эзэмшил ба албадан нүүлгэн шилжүүлэлт   
• Гүйцэтгэлийн стандарт 6: Биологийн олон янз байдлыг хадгалах ба байгалийн нөөцийн 
тогтвортой менежмент   
• Гүйцэтгэлийн стандарт 7: Нутгийн уугуул иргэд   
• Гүйцэтгэлийн стандарт 8: Соёлын өв   
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Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) 2008 оны Байгаль орчин болон нийгмийн бодлогын 
дагуу ЕСБХБ нь өөрийн байгаль орчин болон нийгмийн үнэлгээ, хяналт-шинжилгээний дагуу төслүүдийг 
дараах үзүүлэлтүүдийг үндэслэн санхүүжүүлэхээр ажиллаж байна.  

• Нийгэм, эдийн засгийн хувьд тогтортой эсэх;  
• Нөлөөлөлд өртсөн ажиллагсад болон Орон нутгийн иргэдийн  эрхийг хүндэтгэдэг эсэх   
• Мөрдөх ёстой хууль эрх зүйн шаардлагууд болон олон улсын тэргүүн туршлагад нийцүүлэн зураг 
тооцоо боловсруулж,үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эсэх  
Энэ зорилтоо амьдралд амжилтай нэвтрүүлэхийн тулд ЕСБХБ байгаль орчин, нийгмийн голлох нөлөөлөл 
болон зөрчилтэй асуудлуудыг хамарсан Гүйцэтгэлийн нарийвчилсан бүлэг шаардлагыг тогтоон мөрдөж 
байна. ЕСБХБ нь Европын холбооны байгаль орчны стандартууд, түүнчлэн гишүүний хувьд Европын 
байгаль орчны зарчмуудыг дэмжих үүрэгтэй болно. Энэ нь мөн гүйцэтгэлийн шаардлагуудад (ГШ) 
тусгагдсан байдаг. ЕСБХБ харилцагчидаа өөрсдийн төслүүдтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн 
асуудлуудыг гүйцэтгэлийн зарчмуудыг хангаж байгаа эсэхэд үнэлгээ өгч, удирдана гэдэгт итгэлтэй 
байдаг.  

ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн шаардлагууд: 
• ГШ1: Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ ба менежмент   
• ГШ 2: Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажиллах нөхцөл   
• ГШ3: Бохирдлоос сэргийлэх ба хянах   
• ГШ4: Орон нутгийн  иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдал  
• ГШ5: Газар эзэмшил, албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  болон эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөн   
• ГШ6: Биологийн олон янз байдлыг хадгалах, байгалийн амьд нөөцийг тогтвортой ашиглах   
• ГШ7: Нутгийн уугуул иргэд   
• ГШ8: Соёлын өв   
• ГШ9: Санхүүгийн зуучлагчид   
• ГШ10:  Мэдээллийг ил тод болгох, талуудын оролцоо   
 

Европын холбооны Уурхайн хаягдлын захирамж 

Европын холбооны Уурхайн хаягдлын захирамж нь ашигт малтмалын нөөцийг олборлох, боловсруулах, 
хадгалах үйл ажиллагаа болон одоо ажиллаж буй ил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдалд 
хэрэглэгдэнэ. Энэхүү захирамж нь Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд шууд ашиглагддаггүй боловч үүнд 
зарим тэргүүлэх туршлагуудыг тусгасан байдаг ба Оюу Толгой төслийн хаягдлын менежментэд уг 
захирамжийг мөрдөж ажилладаг. Тус захирамжаас Оюу Толгойн үйл ажиллагаанд хамаарах холбогдох 
шаардлагад дараах зүйлс багтана. Үүнд:  

• Олборлох үйлдвэрийн хаягдлын байгууламжууд  
• Шинээр хаягдлын байгууламж барих эсвэл одоо байгааг өргөтгөхөд, эрх бүхий байгууллага 

дараах арга хэмжээг авсан гэдгийг баталгаажуулах ёстой:  
1. Байгууламж нь тохиромжтой байршилд байрласан байх;  
2. Барилгын тогтвортой байдал баталгаатай байх: хөрс, агаар, усны бохирдлоос 

урьдчилан сэргийлэгдсэн;  
3. Эрх бүхий хүмүүсээр шалгагдан, хянагдсан байх ёстой; ба  
4. Байгууламжийг хаах, талбайн нөхөн сэргээлт, хаалтын дараах үе шатуудыг хийж 

гүйцэтгэх дарааллыг тодорхой болгосон байх шаардлагатай.  

Хаягдлын байгууламжийг ашиглагч, ажиллуулагчид үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө санхүүгийн баталгааг 
хангах ёстой тул Удирдамжийн заалтуудад байгууламжийг хаахад талбайг нөхөн сэргээх шаардлагатай 
мөнгөн хөрөнгийн бэлэн байдлыг баталгаажуулах үүргийг тусгасан байдаг.  
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Эрх бүхий байгууллага эцсийн хяналтыг гүйцэтгэн, үнэлгээний тайланг төсөл хэрэгжүүлэгчид хүлээлгэн 
өгч, талбайг нөхөн сэргээснийг баталгаажуулсны дараагаар хаягдлын байгууламжийг бүрэн хаагдсан гэж 
үзнэ. Хаалтын дараа төсөл хэрэгжүүлэгч нь эрх бүхий байгууллагаас тухайн нөхцөлд шаардлагатай гэж 
үзсэн хугацаанд талбайд арчилгаа үйлчилгээг хийж, хяналт шинжилгээг хэрэгжүүлэх ёстой. Эдгээр арга 
хэмжээний зардлыг төсөл хэрэгжүүлэгч зарчмын хувьд бүрэн хариуцах ёстой байдаг.  

Европын холбооны Уурхайн хаягдлын захирамжийн шаардлагууд нь энэхүү Уурхайн хаалтын 
менежментийн төлөвлөгөө, Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ба Хаягдал 
чулуулгийн менежментийн төлөвлөгөө болон Хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны 
үе шатанд мөн тусгагдсан болно. 

8. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ЗӨВЛӨЛДӨХ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ 

8.1. Зөвлөлдөх уулзалт 

Рио Тинтогийн уурхайн хаалтын стандарт (лавлах 20) болон холбогдох Удирдамжийн тэмдэглэлийн 
(лавлах 21) дагуу уурхайн хаалтын стратегийг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд оролцогч 
талуудтай зөвлөлдөх процессыг боловсруулж, хэрэгжүүлж, баримтжуулах ёстой. Энэ үйл явц нь дотоод 
(үндсэн ажилчин⁄гэрээт ажилчин)  болон гадаад оролцогч талуудад хамаарах ёстой бөгөөд тухайн 
оролцогч талыг нарийн ялгаж таних мэдээлэл авах нөхцөлийг багтаасан байх ёстой. Оролцогч талуудтай 
хамтран ажиллах, мэдээллээр хангах цогц хөтөлбөр нь оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт хийх 
процесст дэмжлэг үзүүлсэнээр Хаалтын стратегийн зорилт, арга барил, үр дүнг бүх оролцогч бүлгүүдэд 
хүргэнэ.  Уурхай хаагдах дөхөхөөр тухайн үед батлагдсан мэдээллээр хангах аргазүй болон тухайн үед 
илүү тодорхой болох уурхайн хаалтын мэдээлэлд үндэслэн хаалтын талаар мэдээллээр хангах 
нарийвчилсан стратеги төлөвлөгөө боловсруулна. Барилгын үе шатанд хөндөгдөгдсөн газрыг нөхөн 
сэргээх үйл ажиллагааны талаар зөвлөлдөх, мэдээллээр хангах уулзалт, үйл ажиллагаанууд нь хожим нь 
батлан хэрэгжүүлэх аргазүйг боловсруулж буй үе шат юм. Эдгээр үйл ажиллагааг нутгийн иргэдтэй 
уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа гэхээсээ илүүтэй, уурхайн ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
гэдэг талаас нь зөвлөлдөж, тодорхойлох юм. Үйлдвэрлэл эхэлж, далд уурхай түр зогсоод байгаа 
өнөөгийн нөхцөлд “уурхай хаах” тухай ямар нэг байдлаар дурдах нь олон нийтийг төөрөгдөлд оруулж, 
муугаар нөлөөлөх эрсдэлтэй. Хөндөгдсөн газрыг хэрхэн хэлбэршүүлэх, ямар зориулалтаар нөхөн сэргээх, 
зам, шугам хоолойн зай зохион байгуулалт, ил уурхай, хуучин онгоцны буудал, хаагдсан гарам, барилгын 
хөндөгдсөн талбайн асуудлаар орон нутгийн иргэдтэй өргөн хүрээнд, нэг бүрчлэн зөвлөлдөх уулзалт 
зохион байгуулж байна. Иймэрхүү байдлаар уурхайг бүр мөсөн хаах тухай асуудлыг хөндөхгүйгээр 
ашиглалтын явцад иргэдтэй зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах, хамтран ажиллах маягаар оролцогч 
талуудтай зөвлөлдөх практик бий болгож байна.   

8.1.1. Гадаад оролцогч талуудтай зөвлөлдөх 

Оюу Толгой төсөл нь 2003 оноос хойш орон нутаг, аймаг болон улсын түвшинд оролцогч талуудтай 
хэвлэмэл материал, хэвлэл мэдээлэл, олон нийтэд мэдээлэл өгөх цуглаан, санал асуулга, веб сайт, 
иргэдийн нийтийн хурал, ганцаарчилсан уулзалт болон тусгай зорилтот бүлэгт хандсан хэлэлцүүлэг зэрэг 
төрөл бүрийн арга хэрэгсэл ашиглан идэвхтэй харилцаж ирсэн.  Орон нутгийн иргэд, гадаад оролцогч 
талуудтай2010 оноос 2013 он хүртэлх хугацаанд хамтран ажилласан байдлыгХүснэгт 8-1-ээс үзэж болно. 
Эдгээр зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах болон гадаад оролцогч талуудтай харилцаж ажиллах гол 
зорилго нь барилгын үе шаттай холбоотой нөлөөллийн талаар иргэдэд ойлголт мэдлэг өгөх, Оюу Толгой 
төсөл барилга угсралтын үе шатнаас уурхайн олборлолтын үе шатанд шилжихтэй холбоотой хийгдэх 
ажлууд, нөлөөлөл, боломж болон дээр дурдсан ашиглалтын үед хийх нөхөн сэргээлтийн талаар орон 
нутгийн иргэд болон төрийн янз бүрийн шатны байгууллагууд, түүнчлэн иргэний нийгмийн 
байгууллагуудад мэдээлэл өгч, тэднийг ирээдүйн үйл ажиллагаа, боломж болон нөлөөлөлд бэлтгэхэд 
оршино. Ийн талуудтай зөвлөлдөх мэдээллээр хангахад чиглэсэн арга хэмжээнүүд нь хаалтын 
төлөвлөгөө боловсруулах үйл явцад хувь нэмрээ оруулах, хаалтын дараах хяналт-шинжилгээ, удирдлагыг 
хэрэгжүүлэхэд оролцох нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. .  
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2009 онд Хөрөнгө Оруулалтын гэрээнд гарын үсэг зурж, Төслийн барилга угсралтын ажил эхэлснээс хойш 
Оюу Толгой компанийн Байгаль орчны хэлтэс нь Монголын Улсын Засгийн Газар - Байгаль Орчны Яаманд  
жил бүр Байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөөг (БОХТ) бэлтгэн хүргүүлж, нөхөн сэргээлтийн ажлын 
барьцаа хөрөнгийг зохих дансанд байршуулсаар ирсэн. Эдгээр байгаль орчин хамгаалах төлөвлөгөө 
болон нөхөн сэргээлтийн ажлын барьцаа мөнгөний зорилго нь Оюу Толгойн уурхай төлөвлөгдөөгүй 
шалтгаанаар хаагдах тохиолдолд уурхайн олборлолттой холбоотой аливаа нөхөн сэргээлт, тэдгээртэй 
холбоотой зардалд анхаарал хандуулах явдал юм. Өдийг хүртэл, уурхайг хаах талаар өөр ямар нэгэн 
мэдээлэл эсвэл хэлэлцүүлэг Оюу Толгой ХХК, Монгол улсын засгийн газар, Өмнөговь аймаг эсвэл орон 
нутгийн сумын удирдлагын хооронд явагдаагүй. 

Уурхайн хаалтын төлөвлөлт, удирдлага болон төлөвлөлтийн процессыг  Хөрөнгө оруулалтын гэрээний 
нөхцөл заалтын дагуу Оюу Толгой компанийн  Өмнөговь аймаг болон Ханбогд сумтай байгуулсан 
Хамтын ажиллагааны гэрээнд тодорхой зааж өгсөн Үүнд орон нутгийн болон бүс нутгийн түвшинд 
төлөвлөлт хийх, бүтээн байгуулах , хөрөнгө оруулалт хийхдээ талуудтай зөвлөлдөх, мэдээллээр хангах 
аргыг ашигладагтай нэгэн адилаар уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн ажлуудад энэ аргыг зохих байдлаар 
ашиглана гэж заасан байдаг .  Уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлт нь энэ гэрээнд уурхайн хөгжлийн үе 
шатны хэвийн үйл явц болон тэмдэглэгдэх ба Рио Тинтогийн хаалтын стандарт түүнчлэн Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпораци болон Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэлийн стандартууд 
болон шаардлагуудад нийцсэн төслийн төлөвлөгөөний хэсэг юм.  

Хүснэгт 8-1: Орон нутгийн иргэд болон оролцогч талуудтай хамтран ажиллах үйл ажиллагаанууд  
 
Тодорхойлолт 
 

Хамтран ажиллах гол үйл ажиллагаанууд  Голлох  
огноо 

Барилга, Ашиглалт, Хаалт  
Барилга: 
Барилгын үе шатны сөрөг нөлөөллийн 
талаар олон нийтийг ойлголттой 
болгох, нутгийн ард иргэдийг 
ашиглалтын үе шатанд бэлтгэлтэй 
болгох 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Сөрөг нөлөөнд өртсөн Ханбогд сумын малчин 

өрхүүдэд барилга байгуулалтын явцыг тогтмол  
мэдээлж байх  

• Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумд болон 
Даланзадгадад байгуулагдсан Нутгийн зөвлөх 
бүлгүүдийг голлох асуудлуудад тогтмол татан 
оролцуулах 

• Шинэчилсэн БОННҮ талаар зөвшилцөх болон шинэ 
мэдээлэл өгөх, малчидтай малын бэлчээр болон 
амьжиргааны нөлөөллийн талаар зөвшилцөх 

• Зорилтот сумдад иргэдийн оролцоотой үнэлгээ хийх  
шаардлагатай (урьдчилан дүр зураг гаргах ажлыг 
2010 оноос эхэлсэн.) 

• Орон нутгийн  хөгжлийн хөтөлбөрүүд  (жишээлбэл, 
ОНЭМАААБТ, СӨХ, ОБЭЗХХ)-эд нутгийн иргэдтэй 
хамтран ажиллах 

• Нутгийн иргэдийг сургалтад хамруулах, ажлын 
байраар хангах зэргээр уурхайн сөрөг нөлөөллийг 
даван туулах, давуу талыг нь хүртэхэд туслах мэдлэг 
мэдээлэл өгөх,  сургалт явуулах  

• Орон нутгийн иргэдийн гаргасан санал, гомдол, 
асуудлыг авч үзэх  

• Төслийн хүлээх хариуцлагатай холбоотойгоор 
зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах, харилцаа 
тогтоож ажиллах  Тусгайлсан баг ажиллах 

• Оролцогч талуудыг олж тогтоох болон шинжилгээ 
хийх 

• Уурхайн хаалтын болон нөхөн сэргээлтийн үндсэн 
төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор нийгэм, эдийн засаг 

-2010 – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2013 оноос 
хойш 
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Ашиглалт ба хаалт:  
Ашиглалтын үе  шатнаас хаалт 
хүртэлх тогтмол хамтын ажиллагаа, 
орон нутгийн  харилцаа 

болон байгаль орчны асуудлуудад оролцогч 
талуудтай тогтмол хамтран ажиллах  

 
• Хамтын ажиллагааны нотлогдсон аргуудыг 

үргэлжлүүлэн хэрэглэх  
• Уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтэнд аль болох эртнээс 

хамтран ажиллах 
• Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн төлөвлөлт 

 
 

 
 
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг анхлан танилцуулах үед  оролцогч талуудтай зөвлөлдөх 
үндсэн асуудал болгож авч үзэж болохгүй. Үүний оронд үүнийг төслийн илүү өргөн 
хүрээний хэлэлцүүлгийн нэгэн хэсэг болгон танилцуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл төсөл 
дөнгөж эхлэлийн үе шатандаа явж байгаа үед хаалтын асуудалд анхаарал хандуулах нь 
гадны оролцогч талууд болон хэвлэл мэдээллийнхэнд төслийн хэрэгжих боломж, түүний 
хэрэгжил, төлөвлөлт болон хөрөнгө оруулалтын санаачлагуудын талаар эргэлзээ үүсгэж 
болох талтай. Улмаар энэ нь  улс төр, олон нийтийн  харилцаанд буруу ойлголт бий 
болгохоос гадна Төслийг дэмжигчдэд хөрөнгө оруулалтын таагүй  сэтгэгдэл  төрүүлж 
болно.  

 
Уурхайн хаалтын талаар гадны оролцогч талуудтай хийх анхны мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх 
уулзалтаар  төслийн тойм болон хэрэгжилтийн байдлыг өндөр түвшинд мэдээлж, уурхайн 
хаалтын стратеги болон хаалтын удирдлагын төлөвлөгөөнд олон нийт, бүс нутагт чиглэсэн 
нийгэм-эдийн засгийн үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар илүү тодотгож 
өгөх ёстой.  
 
Орон нутгийн болон аймгийн засаг захиргааны төлөөлөлтэй уурхайн хаалтын талаар 
анхлан зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх уулзалт зохион байгуулахдаа   дараах гол мэдээллүүдийг 
өгсөн байх шаардлагатай. Үүнд: 

 
• Уурхайн бүтээн байгуулалт эхлэх үеэс уурхайн үргэлжлэх хугацааг бүрэн төлөвлөх 

нь оновчтой байдаг учраас гол оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх үйл 
ажиллагааг эртнээс эхлүүлж байгаа юм. Үүнээс гадна Рио Тинтогийн (Хаалтын 
Стандарт), Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн  (лавлагаа.22 болон 23) болон 
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны (гүйцэтгэлийн стандарт болон 
шаардлага)  тэргүүн туршлагыг тусгасан баримт бичгүүдэд талуудтай зөвлөлдтөх, 
мэдээллээр хангах ажлыг эртнээс эхлүүлэхийг шаардсан байдаг. 
 

• Гадны болон дотоодын оролцогч талууд нь уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулдаг.  

 
• Гадны олон  -оролцогч талуудаас бүрдсэн Уурхайн Хаалтын Зөвлөх Хороог уурхайн 

хаалтын ажлын хүрээ, стратеги болон хаалтын удирдлагын төлөвлөгөөг 
шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд  хянан шинэчлэх, хэлэлцэх, батлах болон 
өөрчлөх саналыг уурхайн ашиглалтын үе шатны нийт хугацааны явцад (доод тал нь 
таван жил тутамд нэг удаа) оруулах эрхтэйгээр Оюу Толгойн Төслийн үйл 
ажиллагаа эхэлснээс хойш таван жилийн дотор байгуулна.    

 
• Уурхайн Хаалтын Зөвлөх Хорооны бүрэлдэхүүнд Оюу Толгой компани (Орон 

нутгийн  харилцаа, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс, Байгаль орчин, хөрөнгийн 
удирдлагын хэлтэс), аймаг, сум, багийн удирдлага, Ханбогд суманд үйл ажиллагаа 
явуулж буй төрийн бус байгууллагууд, эрүүл мэнд, нийгмийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр ажиллаж буй, мөн эмзэг бүлгийнхнийг төлөөлсөн иргэний нийгмийн 
байгууллага, түүнчлэн Төслийн нөлөөллийн бүс дэх орон нутгийн бизнесийн 
төлөөллүүд орж болно.  
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• Уурхайн хаалтын ажлын хүрээ, стратеги, удирдлагын төлөвлөгөө нь уурхайн 

ашиглалтын болон ашиглалтын дараагийн үе шатан дахь орон нутаг, бүс нутагт 
үзүүлэх үйлчилгээ, дэд бүтэц, бизнесийн хөгжил,бусад нийгэм- эдийн засгийн 
санаачлагуудыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тогтвортой байдал зориулан оруулах 
хөрөнгө, дэмжлэг болон удирдлагын хүлээх хариуцлагын хэм хэмжээний дагуу 
Оюу Толгой ХХК болон бусад гол оролцогч талуудын эрх, үүргийг тодорхойлно.  

 
• Уурхайн хаалтын ажлын хүрээ, стратеги, удирдлагын төлөвлөгөөнд Оюу Толгойн 

уурхайн ашиглалт дуусахаас 5 жилийн өмнөөс эхэлж, улмаар уурхайн хаалтын 5 
жилийн турш үргэлжлэн, уурхайн-хаалтын дараах үе шатны эхний жилүүдэд  
дамжин хэрэгжих шилжилтийн үе шатны ажлуудыг тодорхойлно.   
Оюу Толгой компани орон нутаг, бүсийн хэмжээний дэд бүтэц, холбогдох 
үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангах, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, уурхайн 
хаалтын дараах болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах үүднээс 
тэдгээрийг эзэмших, санхүүжүүлэх, ажиллуулах, удирдахад оруулдаг шууд оролцоо 
эрх, үүргээ бусад талуудад шилжүүлнэ.   

 
• Оюу Толгойн Төслийн ханган нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх орон нутгийн болон бүс 

нутгийн бизнесүүдийг Оюу Толгойн хангамжийн хэлтэс дэмжиж тэдгээрийн 
бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчдийн хүрээг өргөжүүлж, уурхайг хаасны дараах шилжилтийн 
үед тогтвортой байдлыг хангахад туслах төлөвлөгөө гаргаж өгнө. Үүнтэй адил, 
Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын хэлтсийн Орон нутгийн бизнес, 
эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд шинэ болон үйл ажиллагаа явуулж 
буй бизнесүүдтэй хамтран ажиллаж Оюу Толгой төсөлтэй шууд хамааралгүй зах 
зээл, үйлчлүүлэгчдийг шинээр бий болгох, өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.  

 
• Орон нутаг, нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн босго 

үзүүлэлтүүдийг уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд тусгаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
уурхайн хаалтын өмнө, хаах явцад болон хаалтын дараах шилжилтийн  үе шатанд  
жил бүр тайлагнана. 

 
Аймаг, сум, багуудын удирдлагуудтай уурхайн хаалтын талаар  эхний зөвлөлдөх, 
мэдээлэл өгөх уулзалт хийсний дараа мөн арга барилаар Орон нутгийн  эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хөтөлбөрт хамрагдсан иргэний нийгмийн 
байгууллагууд, ТББ-ууд, Орон нутгийн бизнес ба эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр, 
Соёлын өвийн хөтөлбөр зэрэг Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд,  Орон нутаг, нийгмийн 
хариуцлагын бусад хөтөлбөрт хамрагдсан оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт хийж, 
гол мессэжийг өгнө. Уурхайн үйл ажиллагаа дараагийн үе шатанд шилжихэд мөн дахин 
зохион байгуулна.  

 
Улмаар 2013 онд төслийн олборлолтын үе шат эхэлсний дараагаас Монгол Улсын 
засгийн газрын албаны хүмүүс, улс төрчид болон төрийн бус байгууллагууд, бусад 
оролцогч талуудтай уурхайн үйл ажиллагааны явцын талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх 
уулзалтуудыг хийх ёстой. Энэхүү зөвлөлдөх уулзалтуудын талаар Оюу Толгой 
компанийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн харилцааны хэлтсийн бэлтгэн, ОТ Гадаад 
харилцааны хэлтсийн төлөөлөгчид (өөрөөр хэлбэл Засгийн газрын харилцаа, хамтын 
ажиллагааны хэлтэс) хүргэдэг төслийн шинэчилсэн мэдээлэлд нэгтгэн оруулна.  

 
 

8.1.2     Дотоод оролцогч талуудтай зөвлөлдөх  
 

Оюу Толгой компани Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлага, Гадаад харилцаа, Байгаль 
орчин, Үйл ажиллагаа, Уурхайн төлөвлөлт, Бизнес стратеги, Хүний Нөөц, Сургалт зэрэг 
гол хэлтсүүдийн төлөөллөөс бүрдсэн Уурхайн хаалтын удирдах хороо байгуулна. Энэхүү 
хороо нь уурхайн хаалтын алсын хараа, хаалтын стратеги, уурхайн ашиглалтын явцын 
нөхөн сэргээлтийг хариуцах ба энэхүү хаалтын төлөвлөгөөний “эзэн” нь байна. Уурхайн 
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хаалтын Удирдах хорооноос өгсөн чиглэлийн дагуу боловсруулсан уурхайн хаалтын 
стратеги, хаалтын төлөвлөлтийн төслийг 2014 оны IV улирлаас эхлэн холбогдох 
талуудтай зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаатай нэгтгэнэ.  

   
Энэхүү уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг хянан хэлэлцэх, төлөвлөгөөг шинэчлэн сайжруулах, 
уурхайн хаалттай холбоотой үүрэг хариуцлага хуваарилах зорилгоор тус хороо нь 
тогтмол хуралдаж, гадаад, дотоодын оролцогч талуудтай хамтран ажиллаж, тэдний 
санал бодлыг төлөвлөх, шийдвэр гаргахад тусгаж буй эсэхэд хяналт тавина.   

Дотоод оролцогч талуудыг (өөрөө хэлбэл үндсэн ажилчид болон гэрээт ажилчид) гурван 
хэсэг ангилалд хуваасан: Улаанбаатар дахь төв оффис, уурхайн талбайн оффис болон 
Өмнөговь аймгийн сумдад (Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо) ажиллаж буй, 
Оюу Толгой компаниас цалинждаг удирдах ажилтнууд, техникийн болон захиргааны 
ажилчид; ОТ компанитай Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан хөдөлмөр зуучлалын 
байгууллагын шугамаар ОТ уурхайн талбайд цагаар ажиллаж буй уурхайн ажилчид (ил 
болон гүний уурхайд ажиллаж буй); уурхайн үйл ажиллагаа болон Улаанбаатар, 
Өмнөговь аймгийн сумууд дахь оффист төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлж буй Оюу 
Толгойн гэрээт ажилчид. 

 
Одоогийн байдлаар эдгээр дотоод оролцогч талуудтай уурхайн хаалт болон нөхөн 
сэргээлтийн талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх уулзалт хийгээгүй. Гэхдээ уурхайн 
ашиглалтын үйл явцын мэдээлэл хуваалцах байдлаар мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх үйл 
ажиллагааг эхлүүлж хэрэгжүүлнэ. Гол мессэжийг Хүний нөөц, Сургалтын хэлтэс бэлтгэж 
боловсруулах бөгөөд явцын нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалтын талаар мэдээлэл өгөх, 
зөвлөлдөх уулзалтыг Хүний нөөцийн хэлтэс дотоод харилцааны багтай хамтран  
хамгийн эхэнд удирдах ажилтнууд, техникийн болон захиргааны ажилтнуудад, дараа нь 
уурхай дахь цагийн ажилтнуудад зохион байгуулна. Уурхайн хаалтын үндсэн концепци, 
стратегийн зорилго, хэрэгжүүлэх цаг хугацаа, агуулга болоод энэ хаалтын 
төлөвлөгөөний талаарх мэдээллүүдийг Оюу Толгой ХХК-ийн оффисын ажилчид болон 
уурхайн ажилтнуудад өгнө. Эдгээр мэдээллийн зарим нь гадны оролцогч нарт өгсөн 
мэдээлэлтэй адил байх болно. Гэхдээ, мэдлэг ойлголт өгөх үйл ажиллагаа, төлөвлөлт, 
сургалт, давтан сургалт, зардал хэмнэлт, ур чадвар болон туршлагаа хөрвүүлэх 
бололцоо, уурхайн ашиглалтын үе шатуудад хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, ирээдүйн 
төлвийн талаарх мэдээллүүдийг зөвхөн Оюу Толгой ХХК-ийн оффисын болон уурхайн 
ажилтнуудад зориулан тусгайлан бэлтгэнэ. Хаалтын төлөвлөгөө нь байнга шинэчлэгдэн 
өөрчлөгдөж байдаг “амьд” баримт бичиг бөгөөд уурхайн хаалт, ашиглалтын явцын 
нөхөн сэргээлтийн талаарх мэдээлэл нь агуулга болоод хамрах хүрээний хувьд 
урьдчилсан байдлаар тусгагдсан ба жил ирэх тусам улам боловсронгуй болгох юм 
гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.  
 
Уурхайн цагийн ажилтнуудад мөн гол мэдээлэл, мессэжүүдийг хүргэж байх 
шаардлагатай. Гэхдээ, эдгээр ажилчдын зарим хэсэг нь хөдөлмөрийн зуучлалын 
байгууллагын шугамаар ирж ажилладаг тул уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн анх 
шатны зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх уулзалтад хөдөлмөр зуучлалын байгууллагын 
удирдлагуудыг оруулна.  

Ажиллах хүчний цаашдын тогтвортой байдал, ажлын байрны цомхотгол, ажилтнуудыг 
өөр орон тоонд шилжүүлэн ажиллуулах, сургалтад хамруулах, ур чадварыг хөгжүүлэх  
талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон энэхүү мэдээллийг хэрхэн Оюу Толгойн 
ажилчдад хүргэх талаар Бүлэг 10.10 болон Бүлэг 12.10 –д  дурдсан. 

Уурхайн талбай, Улаанбаатар эсвэл сумын төвүүд дэх Оюу Толгойн оффисуудад 
үйлчилгээ үзүүлдэг ханган нийлүүлэгчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд уурхайн хаалтын 
талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөлдөх үйл ажиллагааг Оюу Толгой компанийн Хангамжийн 
хэлтсийн төлөөлөгчдөөр дамжуулан явуулна. Энэ хэлтэс нь зөвлөлдөх, мэдээллээр 
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хангах одоо байгаа сувгуудыг ашиглан гэрээт гүйцэтгэгчид болон ханган 
нийлүүлэгчидтэй харилцана. Гол мэдээллүүдэд хаалтын үндсэн концепци, хаалтын 
стратеги болон энэхүү хаалтын төлөвлөгөө, тухайн гэрээт үйлчилгээнд хамааралтай цаг 
хугацааны болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийн тойм багтана. Гол мэдээлэл нь гэрээт 
гүйцэтгэгчид болон нийлүүлэгч нарт үйлчилгээ, үйлчлүүлэгч нарынхаа хамрах хүрээг 
өргөжүүлэх замаар уурхай хаагдсанаас үл шалтгаалан өөрсдийн бизнесийг уурхайн 
хаалтын дараа ч гэсэн тогтвортой үргэлжлүүлэх бололцоог бий болгох юм. Гэрээт 
гүйцэтгэгчийн үзүүлдэг үйлчилгээ эсвэл гэрээний мөн чанарын улмаас энэ нь боломжгүй 
бол уурхайн хаалтын төлөвлөсөн хугацаанаас доод тал нь нэг эсвэл хоёр жилийн 
өмнөөс эхэлж тухайн бизнесийн зардал, орлого, орлогын эх үүсвэрүүд болон тогтвортой 
байдал эсвэл тус бизнесийн төлөвлөсөн хаалтыг авч үзэж шилжилтийн төлөвлөгөө 
боловсруулж эхлэхийг дэмжинэ.  

8.2.  Урьдын амлалтууд 

Одоогийн байдлаар, Оюу Толгой төсөлд оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөхтэй 
холбоотой хүлээсэн үүрэг амлалт байхгүй. Санал болгож буй хөтөлбөрүүдийг энэ Хаалтын 
төлөвлөгөөнд тусгасаны дагуу боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.  
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9. УУРХАЙН ХААЛТЫН ХУВИЛБАРЫН СОНГОЛТ 

9.1. Хаалтын хувилбаруудын шинжилгээ 

АМЕК компанийн боловсруулсан олон хувилбарт анализ хийх үндсэн аргыг ашиглан  2011 оны 10 дугаар 
сард уурхайн хаалтын янз бүрийн хувилбаруудыг авч үзэн үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээний ажлыг Оюу Толгой 
төслийн ,  хаалтын стратегийг боловсруулахад туслах хаалтын боломжит хувилбаруудыг авч үзэх 
зорилготойгоор дугуй ширээний ярилцлага хэлбэрээр зохион байгуулсан.   

Хаалтын хувилбар(ууд)ыг сонгохдоо урт хугацааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, нийгэм, эдийн засаг, 
байгаль орчны хэрэгцээ, цаашдын төлөвт нийцсэн тогтвортой байдлыг бүрдүүлэхүйц байдлаар тухайн 
байгууламжийн техникийн шийдэл, бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзнэ. 
Олон хувилбарыг авч үзэн анализ хийх гол зорилго нь анализ хийсний эцэст төслийн байгууламжийг хаах  
оновчтой хувилбарыг байгууламж тус бүрийн хувьд нэг бүрчлэн гаргаж, эрсдэлийн үнэлгээ хийн (9.2-р 
хэсэг), тойм түвшний зардлын тооцоо гаргах явдал юм. Шаардлагатай гэж үзсэн хэсэгт боломжит хоёр 
дахь хувилбарыг гаргаж, зөвхөн эрсдэлийн үнэлгээ хийх түвшин хүртэл авч үзнэ.  

Хаалтын янз бүрийн хувилбаруудын үнэлгээг доор дурдсан асуудлуудыг тодотгохын тулд гүйцэтгэсэн.  
Үүнд: 

• Одоогийн ашиглалтын стратегитэй нийцэж байгаа эсэх  

• Рио Тинтогийн төрөл бүрийн баримт бичгүүдэд тодорхойлсон Рио Тинтогийн одоо мөрдөж байгаа 
уурхайн хаалт болон тогтвортой байдлын хөтөлбөрүүдэд зориулсан стандартуудын шаардлагыг хангасан 
болон түүнээс давсан эсэх (Хавсралт A, B, С,D) 

• Энэхүү төслийн хаалтын талаар гаргасан Оюу Толгой компанийн одоогийн үзэл баримтлал болон 
зорилгыг  хангаж байгаа болон түүнээс давсан эсэх  

• Монгол улсын хууль журмуудад тавигдсан шаардлага, Олон улсын санхүүгийн корпорацийн удирдамж 
болон Европын холбооны уурхайн хаягдлын талаар баримтлах чиглэлүүдийг (лавлагаа. 29) багтаан хууль 
журмын шаардлагууд болон стандартуудыг хангаж байгаа эсэх,  тэдгээр шаардлагаас давсан эсэх 

Төслийн доор дурдсан байгууламжуудыг үнэлгээнд авч үзсэн. Үүнд:  
• Ил уурхай 
• Хаягдал хадгалах байгууламж  
• Хаягдал чулуулгийн овоолго (ХҮҮ – хүчил үл үүсгэх)  
• Хаягдал чулуулгийн овоолго (ХҮБ – хүчил үүсгэх боломжтой)  
• Хаягдал чулуулгийн овоолго (ЯХИЧ – ялгарч хуримтлагдсан исэлдсэн чулуулаг)  
• Барилга байгууламжийг буулгшаснаас үүссэн хаягдал болон тоног төхөөрөмж –нийт талбай дахь 
(эзэмшил талбайн хүрээн дэх) бутлах, хүдрийн овоолго , материал зөөвөрлөх, нунтаглах үйл 
ажиллагааны бүх барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжүүд, эзэмшил талбайн доторх цахилгаан түгээх 
сүлжээ, уурын зуухнууд, баяжуулах үйлдвэр, хог хаягдлын менежментийн төв (ахуйн болон үйлдвэрийн 
хаягдал, уурхайн бус хаягдал), хог хаягдал булшлах цэг зэрэг бүх байгууламж, барилга, дагалдах тоног 
төхөөрөмж хамаарна.  
 
• Ундай голын гольдролын тохируулга 

Төслийн хэд хэдэн байгууламжтехник технологийн хувьд хэрэгжих боломжтой, нийгэмд хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц байх шаардлага хангасан хаалтын хувилбар маш хязгаарлагдмал эсвэл зарчмын 
ялгаагүй хаалтын хувилбаруудтай болох нь тогтоогдсон. Иймд төслийн хэд хэдэн байгууламжууд 
хаалтын хувилбарын үнэлгээнд тусгагдаагүй бөгөөд гэхдээ эдгээр нь уурхайн хаалтын энэхүү 
төлөвлөгөөний салшгүй  хэсэг болж байгаа болно.  
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Төслийн байгууламж тус бүрт зориулан хаалтын хувилбаруудыг боловсруулж,  бүх оролцогч талуудад урт 
болон богино хугацаанд Төсөл амжилттай хэрэгжихэд илүү чухал гэж үзсэн шалгууруудад үндэслэн 
үнэлгээг хийсэн.  

Үнэлгээний нийт 19 шалгуурыг бүх сонголтуудад тавигдах шаардлагыг 5 категорид ангилсан. Эдгээр нь a) 
хаалтын аргын үр өгөөж; b) хаалтын аргыг хэрэгжүүлэх; c) хүлээн зөвшөөрөх байдал d) эрсдэл болон  e) 
эдийн засаг гэсэн категориуд болно.  

Хавсралт I дэх Хувилбарын шинжилгээний тайланд дээр дурдсан үнэлгээнийн арга болон эрэмблэх 
аргачиллын талаар дэлгэрэнгүй дурдсан болно.  

Дээр дурдсан төслийн долоон байгууламжуудад зориулан  хаалтын нийт 24 хувилбарт  үнэлгээ хийж, 
тэдгээрийг тогтоосон аргачлалын дагуу эрэмбэлсэн.  

Тайланд дэлгэрэнгүй тусгагдсан (Хавсралт I) төслийн байгууламж тус бүрийн хувьд давуутай гэж үзэж 
сонгосон хаалтын хувилбаруудыг  Хаалтын төлөвлөгөөнд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх болгонд тогтмол 
хянаж шинэчилж байх шаардлагатай. 

9.2. Эрдслийн үнэлгээ   

Оюу Толгой төслийн хаалтын сонгосон хувилбаруудын эрсдлийн шинжилгээг Рио Тинтогийн эрсдлийн 
бодлого, стандартад тусгасан Рио Тинтогийн аргачлалын дагуу 2011 оны 11 дүгээр сард хийж 
гүйцэтгэсэн. Энэхүү эрсдлийн шинжилгээний зорилго нь  одоогийн байгаа аливаа хяналтын бүх арга 
хэмжээг авч үзэж,  хаалтын төлөвлөгөө болон холбогдох үйл ажиллагаануудад нөлөөлөх  нөлөөллийн 
эрсдэлтэй холбоотой аюул занал болон боломжуудаас үүсэх үр дагаваруудыг таниж тогтоох болон 
үнэлэхэд оршиж байсан. Эрсдлийн энэхүү шинжилгээний үр дүнг  хаалтын зорилтуудыг (хаалтын 
стратегийг) боловсруулахад ашигласан.  

Эдийн засгийн болон эдийн засгийн бус үр дагаваруудыг авч үзсэн бөгөөд эдийн засгийн бус үр 
дагаваруудад ажиллагсадын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, орон нутгийн ард иргэдийн итгэл, оролцогч 
талуудын харилцаа, соёлын өв, байгаль орчин, хууль дүрмийн хэрэгжилтболон нэр хүнд хамаарна. 
Эрсдлийн үнэлгээнд ашигласан эрсдлийн матриц болон эрсдлийн менежментийн хариу арга 
хэмжээнийерөнхий бүдүүвчийг багтаасан  эрсдлийн үнэлгээний схемийг  Хавсралт J –д харуулсан.  

Оюу Толгой төслийн хаалтын эрсдлийн шинжилгээ болон холбогдох эрсдлийн бүртгэлийг Хавсралт К – 
аас үзэж болно. Нийтдээ 57 аюул занал болон 3 боломжид үнэлгээ хийсэн. Нийт аюул заналын ихэнх (37) 
нь нэг болон хоёрдугаар зэрэгт (Зэрэглэл I болон Зэрэглэл II) ангилагдсан. Үлдсэн 20 аюул занал нь  
гуравдугаар зэрэгт  (Зэрэглэл III) ангилагдсан. Зэрэглэл III –ийн аюул заналууд нь хүчил үүсгэх боломжтой 
хаягдал чулуулгийн овоолгууд, баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж, Ундай голын гольдролын 
тохируулга, хүний нөөц болон орон нутаг, далд уурхайн суултын бүс, ил уурхайтай холбоотой байна. 
Эдгээрийн тухай Бүлэг 17.0 –д оруулсан.  

Оюу Толгой төслийн хаалтын эрсдлийн бүртгэлийг (Хавсралт K) хаалтын хувилбарууд өөрчлөлт орох, 
ашиглалт эсвэл төсөл өөрчлөгдөх, нэмэлт мэдээлэлтэй болох, хууль журмын дагуу шаардлагуудад 
өөрчлөлт орох болон оролцогч талуудын үзэл баримтлал өөрчлөгдөх зэрэг тохиолдлуудад шинээр хянаж 
үзэх болон шинэчилж байх ёстой. 

10. БАЙНГЫН ХААЛТАД ЗОРИУЛСАН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ   

10.1. Хаалтын төлөвлөгөөний зорилтууд 

Дараах нийтлэг зарчмууд болон төслийн   талбайд тусгайлан зориулсан хаалтын ерөнхий зорилтуудыг 
хаалтын төлөвлөгөө  болон  төслийн байгууламж бүрийн хувьд сонгосон хаалтын хувилбаруудад авч 
үзсэн болно.  Үүнд: 
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• Олон нийтэд ихээхэн хамааралтай болон нэн ялангуяа орон нутгийн иргэдийн  аюулгүй байдал, эрүүл 
мэндэд урт болон богино хугацаанд бий болох аюулыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах.  
• Холбогдох баримт бичгүүдэд тодорхойлсон төслийн талбайд  тусгайлан хамаарах аливаа усны чанар  
хууль журмын шаардлагыг урт хугацаанд хангах.  
• Төслийн талбай болон талбайд үлдэх байгууламжууд  физик болон химийн тогтвортой байдлаа урт 
хугацаанд хадгалах.   
• Орон нутгийн иргэд хаалтын аргуудыг хүлээн зөвшөөрч байгаа эсэхийг  тодотгох.  
• Төслийн талбайн нөхөн сэргээлтийг  боломжит дээд хэмжээгээр уурхайн ашиглалтын явцад гүйцэтгэх.   
• Төслийн хаалтын дараах урт хугацааны арчилгаа үйлчилгээг хамгийн бага хэмжээнд байлгах.    
• Хаалтын зардлыг хамгийн бага хэмжээнд байлгахын тулд  техникийн хувьд боломжтой, нийгмийн 
хувьд хүлээн зөвшөөрөх хувилбаруудыг оновчлох. 

10.2. Нөхөн сэргээлтийн биет арга хэмжээнүүдийн хураангуй 

Оюу Толгой төслийн талбайн тусгайлан зааснаас бусад бүх биет талбайд хэрэглэж болох ерөнхий 
зорилтын төсөөллийг дараах байдлаар авч үзсэн. Үүнд:  
• Ашиглалтын явцад  боломжтой хэсгүүдэд  явцын нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг гүйцэтгэнэ.  
• Хуулиар хүлээсэн үүргийн дагуу бусдад ашиглуулахаар хандивласан болон  ашиглаж болно гэж 
үзсэнээс бусад газрын дээрх бүх байгууламжуудыг  ашиглалтаас гаргах, буулгах шаардлагатай. 
• Барилгын материал, уурхайн бүтээгдэхүүн болон уурхайн үйл ажиллагааг сонгох болон гүйцэтгэхдээ 
хаалтын тухай байнга бодож байх ёстой. Энэ төсөөллийн жишээнүүд гэвэл устгахад аюултай барилгын 
материалыг (жишээлбэл асбест ) ашиглахгүй байх эсвэл аюулыг хамгийн бага хэмжээнд байлгах  эсвэл 
уурхай байгуулах болон уурхайн ашиглах үед хэрэглэх химийн бодисуудын хойжим хамгийн бага сөрөг 
нөлөөлөлүзүүлэхийг нь сонгох зэрэг байна.  
• Төслийн талбайн байгууламжуудыг буулгаж нураахад гарсан хог хаягдлыг  заасан дүрмийн дагуу 
устгана. Аюултай бодис ашиглахыг зураг тооцооны явцад аль болох бага байхаар шийдвэрлэх бөгөөд 
шаардлагатай бол тэдгээрийг төслийн талбайгаас гадна тусгайлан, заасан дүрэм журмын дагуу  устгана.  
• Хаалтын дараа дахин ашиглаж болох барилгын  бүтээцийн ган зэрэг материал,  тоног төхөөрөмж  
болон барилгуудаас орох орлогоостэдгээрийг зарж борлуулах, ашиглалтаас гаргах болон/эсвэл буулгах 
зардлыг баланслуулан хаана. Хаалтын зардалд аливаа үндсэн хөрөнгийг дахин ашиглах зорилгоор 
борлуулахаас орох аливаа орлого (any net positive financial salvage benefit) орохгүй.  
• Ил уурхайгаас үүссэн малталт нь (open pit) түүнийг тойрсон хэсгийн гадаргуугийн болон гүний ус   
хуримтлагдах байнгын сав  болж үлдэнэ.   
• Далд уурхайн олборлолтоос үүсэх газрын гадаргуугийн суултын бүс нь хур  борооны болон гүний ус 
харимтлагдаж тогтох газар болно. Энд хуримтлагдсан ус маш бага хэмжээгээр газрын доорх 
малталтуудад нэвтэрнэ. Гүний малталтуудад ус нэвтрэх нөхцөл урт хугацаанд үүсч болох бөгөөд энэ нь  
ил уурхайн ултай харьцангуйгаар үүсэх гүний усны дээд түвшингээс  хамаарна. Үүнийг уурхайн 
ашиглалтын явцад тодорхойлно.  
Энэ төлөвлөгөөнд санал болгож буй уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн арга хэмжээнүүд, түүнчлэн 
газрын нөхөн сэргээлтийн арга технологиуд нь энэхүү баримт бичгийг боловсруулах үед уул уурхайн 
салбарт өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа  тэргүүн туршлагуудад үндэслэгдсэн.  Шинжлэх ухаан болон 
технологид ойрын жилүүдэд гарах ахилт, дэвшлүүд нь уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн салбарт 
шинэ арга, технологи бий болгох нь дамжиггүй бөгөөд ийм шинэ ололт бүтээлийг  энэхүү баримт бичгийг  
хянаж засварлах болон шинэчлэх үед ашиглана. Тэр үед хаалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад ашигласан 
төрөл бүрийн инженерингийн шийдлүүдийг  илүү боловсронгуй болгох, оновчлох боломжууд гарсан 
байх бүрэн магадлалтай бөгөөд үүнийг уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг бүхэлд нь сайжруулахад авч 
ашиглах болно.  

Тусгайлан заагаагүйгээс бусад уурхайн хаалтын бүх биет хэсгүүдэд ашиглаж болох ерөнхий 
тодорхойлолтыг доорх байдлаар илэрхийлнэ. Үүнд: 

Ашиглалтаас гаргах: Байгууламжийг нураахад  бэлтгэх;   
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Бүх тоног төхөөрөмж болон барилгуудаас материалуудыг гарган хоосолж, цахилгаанаас салгасан, 
цэвэрлэсэн байна. Шингэн, цөмийн үүсгүүртэй хэрэгслүүд болон бусад бохирдуулагч зүйлсийг салган 
авч, батлагдсан аргын дагуу зайлуулна.  Цэвэрлэгээнд хэрэглэсэн угаалгын бохир шингэнийг цуглуулж 
Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжид нийлүүлнэ. 

Дахин ашиглах зорилгоор борлуулах,  дахин боловсруулалт хийх : Худалдах эсвэл уурхайн хаалтын 
дараа бусдад хэрэг болно гэж үзсэн тоног төхөөрөмжүүдийг тодорхойлох, худалдах ба шилжүүлэн 
өгөхөд  бэлтгэх болон зөөвөрлөн зайлуулах ; 

Уурхайн байгууламжуудыг ашиглалтаас гаргах үеийн хуучин тоног төхөөрөмж  худалдах болон дахин 
боловсруулалт хийх зах зээлийн нөхцөлд үндэслэн худалдах боломжтой тоног төхөөрөмжийн бүртгэлийг 
гаргана.  Зарж борлуулах боломжтой тоног төхөөрөмжийг төслийн талбайгаас зөөвөрлөн гаргаж, 
худалдана. Байгууламжуудыг ашиглалтаас гаргах үед тусгайлан хурааж хадгалах дахин боловсруулалт 
хийх материалуудыг тодорхойлно. Ган бүтээц болон бусад дахин боловсруулах металуудыг тээвэрлэхэд 
тохиромжтой хэмжээгээр огтолж, метал дахин боловсруулах байгууламжид хүргүүлэхээр хурааж 
хадгална.  Одоогийн мөрдөж байгаа уурхайн хаалтын зардлын тооцооны удирдамж нь ашиглаж байсан 
тоног төхөөрөмжийг зарж борлуулсан орлогыг хаалтын зардлыг бууруулахад оруулж тооцоолохыг 
хориглосон байгаа тул Бүлэг 16.0 –д  бүх тоног төхөөрөмж болон дахин боловсруулж болох материалыг 
ил уурхайгаас үлдсэн малталтанд хийж булшлана гэж үзсэн.  

Нурааж буулгах:  Байгууламжийг  буулгаж, зөөж зайлуулах болон устгах;  

Байгууламжийн бүтээцийг буулгахдаа дээр дурдсаны дагуу ганг дахин боловсруулалтанд зориулан 
бэлтгэнэ. Бетон хэсгүүдийг зөөвөрлөхөд боломжтой хэмжээгээр хувааж, зайлуулна. Ил гарсан 
арматуруудыг тасалж, хаяна. Барилгын бетон суурийг газрын гадаргууг тэгшлэх түвшингээс доош 1метр 
гүнд эвдэж, зайлуулах ба 1 метрээс гүнд орших хэсгийг  нураалгүйгээр үлдээнэ.  Бетон сууринуудын дунд 
үлдэх ус хураагуур эсвэл ижил төрлийн нүх болон зайнуудыг идэвхгүй хаягдал чулуулаг болон бусад 
тохирох материалаар булж дүүргэнэ.  

Булшлах : Уурхайн хаалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор булшлах гэдгийг хоёр янзаар ойлгож болно.  

Нэгдүгээрт, ил уурхайн нүхэнд  байгууламжуудыг нурааж буулгахад гарсан хог хаягдал болон ил уурхайн 
өөрөө явагч машин тоног төхөөрөмжийг булж, хоосон чулуулгаар хучихыг хэлнэ. Хоёрдугаарт,  далд 
уурхайд ашиглаж байсан суурин болон өөрөө явагч тоног төхөөрөмжүүдийг бохирдуулагч 
материалуудаас салгаж, цэвэрлэсний дараа уурхайн нүхэнд  үлдээхийг булшлах гэнэ.  

Нөхөн сэргээх : Байгаль орчинд үзүүлсэн сөрөг нөлөөлөлд үнэлгээ хийх, хүлээн зөвшөөрөгдөх стандарт 
хэмжээнд хүртэл засах,  нөхцөлийг сайжруулах; эвдэрсэн газруудыг батлагдсан хүлээн зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд буцааж хүргэх.  

Бохирдох аюултай хөрс болон гадаргуугийн устай хэсгүүдээс дээж авч шинжлэнэ. Дээжний шинжилгээнд 
үндэслэн бохирдсон хөрсийг ухаж зайлуулан шатаах (нүүрст устөрөгчүүд) эсвэл Баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжид хийж устгах хоёрын аль тохирох арга хэмжээг авна.  Баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламж, хоосон чулуулгийн овоолгууд болон  бусад  төрөл бүрийн ус бохирдуулж 
хуримтлуулах системүүдээс гарах бохирдсон усыг ил уурхайн малталтад орохоор урсгалыг чиглүүлнэ. Ил 
уурхайн малталт нь ус уурших цөөрөм хэлбэрээр ашиглагдана. Газрын гадаргуугийн хэсгүүдийг шинэчлэн 
хэлбэршүүлж, тогтворжилт үүсгэх бөгөөд төслийн талбайн гадаргуугийн заслын эцсийн төлөвлөгөөний 
дагуу ус шүүрүүлэх боломжтойгоор налуулж засна.  Хөндөгдсөн газруудыг  байгалийн нөлөөллөөр 
цаашид элэгдэж эвдрэхээс сэргийлэх, тоос үүсгэлтийг багасгахын тулд  шимт хөрсөөр хучиж өвс ургамал 
ургах орчинг бүрдүүлэх болон өвс ургамал тарьж ургуулна. Уурхайн хаалтын дараа урт хугацааны 
арчилгаа үйлчилгээ шаардлагагүй замуудын ус урсгах суваг  бусад ус зайлуулах хаалтуудыг авч,  газрыг 
цэвэрлэж, ургамалжуулна.  
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Ургамалжуулах: Уурхайн хаалтын дараах төлөвлөгөөг дэмжих үүднээс уурхайн ашиглалтын явцад болон 
явцын нөхөн сэргээлтийн үе шатанд ургамалжуулах туршилтын цэгүүд байгуулна. Ургамалжуулах 
туршилтын цэгүүдийг  газрын гадаргууг дахин хэлбэршүүлэх, элэгдэл эвдрэлээс сэргийлэх, хөрсний үр 
суулгах үеийг оновчтой болгох, үрийн хольц тодорхойлох, үр ургах орчин бүрдүүлэх, газрын гадаргуугийн 
боловсруулалт хийх, байгалийн хоёрдогч сукцессийн процессыг дэмжих хөрсний нэмэлтүүдийг 
тодорхойлоход  ашиглана.   

Монгол улсын Газрын тухай хуулийн  шаардлагад нийцүүлэхийн тулд Оюу Толгой компани доод тал нь 
уурхайн эзэмшил талбайн 10 хувийг ногоон бүс болгох бөгөөд барилгын одоогийн байгаа талбайн гадна 
талаар нутгийн олон наст ургамалуудыг суулгах ажлыг эхлээд байна.  

Ургамалжуулах хөтөлбөрийн гол зорилт нь нутгийн ургамлын зүйлүүд сэргэн ургах, цаашид байгалийн 
аясаар түрэн ургах тогтвортой хөрс, ургамлан бүрхэц бүрдүүлэхэд оршино Орон нутгийн иргэдийн 
оролцоо, нутгийн уугуул ургамлын зүйлийн талаарх орон нутгийнхны мэдлэг,  сургалт/судалгааны төвүүд 
нь цаашид өөрийгөө тэтгэн авч явах чадвартай ургамлан нөмрөг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Уурхайн ашиглалт болон хаалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад боломжтой бүхий л газруудыг 
ургамалжуулах ажлыг уурхайн ашиглалттай зэрэгцүүлэн гүйцэтгэнэ.  

Уурхай талбай нь олборлолт эхлэхийн өмнөх өвс ургамал багатай эсвэл өвс ургамалгүй харагддаг  байсан 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч ургамалжуулах ажлыг төслийн талбайн цаг уурын нөхцөлд тохирсон бодит 
түвшинд гүйцэтгэх ёстой. Зуны улирал богино, хур тунадас бага, өвөл хүйтэн, шимт тэжээлээр баялаг хөрс 
хангалтгүй, ууршилт ихтэй, ерөнхийдөө нутгийн ургамалын үр хангалттай хэмжээгээр олддоггүй зэрэг 
зарим хүчин зүйлүүд нь эдгээр хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учруулах боломжтой.  

Хаалтын дараах хяналт-шинжилгээ: Хууль дүрэмд заасан үүрэг хариуцлагын дагуу ажиглалт болон  
туршилт явуулах,  мэдээлэл цуглуулах, бүртгэл хөтлөх  болон тайлагнах  

Хаалтын дараах арчилгаа үйлчилгээ: нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд тогтмол хугацаанд залруулга, 
засвар  эсвэл сайжруулалт хийх, түүнчлэн хууль дүрэмд заасан үүрэг хариуцлагын дагуутогтмол 
хугацаанд эсвэл байнгын үйл ажиллагаа явуулах тогтолцоо.  Хүснэгт 10-1– д Оюу Толгой төслийн талбайд 
хэрэгжүүлэхээр санал болгож байгаа уурхайн хаалтын нөхөн сэргээлтийн биет арга хэмжээнүүдийг 
нэгтгэн харуулсан. 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 10-1 Нөхөн сэргээлтийн биет арга хэмжээнүүд 
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Далд уурхай Далд уурхайн газрын дээрх дэд 
бүтэц болон босоо амнууд 

X X X X X  X X 

Далд уурхай Далд уурхайн малталтууд ба тоног 
төхөөрөмж X   X     

Далд уурхай Гадаргуугийн суултын бүс       X X 

Ил уурхай Ил уурхайн малталт       X X 

Ил уурхай  Ил уурхайн туслах болон өөрөө 
явагч машин, тоног  төхөөрөмж 

X X X X     

Газрын дээрх 
байгууламжууд 

 

Газрын дээрх талбай  

    X X X X 

 Материал зөөвөрлөх 
байгууламжууд 

X X X X X    

 Баяжуулах үйлдвэрийн 
байгууламжууд 

X X X X     

Нийтийн барилгууд   

Газрын дээрх талбай 
    X X X X 

  

Г   й й  
 

X X X X     

 Бохир ус цэвэршүүлэх байгууламж X X X X X    

 Нүүрсний уурын зуух X X X X X    

 Хог хаягдлын менежментийн төв X X X X X    

 Хог шатаах зуух/уурын зуух X X X X X    

 Хаягдал ус цэвэршүүлэх 
байгууламж 

X X X X X    

 Хортой ус ууршуулах цөөрөм X X X X X    

 Шатахуун хадгалах байгууламж X X X X X    

 Цахилгаан үйлдвэрлэх Комплекс X X X X X    

Нийтийн  Талбайн орох гарах замууд 
(хаалтын-дараах шатанд 
шаардагдах) 
 

    X   X 

Талбайн орох гарах замууд 
 ( шаардлагагүй) 
 

    
X 

  
X 

 Цахилгааны шугамууд X X X X     

 Газрын дээрх инженерийн шугам 
хоолой 

X X X X     

 Газрын доорх инженерийн шугам 
хоолойн X        

 Уурхайн талбайг хүрээлсэн хашаа   X X    X 

 Элс хайрга авах талбай/ уурхай     X  X X 

 Гүний хоолойн усны цооногуудын 
талбай X X X X X   X 

 Гүний хоолойн усны шугам хоолой X    X   X 

 Ус хадгалах аваарын цөөрөм X X X X X   X 

Чулуулгийн овоолгууд Хүчил үүсгэдэггүй хоосон 
чулуулгийн баруун овоолго      X X X X 

Чулуулгийн овоолгууд Хүчил үүсгэх боломжтой хоосон 
чулуулгийн өмнөд овоолго     X X X X 

Чулуулгийн овоолгууд Ялгарч хуримтлагдсан исэлдсэн 
материалын овоолго     X X X X 

Чулуулгийн овоолгууд Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламж  X   X X X X 

Дэд бүтэц  Ундай голын гольдролын 
тохируулга 

    X   X 

10.3. Далд уурхай 

Ерөнхийдөө далд уурхайн хаалтын арга хэмжээнүүдэд газрын дээрх байгууламжуудыг ашиглалтаас 
гаргахад бэлтгэх (тэсрэх бодис, түлш, тос, тослох материал, баттерей, бусад аюултай материалыг 
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уурхайгаас гаргах), тэдгээрийг нурааж буулгах, байгууламжуудыг нурааж буулгахад гарсан хог хаягдлыг 
ил уурхайн малталтанд асгаж булах, уурхайн газрын дээр гарсан бүх амнуудад бетон хаалт хийх, газрын 
гадаргуугийн далд уурхайн олборлолтын улмаас суусан хэсгийг тойруулан хамгаалалтын тавцан 
байгуулж, анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх ажлууд хамаарна.  Өөрөө явагч машин тоног 
төхөөрөмжүүдээс шатахуун болон тослох материалуудыг шавхсаны дараа газрын доорх малталтуудад 
үлдээнэ. Далд уурхайн ус татаж зайлуулах шахуургуудын ажиллагааг  бүрмөсөн зогсоосны  дараа  гүний 
усны түвшин аажмаар дээшилнэ гэж үзэж байгаа болно. 

10.3.1. Газар дээрх дэд бүтэц болон өргүүрийн цамхагууд 

Уурхайгаас гарах хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт зөөвөрлөн хүргэнэ. Харин хоосон чулуулгийг далд уурхайн 
газрын дээр гарсан аливаа малталтын амнаас холдуулж, тэдгээрийн геохимийн шинж чанараас 
хамааруулан газар тэгшлэхэд ашиглах ба  эсвэл баяжуулалтын хаягдлын бүсэд овоолж хураана.   

Газрын дээр барилга байшинууд болон тоног төхөөрөмжүүдийг устгалд бэлтгэж, нураан буулгаж, 
зөөвөрлөхөд тохиромжтой хэмжээнд хангалттай  жижиглэн  ил уурхайн малталтанд асгаж булна. Гурав, 
дөрөв болон тавдугаар босоо амнууд түүнчлэн агааржуулалтын нэгдүгээр босоо аманд  бетоны үйрмэг 
болон бусад жижиг ширхэгтэй, нягт, аюулгүй материалуудыг асгаж устгана.  

Далд уурхайн газрын дээрх амсаруудыг  зэвэрдэггүй гангаар хийсэн хаалтууд оруулан бетоноор хучиж 
таглаж хамгаалах ба холбогдох тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулна. 

10.3.2. Газар доорх малталтууд ба машин тоног төхөөрөмж   

Газрын доорх тэсрэх бодисын агуулах болон хадгалах байруудыг суллан тэсрэх бодисыг газар дээр 
зөөвөрлөн гаргаж, зөвшөөрөгдсөн аргын дагуу устгана. Шатахуун, тос, тосолгооны материал болон бусад 
химийн бохирдуулагч бодисуудыг цуглуулж бөөгнөрүүлэн, газар дээр зөөвөрлөн гаргаж зөвшөөрөгдсөн 
аргын дагуу устгал хийнэ. Бутлуур, гулсуур, чулуу хагалагч зэрэг суурин төхөөрөмжүүдээс шингэн 
материалыг нь шавхаж, цахилгаан тэжээлээс салган, хуримтлагдсан энергийг бүрэн шавхаж, газрын 
доорх малталтад үлдээнэ. Өөрөө явагч машин төхөөрөмжүүдийн шингэн, батарей, галын хор болон 
бусад химийн бохирдуулагч бодисуудыг шавхаж эсвэл машин тоног төхөөрөмжүүдээс нь салган, газар 
дээр гаргаж, зөвшөөрөгдсөн аргаар устгана. Өөрөө явагч машин төхөөрөмжүүдийн  шатахууныг бүрэн 
хоосолж, газрын доорх малталтанд үлдээнэ. 

10.3.3. Суултын бүс 

Газрын гадаргуугийн суулт үүссэн талбайд орохыг  хориглож хязгаарлах хамгаалалтын тавцанг байгуулна. 
Хамгаалалтын тавцанг том ширхэгтэй,  хүчил үүсгэдэггүй хаягдал  чулуулгаар, суултын таамаглаж байгаа 
эцсийн хүрээнээс гадагш 100 метрийн зайд  байгуулна. Тавцан нь хамгийн багадаа 5 м өндөр, 1.5Өн:1Өр 
харьцаа бүхий  хажуу налуутай, дээгүүр нь машинаар явж үзлэг шалгалт хийх боломж бүхий 5 м өргөн 
байна.  Энэхүү хамгаалалтын тавцангийн дотор гадаргуугийн суулт үүссэн талбай болон ил уурхайн 
малталтын аль аль нь багтсан байна.  Түүнчлэн Бүлэг 14.0 – д заасны дагуу газрын гадаргуугийн суулт 
үүссэн талбайн хяналт-шинжилгээг гүйцэтгэнэ. 

10.4. Ил уурхай 

Ус зайлуулах шахуургуудыг устгалд оруулахаар бэлэн болгосноор ил уурхайн үлдэгдэл малталт  нь энэ 
хэсгийн гүний усны хуримтлалын бүсэд байрлах  Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж болон 
хоосон чулуулгийн овоолгуудаас газрын гүнрүү шүүрэх ус хуримтлагдах байнгын сав болно гэж үзэж 
байна.  Түүнчлэн ил уурхайн үлдэгдэл малталтын хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг бүхий хажуу хананаас 
шүүрэх ус болон баяжуулалтын хаягдал хуримтлуулах байгууламж ба хүчил үүсгэх боломжтой хоосон 
чулуулгийн овоолгуудын доод ирмэгээр дамжин шүүрэх ус энд харимтлагдана.  Хаягдал усны чанарын 
шалгуурыг хангаж байгаа газрын гадарга дээгүүр урсах хур борооны усны урсгалын чиглэлийг  ил 
уурхайн үлдэгдэл малталтанд орохоор өөрчлөхгүй. Төслийн талбай нь хуурай уур амьсгалтай, усны 
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ууршилт ихтэй болон ил уурхайн үлдэгдэл малталтанд  цутгах газрын гүний усны таамаг хэмжээ бага 
зэргийг үндэслэн ил уурхайн үлдэгдэл малталтанд том тогтмол нуур үүсэхгүй гэж  үзэж байна.  Гэхдээ  ил 
уурхайн үлдэгдэл малталтын ёроолд гүехэн устай, байнга ширгэж хуурай болж байдаг цөөрөм бий 
болно. 

10.4.1. Ил уурхайд барилга байгууламжийг нураах буулгахад гарсан хаягдал болон хөдөлгөөнт тоног 
төхөөрөмжийг булах 

Уурхай хаахад байшин барилгын хаягдал болон өөрөө явагч машин тоног төхөөрөмжийг худалдан 
борлуулах болон дахин боловсруулах хувилбаруудад  үнэлгээ хийнэ. Хаалтын зардлыг тодорхойлоход 
эдгээр зүйлүүдийг устгана гэж үзсэн. Нураасан байшин барилгын хаягдлын харьцангуй бага хэсгийг  далд 
уурхайн босоо аманд, харин хаягдлын ихэнх хэсэг болон  газрын дээр үлдсэн өөрөө явагч машин тоног 
төхөөрөмжүүдийг ил уурхайд  булна. Хаягдлыг асгаж овоолох өндөр хязгаарлагдмал,  асгаж овоолсон 
хаягдал дээгүүр хаягдал зөөвөрлөх машинууд явах боломжгүй тул хаягдлыг ил уурхайн доголын 
өндөртэй тэнцүү үеэр асгаж овоолно. Урьдчилсан тооцоогоор хоёроос гурван сая шоо метр хаягдал, үүн 
дээр нэмж өөрөө явагч машин төхөөрөмжүүдийг ил уурхайд хаяж булах бөгөөд энэ нь ил уурхайн доод 
талын дөрвөн доголыг дүүргэх хэмжээтэй байна.  

Хаалтын үйл явцад шаардлагагүй байшин барилгын хаягдал болон өөрөө явагч машин тоног 
төхөөрөмжийг зөөвөрлөж ил уурхайн  тухайн доголын налуу замын эсрэг талын доголын доод ирмэгийн 
дагуу асгана.  Асгасан хаягдлыг бульдозер болон экскаватор ашиглан дээд талын доголын ултай 
тэнцүүлж овоолно.  Хаягдлыг буулгаж асгах болон овоолохдоо эсрэг талын доголоос налуу замруу 
чиглэсэн дарааллаар гүйцэтгэнэ. Хаягдал зөөвөрлөх машинуудыг зорчих боломжтой болгохын тулд  
хаягдлын үе болгоны дээгүүр доголын налуу замаас хаягдал асгах талбай хүртэл хоосон чулуулгаар зам 
засна.  

Бүх хаягдлыг ил уурхайн малталтанд зөөж буулгаж дууссаны дараа үлдсэн өөрөө явагч машин тоног 
төхөөрөмжийг  ил уурхайд оруулж хоосон чулуулгаар хучиж булна. Өөрөө явагч машин төхөөрөмж 
бүрийг  тэдгээрийн заасан эцсийн байрлалд байршуулж,  тэдгээрийг булахын өмнө түлш шатахуун  болон 
бусад шингэн бохирдуулагчийг шавхан, аккумуляторуудыг нь салгаж авна. Хучилт чулуулгийн доор үүсэх 
хоосон зайг багасгах, өндрийг бууруулахын тулд овор ихтэй тоног төхөөрөмжийг хэсэгчлэн задалж 
салгаж булна. Сүүлчийн хэсэг өөрөө явагч машин төхөөрөмжүүдийг булахад төслийн талбайн  хаягдлыг 
зөөвөрлөж дууссаны дараа талбайгаас явах, гэрээт компанийн  ачиж тээвэрлэх  машин төхөөрөмжийг 
ашиглах шаардлагатай болно гэж үзсэн.  

Хаягдал өөр өөр байдлаар овоологдох байдлыг харгалзан үзээд хучилт хийх хоосон чулуулгийн зузаан  
хамгийн нимгэн хэсэгтээ  дөрвөн метрээс доошгүй байх ба энэ нь цагийн эрхэнд булсан хаягдал эргэж ил 
гарахаас сэргийлнэ. Хучилтын гадаргууг  ил уурхайн малталтын хананаас төврүүгээ чиглэсэн 
ойролцоогоор 2-3 м өндөршлийн ялгаатай бага зэргийн налуу байдлаар тэгшилж засна. Энэ нь 
ууршилтын төв цөөрөмд гадаргуугийн ус хуримтлагдах боломжийг бүрдүүлнэ. 

10.4.2. Хажуу налуугийн тогтворжилт 

Ил уурхайд хаягдал асгаж  бүрэн дууссаны дараа хаалтын дараах хяналт-шинжилгээний эхний арван 
жилд аюулгүй гэж үзсэн тохиолдолд усны богино хугацааны чанарын дээж хааяа нэг авахаас өөрөөр 
уурхайн хаалтын дараах хяналт-шинжилгээний   зорилгоор ил уурхайн малталтад орох шаардлага 
байхгүй. Хэдэн зуун жилээр тоологдох урт хугацаанд  өгөршил,  эвдрэл,  хөлдөлт/ гэсэлт, идэвхтэй 
арчилгаа үйлчилгээ дутагдах, ус шүүрэлт зэрэг олон шалтгааны улмаас ил уурхайн малталтын хажуу хана 
тогворжилтоо алдаж, хэсэгчилсэн нуралт үүсч болох талтай.  Ил уурхайн үлдэгдэл малталтыг (болон далд 
уурхайн олборлолтоос үүсэх гадаргуугийн суултын бүсийг ) тойруулан барих хамгаалалтын далан нь  ил 
уурхайн хажуу налууд урт хугацаанд үүсч болох нурлын хүрээнээс  хангалттай хэмжээний зайд  
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байрласан байна. Ил уурхайн үлдэгдэл малталтад далд уурхайн олборлолтоос үүсэх гадаргуугийн 
суултын бүсэд хийх хяналт шинжилгээтэй адил хугацаанд, ижил хяналтыг хийнэ. 

10.4.3. Ил уурхайн малталтанд орох зам болон доголууд 

Ил уурхайн үлдэгдэл малталтанд хүн, амьтан орохоос сэргийлэхийн тулд хамгаалалтын  даланг 
байгуулна. Далан барихад  урт хугацааны нурлын таамаг бүсийн  гадна байршуулсан бүдүүн ширхэгтэй, 
хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгийг ашиглана. Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд даланг ил уурхайн 
үлдэгдэл малталтын  дээд хүрээнээс гадагш 100 м зайнд барихаар тусгасан. Далан нь 1.5Өндөр:1Өргөн 
харьцаа бүхий хажуу налуутай, хамгийн багадаа 5м өндөр байна. Ил уурхайн малталтын хамгаалалтын 
далан нь  далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүсийн хамгаалалтын далантай холбогдож, ил уурхай  
болон суултын бүсийг тойрон тасралтгүй үргэлжилсэн нэгдсэн даланг үүсгэнэ.  

Уурхайн малталтанд хүн, амьтан орохоос сэргийлж, ил уурхайн малталтан дахь налуу зам дээр 
хөндөлдүүлэн  бул чулуунууд байрлуулж, хаалга хийж, анхааруулах тэмдэг тавина. Гэхдээ  уурхайгаас хүн 
болон амьтан гарах гарцын зориулалтаар ил уурхайн малталтаас гадагш гарсан налуу замыг хэвээр нь 
үлдээнэ. 

10.5. Газар дээрх барилга байгууламжууд – Материал зөөвөрлөх систем 

Материал зөөвөрлөх системд анхдагч бутлуур, газрын дээрх конвейер, бүдүүн ширхэгтэй хүдэр агуулах 
байр, дунд ширхэглэгийн бутлуурын байр, тээрмийн тэжээлийн болон конвейерийн хонгилууд хамаарна.  

Нуруулдаж хадгалсан чулуулгийг тэжээлийн хүдэртэй хамт бутлуурт оруулна. Материал зөөвөрлөх 
системийг хоосолж бүх материалыг баяжуулалтанд оруулна.  Хоосон чулуулгийг газар тэгшлэхэд 
зориулан нуруулдаж хадгална эсвэл тэдгээрийн геохимийн шинж чанараас нь хамааруулан 
Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж руу зөөж шилжүүлнэ.  Газрын дээрх барилга 
байгууламжуудыг ашиглалтаас гаргахад бэлтгэж, нурааж буулган, талбайг нь засаж, нөхөн сэргээнэ. 

10.6. Газар дээрх барилга байгуууламжууд – Баяжуулах үйлдвэр 

Баяжуулах үйлдвэрийн талбайд үлдсэн бүх хүдрийг баяжуулах эсвэл хүчил үүсгэх боломжтой хоосон 
чулуулгийн овоолгод зөөж асгана. Баяжуулах үйлдвэрийн байгууламжуудыг  хоосолж, цэвэрлэх 
ажиллагааг тэжээлийн хэсгээс эхлэх бөгөөд ингэхдээ бүх хүдрийг баяжуулж дуусгахын тулд нийт 
материалыг зайлуулах болон тоног төхөөрөмжийг бохиргүйжүүлж угаах ажиллагааг  баяжуулалтын 
технологийн дамжлагын дагуу хүдэр боловсруулалтын араас гүйцэтгэнэ. Баяжуулах,  цэвэрлэх, ариутгах 
ажиллагаа явагдаж дууссаны дараа үлдсэн баяжуулалтын урвалжуудыг шавхаж, зөвшөөрөгдсөн аргаар 
устгана. Урвалж хадгалах сав болон барилгуудыг ариутгана.  

Газрын дээрх барилга байгууламжуудыг устгалд бэлтгэж, нурааж зайлуулан, талбайг нь засаж, нөхөн 
сэргээнэ. 

10.7. Ерөнхий барилга байгууламж  - Байшин барилга ба газар дээрх дэд бүтэц 

10.7.1. Барилга байшин 

Энэ бүлэгт бусад бүлгүүдэд тусгайлан дурдаагүй газрын дээрх бүх барилга байшин багтана. Байшин 
барилгуудыг  ашиглалтаас гаргахад бэлтгэж, нурааж буулган, талбайг нь засаж, нөхөн сэргээнэ.  

Зарим барилга байшингуудыг  тусгайлан үнэлэх, ариутгах, хаах шаардлага гарна. Эдгээрт хог хаягдал 
шатаах зуух, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, ус хадгалах ба цэвэршүүлэх үйлдвэр, нүүрсээр ажилладаг 
уурын зуух,  хаягдлын менежментийн төв, шүүрсэн шингэнийг ууршуулах цөөрөм болон дизель 
цахилгаан станц багтана. Хөрсний бохирдол, хаягдлын цөөрмийн хурдсын бохирдлыг эдгээр 
байгууламжтай хамт авч үзнэ.  Шатаах зууханд хийх устгах эсвэл баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжид асгах материал болон тэдгээрийн  тоо хэмжээг нягталж шалгах шаардлагатай.  
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Хаягдлын менежментийн төвийн хог хадгалах үүрүүдийг тусгай технологийн дагуу  бэлтгэсэн хучилгаар 
(өөрөөр хэлбэл хадгалах, ууршуулах хучилт) хучиж,  хүчин төгөлдөр байгаа зөвшөөрөл болон 
ашиглалтын төлөвлөгөөний дагуу хаягдал хадгалах үүрнээс ус шүүрэх боломжтой байхаар гадаргууг 
тэгшилж засна.   

Ус тогтоох цөөрмүүд эсвэл шүүрсэн шингэнийг цуглуулах үүрнүүдэд агуулагдах бүх усыг шахуургаар 
шахаж ил уурхай руу нийлүүлнэ. Цөөрмүүд эсвэл үшүүрсэн шингэн цуглуулах үүрнүүдэд тунах 
хурдсуудыг эксковатороор ухаж ачиж, зохих газар луу (жишээлбэл: хаягдал хадгалах байгууламж эсвэл 
ил уурхай) зөөвөрлөж зайлуулна. Хэрэв цөөрөм доторлогоотой бол түүнийг нь салгаж, шаардлагатай 
хэмжээгээр хэсэглэж, ил уурхайд хаяна. Ус тогтоох цөөрмүүдийг тойрсон далангуудад нэвтрэх зай 
гаргаж, орчин тойрны газартай нь дүйцүүлэн эцсийн байдлаар гадаргууг хэлбэршүүлнэ.  

Хог хаягдлын менежментийн төвийн шүүрсэн шингэн зайлуулах системийг таглаж, шингэнийгг сорж 
гаргах/хяналт-шинжилгээний төхөөрөмж суурилуулна. Үүгээр хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний 
ажлын хүрээнд шингэнийг шүүрэлтийн түвшинг хянаж, шүүрсэн шингэнийг зайлуулах шаардлагатай үед 
нь соруулж ил уурхайд зөөвөрлөн хаяна. Шүүрсэн шингэний идэвхтэй менежментийг 1) шингэний 
шүүрэл хамгийн бага хэмжээндээ хүрэх хүртэл болон/эсвэл 2) шүүрсэн шингэний чанар сайжирч гүний 
усанд орох бохирдол хангалттай бага хэмжээнд очих хүртэл үргэлжлүүлнэ. 

10.7.2. Талбай руу орох автозамууд 

Төслийн талбайг хүрээлсэн хашаан доторх замуудаас урт хугацаанд талбайн арчилгаа, засвар үйлчилгээ 
хийх зориулалтаар эсвэл хяналт-шинжилгээний зориулалтаар ашиглах замуудыг тодорхойлж үлдээнэ. 
Бусад замуудыг хусаж тэгшилж, аль болох боломжтой байдлаар ургамалжуулна. Ус дамжуулах хоолойг 
зайлуулж,  усны суваг шуудуунуудыг тэгшилнэ. 

10.7.3. Цахилгааны шугам 

Шаардлагатай цахилгаан хангамжийн үнэлгээ хийж, цаашид ашиглагдахгүй цахилгааны шугам болон дэд 
станцуудыг ашиглалтаас гаргах төлөвлөгөө гаргана.  Ашиглалтаас гаргахаар бэлтгэсэн цахилгааны дэд 
станц, шугам бүрийг салгаж, цахилгааны бүх эх үүсвэрээс хэлхээ холбоог таслана. Цахилгааны утаснуудыг 
шонгуудаас салгаж буулган,  дамарт ороож эсвэл нугалж эвхэн зөөвөрлөж, ил уурхайд хийж булна. 
Цахилгааны шугамын утаснуудыг дахин ашиглах боломжийг  уурхайг хаах үед үнэлнэ. Цахилгааны 
шугамын шонгуудыг буулгаж, ил уурхайд булж булшилна.  

Дэд станцын эд ангиуд, барилга болон барилгын суурийг газрын дээрх бусад байгууламжуудын адил 
ашиглалтаас гаргахад бэлтгэх бөгөөд хог хаягдлыг нь ил уурхайд булшилна. 

10.7.4. Газрын дээрх, агаарын болон газрын доорх  шугам сүлжээ 

Газрын дээрх болон агаарын шугам сүлжээнүүдийн хүчдэлийг салгаж, цахилгаан тэжээлийн эх үүсвэрээс 
салган, дахин боловсруулахаар эсвэл ил уурхайд хаяж булахаар зөөвөрлөж зайлуулна. Газрын доор 
байрлуулсан инженерийн шугам сүлжээний хүчдэлийг салгаж, усыг шавхан, хэсэглэн хувааж, газрын 
гадаргаас доош 1 метрийн гүнд хүртэл хучиж таглана.  

10.7.5. Талбайг тойрсон хашаа 

Төслийн талбайг тойрсон хашааг буулгаж, ил уурхайд булна. 

10.7.6. Элс хайрга олборлох талбай ба карьер 

Уурхайн хаалт эхлэх үе хүртэл ашиглагдах төслийн талбайн дотор эсвэл талбайн гадна байрлах элс 
хайрганы уурхай болон талбайн хажуу налууг  урт хугацаанд тогтвортой байхаар тэгшилж, орох замуудыг 
хааж, хөндөгдсөн талбайнуудыг ургамалжуулна. 
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10.7.7. Гүний хоолойн ус хангамж 

Гүний хоолойн усны цооногуудыг  шингэн зуурмагаар бүрэн дүүргэлт хийж бетондоно. Цооногуудын 
доторлогоог тасдан авч, газрын гадаргаас доош 1 метрийн гүнд бетондож таглана. Газрын дээрх 
байгууламжуудыг ашиглалтаас гаргаж, нурааж буулган, хог хаягдлыг ил уурхайд булна. Ус дамжуулах 
шугамыг газар доор булагдсан байдлаар нь орхих ба усыг нь шавхаж, шугам хоолойн төгсгөлүүдийг 
тасалж, газрын гадаргаас 1 метрийн доор булж үлдээнэ.  

Энэ хэсэгт багтах 70 км зам болон цахилгааны шугамыг төслийн талбайн цахилгааны шугамтай адил 
зарчмаар ашиглалтаас гаргана.  

Түүхий усны хоёр цөөрмийг хуурайшуулан, доторлогоог хуулж ил уурхайд булж устгана. Цөөрмийн 
даланг талбайн эцсийн гадаргын байдалд тохируулан тэгшилнэ. Холбогдох дэд бүтэц болон инженерийн 
шугам сүлжээг ашиглалтаас гаргахад бэлтгэн, нурааж буулган, талбайг нь засаж, нөхөн сэргээнэ.  

Хаалтын дараа Цэрдийн гүний  уст үеийн усны түвшин аажмаар дээшилнэ гэж үзэж байгаа болно. Гэхдээ 
усны нөхөгдөх хэмжээ маш удаан байх тул усны түвшин бүрэн сэргэх хүртэл олон зуун жил шаардагдана. 

10.8. Уурхайн хоосон чулуулгийн менежемент 

10.8.1. Хоосон чулуулгийн овоолго 

Хоосон чулуулгийн овоолгын нөхөн сэргээлтэд  дараах үндсэн асуудлуудыг удирдамж болгож байгаа 
болно. Үүнд: 

• Урт хугацааны тогтворжилт: овоолгын  хажуу налуугийн өнцгийг багасгаж, илүү тогтвортой хажуу 
үүсгэхээр хэсэгчлэн дахин тэгшлэх замаар хоосон чулуулгийн овоолгын тогтворжилтыг нэмэгдүүлэхээр 
төлөвлөсөн. Үүнийг овоолгуудын эзлэх талбайг тодорхой хэмжээнд өргөсгөх замаар гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн 
доголын үеүүдийг түвшин бүрээр ялган хажуу налуугийн дагуу тэгшилнэ.   

• Шүүрэх усны чанар: Төслийн талбай нь хуурай цаг агаартай тул  хаалтын дараа хоосон чулуулгийн 
овоолгоос хүчиллэг чулуулгийн шүүрэлт үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор ус нэвчилтийг хамгийн бага 
хэмжээд байлгахын тулд уурхайн олборлолт болон чулуулгийн овоолго байгуулах ажлыг хоосон 
чулуулгийг  тусгаарлах  болон ангилан ялгах менежментийн дагуу гүйцэтгэнэ. Хоосон чулуулгийг ангилан 
ялгаснаар нь хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийг хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хучиж овоолох 
боломжтой болно. Түүнчлэн хүчил үүсгэх боломжтой хоосон чулуулгийн овоолгуудын хэвтээ гадаргууд 
“хадгалах, ууршуулах” хучилт хийснээр ус нэвчилт буурах, тоосжилт багасах ба  ургамлан бүрхүүл үүсэхэд 
дэмжлэг үзүүлнэ.  

• Тоосжилт: Урт хугацааны нөхөн сэргээлт болон талбайн нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд анхаарал 
хандуулах голлох асуудлуудын нэг нь тоосжилт юм. Овоолгын гадаргууг  бүдүүн ширхэгтэй чулуулаг 
болон/эсвэл шаардлагатай бол нарийн ангилсан материалаар хучих нь тоосжилтыг урт хугацаанд 
удирдах хамгийн оновчтой арга байх болно. Түүнчлэн энэ нь овоолгын хажуугийн дагуу үүсэх эвдрэлийг 
бууруулахад туслана.   

Тоосжилтыг бууруулах зорилгоор  “хадгалах, ууршуулах” хучлага үүсгэхийн тулд тодорхой хэмжээний 
нарийн ширхэгтэй чулуулаг агуулсан, тохирох ширхэглэгтэй, нарийн ангилж ялгасан, түүнчлэн салхины 
эсэргүүцэл сайтай хоосон чулуулгийг сонгон ашиглах асуудал тусгагдсан. Хучлага чулуулаг дахь нарийн 
ширхэгтэй хэсэг нь хур тунадас унасныдараа хучлагад тодорхой хэмжээний чийг хадгалагдаж үлдэхэд 
туслана. Ингэснээр энэ  чийг нь хуурай улиралд байгалийн усны эргэлтээр уурших боломжтой болно. 
Хадгалах, ууршуулах хучлагыг үр дүнтэй хийхийн тулд хоосон чулуулагаас гадна нэмэлтээр бусад  
тохирох хөрсний  эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох шаардлага гарч болно. Уурхайгаас гарах хүчил үүсгэдэггүй 
хоосон чулуулгийн текстурээс хамаарч эдгээр чулуулгийг хучилтанд ашиглахдаа зохих хэмжээнд хүртэл 
бутлах шаардлага гарч болно.  
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Эцсийн байдлаар хэлбэршүүлсэн хоосон чулуулгийн овоолго, хаягдлын овоолгын ерөнхий налуугийн  
өнцөг нь 22 градусаас  (2.5 өндөр:1өргөн), налуугийн  аль ч хэсэгт 26 градусаас (2 өндөр:1өргөн) хэтэрч 
болохгүй. Хэрэв хажууг хотгор байдлаар зассан бол хажуугийн налуугийн өнцөг нь овоолгын суурийн 
хэсгээс 18 градус (3өндөр:1өргөн) үүнээс бага зөрүүтэй байна. Өөрөөр хэлбэл оройн хэсэгт хамгийн ихдээ 
2.5 өндөр:1өргөн харьцаатай болон ерөнхий налуу 2.5 өндөр:1өргөн эсвэл үүнээс бага  налуутайгаар 
байгуулна.  

Газрын гадарга дээр эсвэл ойролцоо түвшинд хүчил үүсгэх боломжтой чулуулаг агуулсан хоосон 
чулуулгийн овоолгыг  хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар тусгаарлаж өгнө. Хавтгай гадаргуутай хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийг 1.5 мертээс доошгүй зузаантай хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг, 15 см-ийн зузаантай 
шимт хөрс буюу ургамал ургах орчиноор хучиж өгнө.  Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулагтай налуу 
гадаргууг 10  мертээс доошгүй зузаантай (налууд перпендикуляраар хэмжсэн) хүчил үүсгэдэггүй 
чулуулаг, 15 см-ийн зузаантай шимт хөрсөөр хучсан байна. Овоолгын бүх гадаргууг шимт хөрсөөр хучиж, 
ургамал ургах орчинг үүсгэсний дараа бүх гадаргууд нутгийн  өвс ургамлын үр цацаж эсвэл нутгийн 
ургамлуудыг суулгана.  Эдгээр шаардлагуудыг хучилтын үндсэн  техникийн шийдлийг боловсруулахдаа 
харгалзан үзэх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. Талбайн туршилтын үр дүнгээс хамаарч дурдсан шаардлагууд 
өөрчлөгдөж болно. 

Уурхайн ашиглалтын хугацаанд хучилтын үндсэн техник шийдлийг шалгахын тулд туршилтуудыг 
гүйцэтгэх ёстой. Хучилтыг хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулаг эсвэл хучилтын зорилгоор ухаж гаргасан 
хүчил үүсгэдэггүй геологийн бусад материалаар хийж болно. Гэхдээ ургамал ургах боломжийг бүрдүүлэх, 
хадгалах, ууршуулах хучилтын аргыг үр дүнтэй хийх болон элэгдэл эвдрэлийг эсэргүүцэх чадвартай 
байхын тулд хучилтын материал нь жигд ширхэгтэй шаварлаг элслэг хайрга эсвэл энэ төрлийн чулуулаг 
байх шаардлагатай.  

Зөвхөн хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг агуулсан хоосон чулуулгийн овоолгуудын гадаргууд нутгийн өвс 
ургамлын үр цацах эсвэл  өвс ургамал суулгахын өмнө 15 см-ийн зузаантай шимт хөрс эсвэл ургамал 
ургах орчноор нэмж хучих шаардлагатай.   

Хэрэв эцсийн байдлаар хэлбэршүүлсэн овоолгын хажуу  нь1000 жилд нэг удаа тохиолдох магадлалтай 
гэж тогтоогдсон Ундай голын үерийн бүсэд орохоор бол овоолгын хормойг тойруулан  0.5-с дээш 
диаметрийн хэмжээтэй хүчил үүсгэдэггүй чулуу ашиглан хөвөөлнө.   

Овоолгын гадаргууг хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хучиж, ургамалжуулсанаар овоолгоор дамжин урсах 
цас борооны усыг ямар нэгэн нэмэлт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагагүйгээр байгальд шууд 
нийлүүлэх түвшинд хүртэл чанарыг нь дээшлүүлнэ гэж үзэж байна. Төслийн талбай нь нэн хуурай уур 
амьсгалтай бүсэд байршдаг учраас уурхайн хаалтын дараах хугацаанд хоосон чулуулгийн овоолгуудын 
хормойгоос ус маш өчүүхэн хэмжээгээр шүүрч гарна.  Овоолгыг  хормойн дагуу тойруулан татсан усны 
шуудууг уурхайн хаалтын дараах үед ойролцоох газрын гадаргуутай нь нийцүүлэн тэгшилнэ. 

10.8.2. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж 

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах цөөрмийг амжилттай хаахын тулд доорх шат дараалсан үйл ажиллагааг 
авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:  

• Шугам хоолойнууд болон бусад ашиглалтгүй дэд бүтцийг зайлуулах  

• Цас борооны усны урсацыг дэмжих, усны чанарыг хангахын тулд баяжуулалтын хаягдлын 
байгууламжийн гадаргууд эцсийн байдлаар хучилт хийхийн өмнө гадагргууг тэгшилж, хэлбэршүүлэлт 
хийнэ. Гадаргууг тэгшлэх ажиллагааны ихэнхийг баяжуулалтын хаягдал хуримтлуулах төгсгөлийн шатанд 
гүйцэтгэнэ. Хаягдлын далангийн хажуу налуугийн эцсийн хэлбэршүүлэлтийг хийхдээ хаалтын дараах урт 
хугацааны тогтворжилтыг хангахуйц байдлаар хийнэ.  
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• Хэрэв баяжуулалтын хаягдлын эцсийн гадаргуу хүчил үүсгэх боломжтой хаягдлаас бүрдсэн бол 
15 см-ийн шимт хөрсний үе/ургамал ургах орчин бүхий 1.5 метрийн зузаан хүчил үүсгэдэггүй хоосон 
чулуулгаар дотор талын гадаргууг хучина. Энэ хучилтын материалын үзүүлэлтүүд нь хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн овоолгынхтой ижил байна. Хучилтын зураг тооцоог салхины эвдрэлээс сэргийлэх, 
өвс ургамал ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хур борооны урсгал усны чанарыг хадгалах болон булагдсан 
баяжуулалтын хаягдалд нэвчих хур борооны усыг багасгахаар гүйцэтгэнэ.  

• Хэрэв баяжуулалтын хаягдлын эцсийн гадаргуу хүчил үүсгэдэггүй хаягдлаас бүрдсэн бол 15 см-
ийн шимт хөрсний үе/ургамал ургах орчин бүхий,  жигд ширхэглэгтэй 0.5 метрийн зузаан хүчил 
үүсгэдэггүй хоосон чулуулгаар хучаас хийх шаардлагатай. Ийм хучилт хийх зорилго нь салхины эвдрэлээс 
хамгаалахад оршино. 

• Хүчил үүсгэх боломжтой хоосон чулуулаг дээр байгуулсан баяжуулалтын хаягдлын далангийн 
гадаргууг 10м зузаан хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулаг, 15 см-ийн зузаан шимт хөрс/ ургамал ургах 
орчноор хучина. Хэрвээ гадна далангийн эцсийн 10м нь хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгаар баригдсан 
бол хаалт хийх зорилгоор зөвхөн 15 см шимт хөрсний үе/ургамал ургах орчин үүсгэнэ гэдгийг тэмдэглэх 
хэрэгтэй. Гадна далангийн хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хийх байнгын хучилтыг баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн ашиглалтын хугацаанд тодорхой дарааллын дагуу барьж байгуулна. Талбайн 
туршилтын үр дүн болон материалын үлдэгдэлд үндэслэн хучилтын техникийн шийдлийг боловсронгуй 
болгоно.  

• Амжилттай болсон судалгаа болон туршилтанд үндэслэн бүх хучилтанд нутгийн өвс ургамлыг 
суулгаж  эсвэл үр цацна.   

• Голын гольдролын тохируулгын шуудуунууд нь уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд ашиглагдах 
бөгөөд хаалтын үедч гэсэн ус хуримтлуулах хэсгээс ирэх гадаргуугийн усны урсгалыг  тохируулах 
зорилгоор ашиглагдана. Гэхдээ ил уурхайн малталт болон далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс 
түүнчлэн баяжуулалтын хаягдлын байгууламжийн 3-5 дугаар нэмэлт үүрүүд байрлахтай холбоотойгоор 
хаягдал хадгалах байгууламжийн ус хуримтлуулах талбайг өөрчилнө гэж үзэж байна. Дээр дурдсан 
шуудуунуудыг хаалтад бэлтгэхдээ  байгалийн элэгдэл эвдрэлээс сэргийлэх арга хэмжээг авч үзэх 
шаардлага гарч болно.  

• Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн хаалтанд зориулан энэхүү байгууламжийн 
дотор талын гадаргаас хур борооны ус эвдрэл үүсгэхгүйгээр урсан гарах  сувгийг  хаягдал хадгалах 
далангийн гадна хажуу налуугийн тусгайлан сонгосон хэд хэдэн байршилд байгуулна. Эдгээр ус урсан 
гарах сувгуудыг хур борооны ус урсан далангийн доод ирмэгийн шуудуунд хуримтлагдаж уурших эсвэл 
ил уурхай руу  урсгах хэсэгт хүчил үүсгэдэггүй чулуугаар хөвөөлнө.  

• Хаалтын дараа баяжуулалтын хаягдал хуурайшиж доош суух болон шүүрэлт зогсох хүртэл олон 
арван жил болно гэж үзэж байна. Баяжуулалтын хаягдал хуурайшиж доош суух хугацаанд шүүрэх усыг 
далангийн доод ирмэгийн шуудуунд хуримтлуулж ууршуулах эсвэл ил уурхайн малталтад орохоор  
чиглэлийг өөрчлөн урсгана. Далангийн доод ирмэгийн ус хуримтлуулах шуудууг хаалтын дараах хяналт-
шинжилгээний хугацаанд арчилж цэвэрлэж байх шаардлагатай.  

• Хучилт хийж,  ургамалжуулсаны дараа гадарга дээгүүр урсах хур борооны усыг шууд байгальд 
нийлүүлэхэд чанарын шаардлага хангана гэж үзэж байна. Далангийн доод ирмэгийн шуудуу болон 
цөөрөмд орох шүүрэлтийн ус зогсосны дараа шуудууг  хааж, усны менежментийн бусад дэд бүтцийг 
зайлуулж болно.  

• Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн суурийн дагуу үүсч болох босоо шүүрэлтэд  
ашиглалтын явцад үнэлгээ хийх ба хаалтын дараа авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоорн хяналт-
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шинжилгээ хийнэ. Шүүрсэн чанар муутай ус доош урсаж, гүний эсвэл гадаргуугийн усанд нөлөөлөхөөр 
нөхцөлд  усыг буцаан соруулах гэх мэт  арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой. 

10.8.3. Хучилтын материалын хэрэгцээ 

Хаалтын зорилгоор  хоосон чулуулгийн овоолгууд, баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж, ил 
уурхайн малталтанд булах хаягдлыг хучихад ойролцоогоор 41.7 сая шоо метр хүчил үүсгэдэггүй хоосон 
чулуулаг шаардлагатай гэж тооцоолсон. Үүнд олборлолтын явцад гарах хүчил үүсгэдэггүй материал 
хэмжээний хувьд хангалттай бөгөөд төслийн хаалтын үед эдгээр нь бэлэн болсон байна.  

Түүнчлэн Оюу Толгой төслийн талбайн төрөл бүрийн хучилт болон ургамалжуулалтанд нийтдээ 6 сая 
шоо метр шимт хөрс/ургамал ургах орчин шаардлагатай болно.  

Хүчил үүсгэдэггүй материал болон шимт хөрсний шаардлагатай хэмжээг Хүснэгт 10-2-т задалж харуулсан. 

Хүснэгт 10-2:  Хаалтын хучилт хийхэд шаардагдах хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг болон шимт хөрсний 
хэмжээ 

БАЙГУУЛАМЖ ШААРДАГДАХ ХҮЧ 
МАТЕРИАЛ  (шоо метр) 

  
ХООСОН ЧУЛУУЛГИЙН ОВООЛГО  

Баруун (ХҮҮ) Овоолго тодорхойгүй 
Өмнөд (ХҮБ) Овоолго 10,208,528 
Ялгарч хуримтлагдсанисэлдсэн 
материалын (ХҮБ) Овоолго 

1,367,757 

ХООСОН ЧУЛУУЛГИЙН ОВООЛГЫН ДҮН 11,576,285 

БАЯЖУУЛАЛТЫН ХАЯГДАЛ ХАДГАЛАХ БАЙГУУЛАМЖ 29,775,000 

ИЛ УУРХАЙН МАЛТАЛТАНД ШААРДАГДАХ ХҮЧ 
МАТЕРИАЛ  

334,848 

НИЙТ  ХҮЧ  МАТЕРИАЛ (Бүхэл 
тоогоор) 

41,687,000 

ШИМТ ХӨРС / УРГАМАЛ УРГАХ ОРЧИН  

Хоосон Чулуулгийн Овоолго 1,449,065 

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламж 

2,977,500 

Хөндөгдсөн бусад талбай (уурхайн хашаа 
г.м)  1,000 га-д тооцсон 

1,500,000 

НИЙТ ШИМТ ХӨРС  (Бүхэл тоогоор) 5,927,000 

 

10.9. Ундай голын гольдролын тохируулга 

Ундай голын гольдролын тохируулга нь голын урсацыг ил уурхайн малталтанд урсан орохоос сэргийлэн 
голын гольдролыг тохируулах зорилгоор  хүний гараар бүтээсэн байгууламж юм. Гадаргын усны 
гольдролын тохируулгын байгууламжийн хаалтын сонгосон хувилбар нь хүчил үүсгэдэггүй хоосон 
чулуулгийн баруун овоолгыг хойд чиглэл рүү сунгаж, Ундай голын одоогийн байгаа сайрын дээгүүр  
гаргах болно. Хоосон чулуулгийн энэ овоолгыг дурдсан чиглэлд сунгаснаар голын гольдролын 
тохируулгын даланг бэхжүүлж,  уугуул даланг эвдэгдэх аюулыг багасгаж, голын сайрыг ил уурхайн 
малталт эсвэл далд уурхайн олборлолтоос үүсэх гадаргуугийн суултын бүсэд өртөх (голын сайрын 



ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

Төслийн No: 172472 
Боловсруулсан огноо: 2014 оны 4-р сар                 106 

урсгалын дагуу хэсгээс бүрмөсөн таслагдаад байгаа газрын доогуурх урсгалд нөлөөлж) эрсдлийг 
бууруулна. Одоогийн байгаа тохируулгын далангийн зүүн талын шүүрүүлэх сувгийн нэг хэсгийг ухаж 
зайлуулан, оронд нь Цэрдийн шавраар дүүргэх шаардлагатай.  

Бор Овоог орлох тогтвортой урсгалтай горхи үүсгэх зорилгоор шинэ горхийг зохиомлоор бий болгож, 
уурхайн ашиглалтын нийт хугацааны туршид хяналт-шинжилгээ хийнэ. Эцсийн хэлбэр төрх нь одоогийн 
байгаа нарийвчилсан зураг тооцооны (SMEC,  2011оны 9 сар) (лавлагаа. 23) дагуу эсвэл үйлчлэх  
үзүүлэлтийг сайжруулан, урт хугацаанд урсаж байхаар шинэчилж засварлана. Газарт булсан урт шугам 
хоолойтой одоогийн зураг тооцоо нь урт хугацааг даалгүй эвдэрч гэмтэх эрсдлийг агуулж байж болох 
талтай. Зохиомлоор бий болгох горхийг голын гольдролын тохиргооны байгууламжид ойртуулан 
байршуулж эвдэрч гэмтэх эрсдэлийг бууруулж, урт хугацаагааны туршид хийгдэх арчилгаа үйлчилгээг 
багасгахаар зураг тооцоог дахин авч үзнэ. 

Эцсийн хэв байдлыг хүний гар оролцохгүйгээр газрын татах хүчний хуулиар урсах шийдэх тул хаалтын 
тусгайлсан үйл ажиллагаа хэрэггүй. 

10.10. Хаалтын үе дэх нийгэм – эдийн засгийн хөтөлбөрүүд 

Төсөл уурхайн ашиглалтаас хаалт болон хаалтын дараах шатанд шилжихэд Оюу Толгой компанийн 
хэрэгжүүлэх орон нутгийн иргэд болон нийгэм-эдийн засагт дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр нь Монгол улсын 
Засгийн Газрын зохих бүх хууль журам түүнчлэн Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн гүйцэтгэлийн 
стандартын 1 - 4 –т заасан салбарын тэргүүн туршлагууд (лавлагаа.24), Европын Сэргээн Босголт, 
Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэлийн шаардлага 1 – 4 болон 10 (лавлагаа.25), Рио Тинтогийн хаалтын 
стандартад (Хавсралт C) нийцсэн байна. 

10.10.1. Хугацаа 

Уурхайн хаалттай холбоотойгоор тодорхой орон нутгийн иргэд болон нийгэм-эдийн засагт дэмжлэг 
үзүүлэххөтөлбөрүүдийг хамгийн багадаа 15 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ нь 
уурхай хаагдахаас 5 жилийн өмнөөс эхэлж уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийг гүйцэтгэхээр 
тооцоолсон 5 жил, улмаар хаалтын дараах 5 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ. 

Хаалтын өмнөх 5 жилийн хугацаанд уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлттэй холбоотойгоор орон нутаг, 
нийгэм,эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөр,  боломжуудыг нарийвчилж боловсруулан, хаалтын үе шатанд 
хэрэгжүүлэхэд бэлтгэнэ. Эдгээр хөтөлбөр, боломжуудыг Оюу Толгойн Хаалтын Удирдах Хороо болон 
гадны оролцогч талуудаас бүрдэх Уурхайн Хаалтын Зөвлөх Хорооны  урьдчилсан зөвшөөрөл болон 
оролцоотойгоор Оюу Толгой компанийн Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс (БХНХХ) удирдан 
хэрэгжүүлнэ.  

Уурхайн ашиглалтын туршид хэрэгжүүлэх орон нутаг болон нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллийн хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд уурхайн хаалтын өмнөх 5 жилийн 
хугацаанд уурхай хаалттай тохируулан өөрчлөлт оруулж болно. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь уурхайн 
хаалтын өмнөх ашиглалт, хаалтын явц болон хаалтын дараах хугацаан дахь орон нутаг болон нийгэм 
эдийн засгийн байдлыг илэрхийлэх  үндсэн үзүүлэлтүүдийг олж тогтоох,  мэдээлэл цуглуулахад оршино. 
Эдгээр үндсэн үзүүлэлт болон мэдээллүүдийг Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс дэх уурхайг хаахын 
өмнө, хаах явцад болон хаалтын дараах хугацаан дахь орон нутаг болон нийгэм-эдийн засгийн таатай 
болон тогтвортой байдлыг хянах, тайлагнахад ашиглана.  

Уурхайн хаалтын дараах таван жилд уурхайтай холбоотой орон нутаг, нийгэм эдийн засагт дэмжлэг 
үзүүлэх хөтөлбөр, боломжууд болон нийгэм-эдийн засгийн хяналт -шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжиж 
дуусна. Орон нутаг, нийгэмд дэмжлэг үзүүлэх эдгээр хөтөлбөрүүдийг аажмаар багасгах,  зогсоох ажлыг 
Оюу Толгой компанийн холбогдох хэлтсүүд Оюу Толгой компанийн Уурхайн Хаалтын Удирдах Хороо 
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болон гадаад оролцогч талуудаас бүрдсэн Уурхайн Хаалтын Зөвлөх Хорооны санал зөвлөмжийн дагуу 
удирдан хэрэгжүүлнэ.  

10.10.2. Орон нутагт дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр 

Бүлэг 6.10-т заасанчлан Оюу толгой ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум болон тус аймгийн бусад 
зэргэлдээх сумдад тухайнорон нутгийн иргэд, төрийн бус байгууллагууд болон төслийн нөлөөллийн бүс 
дэх бусад голлох оролцогч талуудын оролцоотойгоор орон нутаг, бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих хэд 
хэдэн төлөвлөгөө, хөтөлбөр, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж эхлээд байгаа болно.  Эдгээр хөтөлбөр, үйл 
ажиллагааг Оюу Толгой компани, Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн хооронд одоо эцэслэн байгуулж 
буй Өмнийн говийн Хамтын ажиллагааны гэрээгээр зохицуулна. Өдөр тутмын үйл ажиллагааг одоогийн 
Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс Нийгэм эдийн засгийн менежментийн 5 жилийн 
төлөвлөгөөнд (2009-2014) (лавлагаа 26) заасны дагуу удирдан хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Тодорхой хэд хэдэн 
асуудлууд менежментийн бусад зорилтот төлөвлөгөөнүүдэд (өөрөөр хэлбэл Хүн амын шилжин ирэх 
хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө,   Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө) 
(лавлагаа.4) нэгтгэсэн.  Эдгээр нь 2011 оны Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ болон Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээнд тодорхойлсон Оюу Толгой төслийн нийт хугацаан дахь орон нутаг, эрүүл мэнд, 
нийгэм, эдийн засаг, соёлын өв болон байгаль орчинд үзүүлж болзошгүй нөлөөллийг бууруулах, арилгах 
зорилготой юм. Үүнд дараах хөтөлбөрүүд багтана.  

• Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр;  

• Орон нутгийн Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хөтөлбөр  (“CHSSP”);  

• Соёлын өвийн хөтөлбөр (СӨХ);  

• Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөр (“PEM”) 

• Малчдын амьжиргааг сайжруулах хөтөлбөр  

Эдгээр төлөвлөгөө, хөтөлбөр, бүтцийг боловсруулж, хэргэжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор орон 
нутгийн оролцогч талуудаас бүрдсэн хэд хэдэн  ажлын хэсэг, хороод байгуулагдсан.   

Оюу Толгой төслийн ашиглалтын үе шатанд эдгээр Орон нутгийн болон бүс нутгийн хөгжлийн 
төлөвлөгөө, хөтөлбөр, үйл ажиллагаануудыг бүгдийг нь хэрэгжүүлээд явна. Хаалтын шатанд тэдгээрийг 
уурхайн хаалтын нөхцөл байдал, хууль дүрмийн шаардлагад нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах буюу 
дуусгавар болгоно. Одоогийн байдлаар Оюу Толгой компани орон нутгийн хөгжлийн төлөө бүтээн 
байгуулсан орон нутгийн/нийтийн хэрэгцээний өмч хөрөнгийг  хэдий хугацаагаар эзэмшилдээ байлгах нь 
тодорхойгүй байгаа боловч уурхай хаагдах үед эдгээр нь орон нутгийн захиргаанд бүрэн шилжсэн байх 
ёстой. Хаалтаас таван жилийн өмнөөс эхлэн Оюу Толгой компанийн удирдаж байгаа эсвэл Оюу Толгой 
компани хамтран удирдаж байгаа аливаа төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүд болон бусад санаачлагуудыг 
шилжүүлэх шатанд орно. Энэ шатанд Оюу Толгой компани үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон олон 
нийттэй харилцах хөтөлбөрийн тусламжтайгаар эдгээр санаачлагыг удирдан хөтлөх, үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх болон цаашид үргэлжлүүлэхтэй холбоотой үүрэг хариуцлагыг оролцогч бусад талуудад 
бүрэн шилжүүлнэ. Эдгээр санаачлагуудтай холбоотой хаалтын үр дагавар болон шилжүүлэх үйл явцыг 
Оюу Толгой компанийн Хаалтын Удирдах Хороо болон гадаад оролцогч талуудаас бүрдсэн Уурхайн 
Хаалтын Зөвлөх Хорооны баталсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, 
харилцах хөтөлбөрт  тодорхойлно.   

Оюу Толгой компаниас Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын хөтөлбөр,  
Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр, Соёлын өвийн хөтөлбөр, Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн 
хөтөлбөр болон холбогдох санаачлагуудад оролцогч бусад талуудад эдгээр хөтөлбөр, санаачлагуудыг 
уурхайн хаалтын шилжилтийн үе шатнаас хойш тасралтгүй бөгөөд тогтвортой байдлаар үргэлжлүүлэн 
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хэрэгжүүлэхүйц удирдлага, үүрэг хариуцлагыг шилжүүлэхэд туслах зорилгоор үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулж, оролцогч талуудтай зөвлөлдөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.  

Гол үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах ба Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлагын хэлтсээс 
уурхайн нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд, Оюу Толгойн дотоод харилцааны хэлтсээс дотоод оролцогч 
талуудад уурхайн хаалттай холбоотой өгөх мэдээлэлд   дараах үндсэн санаанууд тусгагдсан байна. Үүнд:  

•  Оюу Толгой төслийн хаалт нь Монгол Улсын Засгийн Газраас гаргасан бүх хууль журам, Олон Улсын 
Санхүүгийн Корпораци, Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэлийн стандартуудад заасан 
салбарын тэргүүн туршлага болон Рио Тинтогийн хаалтын стандартад нийцсэн байна.  

• Уурхайг хаахдаа уурхайн ашиглалтын болон Хамтын ажиллагааны гэрээнд тодорхойлон хаалтын 
процессыг дагаж мөрдөнө.  

• Оюу Толгой компани уурхайн хаалтын стратеги болон хаалтын төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүрэг 
амлалтаа Өмнийн говийн Хамтын ажиллагааны гэрээтэй уялдуулж, аймаг, сумын удирдах байгууллагыг 
мэдээллээр хангаж, харилцан уялдааг хангана.  

• Оюу Толгой компани гадны оролцогч талуутай байгуулсан бүх гэрээ болон хамтын ажиллагааныхаа 
байдалд үнэлгээ хийж, засгийн газар, аймгийн засаг захиргаа, орон нутгийн иргэд, төрийн бус 
байгууллагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад холбогдох орон нутаг, бүсийн хөгжлийн 
хөтөлбөрүүдийн менежмент, үйл ажиллагаа болон захиргаатай холбоотой  хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа 
шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хаалтын өмнөх үе шатнаас хэрэгжүүлж эхлэн хаалтын шатанд 
үргэлжлүүлэн хаалтын дараах 5 жилийн хугацаанд тус тус тасралтгүй хэрэгжүүлнэ. 

• Оюу Толгой компани шилжилтийн 15 жилийн хугацаанд Ханбогд сум, Даланзадгад болон Улаанбаатар 
хотод орон тооны ажилтнууд бүхий оффисыг ажиллуулна.  

• Оюу Толгой компани өөрийн ажиллагсадад уурхайн хаалтын нөлөөллийг хөнгөлж хялбаршуулахын 
тулд ажлын шилжилт болон ажилчдад үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах (career transition and employee 
mitigation) хөтөлбөрүүдийг бий болгож, хэрэгжүүлнэ. Энэ хөтөлбөрийн элементүүдэд ажиллагсадад 
мэдэгдэл хүргүүлж, зөвлөгөө өгөх, орон тоо багасгах төлөвлөгөө, хаалтын хугацаанд болон Рио 
Тинтогийн бусад үйл ажиллагаанд зориулан гол ажилтнуудыг авч үлдэх стратеги хамаарна. 
Ажиллагсадад хөдөлмөрийн гэрээ дуусгах мэдэгдэл өгөх болон ажлаас халагдсаны тэтгэмж олгохдоо 
Монгол улсын Хөдөлмөрийн хууль болон Рио Тинто компанийн бодлогыг баримтлана. (илүү дэлгэрэнгүй 
Бүлэг 8.1.3 –аас үзнэ үү.) 

• Оюу Толгой компани ил уурхайн малталт, хоосон чулуулгийн овоолгууд, далд уурхайн босоо амнууд, 
баяжуулах үйлдвэрийн байгууламжууд, төслийн талбай дахь бусад дэд бүтэц, Гүний хоолойн усны 
цооногуудын талбай, Ундай голын гольдролын тохируулгын далан болон шуудууг хамруулан уурхайн 
лицензийн талбайг хамгаалалттай, аюулгүй, нутгийн иргэд түүнчлэн тус хэсгийн  оршин суугчдад уурхайн 
хаалтын явцад болон уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн дараа ямар нэгэн аюул, эрсдэл учруулахгүй 
байлгахад  анхаарна.  

Уурхайн хаалтын шилжилтийн үе болон үйл явцын тухай мэдээллийг дамжуулан хүргэхэд хэрэглэх 
зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх аргуудыг Бүлэг 8.1-д тодорхойлон заасан. Гадны оролцогч талуудтай  
зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх ажлуудыг Бүсийн хөгжилнийгмийн хариуцлагын хэлтэс, Гадаад харилцаа, 
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсүүд хэрэгжүүлнэ. Дотоодын оролцогчидтой харилцах 
ажлыг Хүний нөөц,  сургалтын хэлтэс, Хангамжийн хэлтсүүд Оюу Толгой компанийн дотоод харилцааны 
хэлтсийн тусламжтайгаар хэрэгжүүлнэ.  
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10.10.3. Эдийн засгийн шилжилтийн үед дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүд 

Уурхайн ашиглалтын үе шатанд хэрэгжүүлж буй Оюу Толгой компанийн эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрт 
дараах хөтөлбөрүүд хамаарна. Үүнд Оюу Толгой компанийн Хангамжийн хэлтсийн удирддаг Орон 
нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөр, Бүсийн хөгжил,  нийгмийн хариуцлагын хэлтсийн 
удирддаг Орон нутгийн бизнес ба эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр хамаарах бөгөөд эдгээр 
хөтөлбөрийн товч тодорхойлолтыг Бүлэг 6.10 – т оруулсан.  

Орон нутгийн хөтөлбөрүүдийн нэгэн адилаар уурхайн ашиглалтын хугацаанд эдийн засгийн 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хариуцсан Оюу Толгой компанийн хэлтсүүд нь уурхайн хаалтын 
шилжилтийн үед зориулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүнтэй холбоотой талуудтай зөвлөлдөх, 
мэдээлэл өгөхүйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Зарим мэдээлэл нь орон 
нутаг болон нийгмийн хөтөлбөрийнхүрээнд хүргэж байсантай ижил төстэй байх бөгөөд харин зарим 
хэсэг нь зохих эдийн засгийн хөтөлбөр тус бүрт буюу нөлөөлөлд өртсөн оролцогч талуудад тусгайлан 
зориулагдсан байна. Уурхайн хаалтын талаар зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөхдөө уурхайн ашиглалтын үе 
шатанд эдгээр оролцогч талуудтай харилцахад амжилттай хэрэглэгдэж ирсэн арга, хэрэгслүүдийг 
ашиглана.   

Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хувьд одоогийн үйлчилж байгаа 
хангамжийн сүлжээн дэх бизнес эрхлэгчдэд уурхай хаагдахаас таван жилийн өмнөөс эхлэн харилцааны 
энгийн аргуудыг ашиглан уурхайн хаалтын үйл явц, календарчилсан төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа болон хангамжид тавигдах шаардлагын талаар Хангамжийн хэлтэс мэдэгдэнэ. Хаалтын үе 
шатанд шинэ бараа бүтээгдэхүүн эсвэл шинэ ханган нийлүүлэгч шаардлагатай болбол гэрээт ханган 
нийлүүлэгчдэд хаалтын үе шатны хангамжийн шаардлагууд болон материал, үйлчилгээний хэрэгцээ 
шаардлагын талаар мэдэгдэнэ. Ийм хэрэгцээ гарсан үед гэрээт нийлүүлэгчдэд Оюу Толгой компанид 
үзүүлэх үйлчилгээнийхээ хүрээг өргөтгөх давуу боломжийг олгоно.  Мөн “Монгол ханган нийлүүлэгчдийг 
нэгдүгээрт авч үзэх” үзэл баримтлалын дагуу шинээр бий болсон орон зайг эзлэх шинэ ханган нийлүүлэгч 
шалгаруулах эсвэл хөгжүүлэх боломжуудыг нээлттэй байлгана.   

Орон нутгийн бизнес, эдийн засгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүсийн 
эдийн засгийг төрөлжүүлэх, уул уурхайн бус эдийн засгийн боломжуудыг дэмжих, тогтвортой амжиргаа 
болон эдийн засгийн таатай байдлыг бий болгоход  чухал үүрэгтэй хөтөлбөр юм. Хөтөлбөр нь малчдыг 
аж ахуй эрхлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зэргээр жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн байдаг. 
Энэхүү хөтөлбөрийг 15 жилийн хугацаанд явагдах уурхайг хаах шилжилтийн хугацааны турш үргэлжүүлэн 
хэрэгжүүлснээр Оюу Толгой төслийн нөлөөллийн бүс дэх орон нутгийн бизнес, иргэд болон оршин 
суугчдад нэн чухал ач холбогдолтой юм. Энэ бүсийн нийгэм, эдийн засгийн боломж болон тогтвортой 
байдал уурхай хаагдсанаар хүнд сорилттой тулгарах бөгөөд харин Орон нутгийн бизнес болон эдийн 
засгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь уурхайн хаалтын нөлөөлөлд шууд эсвэл шууд бусаар өртөх бизнест чухал 
боломж олгоно. 

10.10.4. Уурхайн хаалтын үе шатан дахь орон нутгийн болон бус нутгийн боломжууд 

Орон нутгийн иргэд болон малчдын бүлэгявцын нөхөн сэргээлт нөхөн сэргээлт болон хаалттай 
холбоотой хэд хэдэн ажлуудад оролцож, өөрсдийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулах, ур чадвараа 
хөгжүүлэх  боломж бий. Орон нутгийн болон бүс нутгийн боломжуудад Ханбогд сумын малчид, 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан байгаль орчны хяналт-шинжилгээний сургалт, Оюу Толгой 
компани,  сургууль, орон нутгийн иргэд, малчдын хооронд байгуулсан түншлэл болон  гэрээнүүд багтана.   

Оролцогч талуудын оролцох боломжтой уурхайн нөхөн сэргээлтийн ажлуудад дараах ажлууд багтана. 
Үүнд:  

• Оюу Толгойн уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд өвс ургамал ургуулах туршилтын ажлыг 
удирдан, гүйцэтгэх 
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• Уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн ойролцоо орших малчдын худгуудын усны чанар болон 
хэмжээнд хяналт-шинжилгээ хийх  
• Ус зайлуулах шуудуунуудад хяналт-шинжилгээ болон цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх 
• Уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн зэргэлдээх газруудын агаарын чанар, тоосны хуримтлалд 
хяналт-шинжилгээ хийх  
• Уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн зэргэлдээх газруудын ан амьтны хяналт-шинжилгээ хийх  
• Дээж цуглуулах, баримтжуулах болон тайлагнах зэрэг хээрийн хяналт-шинжилгээний арга ажиллагаанд 
орон нутгийн иргэдийг сургах 
• Уурхайн тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай дахь хамгаалагдсан болон аюултай хэсгүүдэд хүн, мал амьтан 
орохоос сэргийлэх, тэдгээрийн аюулгүй байдлын хангах харуул хийх болон хяналт тавих  
• Хог хаягдал булшилсан газрыг нөхөн сэргээж, хэлбэршүүлэх болон ургамалжуулах11   
Энд тодорхойлсон нөхөн сэргээлтийн зарим арга хэмжээнүүдийг малчдын худгийн хяналт-шинжилгээ, 
бэлчээрийн тогтвортой менежмент,  нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөр(өөрөөр хэлбэл ундны усны худаг болон 
ус зайлуулах шуудууны хяналт-шинжилгээ, агаарын чанар, тоос хуримтлалын хяналт-шинжилгээ, 
ургамлын туршилтын талбайн менежмент болон ургамлын үр хураах үйл ажиллагаа) зэрэг хамтын 
оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны  хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр зэрэг Бүсийн хөгжил, нийгмийн 
хариуцлагын хэлтсийн одоогийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаатай нэгтгэж эсвэл холбож болно. 

________________________________________________________________________________________ 

   

 
11 Ил уурхайн малталт, хоосон чулуулгийн овоолго, баяжуулалтын хаягдал устгах байгууламж, баяжуулалт болон дэд бүтцийн 
талбайнуудыг оруулан уурхайн хөндөгдсөн голлох талбайнуудын хаалт болон нөхөн сэргээх ажлыг Оюу Толгой төслийн одоо 
байгаа уурхайн ашиглалт, хаалтын ажилтнууд, гэрээт гүйцэтгэгчид хариуцан гүйцэтгэнэ. 
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10.10.5. Ажиллагсадтай харилцах  

Уурхайн ашиглалтын явцад Оюу Толгой компани 3500 хүртэл ажиллагсадтай байна. Хаалтын үед 
ажиллагсадтай бизнесийн болон хууль ёсны үүргүүдийн дагуу компанийн үнэ цэнийг бүрэн хангасан 
байхаар шударгаар харилцана.  

Хаалтын хугацаанд ажилчдыг Монгол улсын Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу ажлаас чөлөөлөх бөгөөд Рио 
Тинтогийн ялгаварлахгүй байх зарчмыг мөрдлөг болгон, Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн 
гүйцэтгэлийн стандарт 2 (ГС 2): Хөдөлмөр ба ажиллах нөхцөл, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн 
Банкны гүйцэтгэлийн шаардлага 2(ГШ 2): Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажиллах нөхцөл, болон салбарын тэргүүн 
туршлагад үндэслэнэ.  

Уурхайн хаалтын үед ажиллагсадтай харилцахад баримтлах бусад голлох баримт бичгүүд: 
• Рио Тинтогийн хаалтын стандарт  
• Рио Тинтогийн хөдөлмөр эрхлэх тэгш боломж олгох бодлого   
• Оюу Толгойн бодлого, дүрэм журмын товч гарын авлага  
• Бидний ажлын арга барил (Рио Тинтогийн бизнесийн ёсзүйн ерөнхий журам)  
 
Оюу Толгой компанийн Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс нь компанийн ажиллагсад болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд нөлөөлөх хаалтын үйл ажиллагаа, боловсон хүчний харилцааг хариуцана. Бүлэг 8.1.2 –т 
тэмдэглэсний дагуу Оюу Толгой компани Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлага, Байгаль орчин, 
Үйл ажиллагаа, Уурхайн төлөвлөлт, Бизнес стратеги, болон Хүний нөөц, сургалт зэрэг голлох хэлтсүүдийн 
төлөөллөөс бүрдсэн Хаалтын Удирдлагын Хороог байгуулна. Энэ хороо нь зөвхөн хаалтын алсын хараа, 
хаалтын стратегийг хариуцах ба энэ Хаалтын төлөвлөгөөний “эзэн” нь байна. Хороо нь түүнчлэн 
тогтвортой байдлыг хөхүүлэн дэмжих зорилго бүхий хаалтын үйл явцыг бий болгоход удирдан чиглүүлэх 
болон уурхайн хаалтын төлөвлөлтийг үндэсний болон орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөнүүдтэй нэгтгэх 
анхдагч үүргийг гүйцэтгэнэ гэж үзэж байна.  

Рио Тинтогийн хаалтын стандартын дагуу энэхүү хаалтын төлөвлөгөөг уурхайн ашиглалтын хугацаанд 
таван жил тутам хянан засварлаж, шинэчилж байх бөгөөд энэ ажилд гол оролцогч талуудыг оролцуулж 
байна. Ажиллагсадтай харилцахад гол оролцогч талуудыг дараах байдлаар тогтоогоод байна. Үүнд:  

• Ажиллагсад 
• Удирдах ажилтнууд  
• Ажиллагсадын төлөөлөгчид (ө.х. үйлдвэрчний эвлэл) 
• Оюу Толгой компанийн гэрээт гүйцэтгэгчид   
• Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс 
• Хаалтын удирдах хороо  
• Засгийн газар болон орон нутгийн засаг захиргаа   
• Засгийн газрын агентлагууд (тухайлбал, Хөдөлмөрийн бирж, Техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын систем- МСҮТ ) 
• Зээлдүүлэгчид (зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаанд)  
 

Тайлангийн энэ бүлэгт хаалтын үед ажиллагсадыг хадгалж үлдээх, цомхотгох болон ажиллагсадыг 
шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхтэй холбоотой харилцааг тодорхойлсон.  

Ажиллагсадыг хадгалж үлдээх   

Уурхайн хаалт эхлэхээс өмнө ажиллагсадыг хэтэрхий эрт ажлаас халах боломжийг бууруулахын тулд Оюу 
Толгой компанийн Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс нь уурхайн ашиглалтын хугацаа дуусах хүртэл зайлшгүй 
шаардлагатай ашиглалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд хэрэгтэй голлох мэргэжил болон албан 
тушаалуудыг тодорхойлох стратегийн төлөвлөлтийг гүйцэтгэхэд манлайлах үүрэгтэй байна. Энэхүү 
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төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа нь  тус хэлтсийн хүний нөөцийн төлөвлөгөөний хүрээнд хэрэгжих бөгөөд 
хаалтын төлөвлөгдсөн хугацаанаас доод тал нь 5 жилийн өмнө хийгдсэн байна. Уурхайн дээд удирдлага 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтэстэй нягт хамтран ажиллаж, энэхүү төлөвлөгөөг боловсруулахад оролцоно. 
Энэ төлөвлөлтийн ажлын нэг үр дүн нь голлох ажилтнуудыг хадгалж үлдэх хөтөлбөрийг боловсруулах 
байна. Оюу Толгой компани ажиллагсад болон гэрээт гүйцэтгэгчидийг хадгалж үлдэх олон улсын 
одоогийн шилдэг туршлагын стандартуудыг судлан үзэж, зохих стратегийг боловсруулах бөгөөд үүнд 
орон нутгийн зан заншил, эдийн засгийн ерөнхий байдал болон тухайн цаг үеийн бизнестэй холбоотой 
бусад хүчин зүйлүүдийг анхаарч тусгана.  

Ажилчдыг цомхотгох   

Цомхотгох үйл ажиллагааг одоо боловсруулж байгаа цомхотголын цогц төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэнэ. 
Энэ төлөвлөгөө нь Оюу Толгой компанийн цомхотголын бүх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх удирдамж 
болох бөгөөд  уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний тусгай бүлэг байна. Төлөвлөгөөг ажилчид, тэдгээрийн 
төлөөлөл болон бусад тодорхой оролцогч талуудтай зөвлөлдөхөөр бэлтгэх ба төлөвлөгөө нь доор 
дурдсан хэсгүүдтэй  байна. Үүнд:  
 
• Цомхотгол ямар учраас зайлшгүй болох шалтгаан  
• Цомхотгол хийхээр төлөвлөж байгаа цаг хугацаа  
• Хэнтэй зөвлөлдөх болон хэрхэн зөвлөлдөх  
• Цомхотгох ажиллагсадыг хэрхэн сонгох  
• Оюу Толгой компани дотроо эсвэл Рио Тинто группийн компаниудад өөр ажлын байр хэрхэн хайх  
• Ажлаас халагдсаны төлбөрийг хэрхэн тооцох   
• Ажлаас халагдаж, шинэ ажил хайж байгаа хүмүүст туслах ямар арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа / шинэ ур 

чадвар эзэмшүүлэх сургалт  
• Олон  нийтийг илүү өргөн хамарсан асуудлуудыг хэрхэн авч үзэх  
 
Энэ төлөвлөгөөнд мөн мэдээлэл харилцааны стратегийг тусгасан байх бөгөөд  ажиллагсад, тэдгээрийн 
төлөөлөл болон бусад голлох оролцогч талуудтай тус стратегийн дагуу харилцаж, хамтран ажиллана. 
Ажлын аюулгүй, эрүүл орчинг хадгалах нь уурхайн хаалтын хугацааны тэргүүн зэргийн зорилт байх 
бөгөөд ажиллагсад, тэдгээрийн төлөөлөл болон бусад гол оролцогч талуудыг мэдээллээр байнга хангах, 
цомхтголын төлөвлөлт болон үйл явцад тэдэнтэй хамтран ажиллах нь  хөдөлмөрийн харилцааны 
аюулгүй, хамтач уур амьсгалыг хадгалах нэг чухал хэсэг болно.  

Оюу Толгой компанийн гүйцэтгэх дээд удирдлага нь үйл ажиллагааны шаардлага түүнчлэн 
төлөвлөгдөөгүй эсвэл шаталстан хаалтын улмаас хийгдэх цомхотголын шийдвэр гаргах  үүрэг хүлээнэ.  
Доор дурдсан стратегийг цомхотголын үйл ажиллагаанд чиглэл болгон ашиглана. Үүнд:  

• Оюу Толгой компани уурхайн хаалтын явцад ашиглалтын ажиллагааны шаардлагад нийцүүлэн 
ажилчдыг ажлаас нь чөлөөлөх төлөвлөгөө боловсруулна.   

• Оюу Толгой компани цомхотгох асуудал хэлэлцэгдэх үед компанийн бизнесийн шаардлага, 
гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн талаар ажиллагсадыг мэдээлэл, бүрэн ойлголттой болгосон байхын тулд 
ажилчдын төлөөлөлтэй (ө.х. үйлдвэрчний эвлэл ) харилцаж ажиллана.  

• Цомхотгох тухай ямар нэгэн эцсийн шийдвэр гаргахын өмнө шилжүүлэн ажиллуулах, шинээр 
сургалтанд хамруулах, амралт олгох болон бусад боломжит хувилбаруудыг нарийн авч үзсэн байна.  
Ажиллагсад, удирдлага, үйлдвэрчний эвлэл болон бусад оролцогч талуудтай хийсэн урьдчилсан 
зөвлөлдөөний явцад санал болгосон хувилбаруудыг түүнчлэн анхаарч үзнэ. 

• Оюу Толгой компани цомхотголын явцад ажиллагсадын цалин, хөнгөлөлт, нэмэгдлийн талаар 
мэдэгдэж, ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг бүрэн төлөх ба ажиллагсадад хүндэтгэлтэй, шудрага, аливаа 
ялгаваргүй хандана. 
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• Аливаа цомхотголын үйл явц болон ажиллагсадын цалин, тэтгэмж олгох ажлыг Монгол улсын 
холбогдох хуулийн дагуу хэрэгжүүлнэ.  

• Цомхотголд хамрагдсан ажиллагсад нь компанийн хүний нөөцийн бодлогын журамд заасны дагуу Оюу 
Толгой компанид өргөдөл гомдол гаргах,  1999 онд батлагдсан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулийн 128 
дугаар зүйлд заасны дагуу шийдвэртэй холбоотой маргааныг шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй.  

Ажилчдыг халах бүх ажиллагааг Монгол улсын Хөдөлмөрийн хууль болон Олон Улсын Санхүүгийн 
Корпорацийн гүйцэтгэлийн стандарт 2 (ГС 2): Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажиллах нөхцөл, Европын Сэргээн 
Босголт Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэлийн шаардлага 2 (ГШ 2) –ын дагуу хэрэгжүүлнэ. Оюу Толгой компани 
ажиллагсадыг цомхотгох ажиллагааны журам боловсруулаад байгаа бөгөөд ажиллагсадыг ажлаас 
халахад мөрдөх дараах ажиллагааг багтаасан байна. Үүнд: 

• Хүмүүсийг ажилд авах үедээ шинээр ажилд орж байгаа ажиллагсадад тэдний ажиллах хугацаа, нөхцөл, 
гэрээ дуусгавар болгох талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, ажиллагсад тус бүртэй байгуулах гэрээнд 
тэмдэглэсэн байна. 

• Ажилчдын төлөөлөлтэй хийх байнгын уулзалтын явцад ажиллагсадын удирдлага Оюу Толгой төслийн 
ажлын төлөвлөгөөт хугацаа болон хийгдэх гэж байгаа цомхотголын талаар боломжит мэдээллийг 
хүргэнэ.  

• Оюу Толгой компани халагдсан ажиллагсадыг анхлан ажилд авсан газар эсвэл тэдний байнгын 
амьдардаг газарт нь буцааж хүргэх (анхлан ажилд авсан газрыг тусгайлан заах ба тээврийн үйлчилгээ 
эсвэл тээврийн зардлыг олгох) үүрэг хүлээнэ.  

Хаалтын дагуу хийгдэх цомхотголын үйл ажиллагаа нь доор заасан шаардлагуудад нийцсэн байх бөгөөд 
эдгээр нь Оюу Толгой компанийн ажиллагсад болон Оюу Толгой төслийн талбайд ажиллаж байгаа гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн аль алинд хамаарна.  

• Монгол улсын Хөдөлмөрийн хуулийн доорх заалтуудыг мөрдөнө. Үүнд: 

o  Цомхотгохоос нэг сарын өмнө ажиллагсадад мэдэгдсэн байх хэрэв үйлдвэрчний эвлэлийн 
байгууллагатай бол үйлдвэрчний эвлэлд 45 хоногийн өмнө мэдэгдэх 

o Ажлаас халагдсаны тэтгэмжийн талаар үйлдвэрчний эвлэл эсвэл ажилчдын төлөөлөлтэй 
зөвлөлдөх  

o цомхотгол хийх үеийн Оюу Толгой компанийн хүчин төгөлдөр бодлогод заасан ажлаас 
халагдсаны тэтгэмж   

• Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк/Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн шаардлага болон 
салбарын тэргүүн туршлагыг (халагдах ажиллагсдыг  сонгох шалгуурыг ил тод байлгах зэрэг)  хэрэглэнэ. 
Энэхүү шалгуур нь ажилласан хугацаа, ур чадварын үнэлгээ, сахилга батын арга хэмжээний бүртгэл, 
ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон ажил тасалсан бүртгэл зэрэгт  үндэслэгдэнэ. 

Хаалтын үед ажиллагсадыг олон тоогоор, нэг зэрэг (ажиллах хүчнийг 25 хувь, түүнээс дээш хувиар эсвэл 
500-аас дээш тооны ажиллагсадыг халах) цомхотгох тохиолдолд, Оюу Толгой компанийн зээл эргүүлэн 
төлөх үүрэг хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа бол Оюу Толгой компани зээлдүүлэгчдэд Оюу Толгой компани 
эсвэл гэрээт гүйцэтгэгч эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн бэлтгэсэн цомхотголын төлөвлөгөөний хувийг 
урьдчилан хүргүүлнэ.   

Ажиллагсадыг шилжүүлэх   
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Уурхайн хаалтын улмаас ажиллагсадад үзүүлж болох сөрөг нөлөөллийг багасгах зорилгоор Хүний нөөц, 
сургалтын хэлтэс нь ажлын шилжилт болон нөлөөллийг бууруулах (career transition and mitigation) 
хөтөлбөр боловсруулахын тулд  Монголын гадаад болон дотоод бусад бизнес, түүнчлэн улсын болон 
хувийн хөдөлмөр зуучлалын байгууллагуудад, сургалтын агентлагуудтай холбоотой ажиллана.  

Ажиллагсадын шилжилтийн хөтөлбөрийг өндөр үр өгөөжтэй байлгахын тулд уг хөтөлбөрийн төлөвлөгөө 
нь илүү дэлгэрэнгүйгээр уурхайн төлөвлөгдсөн хаалтын хугацаанаас доод тал нь таван жилийн өмнө 
бэлэн болсон байх шаардлагатай. Оюу Толгой компани нь хаалтын хугацаан дахь шаталсан үйл явцын 
дагуу ажлаас халагдаж байгаа бүх ажилчдад ажиллагсадын шилжилтийн хөтөлбөр хүртээмжтэй байхад 
анхаарч ажиллана. Хөтөлбөрийг цомхотголоос найман долоо хоногийн өмнө эхэлж, хангалттай 
хугацаанд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.  Хугацааг тухайн үеийн эдийн засгийн байдал, хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлт хэрэгцээ, ажиллагсадын хүсэл сонирхол, түүнчлэн энэ бүлэгт дурдсан гол оролцогч 
талуудтай хийсэн зөвлөлдөөн зэрэг олон тооны хүчин зүйлүүдийг үндэслэн тодорхойлно. Хөтөлбөрийн 
төлөвлөгөөнд Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс хөтөлбөрийн үр өгөөжийг хяналт-шинжилгээ хийх 
боломжийг хангахуйц үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг оруулсан байх ба ажиллагсадын хүсэл 
сонирхолд хамгийн ихээр нийцсэн өөрчлөлтүүдийг тусгах боломжтой байна. Ажиллагсад болон тэдний 
гэр бүлд шилжилтийн хугацаанд нь туслах  зорилготой Оюу Толгой компанийн ажиллагсадад туслах 
хөтөлбөрийг (АТХ) уурхайн хаалтын хугацаанд хэрэгжүүлнэ.   

Сургалт ба чадавх хөгжүүлэх   

Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн гол үүрэг нь ажиллагсад уурхайн ашиглалтын хугацаанд олон улсын 
тэргүүний стандартад дүйцэхүйцээр сурч, дадлагажсан байхад анхаарахад оршино. Үүний дүнд 
компанийн ажиллагсад болон гэрээт гүйцэтгэгчид Монгол улс төдийгүй гадаад орнуудын уул уурхайн 
бусад үйлдвэрүүдэд ажиллаж чадахуйц ур чадвар, арга барилыг эзэмшсэн байна.  

Рио Тинто компани нь нийгмийн өмч төлөвлөлтийг (лавлагаа.27) тогтвортой байлгах үүрэг хүлээсэн 
байдаг бөгөөд энэ ажилд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс Оюу Толгой ХХК нь хаалтын зардлын тооцооны 
нэгээхэн хэсэг болгон боловсрол, сургалтын хөтөлбөр, цомтгосон ажилчдын шилжилтийн үйл 
ажиллагаанд зориулан хөрөнгө хуваарилсан бөгөөд дээр дурдсанчлан тодорхой хугацаанд 
санхүүжүүлнэ. Хөтөлбөрийг боловсруулахад гадаад, дотоодын гол оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, 
мэдээлэл өгөх уулзалт, үйл ажиллагаануудыг өргөнөөр зохион байгуулах ба уурхайн хаалт эхлэхээс өмнө 
таван жилийн хугацаанд хөтөлбөрийг маш дэлгэрэнгүйгээр боловсруулсан байна. Сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулж дуусахын өмнө хөдөлмөрийн зах зээлийн хязгаарлалт болон боломжуудын талаар 
тодорхой ойлголттой байх үүднээс Хөдөлмөрийн зах зээлийн цогц судалгаа хийнэ. Төлөвлөгөө болон 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж дууссаны дараа эдгээр баримт бичиг хөдөлмөрийн зах зээлийн шаардлага 
болон оролцогч талуудын хүлээлттэй нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилгоор хэрэгжилтийг 
тогтмол хэлэлцэж  байна.  

Ажлын шилжилтэд үзүүлэх дэмжлэг болон санхүүгийн төлөвлөлт  

Оюу Толгой компани нь уурхайн хаалттай холбоотой ажил албан тушаал болон санхүүгийн төлөвлөлт 
хийхийн чухлыг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд ажиллагсадыг цомхотгох үед хэрэглэдэг олон улсын 
тэргүүний туршлагын дагуу уурхайн хаалтын улмаас ажиллагсад, тэдний гэр бүл болон нөлөөллийн 
бүсийн орон нутагт үүсч болзошгүй  нийгэм болон эдийн засгийн сөрөг үр нөлөөг хамгийн доод 
хэмжээнд байлгахад туслах Ажиллагсадын шилжилтэнд туслах хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. Энэ 
хөтөлбөрт дараах асуудлууд тусгагдана. Үүнд:  

• Ажиллагсадад үзүүлэх санхүүгийн төлөвлөлтийн үйлчилгээ болон ажлаас халагдсаны тэтгэмжтэй 
холбоотой татварын зөвөлгөө  

• Рио Тинтогийн бусад бизнесийн нэгж байгууллагууд эсвэл компаниудад ажилд ороход нь туслах  
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• Ажил, албан тушаалаа өөрчлөхөд туслах. Үүнд дараах туслалцаа багтана. 

o  Ажил, албан тушаалын талаар зөвлөлдөх;  

o  Ажил эрж хайхад туслах;  

o Ярилцлагад орох ур чадварыг хөгжүүлэх;  

o  Ажил албан тушаалын сургалт болон шинэ ур чадвар олгох сургалт.  

Эдгээр төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх ажилд дэмжлэг болох хөтөлбөрийг ажиллагсадтай нарийн зөвлөлдөж 
боловсруулна.   

Уурхайн хаалтын төлөвлөгдсөн хугацаанд хаалтын үйл ажиллагаанаас үүсч болох нөлөөллөөс хамаарч 
ажил алба шилжих болон төлөвлөлтийн үйлчилгээ болон/эсвэл сургалт, ур чадварыг хөгжүүлэх 
боломжуудад ажлаас цомхотгогдож байгаа ажиллагсадын гэр бүл болон орон нутгийн бусад гишүүдийг 
өргөтгөн хамруулах боломж бий болж болно. 

11. ХААЛТЫН АЖЛЫН КАЛЕНДАРЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

Оюу Толгойн уурхайн хаалт, уурхайн талбайн нөхөн сэргээлт болон нөлөөлөлд өртсөн талбайнуудын 
хуваарийг нөхөн сэргээлтийн  үйл ажиллагааны үндсэн дөрвөн хэсэгт хуваадаг. Зураг 11-1-д уурхайн 
хаалтын календарчилсан төлөвлөгөөг анхдагч байдлаар графикаар харуулсан. Хаалтын календарчилсан 
төлөвлөгөөг доорх төсөөлөлд үндэслэсэн. Үүнд:  

• Уурхай 2055 он хүртэл олборлолтыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.   

• Баяжуулах үйлдвэр 2055 онд үйл ажиллагаагаа зогсооно.  

• Хаягдал хадгалах байгууламж (таван үүртэй) 2055 онд  бүрэн дүүрнэ.   

Эдгээр дээрх  төсөөлөлд үндэслэн хаалтын үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөг дараах 
байдлаар боловсруулсан. Үүнд:  

• Уурхайн ашиглалтын явцад хийх нөхөн сэргээлтийн ажлыг аль болох эрт эхлүүлнэ. Гэхдээ энэ нь хоосон 
чулуулгийн овоолгуудыг байгуулах явцаас хамаарна. Овоолгуудыг уурхайн ашиглалтын хугацааг уртасгах 
боломжид саад болохгүй байхаар байгуулна.  

• Уурхайн хаалтын өмнөх үе шат: уурхайн хаалтын нарийвчилсан инженерингийн болон зураг төслийн 
ажлыг (ашиглалтаас гаргах судалгаа) ойролцоогоор уурхайн хаалтаас 5 жилийн өмнө буюу 2050 онд 
эхлэнэ. Хүний нөөцийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулж, төрөл бүрийн нийгэм-эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа явуулах, орон нутгийн зөвлөгөөн хийх, нарийн тогтолцоо бий болгоно.  

• Уурхайн хаалтыг хэрэгжүүлэх үе шат: Хаалтын  бодит ажлуудыг  2055 оноос  хэрэгжүүлж эхлэх бөгөөд 
2060 он хүртэл 5 жил үргэлжилнэ. Энэ үе шатанд барилга байгууламжийг буулгах, ашиглалтаас гаргах,  , 
нөхөн сэргээлтийн ажлууд эрчимтэй явагдах бөгөөд энэ хугацааг хүртэл үе шаттайгаар гүйцэтгэж ирсэн  
нөхөн сэргээлтийн ажлууд нь хаалтын үе шатыг богиносгоход тус дэм болно.  Төслийн талбайд байнгын 
хяналт-шинжилгээний ажил хийгдэнэ.  

• Хаалтын дараах хяналт-шинжилгээ: Уурхайн хаалтын дараах хяналт-шинжилгээг 2060 оноос эхэлж 2070 
он хүртэл 10 жилийн хугацаанд гүйцэтгэнэ. Энэ нь төслийн талбайн физик болон химийн тогтворжилтод 
хяналт-шинжилгээ хийх, нийгэм-эдийн засаг, орон нутагт холбогдох  үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-
шинжилгээ хийх чухал үе шат байна.  
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• Урт хугацааны хяналт-шинжилгээ: Хаалтын дараах хяналт-шинжилгээ 2070 онд дуусгавар болох бөгөөд  
үүний дараа урт хугацааны ажиглалт болон үзлэг шалгалтын үе шат эхэлж 40 жил үргэлжилнэ.  Энэ үе 
шатанд төслийн талбайн байдал тогтворжиж, хяналт шинжилгээний үр дүнгүүд нь хаалтын зорилт 
хэрэгжиж байгааг харуулахын хирээр хяналт-шинжилгээ болон талбайн арчилгааны ажлууд  ихээхэн 
хэмжээгээр багасна. Энэ үе шатны төгсгөлд талбайн нөхцөл дахин үнэлгээ хийж, цаашид хяналт-
шинжилгээний ажил хийх шаардлагатай эсэхийг тодорхойлно.   

• Хяналт-шинжилгээний ажлын үр дүнгээр талбайн нөхцөл байдал сайжирч, тогтвортой түвшинд хүрсэн 
бөгөөд 2110 оноос цааш нэмэлт хяналт-шинжилгээ хийх шаардлагагүй болохыг харуулсан тохиолдолд 
урт-хугацааны ажиглалт болон үзлэг шалгалтын үйл ажиллагааг зогсооно. Энэ нь өнөөдрийн байдлаар 
гаргасан таамаглал гэдийг энд дурдах хэрэгтэй. Үүнийг энэхүү хаалтын төлөвлөгөөг одоогийн байгаа 
төлөвлөгөө болон нөхцөл байдлын дагуу хэрхэн үргэлжлүүлж болохыг тоймлож тодорхойлох зорилгоор 
боловсруулсан.  Хаалтын энэ төлөвлөгөө нь байнга шинэчлэгдэн сайжирч байдаг амьд баримт бичиг 
бөгөөд төслийн далайцыг тодорхойлох тойм судалгааны түвшинд боловсруулагдсан. Тиймд тус 
календарчилсан төлөвлөгөөг дараагийн арван жилүүдэд шинэчлэн тодотгож байх шаардлагатай. 

Зураг 11-1 –д хаалтын төлөвлөлтийн болон төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх стратегийн янз бүрийн үе шатанд 
зориулсан цаг хугацаа (он) болон томоохон үйл ажиллагаануудын хэрэгжиж дуусах онуудыг харуулсан.
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Зураг 11-1: Төслийн календарчилсан төлөвлөгөө, хаалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх стратеги 

Төслийн үе шатууд болон онцлог үеүүд Хугацаа \ он 2013 2020                             2050 2055  2060 2070                                                            2110 

Төслийн ашиглалтын үе шат (уурхайн ашиглалтын 
нийт хугацаа) - 42 жил 

2013 -2055   

Баяжуулах үйлдвэрийн өргөтгөл 2020 ★   

Явцын нөхөн сэргээлт  (үечилсэн) 2013 - 2055    

Хаалтын дараах үе шат (Нарийвчилсан инженеринг, 
хангамж) 

2050 -2055     

Оюу Толгойн уурхай болон баяжуулах үйлдвэрийг 
үйл ажиллагаа зогсох  

    2055 

2039 

 
★  

Хаалтыг хэрэгжүүлэх үе шат - 5 жил 2055 - 2060      

Хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний үе шат–10 жил 

   

2060 - 2070     

Урт хугацааны хяналт-шинжилгээний үе шат - 40 жил 2070 - 2110      

Хяналт-шинжилгээний үр дүнг үнэлэх/ төслийн 
талбайг хүлээлгэн өгөх 

     2110   
★ 

   
 = Уурхайнашиглалт 

   
= Хаалтын үйл ажиллагаа 
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12. УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨӨГҮЙ ТҮР ХААЛТЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

12.1. Төлөвлөөгүй түр хаалт хийх ерөнхий үндэслэл 

Уурхайн олборлолтыг удаан хугацаагаар зогсоох, гэхдээ тодорхой хугацааны дараа олборлолтыг дахин 
эхлүүлэх нөхцөл байдал үүсч болно. Оюу Толгой төслийг удаан хугацаагаар, түр зогсоож болох  
шалтгаанууд нь дэлхийн эдийн засгийн хямрал, ашигт малтмалын үнийн уналт,  улс төрийн үймээн 
самуун эсвэл бусад ижил төстэй нөхцөлүүд байж болно.  

Ийм нөхцөлд Оюу Толгой компанид учирч болзошгүй эрсдэл болон ОТ төслийн нөлөөллийн бүс дэх 
гадаад болон дотоод оролцогч талуудад тулгарч болох  аюулыг  шийдвэрлэх үүднээс орон нутаг болон 
оролцогч талуудта харилцах, мэдээлэл өгөх төлөвлөгөө, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө, түүнчлэн 
уурхайн талбайг нөхөн сэргээх арга хэмжээнүүдийг бэлэн болгож хэрэгжүүлнэ.  

Уурхайн олборлолт хожуу шатанд орсон үед ийм нөхцөл үүсч болох талтай гэж үзэж байгаа тул эдгээр 
арга хэмжээнүүд нь түр хугацааны, бүр мөсөн хаах хаалтын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг 
бодвол эрс өөрчлөлт багатай байна.  Арга хэмжээнүүд нь нийтийн аюулгүй байдал болон байгаль орчныг 
хамгаалах,  сул зогсолтын үед уурхайн байгууламж, машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэхээс сэргийлэхэд 
оршино.  

Үйл ажиллагааг түр зогсоосон шалтгаан болон зогсолтын таамаг хугацаанд үндэслэн төслийн талбайд 
явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлэн болгосон байна. Энэ төлөвлөгөөнд дараах асуудлууд 
тусгагдсан байна. Үүнд: 

• Хамгаалалт ;  
• Байгаль орчны дүрэм журмыг мөрдөх болон хяналт шинжилгээ;  
• Эрчим хүчний шаардлага болон хангамж;  
• Үзлэг шалгалт болон засвар үйлчилгээ ;  
• Барилга байгууламжийн ашиглалт болон дулаан хангамжийн шаардлага;  
• Усны хангамж болон цэвэршүүлэлт;  
• Далд уурхайн ус шавхах болон агааржуулах; ба 
• Холбогдох бусад асуудлууд.  
 
Ерөнхийдөө, эсвэл зарим тохиолдлуудад доор дурдсан хаалтын тусгайлсан арга хэмжээнүүдийг төслийн 
талбайн байгууламжууд болон дэд бүтцэд зориулан  авч хэрэгжүүлнэ.  Эдгээр арга хэмжээнүүдийг ямар 
түвшинд авч хэрэгжүүлэх нь тур хаалтын үргэлжлэх таамаг хугацаанаас хамаарна. 

12.2. Далд уурхай 

Газрын дээрх дэд бүтэц болон босоо амны цамхагууд  

Материал зөөвөрлөх систем дэх бүх материалыг хоосолно. Хүдрийг баяжуулах үйлдвэрт зөөвөрлөн 
баяжуулалтанд оруулна. Хоосон чулуулгийг талбай засаж тэгшлэхэд зориулан нуруулдаж хадгалах эсвэл 
тэдгээрийн геохимийн шинж чанараас хамааруулан зохих хоосон чулуулгийн овоолгод зөөвөрлөж 
асгана. Газрын дээрх байгууламжуудад орох хаалга, орцуудыг цоожилж хамгаална. Үзлэг шалгалт болон 
арчилгаа үйлчилгээ шаардлагагүй газрын дээрх болон агаарын инженерийн шугам сүлжээг цахилгаан 
тэжээлээс салгана. Уурхайд орохоос сэргийлж босоо амны цамхаг болон агааржуулалтын сэнсний 
байрны хаалгуудыг цоожилно.  

Далд уурхайн малталтууд ба машин тоног төхөөрөмж   

Тэсрэх материалыг өдөр тутмын хэрэглээний хэсэг болон агуулахаас зөөж газрын дээр гаргаж, 
зөвшөөрөгдсөн арга ажиллагааны дагуу устгана. Шатахуун, тос, тосолгооны материал болон бусад 
химийн бохирдуулагчуудыг цуглуулж, газрын дээр зөөвөрлөн гаргаж зөвшөөрөгдсөн арга ажиллагааны 
дагуу устгана. Суурин тоног төхөөрөмжүүдээс (бутлуур, гулсуур, чулуу  хагалагч зэрэг) шингэнийг  шавхаж 
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зайлуулан, цахилгаан тэжээлээс салган, удирдлагыг зогсолтын байдалд тохируулж үлдээнэ. Шингэн, 
акуммулятор, галын хор болон бусад  химийн бохирдуулагч бодисуудыг өөрөө явагч машин тоног 
төхөөрөмжүүдээс шавхаж эсвэл салгаж газрын дээр зөөвөрлөж гаргаж, зөвшөөрөгдсөн арга 
ажиллагааны дагуу устгана. Өөрөө явагч машин тоног төхөөрөмжүүдийг хамгийн дээр орших  дэд 
түвшингийн малталтанд  оруулж, зогсоолд байрлуулж, удаан хугацаагаар хадгалах үйлчилгээ хийж, 
удирдлагыг  зогсолтын байдалд тохируулж уурхайн газрын доор үлдээнэ. Газрын доорх усны 
шахуургуудыг уурхайн усыг ил уурхай руу түр шугам хоолойгоор дамжуулан шахаж байхаар бүрэн 
ажиллагаатай хэвээр байлгана. Хамгийн бага хэмжээний агаар өгөх агааржуулалтын сэнснүүд  болон 
үйлчилгээний зориулалтаар доод тал нь нэг өргүүрийг арчилгаа үйлчилгээ болон үзлэг шалгалтын ажилд 
зориулан ажиллуулж байхаар үлдээнэ.  

Далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс   

Оюу Толгойн төслийн талбайг хүрээлсэн хашааг хэвээр байлгах бөгөөд хамгаалалтын арга хэмжээнүүдийг 
урьдын адил үргэжлүүлнэ. Иймд гадаргуугийн суултын бүсэд уурхайн ашиглалтын үеийнхтэй адил 
анхааруулах тэмдэгүүд нэмж тавих шаардлагатай.  Гадаргуугийн суултын бүсэд газрын шилжилт 
хөдөлгөөний хяналт-шинжилгээг (хиймэл дагуулын систем ашиглан) үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 

12.3. Ил уурхай 

Ил уурхайн машин тоног төхөөрөмж   

Бутлуурууд, материал зөөвөрлөх системүүд болон бусад тоног төхөөрөмжийг ил уурхайн малталтаас 
гаргаж газрын дээрх  байгууламжид хадгална. Тоног төхөөрөмжүүдэд удаан хугацааны хадгалалтын 
үйлчилгээ хийж, удирдлагыг зогсолтын байдалд тохируулж  үлдээнэ. Шингэн, акуммулятор, галын хор 
болон бусад  химийн бохирдуулагч бодисуудыг  тоног төхөөрөмжүүдээс шавхаж эсвэл салгаж авна.  

Ил уурхайн малталтанд орох зам болон доголууд  

Ил уурхайн малталтанд налуу замаар орохыг хориглосон хаалга хийнэ. Ил уурхайн малталт болон 
малталтын налуу хэсэгт газрын шилжилт хөдөлгөөний хяналт-шинжилгээг (хиймэл дагуулын технологи 
ашиглан) үргэжлүүлэн гүйцэтгэнэ.  

Ил уурхайн малталтыг ууршуулах цөөрөм болгож ашиглах   

Уурхайн түр хаалтын хугацаанд ил уурхайн малталтанд төслийн талбайн гадаргуугийн болон далд 
уурхайгаас гарах усыг  урсгаж оруулна. Ил уурхайн малталтыг  ууршилтын хиймэл цөөрөм болгон 
ашиглана. 

12.4. Газрын дээрх барилгууд болон дэд бүтэц   

Материал зөөвөрлөх болон баяжуулах байгууламжууд;  Хадгалагдаж байгаа бүх хүдрийг  
боловсруулалтад оруулна.  Бүх конвейер, бутлуур, баяжуулалтын тоног төхөөрөмж болон урвалж 
хадгалах савыг хоосолж, цэвэрлэж  хадгална. Тоног төхөөрөмжийг  хүчдэлээс салгаж, ажиллагааг 
зогсолтын байдалд шилжүүлсэн байна.  Бохирдуулагч бодисуудыг  шавхах эсвэл салгаж зайлуулан, 
зөвшөөрөгдсөн арга ажиллагааны дагуу устгана.  

Барилгууд;  Хамгаалалт болон үзлэг үйлчилгээнд ашиглах шаардлагатайгаас  бусад  бүх барилгын шугам 
хоолойн усыг шавхаж, бохирдол үүсгэгчүүдийг  салгаж зайлуулж, зөвшөөрөгдсөн арга ажиллагааны 
дагуу устгаж, барилгын гадна хаалгыг цоожилж хамгаална.  
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Зарим барилгуудад  байгаль орчны дүрэм журмын шаардлагад нийцүүлэх, хяналт-шинжилгээ болон 
арчилгаа үйлчилгээний тусгайлан үнэлгээ хийх  шаардлагатай болно. Ийм барилгуудад шатаах зуух, 
бохир ус цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд, ус хадгалж, цэвэршүүлэх үйлдвэр, нүүрсэн галлагаатай уурын зуух, хог 
хаягдлын менежментийн төв, шүүрсэн шингэнийг ууршуулах цөөрөм болон дизель цахилгаан станц 
хамаарна. Нүүрсний агуулахуудыг зөөж  зайлуулах эсвэл  төслийн талбайд байлгах эсэхийг  үнэлгээний 
дагуу шийдвэрлэнэ.  Хиймэл цөөрөмд  тунасан бохирдол хурдас болон эдгээр байгууламжууд дахь 
үлдэгдэлийг шатаах эсвэл баяжуулалтын хаягдлын байгууламжид нийлүүлэх байдлаар шийдвэрлэж 
болно.  

Бусад байгууламжууд;  Хог хаягдлын менежментийн төвийн хог хадгалах үүрнүүдийг  тусгай технологийн 
дагуу бэлтгэсэн хучлагаархучих ба одоогийн байгаа зөвшөөрөл, ашиглалтын төлөвлөгөөний дагуу ус 
үүрнүүдээс гадагш шүүрч байхаар газрыг тэгшилж засна.  

Ус тогтоох цөөрөм эсвэл шүүрсэн шингэнийг хуримтлуулах үүрнүүдэд агуулагдах аливаа усыг шахуургаар 
соруулж ил уурхай малталтанд оруулна. Цөөрөм, шүүрсэн шингэн хуримтлуулах үүрнүүд дотор тунаж 
хуримтлагдсан хурдасыг ачиж зайлуулан, геохимийн шинж чанараас нь хамааруулан баяжуулалтын 
хаягдал хадгалах байгууламж эсвэл ил уурхайн малталт зэрэг зохих газарт булшилна.  

Цөөрөм: Цөөрмүүдийг  хоосолж,  ёроолын хучилтыг элэгдэж муудахаас хамгаалж хайргаар хучина.  

Замууд; Замуудыг хэвээр нь үлдээнэ.   

Цахилгааны шугам;  Үзлэг шалгалт болон арчилгаа үйлчилгээ шаардлагагүй цахилгааны шугамуудыг 
тэжээлээс салгана.   

Усны шугам хоолой; Үзлэг үйлчилгээ шаардлагагүй усны шугам хоолойнуудын усыг шавхаж хоослон, 
агаараар үлээлгэж цэвэрлэнэ.   

Төслийг талбайг хүрээлсэн хашаа; Төслийн талбайг хүрээлсэн хашааг хэвээр нь үлдээнэ.   

Элс хайрга олборлох талбай ба элс хайрганы уурхай; Төслийн талбайн хүрээний дотор болон гадна 
орших элс хайрганы уурхай болон элс хайрга олборлох талбайн хажуу налуунуудыг урт  хугацааны 
тогтвортой байхаар тэгшилж, орох замуудыг хаана.  

Гүний хоолой; Ус хангамжийн өрөмдөл худгуудыг хэвээр нь үлдээнэ.  Худгийн доторлогооны амсарыг 
таглаж, цоожилно. Газрын дээрх барилга байгууламжуудад хөлдөхөөс хамгаалсан дулаалга хийж, 
цоожилно. Түүхий усны цөөрөм хүртэлх усны шугам хоолойн усыг шавхаж, үлээлгэж цэвэрлэнэ.  

Гүний хоолойн 70 км-ийн урттай автозам болон цахилгааны шугамыг хэвээр нь үлдээнэ. Цахилгааны 
шугамыг тэжээлээс салгана. 

12.5. Хоосон чулуулгийн овоолго   

Хоосон чулуулгийн овоолгуудын гадна гадаргууг  хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаар хучина гэж үзэж байгаа 
болно. Боломжтой тохиолдолд хоосон чулуулгийн овоолгуудын хэвтээ гадаргуунуудыг тэгшилж, 
тоосжилтыг хянах, тоос үүсэх боломжийг багасгах үүднээс сайтар ангилж ялгасан хүчил үүсгэдэггүй 
хоосон чулуулгаар ойролцоогоор  0.5 м зузаантай  үеэр нимгэн хучина.  

Түр хаалтын үед хоосон чулуулгийн овоолгуудын хажууг үелж хаяалахгүй ба шимт хөрсөөр хучих/өвс 
ургамал ургах орчин үүсгэх ажлуудыг хийхгүй.  

Овоолгын тогтворжилтын хяналт-шинжилгээг (хиймэл дагуулын технологи, хоосон чулуулгийн овоолгын 
тогтворжилтын хяналт хэмжилтийн  хэрэгсэл,  овоолгын  хаяаны дагуух шуудууг нүдээр харж шалгах,  ус 
шүүрэлт болон тоосжилтын хяналт-шинжилгээ) үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 
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12.6. Баяжуулалтын хаягдлын байгууламж 

Баяжуулалтын хаягдал урсгах шугам хоолойг шавхаж хоосолно. Шаардлагатай үед гадаргын усыг 
соруулж ил уурхайн малталт руу урсгах хөвөгч тавцантай шахуургыг Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжийн урьдчилан заасан хэсэгт тогтмол  байлгана.  Хөвөгч  тавцантай шахуургыг  ажиллуулахад 
шаардагдахаас бусад механик болон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийг (цахилгааны шугам,усны  
шахуургууд зэрэг) тэжээлийн эх үүсвэрээс салгаж, ажлын бус байдалд оруулна.  Баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийн үүрнүүдийн хэвтээ гадаргуунуудын тоосжилтыг хянах, тоос үүсэх боломжийг 
багасгах үүднээс сайтар ангилж ялгасан, хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгаар ойролцоогоор  0.5 м 
зузаантай  үеэр нимгэн хучина. Ус цуглуулах болон дамжуулан урсгах систем ашиглан бороо хураас 
үүсэлтэй гадаргуугийн усыг ил уурхай руу чиглүүлэн урсгана.  

Байгууламжийн тогтоцын хяналт-шинжилгээ (хиймэл дагуулын технологи, далан ба суурийн хэмжилтийн 
хэрэгсэл ашиглан  баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн урсгалын тохируулгын шуудуу), 
нүдээр харж хийх шүүрэлт болон талбайн үзлэг шалгалт,  тоосжилтын хяналт-шинжилгээг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэнэ. 

12.7. Ундай голын гольдролын тохируулга   

Гольдролын тохируулгын суваг болон даланг ашиглах шаардлага бага хэмжээтэй байна. Энэ хэсгийн бүх 
тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн шилжүүлж, ерөнхий талбайг тогтворжуулах  болон  гольдролын 
тохируулгын сувгийн мянган жилд нэг удаа тохиох үерийн таамаглалын хүрээнд байрлах хоосон 
чулуулгийн овоолгуудын хаяаг чулуугаар хөвөөлж  хэсгийн аюулгүй байдлыг хангана. Голын гольдролын 
тохируулгын далантай зэргэлдээ хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийн баруун овоолгыг байрлуулсанаар уг 
далангийн тогтвортой байдлыг  нэмэгдүүлнэ. Урсгалын тохируулгын шуудуу болон даланд  үзлэг шалгалт 
байнга хийж байна. 

Усны урсгал болон газрын доорх усны тохируулгын шугам хоолойн  үзүүлэлтэд байнга хяналт-шинжилгээ 
хийж, үүссэн шаардлагын  дагуу засвар үйлчилгээ хийнэ. 

12.8. Хяналт-шинжилгээнд тавигдах шаардлагууд 

Түр хаалтад зориулан гүйцэтгэх хяналт шинжилгээний шаардлагууд нь  Бүлэг 14.0-д тодорхойлсон бичсэн  
хаалтын дараах 10 жилд гүйцэтгэхээр  төлөвлөсөн хяналт-шинжилгээний ажилтай маш адил байна. 
Эдгээр хяналт-шинжилгээний ажилд физикийн (байгууламжуудын бүтээцийн тогтвортой байдал болон 
нэгдмэл байдал, янз бүрийн дэд бүтцийн байгууламжууд) болон химийн (төлсийн талбайн эргэн тойрны 
усны чанар, тоосжилтийн хяналтын хяналт-шинжилгээ, байгаль орчны сөрөг нөлөөлөл, Гүний хоолойн 
өрөмдмөл худгуудын усны түвшин, голын усны хяналт-шинжилгээ  болон үзлэг үйлчилгээ) хяналт-
шинжилгээний аль аль нь орохоос гадна хэрэгжиж байгаа болон хойшид хэрэгжүүлэх орон нутаг, 
нийгэм-эдийн засгийн хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрүүд хамаарна. Хяналт-шинжилгээний мэдээллийг 
цаашид үргэлжлүүлэн хуримтлуулж, нэгтгэн хадгалах бөгөөд тогтмол хугацаагаар  мэдээлэлд тайлал 
хийж байна.  

Оюу Толгой төслий нийт талбайг хамарсан байнгын хамгаалалтын үзлэг шалгалт болон ажиглалтыг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. 

12.9. Орон нутаг  болон оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх төлөвлөгөө 

Уурхайн гэнэтийн түр хаалтын улмаас үүсэх тааламжгүй нөлөөллийг удирдаж, бууруулах гол хэрэгсэл нь 
орон нутаг , гадаад/дотоод оролцогч талуултай зөвлөлдөх, мэдээлэл өгөх төлөвлөгөө боловсруулах юм. 
Энэхүү төлөвлөгөө Оюу Толгой компани даруй хэрэгжүүлж болохоор зохиогдсон байна. Орон нутаг 
болон харилцагч талуудтай харилцах төлөвлөгөө нь орон нутгийн иргэд, бүх түвшний засаг захиргаа, 
үндэсний бусад оролцогч талууд, уурхай ажиллагсад, ханган нийлүүлэгчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд 
чиглэсэн байна.  
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Түр хаалтын талаар зөвлөлдөх болон үүнд татан оролцуулах, мэдээлэл хүргэхэд хэрэглэх арга, гадаад 
болон дотоод оролцогч талуудад түр хаалтаас үзүүлж болох нөлөөлөл, үр дагаварууд нь уурхайн 
байнгын хаалтад зориулан Бүлэг 8.1.1 болон Бүлэг 8.1.2 –д тодорхойлж бичсэнтэй адил байна. Гэхдээ 
зөвлөлдөх/ мэдээллээр хангах хуваарь болон үүнд багтах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
зориулсан шилжилтийн хугацаа нь дээр дурдсан бүлгүүдэд заасан хаалтын шилжилтийн төлөвлөгдсөн 
хугацаанаас хамаагүй  богино байна.   

Гадаад оролцогч талуудтай хийх зөвлөлдөх, тэдэнд мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг сайтар уялдаа 
холбоотой, хурдан шуурхай байдлаар Бүсийн хөгжил, нийгмийн хариуцлагын хэлтэс, Гадаад харилцааны 
хэлтэс, Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс болон Хангамжийн хэлтэс зэрэг нэгжүүд хариуцан 
гүйцэтгэнэ. Дотоодын оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, тэдэнтэй харилцах ажлыг Хүний нөөц, сургалт 
болон Хангамжийн хэлтсүүд хариуцан гүйцэтгэнэ. Уурхайн түр хаалттай холбоотойгоор гадаад болон 
дотоодын оролцогч талуудтай харилцах, зөвлөлдөх ажиллагааг Оюу Толгойн Хаалтын Удирдах Хорооны 
нийтлэг чиглэл болон удирдамжийн дагуу гүйцэтгэнэ.  

Оюу Толгой компанийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн гадаадын оролцогч талуудад, 
Хүний нөөц, сургалтын хэлтсийн дотоодын харилцагч талуудад зориулан боловсруулсан үндсэн 
мэдээлэл нь Бүлэг 10.10.2 –т заасантай ижил байх ёстой. Гэхдээ үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хамрах 
хүрээний хувьд ихээхэн хязгаарлагдсан байх бөгөөд хөрөнгө оруулалтыг бүрэн дуусгах шилжилтийн 
хугацаа, орон нутгийн дэд бүтэц, үйлчилгээтэй холбоотой Оюу Толгой компанийн эзэмших эрх, 
менежемент болон захиргааны үүрэг хариуцлагыг орон нутгийн иргэд, улс болон аймгийн засаг 
захиргаа, төрийн бус байгууллагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудад шилжүүлэх үйл явцыг аль 
болох боломжтой байдлаар түргэвчлэн хэрэгжүүлнэ.   

12.10. Орон нутгийн нийгэм-эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрүүд  

Хугацаа нь дуусаагүй байхад гэнэтийн түр хаалт тохиолдвол хаалтын сөрөг нөлөөлөлд автах  боломжтой 
орон нутгийн нийгэм-эдийн засгийг дэмжих зорилготой хэд хэдэн санаачилга хөтөлбөрүүд Оюу Толгой 
компанид байгаа.  Эдгээрт  Оюу Толгой компанийн Хангамжийн хэлтсийн удирдан, хэрэгжүүлж байгаа 
Орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжлийн хөтөлбөр, Орон нутаг болон нийгмийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний Орон нутгийн Бизнес, Эдийн засгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр болон Малчдын амьжиргааг 
дээшлүүлэх хөтөлбөрүүд багтана. Бүлэг 6.10–т  эдгээр хөтөлбөрийн товч тодорхойлолтыг оруулсан.  

Оюу Толгой компанийн Хангамж болон Орон нутаг  болон нийгмийн харилцааны хэлтсүүд нь орон нутаг 
болон оролцогч талуудад зориулан дээр тайлбарлаж бичсэний адил голлох мэдээллүүдийг нөлөөлөлд 
өртөгч оролцогч талуудад хүргэнэ. Ингэхдээ Оюу Толгойн оффисийн мэдэгдэл, төлбөртэй зар мэдээ, Оюу 
Толгой компанийн цахим хуудас, засгийн газрын голлох албан ажилтнууд, малчдын бүлэг, боловсрол 
болон сургалтын хөтөлбөрүүдэд оролцогч байгууллагуудтай хийх уулзалтууд болон одоогийн байгаа 
мэдээлэл харилцааны  бусад хэрэгслүүдийг  ашиглана.  

Тэдгээр эдийн засгийг дэмжих болон чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүд нь төслийн барилга угсралтын 
(бүтээн байгуулалтын) шатанд боловсруулагдаж, барилга угсралтын шатанд болон түүний өмнө эхлээд 
байгаа бөгөөд зарим нь Оюу Толгой төслийн ашиглалтын шатанд үргэлжилнэ. Гэхдээ уурхай гэнэт түр 
хаагдах тохиолдолд эдгээр хөтөлбөр тус бүрт өгөх шуурхай үнэлгээг Оюу Толгой компанийн хөтөлбөрийг 
хариуцсан хэлтэс хариуцан гүйцэтгэж,  нөлөөлөлд өртөгч оролцогч талуудтай харилцах цөөн хэдэн сард 
багтахуйц нилээд богино хугацааны  шилжилтийн үед хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон 
хөтөлбөрүүдийг зогсоох стратеийг  хэрэгжүүлнэ. 

 

Эдгээр хөтөлбөрүүдийг уурхай хаагдсанаас хойш нэг жил хүртэлх хугацаагаар үргэлжлүүлэх нь орон 
нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн хөгжил хөтөлбөр,  орон нутгийн бизнес болон эдийн засгийн хөгжлийн 
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хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан бизнес эрхэлэгчид болон хувь хүмүүст эдгээр хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж 
дуусгах боломжийг олгоход хэрэгтэй бөгөөд энэ нь Оюу Толгой компани авсан амлалтаа бүрэн 
хэрэгжүүлж,  уурхай түр хаагдсаны улмаас компанийн нэр хүндэд учрах хор хохиролыг багасгах болон 
сэргийлэх боломжийг олгоно. 

12.11. Уурхайн түр хаалтын хугацаан дахь  орон нутгийн болон бүс нутгийн боломжууд 

Оюу Толгой компанийн нийгмийн зөвшөөрлийн хүрээнд орон нутгийн болон бүс нутгийн оролцогч 
талууд гүйцэтгэх нөхөн сэргээлт болон хяналт-шинжилгээний арга хэмжээнүүдтэй холбоотой боломжууд 
бий.   

Бүлэг 10.10.4 тодорхойлон бичсэн уурхайн ашиглалтын явцад хийх нөхөн сэргээлтийн зарим арга 
хэмжээнүүдийг малчдын худгийн хяналт-шинжилгээ, билчээрийн тогтвортой байдлын менежментийн 
хяналт-шинжилгээ болон ашиглалтын явцын нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийш одоогийн Бүсийн хөгжил, 
нийгмийн хариуцлагын хэлтсийн хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдтэй (ө.х. ундны усны худаг болон ус 
зайлуулах шуудууны хяналт-шинжилгээ, агаарын чанар болон тоосны хуримтлалын хяналт-шинжилгээ, 
ургамлын туршилтын талбайгаас үр хураах) нэгтгэж болно.   

 

12.12. Дотоод харилцаа буюу ажиллагсадын харилцаа 

Уурхай гэнэт түр хаагдах тохиолдолд төлөвлөгөөт хаалтын адилаар бүх ажиллагсад болон гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд  Оюу Толгой компанийн  үнэт зүйлсийг баримтлан  шударга хандана. Бизнес болон 
хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалттай биелүүлж, үүсч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс хамгаална. 
Ажиллагсадтай харилцах харилцаанд  Монгол улсын Хөдөлмөрийн хууль, Рио Тинтогийн бодлого, 
стандартуудыг бүрэн мөрдөх бөгөөд Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн Гүйцэтгэлийн стандарт 2: 
Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажлын нөхцөл (PS2), Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны Гүйцэтгэлийн 
шаардлага 2: Хөдөлмөр эрхлэлт ба ажлын нөхцөл (PR2) болон салбарын шилдэг туршлагуудад 
тодорхойлсон зарчмуудыг мөрдөнө.  

Уурхайн үйл ажиллагааг гэнэт зогсоон, түр хаах нь зайлшгүй шаардлагатай болсон тохиолдолд Бүлэг  
10.10.5  тодорхойлж бичсэн сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө болон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.  
Эдгээр төлөвлөгөө болон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх  хугацаа нь  уурхайн ажиллагааг гэнэт  зогсоох 
болсон шалтгаан болон Оюу Толгой компани, компанийн ажиллах хүчин, орон нутгийн иргэд, төслийн 
талбайн оршин суугчид, өөрөөр хэлбэл тэдний эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчинд учруулах 
эрсдлийн шинж  төрхөөс хамаарна. 

12.12.1. Ажиллах хүчний цомхотгол 

Уурхайг гэнэт түр хаах тохиолдолд Оюу Толгой компани ажиллах хүчнийг цомхотгох ажиллагаанд  Бүлэг 
10.10.5 –т заасан Цомхотголын төлөвлөгөөг мөрдөнө. Ажиллах хүчнийг цомхотгох үйл ажиллагаанд  
ашиглах  баримт бичгүүд:  

• Цомхотголын төлөвлөгөө  
• Ажиллагсадыг ажлын байрнаас чөлөөлөх удирдамж   
• Цомхотголын баталгаажуулалтын маягт   
• Тэтгэвэрт гарах өргөдлийн маягт   
 
Бүлэг 10.10.5-т өмнө тэмдэглэсний адилаар  цомхотголыг орлох бусад хувилбарт хамаарах шилжүүлэн 
ажиллуулах, шинэ ур чадварт сургах, амралтыг нь өгөх болон бусад хэрэгжүүлж болох боломжуудыг 
аливаа эцсийн шийдвэр гаргахын өмнө анхааралтай авч үзнэ. Ажиллагсад, удирдлага, үйлдвэрчний 
эвлэл болон бусад оролцогч талуудтай хийсэн анхдагч  зөвлөлдөөний  явцад санал болгосон 
хувилбаруудыг мөн анхаарч үзнэ.  Уурхайн гэнэтийн  түр хаалт нь уурхайн ажиллагааг тодорхойгүй 
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хугацаагаар (тухайлбал 2 жил түүнээс удаан хугацаанд эсвэл бүр хэдэн арван жил) зогсооход хүргэж 
болох талтай.  Ийм тохиолдолд Оюу Толгой компани уурхайн ажиллагааг бүрэн сэргээхэд  бэлэн байх 
үүднээс өөрийн ажиллах хүчнийг хадгалж үлдэх талаар ухаалаг  хүчин чармайлт гаргах болно. 

12.12.2. Ажиллагсадыг шилжүүлэх 

Уурхайн түр хаалтын ажиллагсадад  үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг  багасгах үүднээс  Хүний нөөц, сургалтын 
хэлтэс нь өөр ажлын байранд шилжүүлэх, нөлөөллийг бууруулах (career transition and mitigation) 
хөтөлбөрүүдийг  боловсруулах талаар Монгол Улсын  Засгийн Газар, монголын бусад  бизнес, засаг 
захиргаа болон ажилд зуучлагч хувийн байгууллагууд, сургалтын төвүүд, түүнчлэн гол оролцогч 
талуудтай нягт хамтран ажиллана. Түүнчлэн Хүний нөөц, сургалтын хэлтэс нь  хүмүүсийг  бизнесийн 
бусад нэгжүүдэд шилжүүлэн ажиллуулах боломжуудыг олж тогтоох зорилгоор бусад бизнесийн хэлтэс 
газруудтай харилцаж ажиллана. Эдгээр төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүд нь уурхайн байнгын хаалтын 
төлөвлөгөөний хэсэг болж боловсруулагдах төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдтэй ижил байна. 

Бүлэг 10.10.5 – тодорхойлсон заасан уурхайн байнгын хаалтын адилаар Оюу Толгой компани өөрийн 
ажиллагсадыг Оюу Толгой компаниас шилжихэд тусалж дэмжинэ. Уурхайг гэнэт түр хаах үеийн 
төлөвлөгөө болон хөтөлбөрүүд нь  уурхайн төлөвлөгөөт хаалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдтэй адил 
нарийн боловсруулагдаагүй , хэрэгжүүлэх бэлэн байдал хангалттай бус байж болох талтай бөгөөд энэ нь  
төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийг эцэслэн хэрэгжүүлэхэд тасалдал гарахад хүргэж болохыг хүлээн зөвшөөрөх 
нь чухал болно. Хөтөлбөрүүдийн үргэлжлэх хугацаа нь тухайн үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, 
ажиллагсдын хувийн  хэрэгцээ шаардлага болон  хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт зэрэг хүчин зүйлүүдээс 
хамаарна.  Эдгээрээс гадна шилжилтийн хугацаанд ажиллагсад болон тэдгээрийн гэр бүлд туслах  Оюу 
Толгой компанийн ажиллагсадад туслах  хөтөлбөрийг хаалтын хугацаанд  хэрэгжүүлнэ. 
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13. Уурхайн ашиглалтын явцад хэрэгжүүлэх нөхөн сэргээлт 

13.1. Зорилго ба зорилтууд   

Оюу Толгой төслийн санал болгож байгаа уурхайн ашиглалтын явцад хэрэгжүүлэх нөхөн сэргээлтийн 
арга хэмжээнүүд нь энэхүү Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хэсэг болохын хувьд Бүлэг 10.0 – д өмнө 
тодорхойлон заасан, уурхайн ашиглалтын явцад хэрэгжүүлэх нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт болон нөхөн 
сэргээлттэй холбоотой Монгол улсын Засгийн Газраас гаргасан бүх дүрэм, журмын шаардлага болон 
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци, Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны гүйцэтгэлийн 
стандартууд, Рио Тинтогийн Хаалтын Стандартад заасан (Хасвралт С) салбарын тэргүүн туршлагуудад 
нийцсэн байна.  

Уурхайн ашиглалтын явцад хийх нөхөн сэргээлтийн ажлыг уурхайг цаашид өргөтгөхөд саад болохгүйгээр  
тооцож уурхайн талбайн олборлолт хийгдсэн аливаа хэсэгт гүйцэтгэнэ. Уурхайн олборлолтын үйл 
ажиллагаанд өртөгдсөн бөгөөд цаашид ашиглагдахгүй талбайнуудыг уурхайн олборлолтын 
ажиллагаатай зэрэгцүүлэн нөхөн сэргээж,  гадаргууг тогтворжуулна. Гадаргууг  тогтворжуулах арга 
ажиллагаанд гадаргууг шинээр тэгшилж, тоос үүсгэх, уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд гадаргуугийн 
эвдрэлд орохоос сэргийлж сайтар ширхэглэсэн хоосон чулуулгаар хучих зэрэг ажлууд хамаарна.  

Уурхайн барилга болон уурхайн ашиглалтын үе шатанд хуулсан өнгөн хөрсийг уурхайн түрээсийн 
талбайн тусгайлсан хэсэгт зөөвөрлөн хадгалж, салхины болон хүчтэй хур тундаснаас үүсэх (бороо эсвэл 
цасны ус) элэгдлээс хамгаалахын тулд хэлбэршүүлж, гадаргууг нь ургамлан нөмрөг үүсгэн шинээр 
ургамалжуулна.    

Уурхайн талбайг уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээх болон ургамалжуулахад зуны  улирал богино, 
унах хур тундас бага, өвөл хүйтэн болон байнга хялбар тодорхойлох эсвэл хянаж удирдах боломжгүй, 
амьд болон амьгүй хүчин зүйлүүдийн нөлөөлөл нь ихээхэн хүндрэлийг учруулна. Түүнчлэн хөрсний шимт 
байдлыг хэвээр хадгалах боломж хязгаарлагдмал, нутгийн өвс, ургамалын фенологи, холбогдох 
сукцесын процессын талаарх цогц мэдлэг мэдээлэл хангалттай бус, болон нутгийн ургамалын үр, бусад 
үржүүлгийн фонд ерөнхийдээ байхгүй эсвэл ихээхэн хэмжээгээр тарьж ургуулах болон үржүүлэг хийхэд 
ашиглахаар хангалттай хэмжээтэй байхгүй зэрэг нь бусад нөлөөлөх хүчин зүйлүүд болно.  

Энэ бүс нутагт хөндөгдсөн газрыг ялангуяа их хэмжээтэй хөндөгдсөн газарт шинээр өвс ургамал 
амжилттай тарьж ургуулж байсан жишээ болохуйц туршлага, гарын авлага болохоор бичмэл материал 
олдоогүй. Иймээс Оюу Толгой компани уурхайн ашиглалт болон ашиглалтын явцаднөхөн сэргээлт хийх 
ажлын үе шатанд уурхайн хаалтын дараах төлөвлөгөөнүүдэд дэмжлэг үзүүлэх болон экологийн өөр өөр 
шинж чанар бүхий газруудад хэрэглэхэд тохирох  олон янзын нөхөн сэргээлтийн арга техникүүдэд 
үнэлгээ өгөх зорилгоор туршилтын ургамалжуулах талбайг бий болгоно. Энэхүү үнэлгээнд хэлбэршүүлэх, 
байгалийн хүчний улмаас үүсэх элэгдлийг хянах арга техник,  үр суулгах хөрс бэлтгэх, гадаргууг сэндийлэх 
зэрэг шинээр ургамалжуулалт хийх биет асуудлууд хамрагдахаас гадна байгалийн хоёр дахь сукцесс 
явагдах процессыг дэмжихийн тулд  хөрсөнд нэмэлт бордоо ашиглах боломжид үнэлгээ хийнэ.  
Туршилтын талбайд  үрийн хольцыг олон хувилбараар туршиж үзэхээс гадна холимог үрийг өөр өөр 
орчинд ургуулж туршихад ашиглана. Нутгийн зүйл ургамлын үр түүх, цуглуулах боломж болон зохимжид 
мөн үнэлгээ хийнэ. Оюу Толгой компани уурхайн лицензийн талбай дахь нутгийн ургамлын үр ашиглан 
нөхөн сэргээлт хийсэн талбайдаа одоо хяналт-шинжилгээ хийж байна..  

Бэлчээрийн тогтвортой байдлын менежментийн хөтөлбөр нэртэй  өмнө дурдсантай ижил санаачлагыг 
Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо боловсруулж, Оюу Толгой компани болон Ханбогд сумын 
Бэлчээр ашиглагчдын 14 бүлэг (БАБ) хамтран уурхайн төслийн улмаас Ханбогд суманд алдагдсан  
бэлчээрийг газарт зориулан хэрэгжүүлж байна. Бэлчээр ашиглагчдын бүлэгт зориулсан хөтөлбөрийн 
үндсэн хэсэг нь бэлчээрийг нөхөн сэргээх болон ургамалжуулах болно. Үүний дүнд туршилтын 



ОЮУ ТОЛГОЙН УУРХАЙН ХААЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

 

Төслийн No: 172472 
Боловсруулсан огноо: 2014 оны 4-р сар                 126 

талбайнууд болон Бэлчээр ашиглагчдын бүлгийн нөхөн сэргээлт, ургамалжуулах хөтөлбөрүүдтэй 
холбоотой ололт амжилт, хүч чармайлтыг нэгтгэх, бүхэл зүйлд хүргэх ихээхэн боломж бий болсон. 

13.2. Далд уурхай 

Далд уурхайн байгууламжууд нь уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд шаардлагатай байх тул тэдгээрт 
уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээлт хийх боломж байхгүй. Уурхайн ашиглалтын явцад тоног 
төхөөрөмжүүд нь ашиглагдахгүй эсвэл илүүдэл болох бөгөөд тэдгээрийг хаягдал төмрийн хашаанд 
агуулна.  Зарим тохиолдолд төмрийн хаягдлыг цуглуулж,  дахин боловсруулж болно.  

Хэрвээ ашиглалтын төлөвлөгөөний дагуу аль нэгэн босоо амыг цаашид ашиглах шаардлагагүй бол 
уурхайн эцсийн хаалтаас өмнө тэдгээрийн зарим эсвэл бүх байгууламжуудыг ашиглалтаас гаргах арга 
хэмжээ хэрэгжүүлж   болно.  Бүлэг 10.3 – д заасан ашиглалтаас гаргах арга ажиллагааны дагуу уурхайн 
ашиглалтын явцад цаашид  хэрэглэх шаардлагагүй тухайн байгууламжийн хэсгийг буулгаж устгаж болно.  

Түүнчлэн ашиглалтын үед явагдаж байгаа үйл ажиллагаа эсвэл ашиглалтын  цаашдын үйл ажиллагаатай 
зөрчилдөхөөргүй хэсгүүд  дэх  гадаргуугийн суултын  талбайн  хамгаалалтын далангийн хэсгийг барих 
талаар авч үзэж болно. 

13.3. Ил уурхай 

Ил уурхайд ч далд уурхайн адилаар уурхайн ашиглалтын явцаднөхөн сэргээлт хийх боломж байхгүй.  Ил 
уурхайн илүүдэл машин тоног төхөөрөмжийг дахин боловсруулах эсвэл зарж борлуулахаас гадна  хүрч 
очих замтай, ачих боломжтой тохиолдолд уурхайн хажуугийн доголууд дээр нурж тогтсон  чулуулгийг 
зөөж зайлуулж болно.  Түүнчлэн явагдаж байгаа  олборлолтын үйл ажиллагаа  байгаа эсвэл  
олборлолтын цаашдын үйл ажиллагаатай зөрчилдөхөөргүй  хэсгүүд  дэх  хамгаалалтын тавцангийн 
хэсгийг байгуулах талаар авч үзэж болно. 

13.4. Баяжуулалтын тоног төхөөрөмж, барилгууд болон газар дээрх дэд бүтэц 

Уурхайн ашиглалтын нийт хугацааны явцад газрын дээрх байгууламжууд, барилга байшингууд болон 
бусад дэд бүтцийн байгууламжууд цаашид ашиглах шаардлагагүй илүүдэл болж болно. Бүлэг 10.0 –т 
заасан ашиглалтаас гаргахад бэлэн болгох, нурааж буулгах арга хэмжээнүүдийг эцсийн хаалтын өмнө 
эдгээр байгууламжуудад хэрэгжүүлж болох юм. 

13.5. Хог хаягдлын менежментийн төв 

Хог хаягдал устгах талбайн  засвар, арчилгааг ашиглалтын явцад зэрэгцүүлэн гүйцэтгэнэ. Хог хаягдлын 
дээгүүр  өдөр бүр хоосон чулуулаг асгаж хучина. Хог хаягдал устгах талбайг 30 жил хүртэл ашиглаж, 
шаардлагатай бол үүний дараа үүрийг хааж, хоёрдогч үе шатыг эхлүүлнэ.  

Үүрийг хог хаягдлаар дүүрсэний дараа таглана. Энэ байгууламжийн хучилгын систем  нь   өдөр 
тутмын/завсрын хучилт, тусгайлан сонгосон материал ашиглан байгуулах  бага нэвчилттэй эсвэл хүчил 
үүсгэдэггүй чулуулгийн үе болон  шимт хөрс/ургамал ургах орчин (эцсийн зураг тооцоог  ашиглалт 
эхлэхийн өмнөх, хожмын үе шатанд хийж дуусгана) бүхий найдвартай хийцээс бүрдэнэ. Энэ хучилт нь 
шүүрсэн ус гадагш урсах, борооны урсгал усны элэгдлийг бууруулахад чухал бөгөөд ургамлын хучаас үе 
тогтооход туслана. Хэрэв төслийн талбай дахь хог хаях хонхорыг үүрүүдтэй байгуулсан бол уурхайн 
ашиглалтын нийт хугацааны туршид нэг эсвэл түүнээс дээш тооны үүрүүдийг  засаж сэргээх (таглах, 
хэлбэршүүлэх болон ургамалжуулах) боломжтой байна. 

13.6. Гүний хоолойн өрмийн цооногууд болон шугам хоолой 

Энэ байгууламжид уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээлт хийх боломж байхгүй. 
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13.7. Ус хадгалах цөөрмүүд 

Төслийн талбайд олон тооны хиймэл цөөрөм байна. Уурхайн хаалт хүртэл ихэнх цөөрмүүд ашиглагдах 
тул цөөрмүүдэд уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээлт хийх  боломжгүй. Гэхдээ  төслийн талбайн 
зарим цөөрөмд уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээлт хийж болохоор байж болно. 

13.8. Уурхайн хаягдлын менежмент 

13.8.1. Хоосон чулуулгийн овоолгууд   

Уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд боломжтой хоосон чулуулгийн овоолгуудад уурхайн ашиглалтын 
явцад нөхөн сэргээлт хийхээр одоогоор төлөвлөөд байна. Хоосон чулуулгийн овоолгуудыг хажууг 
уурхайн ашиглалтын нийт хугацааны явцад эцсийн тогтвортой хэлбэртээ шилжихэд  хангалттай 
хэмжээний хамгаалалтын зурвастайгаар байгуулна.  Уурхайн ашиглалтын хугацаанд хүчил үүсгэгч 
чулуулгийн овоолгын гадна тал дээр хүчил үүсгэдэггүй чулуулгийг  зохих хэмжээний зузаантайгаар 
асгана.  Шимт хөрсөөр хучих /ургамал ургах орчин үүсгэх болон ургамалжуулах ажлуудыг  боломжтой 
хэсгүүдэд уурхайн ашиглалтын явцад гүйцэтгэнэ. 

13.8.2. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж   

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн эхний хоёр үүрийг  уурхайн ашиглалтын эхний 15жилд 
гарах баяжуулалтын хаягдлыг  багтаахаар тооцоолсон байна. Үүний дараа бий болох баяжуулалтын 
хаягдлууд нь Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн нэг болон хоёрдугаар үүрнүүдийн 
зэргэлдээ нэмж барих гурван үүрт хадгалагдана. Ингэснээр нэг, хоёрдугаар үүрнүүд урт хугацаанд 
ууршиж хатах боломжтой болно. Ирээдүйд баяжуулалтын хаягдлыг тунгаахаар дахин ашиглах 
тооцоотойгоор  хүчил үүсгэдэг баяжуулалтын хаягдал хадгалах үүрнүүдийн гадаргууг хүчил үүсгэдэггүй 
хучилгаар уурхайн ашиглалтын явцад хучих хувилбар байж болно. Үүний зэрэгцээ баяжуулалтын 
идэвхгүй бөгөөд хуурай хаягдлуудын гадаргуугийн улмаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулахын тулд салхины эвдрэлээс хамгаалах болон газрын дээгүүр урсах усны чанарыг өөрчлөхгүй 
байх хүчил үүсгэдэггүй 0.5 м-ийн зузаан хучилтыг нөхөн сэргээлтийн завсрын арга хэмжээ болгон 
хэрэгжүүлж болно. 

13.9. Ундай голын гольдролын тохируулга 

Ундай голын гольдролыг тохируулах далан болон суваг шуудууг уурхайн ашиглалтын явцад  нөхөн 
сэргээнэ гэж тооцоолоогүй. Гэхдээ төслийн хэрэгжилтийннийт хугацаанд хяналт-шинжилгээ болон 
засвар, арчилгааны ажлуудыг хийнэ. 

13.10. Уурхайн ашиглалтын явцад нөхөн сэргээлт хийх үеийн боломжууд   

13.10.1. Орон нутаг  болон нийгэм-эдийн засгийн боломжууд 

Бүлэг 10.10.4 болон Бүлэг 12.11- д авч үзсэнээр орон нутгийн иргэд болон малчдын бүлэгт уурхайн 
ашиглалтын явцад хийх нөхөн сэргээлтийн хэд хэдэн арга хэмжээнд оролцох бүрэн боломж байна. Энэ 
нь тэдгээрт эдийн засгийн үр ашигтай байхын зэрэгцээ чадавхаа хөгжүүлэхэд нь туслана.  Оролцоо нь 
Оюу Толгой компани болон орон нутгийн сургууль, орон нутгийн иргэд, малчдын бүлгүүдийн хооронд 
уурхайн хаалт болон нөхөн сэргээлтийн үе шатны өмнө, үргэлжлэх явцад болон дараа уурхайн түрээсийн 
болон түүний зэргэлдээх талбайд хяналт-шинжилгээ, уурхайн ашиглалтын явцын нөхөн сэргээлт хийхэд 
оролцох, ахлах сургуулийн сурагчдыг дадлагажуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, нөхөрлөл байгуулах,эсвэл 
гэрээ байгуулах хэлбэртэй байж болно.  

Өмнө дурдсаны адилаар хяналт-шинжилгээ, нөхөн сэргээлтийн зарим арга хэмжээнүүдийг одоогийн 
хэрэгжүүлж байгаа Хамтын оролцоотой байгаль орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр (ө.х. ундны усны 
худаг болон ус зайлуулах суваг шуудууны хяналт-шинжилгээ, амьтны хяналт-шинжилгээ, өвс ургамал 
болон бэлчээрийн хяналт-шинжилгээ, тоосжилтын хяналт-удирдлага, хяналт-шинжилгээ, ургамлын 
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туршилтын талбайн менежмент болон үр хураах хөтөлбөр) болон Бэлчээрийн тогтвортой менежмент, 
нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөртэй нэгтгэж эсвэл холбож болно. 
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14. УУРХАЙН ХААЛТЫН-ДАРААХ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ 

Оюу Толгой компани зохих зураг төсөл болон төлөвлөлтийн үндсэн дээр өөрийн үйл ажиллагааны сөрөг 
нөлөөллийг аль болох бууруулах, уурхайн хаалтыг оновчлохыг хичээж байна. Уурхайн ашиглалтын явцад 
Оюу Толгой компани зөвшөөрөгдсөн аргууд болон баталгаажсан байгууламжуудыг ашиглан, Монол 
Улсын хууль дүрэмд нийцүүлэн хяналт-шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэнэ.  Нөхөн сэргээлтийн ажлын 
байгаль орчны үзүүлэлтүүд нь нөхөн сэргээлтийн зорилтод хүрсэн гэж үзэх, ялангуяа  нөхөн сэргээсэн 
талбай эргэн тойрныхоо байгаль орчинд муугаар нөлөөлөхгүй болсон эсвэл явагдаж байгаа байгалийн 
доройтолд дэм өгөхгүй байх, шинээр ургамалжуулсан гадаргууд эрүүл,  өөрөө ургах чадвартай ургамлын 
бүлгэмдэл үүсэх   хүртэлх нилээдгүй урт хугацаанд  хяналт-шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэх  зайлшгүй 
шаардлагатай болно.  

Байгаль орчин хамгаалах арга хэмжээг оновчтой байлгах үүднээс хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээг 
гүйцэтгэхэд мөрдөх журмууд болон үйл ажиллагаануудад зайлшгүй шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг 
цаашид оруулж тохируулга болон шинэчлэл хийж байна. Оюу Толгой компани уурхайн хаалтын 
ажиллагаа дууссанаас хойш доод тал нь 10 жилийн хугацаанд байгаль орчны хяналт-шинжилгээ болон 
ажиглалт, түүнчлэн зохих үйлчилгээ, арчилгааны ажлуудыг гүйцэтгэнэ.  Энэ хугацаанд гүйцэтгэх физик 
болон химийн нөхцөлүүдийн хяналт-шинжилгээ нь байгаль орчинд аюулгүй, тогтвортой, 
бохирдуулалтгүй байх зорилтыг уурхайн хаалтын арга хэмжээ хангаж байгаа эсэхийг тодорхойлоход 
чиглэгдэнэ.  

Доорх үзүүлэлтүүд нь уурхайн хаалт болон хаалтын-дараах үе шатанд хянаж шинжлэх параметрүүдэд  
хамаарна. Үүнд: 

• Гадаргын болон гүний усны чанар;  
• Баяжуулалтын хаягдлын байгууламжийн физик тогтворжилт;  
• Ундай голын гольдролын тохируулгын далан, хоосон чулуулгийн овоолго, ус зайлуулах суваг 
шуудуунууд болон босоо амны бетон хаалтуудын физик тогтворжилт;  
• Ил уурхайн малталт, далд уурхай болон далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүсийн  тусгаарлалт 
түүнчлэн  ил усны байдал болон газрын гадаргуугийн элэгдэл эвдрэлийн хяналт;  
• Шинээр тарьсан нутгийн өвс ургамалын өөрөө ургах чадвар (өвс ургамал өөрөө ургахболсон нь 
батлагдах хүртэл);  
• Хоосон чулуулгийн овоолго, баяжуулалтын хаягдлын байгууламж болон урьд өмнө  хөндөгдсөн бусад 
талбайн тоосжилт ялангуяа салхиар босч бохирдолт үүсгэх боломжтой эх үүсвэрүүдэд тавих хяналтын 
арга хэмжээний үр өгөөж; 
• Гүний усны хяналт-шинжилгээний худгууд, пезиометрүүд, хэмжилтийн шонгууд болон бусад хяналт 
хэмжилтийн тоноглолын нөхцөл байдал; 
• Хаалтын-дараах байгаль орчны талаарх нийгэм-эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрүүдийн үр өгөөж; 
 
Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторингийн хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн иргэд байгаль 
орчны хяналт-шинжилгээний ажилд оролцоно.  2012 оны байдлаар доод тал нь нутгийн 26 малчин Оюу 
Толгой компаниас олгосон багаж хэрэгслийг ашиглан сар тутам хуваарийн дагуу өөрсдийн эзэмшлийн 
худгуудын усны түвшинд хэмжилт хийж байна. Түүнчлэн  Ханбогд сумын дунд сургуулийн 8 дугаар 
ангийн сурагчид  сумын худгуудын ус болон гадаргын усны байршлын хяналт-шинжилгээний ажлыг 
гүйцэтгэж байгаа болно. Одоогийн эдгээр хяналт-шинжилгээнүүд нь уурхайн ажил эхлэхээс өмнөх 
малчдын худгийн усны түвшний байгалийн хэлбэлзэлийг харуулах бөгөөд ийм хяналт-шинжилгээг 
уурхайн ашиглалт, хаалт болон хаалтын-дараах үе шатанд тасралтгүй гүйцэтгэнэ. Уурхайн ажил эхлэхийн 
өмнөх суурь мэдээлэл нь малчдын худгууд болон гадаргын усны байршилд зориулсан уурхайн хаалтын-
дараах хяналт-шинжилгээний системийг боловсруулахад маш чухал хэрэгтэй. Гүний болон гадаргын 
усны уурхайн хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний үйл ажиллагаа нь төслийн суурь судалгаа болон 
ашиглалтын үе шатны мэдээлэлд үндэслэсэн байна. 
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14.1. Физик тогтворжилтын хяналт-шинжилгээ 

14.1.1. Ил уурхай ба далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс 

Ил уурхайн малталт болон далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс нь уурхайн хаалтын үед төслийн 
талбайн олон хавтгай дөрвөлжин киломерт үргэлжилсэн томоохон хэсгийг  эзлэнэ. Эдгээрийн шилжилт 
хөдөлгөөнд хяналт-шинжилгээ хийх нь төслийн талбайн бүхэл бүтэн байдал болон нийт тогтворжилтыг 
үнэлэхэд онцгой ач холбогдолтой. Томоохон талбайд газрын шилжилт хөдөлгөөний жижиг 
өөрчлөлтүүдийг нарийн зөв,  үр өгөөжтэй  олж тогтоохын тулд хиймэл дагуулын  InSAR технологи 
(Interferometric Synthetic Aperture Radar) ашиглан зайнаас тандах хяналт-шинжилгээний систем 
хэрэглэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд үүнийг Хаалтын төлөвлөгөөнд тусгасан. Түүнчлэн уурхайг хаах үед 
боловсруулагдан гарсан байх аливаа шинэ технологуудыг хаалтын үйл ажиллагаанд хэрэглэхээр авч үзэж 
байх болно.  

Төслийн талбай нь төвөөс алслагдсан, талбайн гадаргуу нь тэгш бөгөөд намхан гүвээрхэг тогтоцтой, өвс 
ургамал багатай тул харьцангуй өндөр чанартай хяналт-шинжилгээний мэдээлэл авах боломжтой зэрэг 
нь InSAR технологийг (эсвэл ижил) нь ашиглахад маш сайн тохирно. InSAR-аар дамжуулан зарим 
тохиолдолд 30км х 50 км  хүртэлх талбайг бүрхэх орон зайд, 3м газрын орон зайг хэдхэн мм-ийн 
дүрслэлээр илэрхийлэн, гүний босоо болон хэвтээ шилжилтүүдийн аль алины байдлыг бүртгэж болно. 
Энэ нь уурхайн нийт талбайг хиймэл дагуулын ганц дүрсээр бүрэн харах боломж олгоно. InSAR 
технологийг баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж, хоосон чулуулгийн овоолгууд, тэдгээрийг 
тойрсон газар, түүнчлэн өвс ургамлын ургалт, гадаргуугийн байгалийн эвдрэлийн хяналт-шинжилгээнд 
мөн нэмж ашиглаж болно. Энэ тухай дараагийн бүлэгт оруулсан байгаа.  

Түүнчлэн InSAR-ыг (эсвэл ижил технологийг) төслийн талбайн гадаргуугийн тоон загварыг (ГТЗ) үүсгэх 
болон хяналт-шинжилгээний мэдээллийг гадаргуугийн анхдагч тоон загвартай эргүүлж харьцуулахад 
ашиглана.  

Зайн хяналт-шинжилгээний системийн дүнг уурхайн талбайн хамгаалалтын  шалгалт хийхээр очихдоо 
газар дээр нь явж хараагаар хийх үзлэг шалгалтаар тодотгоно. 

14.1.2. Уурхайн талбай ба хөндөгдсөн газрууд 

Төслийн талбайн хөндөгдсөн газруудыг талбайн харуул хамгаалалтын ажилтнууд байнга үзэж шалгаж 
байх бөгөөд мөн InSAR системээр зайнаас тандах хяналт-шинжилгээг гүйцэтгэнэ. Газрын шилжилт 
хөдөлгөөн, гадаргуугийн нэмэлт суулт болон элэгдэл эвдрэлд онцгой анхаарал хандуулна. Газрын эвдрэл 
элэгдэл ихээр ажиглагдсан талбайнуудын зарим хэсгийг хэлбэршүүлэх болон ургамалжуулах шаардлага  
үүсч  болно. 

14.1.3. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж ба хоосон чулуулгийн овоолгууд 

Төслийн талбай дахь баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж болон хоосон чулуулгийн овоолгуудын 
физик тогтворжилтын хяналт-шинжилгээнд дараах гурван өөр аргыг хэрэглэнэ. Үүнд:  

• Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн далангууд болон хоосон чулуулгийн овоолгын хяналт-
шинжилгээний InSAR алсаас тандах систем( эсвэл ижил технологи);  

• Хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн хөндлөн шилжилт, суулт болон эвдрэл элэгдлийг олж 
тогтоох төслийн талбайн үзлэг шалгалтын багийн энгийн ажиглалт;  

• Байгууламжуудын суурийн хэсэгт  инклонометр, пизометр зэрэг хяналт хэмжилтийн багаж 
хэрэгслүүдийг суурилуулж,  байгууламжуудын суурийн түвшинд ашиглалтын хугацаанд үүсэх газрын 
шилжилт хөдөлгөөн болон ан цавууд дахь усны даралтыг хянах; Ийм хяналтын хэмжилтийг 
байгууламжуудын тогтворжилтыг цаашид хянах шаардлагагүй гэж тодорхойлох хүртэл үргэлжлүүлэн 
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гүйцэтгэнэ.  Түүнчлэн суултын хавтангууд болон хэмжилтийн тусгай шонгуудыг хучилгын суултыг хянаж 
шинжлэх зорилгоор суурилуулж болно. 

14.1.4. Ундай голын гольдролын тохируулга 

Ундай голын гольдролын тохируулгын даланг  Хүчил үүсгэдэггүй баруун хоосон чулуулгийн овоолгыг 
хойт зүгт үргэлжлүүлэн өргөсгөж бэхжүүлнэ. Иймд Ундай голын гольдролын тохируулгын даланд InSAR 
ашиглан хяналт-шинжилгээ хийх, энгийн нүдээр гүйцэтгэх үзлэг шалгалт хийх, газрын шилжилт 
хөдөлгөөний хяналт хэмжилтийн багаж хэрэгсэл ашиглан хэмжилт хийх зэргээр хоосон чулуулгийн 
овоолгынхтой адил түвшинд хяналт шинжилгээ гүйцэтгэнэ. 

Уурхайн ашиглалтын нийт хугацаанд Бор овоогийн голыг орлохоор тогтвортой урсгалтай байхаар голын 
өөрчлөгдсөн гольдролыг бий болгож, хяналт-шинжилгээг гүйцэтгэнэ. Голын урсгалын тохируулгын 
далангуудын эцсийн хэлбэрт уурхайн хаалтын дараа тусгайлан үзлэг арчилгаа хийх шаардлагагүй гэж 
үзэж байгаа. 

14.1.5. Төслийн талбайн харуул хамгаалалт 

Далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс, ил уурхайн малталтыг тойруулан байгуулах хамгаалалтын 
далангууд, түүнчлэн ил уурхайн налуу замын эхэнд байгуулах хаалга болон чулуун хашлага, нийт 
далангийн дагуу онцлох цэгүүдэд байрлуулах анхааруулах тэмдэг, самбарууд нь зөвхөн механик 
хамгаалалт болно. Төслийн талбайн харуулын үүргийг төслийн талбайн ажилтнууд байнгын эргүүл хийж 
гүйцэтгэнэ. Эргүүл хийх явцад ажиллагсад орох эсвэл орохыг хориглосон анхааруулах тэмдэг, 
самбаруудын байдлыг шалгах болон зорчин ирэгсдэд харагдахуйц байдлыг хангана. Түүнчлэн эргүүл 
хийж буй ажилтнууд нь цаг хугацааны явцад эвдэрч гэмтэх боломжтой автозамууд, ус зайлуулах суваг 
шуудуу, хамгаалалтын далангууд, хаалга, босоо амнуудын амсрын хавхлаг болон бусад биет 
байгууламжуудын байдлыг харж шалгана. 

14.2. Химийн тогтвортой байдлын хяналт-шинжилгээ 

Оюу Толгой компани хоосон чулуулгийн овоолгууд болон баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж 
зэрэг барилга байгууламжуудын  гадаргын болон гүний усанд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага 
хэмжээнд байхаар зураг төслийг  боловсруулж гадаргын болон гүний усыг байгаль орчны тохиромжгүй 
нөлөөллөөс хамгаална. Жишээлбэл хүчил үүсгэгч  чулуулгийн гадаргууг хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг болон 
шимт хөрсний/ургамал ургах орчин үеүдээр хучиж, шинээр ургамалжуулсанаар pH багатай эсвэл 
стандартаас хэтрэх хэмжээтэй үлдэгдэл метал агуулсан гадаргын усны шүүрэлт болон урсгалыг багасгана.   

Одоогийн хэрэгжиж байгаа хяналт-шинжилгээнд уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай, Гүний хоолой, 
Галбын говийн болон дэд бүтцийн зурвас дахь худгууд болон голуудын усны түвшинг хэмжих эсвэл 
урсгалыг тооцоолох сар тутмын хэмжилтийн ажлууд тусгагдсан. 2010 онд усны 231 өрөмдөл цооног,  94 
малчдын худаг, 8 гол горхиноос (333 уст цэг) дээж авсан.  Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь 
хяналт шинжилгээ хийгддэг  худгууд нь хоосон чулуулгийн овоолго, баяжуулалтын хаягдал агуулах 
байгууламж зэрэг усны чанарт нөлөөлөх боломжтой байгууламжуудын ойролцоо оршдог.  Хяналт 
шинжилгээг түүнчлэн малчдын худгууд, гол горхины урсгалын доод хэсэг болон Ундай голын 
гольдролын тохируулга хэсгүүдийн зэргэлдээх цооногуудад хийдэг. Голын сайруудад урсгал үүсэх үед 
гадаргын уснаас химийн шинжилгээний дээж авах ба уурхайн эзэмшил талбайд орших шүүрсэн ус 
хуримтлуулах шуудуу эсвэл голын гольдролын тохируулгын шуудуу зэрэг газрын дээрх байгууламжууд 
дахь усанд хяналт шинжилгээ хийнэ. Талбайд хэмжилтүүдээс (pH, дамжуулах чадвар болон температур) 
гадна байршлаас нь хамаарч усны дээжинд голлох катионууд болон анионууд, ууссан үлдэгдэл металл, 
шүлтлэг эсвэл хүчиллэг байдал, нийт хатуу эрдэс болон нийт булингарын (зөвхөн гадаргын усны 
дээжинд) шинжилгээг хийнэ. Дүн шинжилгээний нарийн параметрүүд нь тусгайлсан хяналт-
шинжилгээний хөтөлбөрийн усны нөөцийн ерөнхий зөвлөхийн удирдамжаас хамаарч ялгаатай байна. 
Суурь түвшинг тогтоосны дараа болон Монгол улсын нийтлэг стандарт “ Байгаль орчинд нийлүүлж болох 
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боловсруулсан бохир ус” (MNS 4943:2011) эсвэл Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын ундын усны 
удирдамжид зааснаас дээш гараагүй үл уусгагч металуудыг дүн шинжилгээний жагсаалтаас хасна.  

Оюу Толгой компани уурхайн хаалтын дараа үлдэх газрын гадаргуугийн химийн тогтвортой байдлыг 
хангахын тулд  хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг доод тал нь арван жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлнэ.  Суурь судалгааны нэг хэсэг болгон цуглуулсан хяналт-шинжилгээний мэдээллийг голын 
урсгал шургах байршил, гүний усны худгууд болон ойролцоогоор 43 суурь судалгааны худгийн 
пезометрүүд, уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбайн борооны ус шингэх цэгүүд болон Гүний хоолой, 
Галбын говь, дэд бүтцийн зурвасууд зэрэг бусад голлох хэсгүүдийн хаалтын-дараах хяналт-
шинжилгээний системийн зураг тооцоог боловсруулахад ашигласан. Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн 
талбайн доторх гадаргуугийн болон гүний усны хяналт-шинжилгээний цэгүүдээс усны дээжийг хээрийн 
болон лабораторын химийн шинжилгээнд зориулж хагас жил тутам авна. Шинжилгээний үзүүлэлт 
тогтвортой эсвэл сайжирсан тохиолдолд дээжийг жил тутам авна. Хээрийн шинжилгээний дээж авах 
байршлыг суурь шинжилгээ болон төслийн ашиглалтын үе шатанд цуглуулсан мэдээллийн үр дүнг  
үндэслэн Оюу Толгой компани тогтооно. Хяналт-шинжилгээний үе шат тус бүрт (суурь, ашиглалт, хаалт 
болон хаалтын-дараах) тодорхойлох тусгайлсан элементүүд нь хяналт-шинжилгээний станцуудын 
байршил, параметрийн жагсаалт, дээж авах давтамж болон хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанаас хамаарч  
ялгаатай байж болно. Хяналт-шинжилгээний үе шат тус бүрт хэрэгжүүлэх төгсгөлийн хөтөлбөрийг 
Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яамтай зөвлөлдөж боловсруулна. Гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг аль 
болох шуурхай олж тогтоохын тулд хяналт-шинжилгээний мэдээллэлд  тасралтгүй боловсруулалт хийж, 
дүгнэж байна. Байнгын хуваариар гүйцэтгэх  энгийн үзлэг шалгалтаар хог дүүргэж булсан хонхор, 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж, хоосон чулуулгийн овоолгууд болон ил уурхайн малталтын 
устай бусад хэсгээс ус шүүрч байгаа эсэхийг шалгана.  Хэрэв энэ хэсгүүдээс дээж авахад аюулгүй бол 
химийн шинжилгээ хийнэ.  

Дараах хэсэгт тусгайлсан байгууламжуудад гүйцэтгэх хаалтын-дараах хяналт – шинжилгээг тодорхойлсон 
болно. 

14.2.1. Ил уурхай ба гадаргуугийн суултын бүс 

Одоо байгаа таамаглалаар ил уурхайн ёроолд  ус харимтлагдахгүй эсвэл бага зэргийн ус хуримтлагдана. 
Ил уурхайд эсвэл түүний ойролцоох гадаргуугийн суултын бүсэд ус улирлын эсвэл  байнгын байдалтай 
тогтох тохиолдолд хээрийн болон лаборарторийн шинжилгээнд зориулан усны дээжийг хагас жил 
тутамд авч байна. Гэхдээ ийм байдал маш ховор тохиолдоно гэж үзэж байгаа болно.  Хэрэв 
шинжилгээний үзүүлэлт таван жилийн дараа тогтвортой үр дүн үзүүлбэл дээжийг жил тутам авдаг болно. 
Ил уурхайд орох нь ус аюулгүй болох хүртэл усны шинжилгээний дээж авах ажлыг үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгэнэ.  Ил уурхайн малталтын болон  далд уурхайн суултын бүсийн гүний усны урсгалын доод талд 
байрласан хяналт-шинжилгээний цооногуудыг 5 жилийн хугацаанд мөн адил хагас жил тутам дээж авч  
шинжилнэ. 

14.2.2. Уурхайн талбай ба эвдэрсэн газар 

Уурхайн талбайн засал сэргээлтийн ажлын дүнд Ундай голын гольдролын тохируулгын шуудуу болон 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн зэргэлдээх тохируулгын шуудуунуудаас бусад хэсгүүдэд  
улирлын чанартай ус хуралдаж тогтохооргүйгээр газрын гадаргууг эцсийн байдлаар засна. Уурхайн 
талбайн эвдэрсэн газруудад  ус хуралдаж тогтох, тэдгээрийг байгалийн элэгдэлээс сэргийлэх болон  түр 
зуурын урсгалтай жижиг горхинуудын урсгалд нөлөөлөх нөлөөллийг багасгахын тулд тэгшилж засна. 
Голын гольдролын тохируулгын байгууламжуудыг уурхайн эвдэрсэн газруудад бороо, хурын ус гадаргын 
ус урсан орохыг багасгахад ашиглах ба эдгээрийг зуун жилд нэг удаа тохиолдож болох бүтэн хоногийн 
турш үргэлжлэх шуургыг тэсэж гарахаар зураг тооцоог гүйцэтгэнэ. Уурхайн ерөнхий талбайн хөрсний  
элэгдэл болон талбайд чулуулгийн хурдас үүсэхээс сэргийлж  ургамалжуулах болон чулуугаар хөвөөлөх 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ.  
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Уурхайн ерөнхий талбайн гадаргын усны чанарын хяналт-шинжилгээг зөвхөн уурхайн ашиглалтын үе 
шатанд хяналт-шинжилгээ хийж байсан усны объектуудад гүйцэтгэнэ. Жишээлбэл: голын урсгалын 
уурхайн тусгай зөвшөөрлийн  талбайгаас доош урсах хэсгийн хяналт-шинжилгээг уурхайн хаалтын-
дараах үе шатанд үргэлжлүүлнэ. Уурхайн ерөнхий талбайн  бороо хурын гадаргын ус түр цуглуулах 
цөөрмүүд эсвэл байгаль орчинд шууд нийлүүлэгдэж байвал усны чанар зохих шаардлагын хэмжээнд 
байгаа эсэхийг шалгахад зориулан усны химийн шинжилгээний дээж авч байна. Усны байнгын 
объектуудын хувьд усны дээжийг хагас жил тутам авч шинжилнэ. Шинжилгээний үзүүлэлт тогтвортой 
эсвэл сайжирч байвал таван жилийн дараагаас дээжийг жилд нэг удаа авч шинжилж байна. 

14.2.3. Хоосон чулуулгийн овоолго   

Хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгийн овоолгын эцсийн гадаргуу нь хүчил үүсгэдэггүй чулуулган хучаас үе, 
“хадгалах, ууршуулах ” хучлага, түүнчлэн  ургамжуулахад шаардагдах шимт хөрсөн бүрхүүлээс/ургамал 
ургах орчингоос бүрдэнэ.  Гэхдээ уурхайн хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний 10 жилийн хугацаанд 
өвс ургамал тогтвортой ургаж бэхжихгүй байж болно.  Орон  нутгийн цаг агаарын нөхцөл хуурай,  
“хадгалах, ууршуулах” хучлага 1.5 м зузаан байх тул овоолгод ус ихээр шингэхгүй гэж үзэж байна. Хоосон 
чулуулгийн овоолгын гадаргуугийн тоосжилт болон элэгдлийг багасгахын тулд   “хадгалах, ууршуулах” 
хучлагыг хайрга, чулуулгийн агуулга өндөртэй, нарийн ширхэгтэй шороон хөрсөөр хийж,  салхины 
эсэргүүцэлийг нэмэгдүүлнэ.  

Уурхайн хаалтын-дараах үе шатанд овоолгоос усны шүүрэлт үүсвэл, уснаас хагас жил тутамд дээж авч 
шинжилнэ. Дээжний шинжилгээний үзүүлэлт тогтвортой эсвэл сайжирч байвал таван жилийн дараагаас 
жилд нэг удаа уснаас дээж авч шинжилж байна. Хоосон чулуулгийн гадаргаар урсах бороо хурын усыг 
(болон шүүрэх ус) овоолгын хормойн ус хуримтлуулах шуудуунд хуримтлуулна. Энэ  шуудуунд 
хуримтлагдах гадаргын усыг  ууршуулж, эсвэл ил уурхай руу чиглүүлэн урсгана.  Хоосон чулуулгийн 
овоолгуудын гүний усны урсгалын доод талд байрласан хяналт-шинжилгээний цооногуудыг 5 жилийн 
хугацаанд хагас жил тутам, цаашдаа жил тутам  дээж авч  шинжилнэ. 

14.2.4. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж 

Баяжуулалтын хаягдлыг хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгаар хучихаар төлөвлөж байгаа  хаягдлын 
гадаргууд саармаг pH шинж чанартай материал бий болгох зорилготой. Үүний дүнд доод талын нарийн 
ширхэглэгтэй хаягдлын салхины элэгдлийг бууруулах  урт хугацааны арга хэмжээ шаардсан ус нэвчиж 
шингэх болон хүчиллэг хортой шингэн үүсэх боломж буурна. Өвс ургамлын бүрхэвч ч гэсэн хүчиллэг 
хортой шингэн үүсгэх  боломж бүхий ус нэвчилт шингэлтийг бууруулна. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжийн үүрнүүдийг хаах ажиллагаа Бүлэг 13.0-д авч үзсэний дагуу үүсч болох сөрөг нөлөөллийг 
бууруулах, ургамалжуулах ажлыг аль болох эрт эхлэх үүднээс  уурхайн ашиглалтын явцад үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлнэ.  

Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийг тойрсон ус зайлуулах шуудуу нь бохирдсон усны хэмжээг 
бууруулахын зорилгоор улирлын чанартай жижиг голын горхины урсгалын дээд талаас урсаж Будаа 
голын урсгал, Ундай голдын цутгалд нийлдэг гадаргын усыг тасалж тогтооно. 

Уурхайн хаалтын-дараах үе шатанд ч баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжаас ус үргэлжлэн 
шүүрнэ гэж үзэж байгаа бөгөөд шүүрсэн усыг далангийн хаяагаар байрлах гадаргын ус хуримтлуулж 
ууршуулах шуудуунд нийлүүлэх эсвэл ил уурхайн малталт руу  урсгана. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжаас шүүрсэн бүх уснаас хагас жил тутам дээж авч, химийн шинжилгээ хийнэ. Шинжилгээний 
дүн тогтвортой эсвэл сайжирч байвал таван жилийн дараагаас эхлэн дээж авч шинжлэх ажлыг жилд нэг 
удаа гүйцэтгэнэ. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн суурийн дагуу урт хугацаанд үүсч болох 
босоо шүүрэлтэд  ашиглалтын явцад үнэлгээ хийх ба баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн ойр 
орчинд хяналт-шинжилгээ хийнэ. Шүүрсэн чанар муутай ус нүүдэллэж гүний эсвэл гадаргуугийн усанд 
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нөлөөлөхөөр нөхцөлд  усыг буцаан соруулах гэх мэт  арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ёстой. Үүний зэрэгцээ 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн усны урсгалын доод талд байршилтай гүний усны 
хяналт-шинжилгээний цооногуудын хяналт-шинжилгээг өмнөхтэй адил хуваариар ( эхний 5 жилд хагас 
жил тутам, шинжилгээний дүн тогтвортой эсвэл сайжирч байвал үүний дараачаас жилд нэг удаа) 
гүйцэтгэнэ. 

14.2.5. Ундай голын гольдролын тохируулга 

Ундай гол, түүний цутгалууд түүнчлэн холбогдох горхины гольдролын тохируулга нь төслийн томоохон 
нөлөөллийг илэрхийлэх тул улирлын чанартай гадаргын эдгээр гол, горхины хяналт-шинжилгээг  уурхайн 
хаалтын-дараах үе шатны 10 жилийн туршид  гүйцэтгэнэ. Эдгээр гол, горхи урсгал устай  байх үед 
гадаргын усны дээж (урсгалын дээд болон доод хэсгээс) авч, химийн шинжилгээ хийнэ.  Голын 
тохируулгын дээд болон доод урсгалын хурдас дахь гүний усны хяналт-шинжилгээг хаалтын-дараах 
хяналт-шинжилгээний үе шатанд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн  урсгалын доод талын горхинуудыг 
хяналт-шинжилгээг үргэлжлүүлнэ. 

14.2.6. Гүний хоолойн усны цооногууд 

Хаалтын явцад ашиглалтын болон хяналт-шинжилгээний бүх цооногуудыг шингэн бетоноор дүүргэх 
болон доторлогоог цооногийн амсраас доош тасдаж устгалд  бэлтгэнэ. Иймд уурхайн хаалтын-дараах үе 
шатанд гүний уст хурдаст хяналт-шинжилгээ хийхгүй. Гэхдээ малчдын худгуудад усны түвшинг хэмжиж 
хийх хяналт-шинжилгээг уурхайн хаалтын-дараах үе шатанд хагас жил тутам гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн 
горхинуудын урсгалд ажиглалт явуулж, байдлыг фото зургаар баталгаажуулна. 

14.3. Байгаль орчны сөрөг нөлөөллийн хяналт-шинжилгээ 

Байгаль орчныг нөхөн сэргээх зорилгод хүрсэн гэдгээ тогтоохоос өмнө урт хугацааны туршид  байгаль 
орчныг нөхөн сэргээх ажлын биелэлтэд (гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг), ялангуяа нөхөн сэргээсэн талбай 
нь орчныхоо байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж  эсвэл  явагдаж байгаа байгалийн доройтолд нэрмээс 
үзүүлж байгаа эсэхэд  хяналт- шинжилгээ хийх шаардлагатай болно. (лавлагаа.9)   Хаалтын-дараах 
байгаль орчны хяналт-шинжилгээ болон үзлэг арчилгааны үйл ажиллагаа нь доорх ажлуудаас бүрдэнэ. 
Үүнд:   

• Нөхөн сэргээх ажиллагааны үр дүнг дүгнэх хангалттай мэдээлэл хуримтлуулах цаг хугацаа олгохын тулд 
байгаль орчны хяналт-шинжилгээ уурхайн үйл ажиллагааг зогсоосноос хойш цаашид 15 жил үргэлжилнэ. 
Үүнд уурхайн хаалтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх 5 жил, хаалтын-дараах үе шатны 10 жил багтана. Хаалтын 
үйл ажиллагаанууд зогссоноос хойшхи урт хугацааны хяналт-шинжилгээ 40 жил орчим үргэлжилнэ. Үүнд 
бусад ажлуудаас гадна  ил уурхайн малталт болон далд уурхайн малталтуудын чиглэлд урсах хөндлөн 
урсгалын аливаа өөрчлөлтийг олж тогтоох болон Ундай голд үзүүлэх нөлөөлөл байхгүй гэдгийг батлах 
зорилгоор гүйцэтгэх ил уурхайн малталт болон далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс орчмын  гүний 
усны түвшингийн хэмжилт, баяжуулалтын хаягдал хадгалах далангийн усны түвшингийн хяналт-
шинжилгээ болон хаалтын-дараах нөхцөл дэх гүний нэвчилтийг хянаж-шинжлэх даланг тойрсон гүний 
усны систем, баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийг тойрсон ус хуримтлуулах шуудууны 
шүүрсэн усны урсгалын хэмжээг хянаж-шинжлэх ажлууд багтана.  

• Хаалтын-дараах байгаль орчны хяналт-шинжилгээ хийх гүний болон гадаргуугийн усны байршлыг 
химийн болон физикийн тогтвортой байдалд хийх хяналт шинжилгээний тухай өмнөх бүлэгт 
тодорхойлсон. Гадаргын болон гүний усны байршлуудын дээжлэлт, химийн шинжилгээнээс гадна 
төслийн талбайд жил тутам физик/геотехникийн үзлэг шалгалт хийж хаягдал булсан нүхний элэгдэл 
болон гарах шүүрэлт, баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн элэгдэл болон шүүрэлт, хоосон 
чулуулгийн овоолгууд болон ил уурхайн малталтын хажуу хана, Ундай голын гольдролын тохируулгын 
газар шорооны ажлууд, сэргээн зассан замууд болон байшин барилгын буурьнуудад үнэлгээ хийнэ. 
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Физикийн тогтвортой байдалд хийх үзлэг шинжилгээний давтамжийг хаалтын дараах 6 дахь жилээс 
эхлэн 10 дахь жил хүртэл хоёр жил тутамд нэг удаа болгож цөөрүүлнэ. 

• Түүнчлэн байгалийн элэгдлийг сэргээх, жижиг хэмжээтэй ус зайлуулах суваг үүсгэх болон усны 
менежментийн байгууламжуудын хогийг цэвэрлэх зэрэг бага хэмжээний засвар арчилгааны ажлуудыг 
гүйцэтгэнэ.  

• Эхний 6 дахь жил хүртэл байгаль орчны хяналт-шинжилгээний үр дүнгийн жилийн хөтөлбөрийг 
төслийн талбайд жил бүр хэрэгжүүлэх бөгөөд үүний дараа 10 дахь жил хүртэл хоёр жил тутамд 
хэрэгжүүлнэ.  

• Биологийн олон янз байдлыг хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэсэг болгон урт 
хугацааны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулж, ашиглалтын үе шатанд бэлэн болгосон байна. 
Энэ төлөвлөгөөг хаалтын-дараах нөхцөлийг тусган боловсронгуй болгоно. Хөтөлбөрийг төслийн бодит 
нөлөөлөл, нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааны үр өгөөжтэй байдал болон биологийн олон янз 
байдлын тэнцвэрт байдлыг тодорхойлох зорилгоор боловсруулна. Ашиглалтын үе шатны хяналт-
шинжилгээний төлөвлөгөөг уурхайн ашиглалт эхлэхээс өмнө боловсруулсан байх бөгөөд төлөвлөгөөнд 
хяналт-шинжилгээний үр дүн, дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг тогтмол тусгаж, тохиргоо хийх 
боломжтой байна.  

• Байгаль орчны жилийн тайланг холбогдох төр, засгийн байгууллагуудад хүргүүлнэ. 

14.4. Ургамалжуулалтын хяналт-шинжилгээ 

Ургамалжуулах үйл явцын хяналт-шинжилгээнд дараах ажлууд багтана. Үүнд: 

• Уурхайг ашиглалтын явцад эхлүүлэх ургамалжуулах туршилтын талбайнуудын хяналт-шинжилгээ;  

• Нутгийн олон наст ургамал бүхий  уурхайн эзэмшил талбай дахь уурхайн ашиглалтын явцад болон 
хаалтын-дараах хяналт шинжилгээний үе шатанд ногоон бүс бий болгох санаачлагын дагуу хөндөгдөөгүй 
газрын хяналт-шинжилгээ 

• Ашиглалтын явцад хөндөгдөж эвдэрсэн хэсгүүд, хоосон чулуулгийн овоолгууд болон баяжуулалтын 
хаягдал хадгалах байгууламжийн уурхайн хаалтын-дараах болон урт хугацааны хяналт-шинжилгээний үе 
шатан дахь ургамалжуулалтын хяналт-шинжилгээ  

Ургамалжуулах үйл явцыг талбайн энгийн нүдээр хийх үзлэг шалгалтын явцад,  InSAR зэрэг зайнаас 
тандах хиймэл дагуулын хэрэгсэл ашиглан  хянаж-шинжлэх ба хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний үе 
шатанд жил тутам бэлтгэж гаргах байгаль орчны тайланд тэмдэглэнэ. 

14.5. Шаардлагатай арчилгаа үйлчилгээ 

Хаалтын болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөт арга хэмжээнүүд нь урт хугацаанд маш бага хэмжээний 
арчилгаа үйлчилгээ шаардах, аюулгүй, тогтвортойгоор ашиглалтаас гаргасан талбайг хүлээлгэж өгөх 
зорилгоор боловсруулсан байна.  Төлөвлөгөө нь төслийн талбайд хаалтын-дараа доорх нөхцөл бүрдсэн 
байхад чиглэгдэнэ. Үүнд: 

• Усыг цэвэршүүлэх шаардлагагүй байх;  
• Хязгаарлагдмал тооны, ажиллагаатай механик болон цахилгаан тоног төхөөрөмжийг газар дээр нь 
үлдээсэн байх;  
• Агаар болон усны чанар нь байгаль орчны хамгааллын одоогийн стандартуудыг хангаж байгаа эсэхийг 
тогтмол баталгаажуулахад ямар нэгэн шуурхай арга хэмжээ  авах шаардлагагүй байх.    
Шаардлагатай байж болох үйлчилгээ арчилгаанд дараах хэд хэдэн ажлууд хамаарна. Үүнд:   
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• Газрын шилжилт хөдөлгөөний хяналт-шинжилгээний тоног төхөөрөмж болон хяналт хэмжилтийн 
багаж хэрэгслийг шинэчлэх, үзлэг үйлчилгээ хийх 
• Газрын элэгдлийн хяналт, гольдрол тохируулгын болон ус зайлуулах суваг шуудуунуудын цвэрлэгээ 
(шороо тоос хуримтлагдах, хог хаягдал зэрэг);  
• Ус хаялага хэсгээс хог хаягдлыг зайлуулах;  
• Талбайн хамгаалалтын тэмдэг тэмдэглэгээ үзлэг шалгалт;  
• Бетон таг хаалт болон хучлагуудын засаж арчлах; 
• Хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу хяналт-шинжилгээ хийх, дээж авах; 
• Хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөнд заасны дагуу мэргэжлийн (геотехникийн, бүтээцийн) үзлэг 
шалгалт хийх  
Орон нутгийн  итгэлцлийн мөнгөн сан байгуулж болох бөгөөд энэ нь  урт-хугацааны үзлэг арчилгааны 
хөтөлбөрийг хянах эсвэл уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд  орон нутгийн иргэдийг оролцуулахад туслана 
гэж үзэж байна. Итгэлцлийн санд хөрөнгө оруулалт болгон хуримтлуулсан мөнгөн хөрөнгө нь тухайн цаг 
үед гарсан ажлыг арчилгааны  баг гүйцэтгэх боломж  бүрдүүлэх бөгөөд тэдэнд жил бүр хангалттай 
орлогыг бий болгоно. 

14.6. Орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрт хяналт-шинжилгээ хийх   

Бүлэг 10.10.2-д тодорхойлсоны дагуу Оюу Толгой компани уурхайн хаалтын шилжилтийн үе шатанд 
Орон нутгийн хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг зохион байгуулж, хэрэгжүүлнэ. Энэ шилжилтийн үе шат 
нь уурхайн хаалтаас 5 жилийн өмнө эхэлж, хаалтыг хэрэгжүүлэх 5 жил болон хаалтын-дараах үе шатны 
10 жилийн хугацааг хамаарна.  

Хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний 10 жилийн төгсгөлд хөтөлбөр дуусч, хяналт-шинжилгээний 
хөтөлбөрийн үнэлгээг тусгасан төгсгөлийн тайланг бичнэ. Хэрэв үнэлгээнд хяналт шинжилгээний бүх 
эсвэл аль нэгэн гол үзүүлэлтийн хяналт шинжилгээг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх шаардлагатай гэж 
тодорхойлсон бол хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацааг сунгаж болно. 

14.7. Нийгэм-эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх 

Бүлэг 10.10.4 болон Бүлэг 12.11 –д тодорхойлсоноор нутгийн  иргэд болон малчдын бүлгүүд нь уурхайн 
ашиглалтын явцад хийх нөхөн сэргээлт, хаалтын болон хаалтын-дараах үе шаттай холбоотой хяналт-
шинжилгээний олон ажлуудад оролцож, өөрсдийн эдийн засгийн ашиг орлого болон чадавхиа 
дээшлүүлэх боломжтой.  

Хяналт-шинжилгээний эдгээр боломжит ажлуудын талаар дээр дурдсан бүлгүүдэд заасан.  
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15. ХААЛТЫН ДАРААХ ҮЕИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР 

Уурхай хаах үед уурхайн талбар болон уурхайн ашиглалтын  нөлөөнд өртсөн газрыг дараах зорилгоор 
нөхөн сэргээнэ. Үүнд:  

• Ард иргэдийн аюулгүй байдал болон эрүүл мэндийг хамгаалах;  

• Байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлэх буюу  доройтлыг бууруулах;  

• Уурхайг ашиглаж дууссанаас хойш уурхайн талбайг тухайн газар нутгийн иргэдийн эрхэм зүйлс, 
хэрэглээг харгалзан тогтоосон уурхайн хаалтын дараах ашиглалтын зориулалтад нийцүүлэн ирээдүй хойч 
үе газар усаа ашиглаж болохуйц тогтвортой байдалд нь эргүүлэн оруулсан эсэхийг магадлан шалгана.  

Нэн ялангуяа нөхөн сэргээлт нь уурхайг хаасны дараагаар газрыг ашиглахтай холбогдуулж дараах 
зорилгыг хангасан байх ёстой. Үүнд:    

• Сүйтгэгдсэн газрыг нүүдлийн мал аж ахуйд тохирохоор, мал бэлчээрлэх боломжийг дээд зэргээр 
хангасан байх;  

• Ухсан газар, уурхайн ам, хонхойлсон хэсэг, уурхайн чулуулгын овоолго, хаягдал хадгалах 
байгууламжийг  ард иргэдийн аюулгүй байдлыг  урт хугацаанд хангахуйц байдалтай үлдээсэн байна;  

• Газрын гадаргуун салхи, усны элэгдлийн нөлөөллийг дээд зэргээр багасгасан байна;  

• Уурхайн нөлөөнд өртсөний улмаас өвс ургамал нь үгүй болж нүцгэрсэн газрыг салхи, усны нөлөөгөөр 
эвдрэхээс хамгаалж, боломжтой газарт нөхөн сэргээлтийн үед нутгийн ургамалыг тариалах; ба  

• Уурхайн хаягдал, ухсан нүх, хонхор болон бохирдуулах тоос боссон, бохирдуулах хаягдал үүсч, байгаль 
орчинд халтай эх үүсвэр болохооргүй байх, бохир ус орчин тойрны усны нөөц, гадаргын ус, хөрсийг 
бохирдуулахгүй гэдгийг магадлана.    

Хаалтын зураг төсөл нь алс хэтдээ засвар, арчилгаа аль болох бага байх шаардлагад нийцсэн байна.  Үерт 
автахаас хамгаалж ус байгалийн жамаар урсахаар газрыг тэгшлэн, хэтэрхий их хур бороотой үед үерийн 
ус зайлж байх суваг хийнэ. Хөрсний нөхөн сэргээлт хийхдээ зассан газарт тогтоосон хэвийг хадгалж ус, 
салхиний нөлөөгөөр эвдрэхээс хамгаалж нутгийн ургамлын төрөл зүйлийг ургуулахыг чармайна. Хаасны 
дараагаар байгаль орчны юм уу үйлчилгээ, арчилгаа гарахааргүй байх ч, бага хэмжээгээр магадлашгүй 
ажил гарч болох юм. Жишээлбэл, асуудал гарч болох урт хугацаанд хийгдэх ажилд уурхайн хаягдал 
хураасан овоолго, даланг засах, чулуулгын  овоолгыг хучих болон Ундай голын өөрчлөгдсөн газрыг хэвд 
нь оруулах ажил багтаж байгаа юм.  

Бүрэн хаах төлөвлөгөөг үндэс болгон төсөөлөхөд уурхай хаасны дараа байх нөхцөл байдлыг доор 
тодорхойлов. 

15.1. Хугацаа 

Уурхайн хаалтын дараа бий болох нөхцөл нь хаалтыг гүйцэтгэмэгц тооцож эхлэх  хяналтын 10 жилийн 
байдлаар тодорхойлсөн бөгөөд урт хугацаатай, санал болгож буйгаар 40 жил, энэ хугацаанд хийх хяналт, 
ажиглалт, үйлчилгээ хязгаартай байна. Тогтвортой, хяналтын үзүүлэлт сайжирна гэж үзээд Оюутолгой 
ХХК урт хугацаанд хяналтшинжилгээ хийхийг орон нутгийн олон түмэнд шилжүүлнэ гэж тооцож байгаа 
юм. 

15.2. Газар ашиглалт 

Оюутолгой төслийн уурхай байгуулах тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн газрын үндсэн ашиглалт нь уурхай 
байгуулахын өмнө байсны адилаар онгон байгалиараа байхын хамт нүүдлийн малчны нутаг, хонь, ямаа, 
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тэмээний бэлчээр байна гэж үзэж байна. Уурхайн нөлөөгөөр газар нутгын хэв төрх ямар нэг хэмжээгээр 
өөрчлөгдсөн байх ч Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн эцсийн ашиглалтанд нөлөөлөхгүй. 

15.3. Топографи 

Уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд уурхайн ашиглалтын хүрээнд үүссэн бяцхан толгодтой нам дор 
хөндийд газрын гадаргуугийн төрх байдалд  уурхай байгуулахын өмнө байснаас төдийлөн их өөрчлөлт 
гарахгүй. Уурхайн ашиглалтын хугацаанд ашигт малтмалын хаягдлыг хадгалж хураахдаа анхаарч байх 
шалгуур үзүүлэлтийн нэг нь үзэмж байх хэдий ч  хаасны дараа үүссэн төрх байдал, хаягдал чулуулгын 
овоолго (өндөр нь 90 м) холоос харагдана. Хаасны дараа газрын гадаргууд нөлөөлөх уурхайтай 
холбоотой бусад зүйлст ухсан нүх, гүний уурхайн олборлолтын нөлөөгөөр дорогш суусан газар (20 м – 
ээс илүүтэй доош суусан 8 квадрат км – ээс илүү талбай), чулуулгын овоолго, ашигт малтмалын 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж (ойролцоогоор 70 м өндөр) орж байгаа юм. Ухсан нүх нь 
хаасны дараа дээд талаараа шаталж ухсан шинж тэмдэгтэй налуу эрэг бүхий том хотгор (гүнээрээ 650 м, 
хоёр квадрат километрээс илүү талбайтай) болж үлдэх бөгөөд уурхайн нүх рүү орох аюулаас сэргийлэх 
үүднээс орохыг хориглосон хаалт, тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан байна. Оюутолгой ХХК засаж 
хэлбэршшүүлсэн газрыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн ургамалжуулах оролдлого хийх болно. 
Ургамалыг нөхөн сэргээхдээ үр дүнтэй болгох олон төрлийн үрслэх арга хэрэглэнэ. Энэ нутагт хур бага 
ордог, ууршилт ихтэй учир нөхөн ургамалжуулах нь хэцүү агаад ихээхэн удаан үргэлжилж мэднэ.  

Шуудуу болон бусад хөрсний гажилттай газрын гадаргыг тэгшилж эвдрэлийг багасган хазгайг 
боломжийн хэмжээгээр тогтвортой болгоно. Газрын гадарга дээрх усны урсац түр зуурын жалга гуугаар 
орсноос үүсэх нөлөөг багасгахаар, усны чанарт нөлөөлөхөөргүйгээр нөхөн сэргээнэ. Ус урсах аливаа 
бүтээцийг 24 цагийн аадрыг 100 жил даахаар тооцож хийнэ.     

Газрын байдалд байнга байх өөр нэг өөрчлөлт  нь Ундай голын өөрчлөлт, түүний нөлөө аль болох бага 
байхаар одоо байгаа газрын гадаргыг ашиглана.  

Гүний хоолойн усыг авсан талбай, цэрдийн үеийн хурмал усыг шавхсан худгын ойр тойронд үл мэдэг 
суулт үүсэж болно. Уурхайг ашиглалтанд  оруулахаас өмнө хяналтын худгийн баттай сүлжээ байгуулж 
уурхайн ашиглалтын үед болон түүнээс өмнө усны түвшинг хянаж байх боломжтой болно. Тус нутагт 
усны түвшинг малчны худгын түшингөөр бас хянаж байна.     

Барьж байгуулах үед Оюутолгойгоос Гашуун сухайт хүртэлх зам, цахилгаан дамжуулах шугам газрын 
гадаргууд нөлөөлөх нөлөөг бага байлгана. Хаах үед замыг хөрсжүүлнэ; сэргээн ургамалжуулахын өмнө 
суваг шуудуу болон бусад өртсөн газрын эргэн тойронд хүрээлж ургамал ургах орчин/өнгөн хөрсөөр 
хучна. 

15.4. Гидрогеологи,  хөрсний усны чанар 

Далд болон ил уурхайг ашиглалтыг дэмжин усыг шавхснаар уст үе бүхий уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй 
талбайд суулт үүснэ. Одоогоор, уурхайн ус шавхахад болон уурхайг хаасны дараа уст үе нь ямар нөлөө 
үзүүлэхийг таамаглахаар гүний усны зарцуулалтын олон олон загвар гарган үзэж байна.  

Ил уурхайн ухсан газар, түүнчлэн хаягдлуудын овоолгыг оруулаад гадаргын ус хураах санг уурхайн 
ашиглалтын явцад болон хаах үед үүсгэж болох юм гэж үзэж байна. Усны урсац, ууршилтыг бодолцвол 
хаасны дараа ил уурхайд том нуур үүснэ гэж үзэхгүй байна. Хаасны дараа малтлага хийсэн агуйд гүний ус 
орж болно, гэхдээ уст үеийн тадлаас хамаарч ихээхэн урт хугацаа орно.  

Оюутолгой ХХК хүчил үүсгэх чадвартайхаягдал чулуулгын хээрийн агуулах, хаягдлын овоолго 
байгуулахдаа уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хөрсний ус бохирдуулах нөлөөг багасгах үүрэг 
хүлээж буй бөгөөд ус нэвчүүлэх чадвар багатай материалд суурилуулах, тэдгээр байгууламжаас урссан 
ус, бохирдсон ус цуглуулах шуудууг эргэн тойрон татаж хуралдах усны бохирдлыг багасгана. Бохир 
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ус/хаягдал усны чанар, дээрх байгууламжийн суурь, үндсэн усны концентрац нь хөрсөн дээр урсгах усны 
чанарын Монгол стандартын шаардлагыг хангахгүй бол тийм усыг ил уурхайн нүх рүү зайлуулна. 
Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжаас сууриараа эгц доошоо шүүрэх боломжтой байвал 
ашиглалтын явцад болон хаасны дараа хянаж байна; гүний ус бохирдуулахаар чанар муутай ус шүүрэх 
тохиолдолд урсгалыг арилгах арга хэмжээ (ө.х. насосоор худагт буцааж шахах) авна.  

Оюутолгой ХХК уурхайн ашиглалтын үед шаардагдах усны хэрэгцээгээ хангахдаа уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй талбайгаас гучин таваас 70 км-т байгаа хэсэг хэсгээр тарсан уст давхрагыг (Гүний хоолой) 
ашиглана. 40 жилийн турш ашиглахад уурхайн дараа уг гүний усны төвшин ихээхэн хэмжээгээр 70 м 
буурна. Гүнд хурсан ус уурхай байгуулахаас өмнө байсан хэмжээнд хүртлээ сэргэхэд хэдэн зуун жил 
хэрэгтэй болно, гэхдээ мал амьтан ундаалдаг гүехэн хуралдах уст үе борооны ус, дээшлэх урсгалаар 
сэлбэгдэх учир өөрчлөгдөхгүй. Энэ газарт малчид ашигладаг гүехэн 27 гар худаг байгаа юм. Ус татаж 
авсаны улмаас гүний усанд нөлөөлөхгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд уурхайн ашиглалтын үед үнэлгээг 
(нөлөө, хандлага, г.м.) сайтар хийж байна. Усны төвшнийг анхаарч Оюутолгой ХХК энэ нутгийн малчдыг 
өөр усны эх үүсвэрээр даамай хангаж хомсдолыг арилгана. 

15.5. Гадаргын усны систем, усны чанар 

Уурхай байгаа газрын хөрсний ус урсгал нь түр урсацтай гол горхи (Ундай гол, түүнд цутгадаг) болон 
малчид малаа усалж, ан амьтан ундаалдаг тус тусдаа горхи булагнуудаас бүрдэл болдог; эдгээр нь бас 
тарчирхан ургамал ургахад тустай байдаг. Ундай голын ус төслийн талбайд хойноос урагш жилд 
ойролцоогоор 4 – 6 удаа урсдаг. Уг голын орчимд тав, зургаан горхи бороо орсны дараа дундачаар 
нэгээс хоёр долоо хоног урсана. Ундай голын дагууд 10 орчим худаг уурхайн нутаг дэвсгэрт байгааг 
малчид ашигладаг. Оюутолгой ХХК 1) Ундай голын ус уурхайн бүтээцүүдэд хүрэхээргүй болгон урсгалын 
чиглэлийг нь байгууламжаар өөрчлөн, 2) уурхайн хаягдлын овоолго, ус шүүрч болох баяжуулалтын 
хаягдлыг хадгалах байгууламжуудыг тойруулж шуудуу татан бохир усыг цуглуулж цэвэрлэх юм уу 
насосоор уурхайн ухсан нүхэнд хийж гадаргын усны бохирдлыг багасгах үүрэгтэй. Хаах зураг төслийг 
уурхайн ашиглалтын явцад мөрдөж байвал (ө.х., ашигт малтмалын хаягдлын овоолго, баяжуулалтын 
хаягдал хадгалах байгууламжийг бүрэх, ургамалжуулах, түүнчлэн баяжуулалтын хаягдал хадгалах 
байгууламжаас доошоо шүүрэх байдалд хяналт тавих) хаасны дараа хөрсны усны чанар муудах нь тун 
бага байх болно. Ундай голын гольдролыг тохируулан өөрчилсөн байгууламж байнга байж уурхайн 
түрээсийн талбайд байгаа горхины ус нэмэгдэж урсах боломжтой байна гэж тооцно.  

Оюутолгойгоос Гашуун сухайт хүрэх зам/цахилгаан дамжуулах шугам болон Гүний хоолойн усыг татаж 
авснаас үүсэх нөлөө уурхай хаасны дараа үл мэдэгдэм бага байна гэж тооцож байгаа юм. Уурхай хаах 
ажлыг хэрэгжүүлэх үеийн алсуур дэд бүтэц болон аливаа хортой материалыг зайлуулснаар гадаргын ус 
цаашид бохирдохыг багасгана. 

15.6. Агаарын чанар 

Хаасны дараа агаарын чанар уурхай байгуулахаас өмнө байсантай адил болох бөгөөд газар дээр нь хийх 
ажил гарахгүй, хаягдлын овоолго, баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийг хучиж агаарт хаягдах 
хаягдлыг багасгана. Агаар бохирдуулах бүх эх үүсвэр дарагдсан байна. 

15.7. Хуурай газрын хөрс суулгах, амьтан нутагших 

Оюутолгой ХХК уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн ихэнх хэсэгт нутгийн ургамал тариалж, 
ургамалжуулах туршилт хийх үүрэгтэй. Хугацааны явцад талбайд ургамал ногоо тарьж 
ургамалжуулсанаар мал амьтан эргэж нутагших болно. Урт удаан хугацаанд, газар хөрсжиж ургамал 
ногоо ургахад мал амьтан оршин амьдрах нөхцөл бүрдэж уурхай байгуулахын өмнө ямар байсан тэр 
хэмжээнд эргэж орно. Гэхдээ, дахин ургамалжуулах үйл ажиллагаагаар бий болсон өвс ургамлын төрөл 
зүйл уурхай байгуулахын өмнө байсантай яг адил байж чадахгүй гэдгийг онцлон тэмдэглэх хэрэгтэй. 
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Хаасны дараагаар тус тусдаа хонхорт тогтсон тогтоол, ус хуримтлуулах хэсэгт тогтсон чанар муутай (ө.х., 
шорвог) усанд ан амьтан орох эрсдэл гарахгүй гэж үзэж байгаа юм. 

15.8. Усны ургамал, амьтан 

Оюутолгойн уурхайн нутаг дэвсгэрт байх гадаргын ус нь түр урсгалтай байх агаад усны амьдрал энд 
үүсэхгүй юм. 

15.9. Хүн амьдрах орчин,  орон нутаг 

Уурхай хаасны дараа уурхайн талбарыг нөхөн сэргээж, ургамалжуулахдаа Монголын хуульд нийцүүлэн, 
ОУСК/ЕХШБ – ны шилдэг туршлага болон Рио Тинтогийн хаалтын ажил гүйцэтгэх стандартын шаардлагыг 
дээд зэргээр хангасан байна.    

Уурхайн түрээсийн талбай нь нутгийн болон зэргэлдээ сумдын малчин айл өрх, тэдгээрийн мал сүрэгт 
ямар ч аюул учруулахгүй байх болно. Уурхайн ашиглалтын үед хүн, мал сүргийн эрүүл мэндэд болон 
аюулгүй байхад халгаатай аливаа эвдэгдсэн газрыг хаалт хашилт хийж аюулгүй болгоно.    

Бүх барилга, газар дээр байгуулсан дэд бүтцийг буулгаад, газрыг нөхөн сэргээх бөгөөд уурхайн 
эвдэгдээгүй бусад газартай хамтад нь мал бэлчээрлэхээр болгож, ургамалжуулна.    

Уурхайн хаасны дараа үлдэх эд зүйлст гадаад, дотоодын оролцогч талууд үнэлгээ хийж, дахин ашиглах, 
дахин борлуулах боломж, үнэ цэнэ болон Оюутолгой ХХК –д эрсдэл учруулах боломжийг тооцож үзнэ. 
Зарим эд зүйлсийг нутгийн болон зэргэлдээ сумд, оролцогч талуудад цаашид ашиглуулжболно.  

Одоо хийж буй бэлчээрийн судалгаа, уурхайд хийж буй ургамлын төрөл зүйлийн туршилт, , ашиглалтын 
үед авч хэрэгжүүлж буй тоосжилтыг хянах арга хэмжээ болон хаалтын дараах нөлөөллийг бууруулах 
зорилгоор төлөвлөж буй хаалтын хувилбарууд зэргээс үзэхэд уурхайн лицензит талбайн ихэнх газар 
нутгийг уурхай хаасны дараа Ханбогд сумын иргэд малчид, багуудын хэрэгцээнд цаашид ашиглах 
боломжтой байгаа юм. . 
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16. ХААЛТЫН ЗАРДАЛ   

16.1. Зардлын тооцооны  тойм 

Оюу Толгой уурхайн хаалтын нийт тооцоолсон зардал 1.178 тэрбум (нэг тэрбум нэг зуун далан найман 
сая) америк доллар болно.  Бүх зардал 2013 оны IV улирлын ам.доллараар илэрхийгдсэн. Энэ 
хугацаанаас хойших зардлын өсөлтийг тооцоонд тусгаагүй. 

16.1.1. Тооцооны нарийвчлал 

Зардлын тооцоог AACE Ангилал 5, Тойм судалгааны түвшинд 2013 оны IV улирлын ам.доллараар 
тодорхойлсон бөгөөд Рио Тинтогийн уурхайн хаалтын зардлын тооцооны нарийвчлалын  удирдамжийг 
ашиглан  тооцооны нарийвчлалыг +30/-30% байхаар авч үзсэн.  

Энэхүү зардлын тооцоог уурхайн хаалтын төлөвлөгөөнд заасан нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд 
үндэслэн гүйцэтгэсэн тул хаалтын зардлын тооцоог энэ төлөвлөгөөтэй цуг авч үзэж байх шаардлагатай. 

16.1.2. Зардлын тооцооны нарийвчиллын түвшин  

Зардлын тооцоог бэлтгэхдээ бусад зөвлөх компаниудын бэлтгэсэн Оюу Толгой компанийн одоо байгаа 
капитал зардлын тооцоо, AMEC-ийн бэлтгэсэн зардлын тооцооны одоогийн  баримт бичгүүд болон 
хаалтын төлөвлөгөөг ашигласан. Эдгээр баримт бичгүүдэд орсон ажлын тоо хэмжээ, ажилд зарцуулах 
цагуудыг уурхайн хаалтын зардлыг тодорхойлоход ашигласан. Төсөл эхлэлийн шатандаа байгаа тул  
газрын дээрх дэд бүтцийн ихэнх барилга, байгууламжуудын буулгаж нураах үйл ажиллагаанд зарцуулах 
цагийг тэдгээр барилга байгууламжийн угсралт/суурилуулалтад зарцуулсан үндсэн цагийг 20 хувиар 
бууруулах аргаар тодорхойлсон.   Зардлын энэ тооцоонд үлдэгдэл эсвэл дахин ашиглах зорилгоор 
борлуулсанаас орох орлогыг оруулаагүй. Зардлын тооцоонд бусад зардлуудаас гадна дараах шууд 
зардлуудыг оруулсан. Үүнд: 

• Хаалтын өмнө гарсан зардлууд   
• Байнгын барилга, байгууламжуудыг нурааж, устгах зардлууд 
• Нөхөн сэргээх болон ургамалжуулах зардал 
• Аюултай хог хаягдлыг цуглуулж боловсруулах болон устгах зардал  
• Хүний нөөцийн зардал   
• Орон нутаг болон нийгэм-эдийн засгийн хөтөлбөрүүдэд зарцуулах зардал  
• Хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээ болон байнга хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагатай  холбоотой  зардал  
Түүнчлэн зардлын тооцоонд дурдсан бусад зардлаас гадна доорх шууд бус зардлуудыг оруулж тооцсон. 
Үүнд:  
• Хаалтын үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай барилга, байгууламжуудын зардал   
• Хоол хүнс, орон байрны зардал   
• Хаалтын менежментийн үйлчилгээний зардал (зураг төсөл, хангамж, барилга угсралт, менежмент)   
• Эзэмшигчийн зардал   
• Магадлашгүй зардал (одоогоор шууд болон шууд бус бүх зардлын 25 хувиар тооцсон) 

16.2. Зардлын тооцооны хамрах хүрээ 

Доорх хэсэгт зардлын тооцооны хамрах хүрээг нэгтгэн харуулсан бөгөөд хаалтын үндсэн үйл ажиллагаа 
болон нөхөн сэргээлтийн төлөвлөсөн ажлуудыг товч тодорхойлсон.  

• Далд уурхай – далд уурхайн машин, тоног төхөөрөмжүүдийг зайлж угааж, бохиргүйжүүлэн, цэвэрлэж 
газрын доорх байранд нь үлдээнэ. Аливаа аюултай хог хаягдлыг устгалд оруулахаар зөөж газрын дээр 
гаргаж, уурхайн газрын гадаргууд гарсан амнуудыг хааж бетондож таглана.  

• Газрын дээрх байгууламжууд – бүх байгууламжуудыг угааж, бохиргүйжүүлэх ба цэвэрлэж, ил уурхайн 
малталтанд булж устгахаар задалж салгана. Оршин байгаа барилга байгууламжуудын дотор талыг 
нурааж буулган, ил уурхайд булж устгана. Оршин байгаа барилга байгууламжуудын бүтээцийн метал 
хэсгүүдээс бусад хэсгүүдийг нурааж буулган, ил уурхайн малталтанд булж устгана. Бүтээцийн метал 
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хэсгүүдийг ангилан ялгаж, шаардлагатай хэмжээгээр хувааж, дахин боловсруулагч гуравдагч талын 
гэрээт гүйцэтгэгчид  нийлүүлэхээр бэлэн болгоно. Оршин байгаа бетон барилгууд болон тэдгээрийн 
суурийг газрын гадаргаас доош 1м хүртэл нурааж буулган, хаягдал метал болон арматуруудыг салган 
зайлуулж, ил уурхайн малталтанд булшилна.  

• Далд уурхайн газрын гадаргуугийн суултын бүс – энэ талбайг тойрсон хамгаалалтын хашаа болон 
зурвас байгуулж, шаардлагатай хориглох болон анхааруулах самбар, тэмдэглээнүүдийг суурилуулна.  
Түүнчлэн газрын шилжилт хөдөлгөөний хяналт шинжилгээг хаалтын-дараах 10 жилд тогтмол хийж 
улмаар урт хугацааны хяналт-шинжилгээг 40 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлнэ.  

• Бага агуулгатай хүдрийн нөөц агуулах  –  нөөц агуулах дахь бага агуулгатай хүдрийг хаалтын өмнө 
баяжуулалтанд оруулж, талбайг цэвэрлэж, тэгшилнэ.    

• Орж, гарах замууд  –  талбайн доторх замуудыг хэсэгчлэн сонгож тэгшлэх ба шинээр гадаргууг засаж, 
хаяална. Зөвхөн хяналт-шинжилгээний ажил, арчилгаа үйлчилгээний ажлын хөтөлбөр эсвэл онцгой 
байдлын үед орж, гарахад шаардлагатай замуудыг үлдээж, арчилгаа үйлчилгээ хийж байна.  

• Гүний хоолойн ус хангамж  – байгууламжийг буулгаж, бүх хаягдлыг зөөвөрлөж зайлуулж, ил уурхайд 
булна. Усны өрөмдмөл  цооногуудын доторлогоог газрын гадаргын түвшнээс доош болгон огтолж, 
худгийн амсрыг таглана.  

• Элс хайрга олборлох талбай болон элс хайрганы уурхайнууд –  Урт хугацааны тогтвортой байдлыг бий 
болгох үүднээс уурхайн хажуу налууг шинэчлэн тэгшилж, шинээр хаяалж, гадаргуугийн элэгдлийг 
багасгах үүднээс цас борооны ус урсах суваг шуудуу татаж, боломжтой хэсгүүдийг шинээр 
ургамалжуулна.  

• Эзэмшлийн хүрээн дэх хөндөгдөж эвдэгдсэн газрууд –хог хаягдлыг зайлуулж, гадаргууг засч, шинээр 
тэгшлэх болон шинээр хэлбэржүүлж зэргэлдээх газрын гадаргатай нь нийцүүлэх ба боломжтой 
хэсгүүдийг  ургамалжуулна. 

• Бохирдсон хөрс (метал болон нүүрст-устөрөгч) –  талбайгаас гадагш эсвэл талбайн дотор (боломжтой 
тохиодолд) зөөж зайлуулах, боловсруулах болон устгана.  

• Хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж болон хаягдлын цөөрмүүд  –  Тунасан хаягдыг зөөж зайлуулан ил 
уурхайд булах ба байгууламжийг нураан буулгаж, зөөвөрлөн  ил уурхайд булна. Тухайн хэсэгт  гадаргын 
ашигтай урсацыг дэмжих үүднээс аливаа хучилт доторлогоо материалыг салган авч, устган, цөөрмийн 
далангуудыг тэгшилнэ.  

• Аюултай хог хаягдлын менежмент – Төслийн талбайгаас гадагш зөөж зайлуулан, зөвшөөрөгдсөн 
байгууламжид устгана.   

• Газрын дээрх уурхайн тоног төхөөрөмж – үлдсэн тоног төхөөрөмжийг зайлж угаах, бохиргүйжүүлэх 
болон цэвэрлэх ба ил уурхайд булж, чулуулгаар хучина.  

• Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж  –  хаягдал хадгалах байгууламжийн дээд талыг 
төлөвлөсөн ёсоор тэгшилж, хадгалах-ууршуулах хучилгаар хучна.  Хаягдалд шүүрч орох усыг багасгах 
болон үүсэх тоосыг бууруулах зорилгоор хучилгад жигд ширхэглэгтэй (буталсан) хүчил үүсгэдэггүй 
материал ашиглана. Хажуу гадаргууг болон хаягдал тойрсон даланг шинээр тэгшлэх болон шинэ хэлбэр 
үүсгэх ажлууд нь ашиглалтын хугацаанд эцсийн хэлбэр хэмжээндээ хүрч хийгдэнэ гэж үзсэн тул 
эдгээрийг зардлын тооцоонд оруулаагүй. Хаягдал зайлуулах барилга байгууламжийг зайлуулж устгана. 
Хаалтын ус хураагуур барина. Боломжтой хэсгүүдийг ургамалжуулна.  
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• Хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгийн овоолго – хэлбэрийг шинэчлэн өөрчилж, хажууг шинэчлэн тэгшлэх 
ба боломжтой хэсгүүдийг ургамалжуулна. Хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгийн овоолго нь Ундай голын 
гольдролын тохируулгын даланг хүчитгэж, бат бөхийг нэмэгдүүлнэ.   

• Хүчил үүсгэх боломжтой болон ЯХИЧ  чулуулгийн овоолго - Хэлбэрийг шинэчлэн өөрчилж, хажууг 
шинэчлэн тэгшлэнэ; хүчил үүсгэх боломжтой налуу хажууг ашиглалтын явцад  хүчил үүсгэдэггүй 
материалаар зохих хэмжээний зузаантайгаар хучина гэж үзэж байгаа, хүчил үүсгэх боломжтой болон 
ЯХИЧ чулуулгийн овоолгын налуу хажуунуудыг хучихтай холбоотой зардлыг энэ тооцоонд тусгаагүй. 
Шүүрч орох усыг багасгах зорилгоор жигд ширхэглэгтэй  (буталсан) хүчил үүсгэдэггүй материал ашиглан 
овоолгын хэвтээ гадаргууг хадгалах-ууршуулах хучилгаар хучна. Боломжтой хэсгүүдийг ургамалжуулна. 

• Хаалтын болон хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээ – үүнд төслийн талбай болон барилга 
байгууламжуудын механик болон химийн тогтвортой байдлын хяналт-шинжилгээ, экологийн хяналт-
шинжилгээ, нийгэм-эдийн засгийн үйл ажиллагаанууд, хаалтын өмнөх инженерингийн үе шатны 5 жил, 
хаалтыг хэрэгжүүлэх ажлын 5 жил, хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний 10 жил болон урт хугацааны 
хяналт-шинжилгээний 40 жил хамаарна.   

• Хаалтын урт хугацааны хяналт-шинжилгээ ба арчилгаа үйлчилгээ - төслийн талбай болон барилга 
байгууламжуудын физик болон химийн тогтвортой байдал, экологийн хяналт-шинжилгээ, нийгэм-эдийн 
засгийн үйл ажиллагаанууд,  урт хугацааны үйл ажиллагааны өөрийн санхүүжилтэнд зориулан үүсгэх 
хорогдуулалтын санд  үндэслэсэн 40 жилийн хяналт-шинжилгээ багтана. 

16.2.1. Хаалтын зардлын тооцоо 

Уурхайн хаалтын зардлын тооцооны танилцуулгыг Рио Тинтогийн удирдамж баримт бичгүүддээ 
зөвлөмж болгосон форматын дагуу боловсруулсан. (лавлагаа. 28 болон 29).  Майкрософт Аксес 
программ хэрэглэн үүсгэсэн зардлын тооцооны тайлангуудын хамт  Майкрософт Эксел программыг 
платформ болгон ашигласан. Зардлын тооцоог Хүснэгт 16-1-д  2012 оны I улирлын америк доллараар 
илэрхийлж нэгтгэн харуулсан. 

Хүснэгт 16-1   Зардлын тооцоо 

Шууд зардал Зардал  
мянган.ам.дол 

Байнгын байгууламжуудыг нурааж буулгах болон зөөж зайлуулах 329,280 
Нөхөн сэргээлт болон ургамалжуулах 303,172 
Аюултай хог хаягдлыг боловсруулах, устгах      3,425 
Хүний нөөц    29586 
Орон нутаг    29,000 
Хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээ болон бусад үүрэг  14,200 
Шууд зардлын нийлбэр дүн  708,663 
Шууд бус зардал  
Хаалтын үед ашиглах байгууламжууд   65,010 
Хаалтын менежментийн үйлчилгээ (EPCM)   51,511 
Эзэмшигчийн зардал НӨАТ  10 хувь тооцсон  117,306 
Шууд бус зардлын нийлбэр дүн  233,827 
Магадлашгүй зардал (25 хувь)  235,510 
Нийт зардал  1,178,000 

 

Энэхүү Хүснэгт 16-1-д  үзүүлсэн зардлын тооцооны нэгтгэлийг цаашид боловсруулж капитал зардлын 
зарцуулалтын цаг хугацааг гаргасан.  Танилцуулгыг   Бүлэг 11-ийн Зураг 11-1 – д үзүүлсэн уурхайн 
хаалтын ажлын календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу гаргасан.  Зардлын тооцооны адилаар, хөрөнгийн 
зарцуулалтын мэдээллийг зардлын тооцоонд ашигласантай адил нарийвчлал ашиглан тооцоолсон. 
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Үүнийг Зураг 16-1 –ээс үзэж болно. Цаг хугацаа болон хөрөнгийн зарцуулалтыг төслийн цаашдын ахиц 
хэрэгжилт болон хаалтын ажлын календарчилсан төлөвлөгөөний талаарх одоогийн мэдээлэлд үндэслэн 
боловсруулж бэлтгэсэн. Хаалтын төлөвлөгөөнд хийх цаашдын шинэчлэлд  зардлын тооцоо болон 
зарцуулалтын хуваарилалтад аль алийг нь хянаж, тодотгол оруулж, тухайн цаг үеийн асуудлуудыг тусгаж 
байх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
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Зураг 16-1 Хөрөнгийн зарцуулалтын график 

Оюу Толгойн уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 
Хаалтын хөрөнгийн зарцуулалт 
(Тойм судалгааны түвшингийн тооцоо,  2012 оны I улирлын ам.доллараар илэрхийлэгдсэн) 

 

Явцын нөхөн сэргээлт –  2034 он хүртэлх    Нийт зардал =  29 сая. ам.дол 
 Хаалтын өмнөх инженеринг – 2034 – 2039 (5 жил)    Нийт зардал =  273 сая. ам.до 
Баяжуулах үйлдвэрийг хаах – 2039 оны төгсгөл  
Хаалтыг хэрэгжүүлэх / Барилга угсралт – 2039 – 2044 он (5 жил)   Нийт зардал =   898 сая. ам.дол 
Хаалтын – дараах хяналт-шинжилгээ - 2044 – 2054 он (10 жил)   Нийт зардал =     31 сая. ам.дол 
Урт хугацааны хяналт-шинжилгээ – 2054 – 2094    Нийт зардал =      7 сая. ам.дол 
Хаалтын нийт зардал                   1 238 сая. ам.дол
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Уурхайн хаалтын зардлыг төслийн нийт хугацаан дахь төслийн бүрдэл хэсгүүдээр ялгасан задаргааг  
Зураг 16 -2 – т үзүүлсэн. Хөрөнгийн зарцуулалтын энэ удаагийн цаг хугацааны хуваарь нь тойм 
судалгааны түвшинд тодорхойлогдсон (order of magnitude) бөгөөд төслийн хэрэгжилтийн явцад уурхайн 
хаалтын төлөвлөгөөний баримт бичгүүдэд орох өөрчлөлтийн дагуу шинэчлэгдэж байна гэж үзэж байна.
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Зураг 16 – 2 Хаалтын хөрөнгийн зарцуулалт хийх цагалбар  
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16.3. Валютын ханш ба таваарын ханш 

Энэ тооцоонд бүх зардал болон үнийг 2013 оны IV улирлын ам.доллараар илэрхийлсэн ба  бусад  
валютын хөрвөх ханшийг Оюу Толгой компани гаргаж өгсөн. Барилгын ажлын дизель түлшний үнийг 
Оюу Толгой компани гаргаж өгсөн. 

 Хүснэгт 16-2 Валютын ханш  
Валют Нэг ам.доллартай тэнцэх ханш 
Хятадын юань 1 ам.дол = 6.091 юань 
Монголын төгрөг 1 ам.дол = 1674.00 төгрөг 

 
 Хүснэгт 16-3 Таваарын ханш  
 

Гол таваар Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн үнэ 
(ам.дол) 

Барилгын дизель түлш литр 1.29 
Хоол хүнс хоног 36.77 

 

16.4. Шууд зардал 

16.4.1. Хаалтын өмнөх шууд зардлууд 

Уурхайн биет хаалтаас өмнө зарцуулахад шаардлагатай ( өөрөөр хэлбэл 2055 оны төгсгөлөөс өмнөх ) 
шууд зардлууд нь зардлын энэ категорид хамаарна. Эдгээр шууд зардлууд нь дараах үйл 
ажиллагаануудтай холбогдож гарна. Үүнд: 

• Гэрээт гүйцэтгэгчийн талбайн тохижуулалтын бэлтгэл ажил, түүнчлэн баяжуулах үйлдвэрийн сүүлийн 
жилийн үйлдвэрлэлийн ажиллагаанд шууд нөлөөлөхгүй гэж үзэж сонгосон инженерийн шугам сүлжээг 
ашиглалтаас гаргахад бэлтгэх  ажлуудаас бүрдсэн нурааж буулгах болон ачиж зайлуулах ажлын (5%) 
тодорхой хэсэг  

• Голчлон тос, тосолгооны материал зэргийг зайлж угаах ажлаас бүрдэх аюултай хог хаягдлыг 
боловсруулах, устгах ажлын багахан  (10%) хэсэг болон хаалт, хаалтын-дараах үйл ажиллагааны явцад 
цаашид ашиглагдахгүй  хэсэг тоног төхөөрөмж  

• Уурхайн ашиглалтын явцыннөхөн сэргээлтэд хуваарилагдсан(5%), түүнчлэн нөхөн сэргээх болон 
ургамалжуулах зардлын (32.5%),  хаалтаар зайлуулсан  хог хаягдлыг булж дарахад зориулан урьдчилан 
материал бэлтгэх, бутлах, овоолж хадгалах (бутлуурын боломжоос хамаарах) ажлын зардлууд багтана. 

16.4.2. Барилга байгууламжийг нурааж буулгах, нөхөн сэргээлт хийх болон аюултай хог хаягдлыг 
боловсруулах 

Эдгээр зардлууд нь хаалтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх үе шатанд гүйцэтгэх биет ажлуудын хүрээг 
хамаарна.  Үүнд ерөнхийдөө хөдөлмөрийн шууд зардлууд болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн гүйцэтгэх 
ажилтай холбоотой хөдөлмөрийн  шууд бус зардлууд багтана. 

Талбайн хөдөлмөрийн шууд зардал   

Хөдөлмөрийн бүрэн зардлыг Монголын дотоодын гэрээлэн гүйцэтгэгчдэд үндэслэсэн. Нэгж цагийн 
хөдөлмөрийн шууд зардлыг доорх шалгууруудад үндэслэсэн. 

• Үндсэн хөдөлмөрийн цалингийн үнэлгээ  
• Илүү цаг ажилласны нэмэгдэл болон цагийн ажилчны илүү цагийн зардал  
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• Тэтгэмж ба татвар  
• Даатгал  
• Багийг зохистойгоор бүрдүүлэх  
• Ажлаас халсаны төлбөр болон аюулгүй ажиллагааны урамшуулал  
• Зорчих зардал болон зорчих хугацаа  
• Жижиг  багаж хэрэгсэл, хэрэглээний эд зүйлс 
Шууд бус хөдөлмөрийн цагийн үнэлгээг доорх шалгууруудад үндэслэн тооцсон.   
• Барилга угсралтын шатны байшинууд, засварын байрнууд, хангамжийн оффисууд зэрэг түр 
байгууламжууд  болон үйлчилгээний барилгууд  
• Талбайн оффисийн захиргааны зардал  
• Үндсэн оффисийн захиргааны зардал  
• Барилга угсралтын ажлын удирдлага  
• Ерөнхий зардал болон ашиг   
• Галын харуул 
• Анхан шатны тусламж болон аюулгүй ажиллагаатай холбоотой хангамжууд   
• Явцын болон төгсгөлийн цэвэрлэгээ   
• Маркшейедерийг гэрээт  хэмжилт   
• Ажиллагсадыг төслийн талбайд байршуулах, буцааж татах   
• Барилга угсралтын тоног төхөөрөмж   
 
Зардлын үндсэн бүрдэл хэсгүүд   

Биет ажлын хүрээнд зориулсан уурхайн хаалтын зардлыг үндсэн бүрдэлд доорх хэсгүүд багтах бөгөөд 
гэхдээ зардлын бүрдэл үүгээр хязгаарлагдахгүй.  

• Байнгын байгууламжуудыг нурааж буулган, зөөвөрлөж зайлуулах зардал. Зардлын энэ хэсэгт ил 
уурхай, далд уурхай, эдгээртэй холбоотой оффисын болон бусад барилгууд, баяжуулах үйлдвэр, 
зөөврийн болон суурин тоног төхөөрөмжүүд, орох гарах зам, ус хангамжийн байгууламжууд, ус болон 
бохир ус цэвэршүүлэх ба менежментийн байгууламжууд , цахилгаан хангамж зэрэг байгууламжуудын 
бүх нөхөн сэргээлтийн ажлын зардлууд багтана. Нийт зардлыг ойролцоогоор хувааж үзвэл ил уурхайд 11 
хувь, далд уурхайд 6 хувь болон газрын дээрх байгууламжууд ба дэд бүтцэд 83 хувь нь тус бүр ноогдоно. 

• Нөхөн сэргээлт ба шинээр ургамалжуулалт. Зардлын энэ хэсэгт голчлон хоосон чулуулгийн овоолго 
(зардлын 27 хувь) болон баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн (зардлын 73 хувь) хаалт, нөхөн 
сэргээлттэй холбоотой зардууд багтана. Мөн үүнд баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж болон 
усны менежментийн тоног төхөөрөмжийг салгаж зайлуулах, гадаргууг тэгшлэх болон ургамалжуулах 
(хаалтын төлөвлөгөөний өмнөх бүлгүүдэд дурдсаны адилаар) зардлууд хамаарна. 

• Аюултай хог хаягдал боловсруулах болон устгах зардал. Үүнд тос, тосолгооны материал, урвалжууд, 
хөргөгчийн шингэнүүд болон бусад материал хамаарна. 

• Хүний нөөц   

Энэ шууд зардалд орон тоог цуурүүлэх, ажиллагсадыг өөр ажилд шилжүүлэх болон уурхайн ашиглалтын 
хугацааны төгсгөлд ажиллах хүчнийг дахин сургах, эдгээр үйл ажиллагааг төлөвлөх болон бэлтгэл ажлын 
зардлууд хамаарна.   

16.4.3. Орон нутагт чиглэсэн үйл ажиллагаа  

Энэхүү шууд зардал нь нийгэм-эдийн засгийн болон орон нутгийн үйл ажиллагаа эсвэл тэдгээрт татан 
оролцуулахад зориулан уурхайн хаалтын үйл явцын нэг хэсэг болгон тусгах ёстой зардал, орон нутгийн 
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иргэдэд төлөх ёстой мөнгө,, итгэлцлийн сан байгуулахад шаардлагатай мөнгөнөөс бүрдэнэ. Энэхүү 
зардал нь уурхайн хаалтын-өмнөх төлөвлөлтийн 5 жил, хаалтыг үйл ажиллагааг  хэрэгжүүлэх 5 жил 
болон хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээний 10 жилийн үе шатуудад хамаарна. Хүснэгт 16.4–т хаалтын 
үеийн орон нутаг болон нийгэм-эдийн засгийн хөтөлбөрүүдэд хамааралтай зардуудын ойролцоо 
задаргааг харуулсан болно. 

Хүснэгт 16 – 4  Хаалтын орон нутгийн болон нийгэм-эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийн зардлын задаргаа 

 
Орон нутаг болон нийгмийн 
хөтөлбөрүүдийн зардлын 
ангилал 

Хаалтын-өмнөх үе 
шат  
(5 жилийн 
хугацаатай) жил 
тутмын зардлын 
тооцоо 

Хаалтыг 
хэрэгжүүлэх үе шат  
(5 жилийн 
хугацаатай) жил 
тутмын зардлын 
тооцоо 

Хаалтын-дараах үе 
шат 
(5 жилийн 
хугацаатай) жил 
тутмын зардлын 
тооцоо 

Орон нутаг/оролцогч талуудын 
оролцоо, хамтын ажиллагаа 300 000 ам.дол 200 000 ам.дол 200 000 ам.дол 

Орон нутгийн бизнес болон 
эдийн засгийн хөгжлийн 
хөтөлбөр  

500 000 ам.дол 350 000 ам.дол 150 000 ам.дол 

Орон нутгийн ханган 
нийлүүлэгчдийн   хөтөлбөр  250 000 ам.дол 100 000 ам.дол 0 ам.дол 

Соёлын өвийн хөтөлбөр  150 000 ам.дол 150 000 ам.дол 0 ам.дол 
Орон нутгийн Орон нутгийн  
эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагаа, аюулгүй байдлын 
хөтөлбөр 

300 000 ам.дол 200 000 ам.дол 150 000 ам.дол 

Хамтын оролцоотой байгаль 
орчны мониторингийн 
хөтөлбөр  

150 000 ам.дол 150 000 ам.дол 75 000 ам.дол 

Бүсийн эдийн засгийн хөгжил, 
зөвлөх үйлчилгээний хөтөлбөр  500 000 ам.дол 300 000 ам.дол 150 000 ам.дол 

Орон нутгийн  сан 200 000 ам.дол 250 000 ам.дол 150 000 ам.дол 
Нийт  2350 000 ам.дол 1 700 000 ам.дол 875000 ам.дол 
 

16.4.4. Хаалтын-дараах хяналт-шинжилгээ болон үргэлжлэх үүрэг хариуцлага 

Зардлын тооцооны энэ хэсэг нь хаалтыг гүйцэтгэх үе шатны дараа шууд үргэлжлэх 10 жил болон урт-
хугацааны хяналт-шинжилгээний  40 жилийн хугацаанд буюу 2110 он хүртэл гүйцэтгэх хаалтын-дараах 
хяналт-шинжилгээний зардалд зориулагдсан. Зардлууд нь нөхөн сэргээлтийн арчилгаа, итгэлцлийн 
сангуудын эсвэл байгууламжуудын менежмент, төслийн талбайн физик болон химийн тогтвортой 
байдал зэрэг биет ажлууд, түүнчлэн туршилтын ажлууд болон эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгөх эсвэл 
дуусахаас өмнө гүйцэтгэсэн судалгаануудад зарцуулагдана. 

16.5. Шууд бус зардал 

16.5.1. Хаалтын ажиллагаанд ашиглах байгууламжууд 

Хаалтын ажиллагаанд ашиглах байгууламжуудад  уурхайн хаалтыг гүйцэтгэх болон хаалтын-дараах 
хяналт-шинжилгээний үе шатанд ажиллах Зураг төсөл, Хангамж, Барилга Угсралтын Менежментийн 
(EPCM) үйлчилгээ үзүүлэх гэрээт гүйцэтгэгч болон  Эзэмшигчийн багт шаардлагатай түр байгууламжууд, 
инженерийн шугам сүлжээ болон үйлчилгээнүүд хамаарна. Эдгээр байгууламжид доорх зүйлс хамаарах 
бөгөөд энэ нь эдгээрэээр хязгаарлагдахгүй.  
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• Хоол хүнсний зардал нэг хоногт, нэг хүнийн 36 ам.дол 
• Хүнд даацын кран   
• Талбайд үйлчлэх автобус   
• Барилгын тавцан шат   
• Цахилгаан үүсгүүрийн зардал   
 

16.5.2. Хаалтын менежментийн (EPCM) үйлчилгээ 

Энэ үйлчилгээний хүрээнд хаалтын үйл ажиллагааны зураг тооцоо, туслан гүйцэтгэгчийн үйлчилгээний 
хангамж нийлүүлэлт, туслан гүйцэтгэгчдийн удирдлага болон хаалтын хөтөлбөрийн ерөнхий менежмент 
багтана. Энэ зардлыг байнгын байгууламжуудыг нурааж буулгах болон зөөвөрлөн зайлуулах, нөхөн 
сэргээх болон ургамалжуулах түүнчлэн аюултай хог хаягдлыг устгахтай холбоотой шууд зардлын 8 хувийг 
зарцуулна гэж бодож гаргасан. 

16.5.3. Эзэмшигчийн зардал 

Эзэмшигчийн зардлын хэсэгт Эзэмшигчийн үзүүлсэн үйлчилгээ хамаарах бөгөөд одоогоор үүнийг 
байнгын байгууламжуудыг нурааж буулгах болон зөөвөрлөн зайлуулах, нөхөн сэргээх болон 
ургамалжуулах түүнчлэн аюултай хог хаягдлыг устгахтай холбоотойгоор шууд зардлын 5 хувийг эзлэнэ 
гэж тооцсон. Эзэмшигчийн зардалд мөн төслийн НӨАТ-ын 10 хувь багтаж байгаа бөгөөд  дараах 
зардлууд хамаарна. Үүнд:  

• Багийн гишүүд, туршилтын ажил болон хаалтын ажиллагаанд бэлтгэх нарийвчилсан төлөвлөгөө 
боловсруулах зэрэгт уурхайн биет хаалтаас өмнөх хугацаанд гарах зардал хамааарна. (Бүлэг 16.4.1-ийг 
үзнэ үү). 

• Ажиллагсадын цалин, нэмэгдэл орлого, зорчих болон амьдрах байр, оффисийн түрээс болон  
ашиглалтын зардлуудыг багтаасан уурхайн биет хаалтаас өмнөх хугацаанд гарах Эзэмшигчийн 
инженерингийн болон захиргааны зардал хамааарна. 

• Үйлдвэрийн хаалтын явц, машин тэрэг, нийтийн болон мэргэшлийн хариуцлагын даатгалууд түүнчлэн 
барилга угсралтын эрсдлийн бүх даатгал хамаарна.  

• Хууль, байгаль орчин, хүний нөөц, орон нутаг, санхүүгийн гадны зөвлөхүүд болон халагдсан 
ажиллагсадад туслах хөдөлмөр зуучийн зардал хамаарна. 

16.6. Магадлашгүй зардал 

Магадлашгүй зардал нь цаг хугацаа, өртөг зардлын тодорхойгүй байдал болон урьдчилан таамаглах 
боломжгүй  элементүүдэд нөхөн зарцуулахаар төслийн хүрээнд тооцоолсон нийт зардалд суулгасан 
мөнгөн дүн юм. Магадлашгүй зардалд төслийн хүрээний аливаа өөрчлөлтийг оруулаагүй. Энэ 
судалгаанд магадлашгүй зардлыг шууд болон шууд бус зардлуудын 25 хувиар тооцож бодсон. 

16.7. Зардлын өсөлт   

Зардлын анхдагч тооцоог тухайн цаг хугацааны үнэ цэнээр илэрхийлж, энэ цаг хугацаанаас хойших 
өсөлтийг оруулаагүй. Цаашид зардлын энэ тооцоог тухайн цаг үед дүйцүүлэх болон зардлын шинжилгээг 
бизнесийн дотоодын үйл ажиллагааны шинжилгээний явцад хийж байна. 

16.8. Санхүүгийн баталгаа 
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Уурхай хаахад зохих хэмжээний санхүүжилтийг зарцуулахаа баталгаажуулахын тулд өмнөх бүлгүүдэд 
дурдсанчлан Хаалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зорилгоор авах арга хэмжээний хамрах хүрээний 
дэлгэрэнгүй тодорхойлолт болон 16-р Хэсэгт дурдсан хаалтын зардлын тооцоололд үндэслэн янз бүрийн 
оролцогч талуудад (зээлийн агентлагууд, тохируулагч болон засгийн газрын агентлагууд , улсын болон 
бүс,  орон нутгийн байгууллагууд зэрэг) санхүүгийн баталгаа гаргаж өгөх шаардлагатай.  

Оюу толгойн уурхайн ашиглалтын хугацаа дуусахад тус уурхайг бүр мөсөн хаахтай холбоотой зардлын 
тооцоо гаргах, удирдахад Оюу толгой дараах аргачлалыг ашиглана:   

• Уурхайн хаалтын зардлын санхүүжилтийг Оюу толгойн тайлан тэнцэлд аккурэль суурь 
ашиглах зэргээр Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу тусгана 

• Монгол улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу дараах холбогдох байгаль орчны болон 
уурхай хаахад тавигдах шаардлагуудыг биелүүлэхийн тулд хүчин чармайлт гаргана.  

• Монгол улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн 37-р бүлэгт уурхай хаахад олборлолтын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн байгаль орчныг нөхөн сэргээх, удирдлагын төлөвлөгөө 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үүрэг хариуцлагыг тусгаж өгсөн байдаг. Үүнд Байгаль орчныг 
хамгаалах төлөвлөгөөний (БОХТ) хүрээнд уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө 
боловсруулах шаардлага багтдаг.  Уг Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд байгаль 
орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, уурхайн ашиглалтын дараах төлөвлөж буй 
хэрэгцээнд нийцүүлэн газрыг булах, тэгшлэх, ургамалжуулах зэргээр нөхөн сэргээлт хийх 
арга хэмжээнүүдийг тусгасан байх ёстой. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг Монгол 
улсын холбогдох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаар батлуулсан байна.  

• Ашигт малтмалын тухайн хуульд зааснаар олборлолтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь 
тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулахаар төлөвлөсөн 
төсвийн 50%-тай тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 
байгуулсан  тусгай дансанд байршуулах шаардлагатай. Олборлолтын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлээгүй нөхцөлд 
байгаль орчныг хамгаалах зорилгоор тус төвлөрүүлсэн хөрөнгийг ашиглана. Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам дээрх хөрөнгийг  нөхөн сэргээлтийн ажилд зарцуулах ба 
шаардлагатай нэмэлт хөрөнгийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс гаргуулна. Тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүргээ бүрэн 
биелүүлсэн бол төвлөрүүлсэн хөрөнгийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид буцаан олгоно.  

• Оюу толгой компани нь уурхайн хаалтын төлөвлөгөө, хаалтын зардлын тооцоог жил бүр 
дахин хянаж үзэн, шинэчлэх  үүрэгтэй (“Уурхайн хаалтын жилийн үнэлгээ”). Уурхайн 
хаалтын жилийн үнэлгээ хийснээр i) тухайн үеийн байдлаар уурхайн хаалт хийх хугацааг 
тооцоолох (“Уурхай хаах өдөр”) ii) уурхайн хаалтын зардлын тооцоог шинэчлэх (“Уурхайн 
хаалтын зардал”) iii) дор дэлгэрэнгүй тайлбарласанчлан Оюу толгой уурхайн хаалтын 
зардалд зарцуулах мөнгөн хуримтлалыг хийж эхлэх огноог (“Хаалтын зардлын хуримтлал 
хийж эхлэх өдөр”) тодорхойлно.   

• Хаалтын зардлын хуримтлал хийж эхлэх огноо нь i) Уурхай хаах өдрөөс 7 жилийн өмнө ii) 
ОТ тооцоо хийж, тухайн тооцоо хийсэн өдрөөс Уурхай хаах өдөр хүртэлх хугацааны 
санхүүгийн мөнгөн урсгалын нийт дүн нь уурхай хаах зардлыг 2 дахин нэмэгдүүлснээс бага 
дүнтэй байна гэсэн тооцоо хийсэн өдрөөс өмнө байна 

• Хаалтын зардлын хуримтлал хийх өдрөөс эхлэн Оюу толгой хамгийн түрүүнд хувьцаа 
эзэмшигчдийн ногдол ашгийн төлбөрт мөнгөн хуримтлал хийж эхлэх бөгөөд энэ нь   
уурхайн хаахад зориулах санхүүжилтийн нөөцийн дансанд жил бүр тэнцүү хэмжээний 
мөнгөн хуримтлал үүсгэх замаар Уурхай хаах өдөр гэхэд уурхай хаах зардлын дүнтэй тэнцүү 
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санхүүжилт бүрдүүлэх баталгаа болно. Тухайн жилийн мөнгөн урсгал нь тухайн жил хийх 
ёстой хуримтлалын дүнд хүрэлцээгүй тохиолдолд дутсан дүнгээр дараагийн жил нь 
гүйцээж хийнэ. Мөнгөн хуримтлалын дүнд Уурхайн хаалтын зардалд орсон аливаа 
өөрчлөлтийг тусгаж, тодотгол хийнэ.  

Уурхайн төлөвлөөгүй, түр хаалт 

Хэзээ нэг цагт уурхайг төлөвлөөгүй байхад хаах нөхцөл үүссэн тохиолдолд Оюу толгой 
урьдчилсан тохирсон арчилгаа, үйлчилгээний дүрэм, журмыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 
Санхүүгийн талаасаа үйлчилгээ, арчилгааны зардал хөрөнгөөс гадна хаалт хийх зардалд Оюу 
толгойны хөрвөх чадвартай хөрөнгийг зарж борлуулах үйл ажиллагааны зардлыг гаргах 
хангалттай мөнгөн хөрөнгө (мөнгөн хөрөнгийн тайлан тэнцэл, хаалт хийхээс өмнө зарж 
борлуулсан баяжмалын борлуулалтаас орж ирсэн орлого зэрэг) Оюу толгойд байх ёстой гэж 
төлөвлөж байгаа юм. Оюу толгой төлөвлөөгүй хаалт хийх болсон тохиолдолд хаалтын зардал 
болон талбайн арчилгаа, үйлчилгээний зардалд зарцуулах хөрөнгийг бусад зардлуудын өмнө 
тавьж, баталгаажуулах ёстой.     

 

16.9. Боломжууд 

Хаалтын зардлыг бууруулах боломжийг тодорхойлж,  тэдгээрийг бууруулах боломжуудын талаар  Бүлэг  
18 –д оруулсан.  Уурхайн хаалтын үйл ажиллагаа болон зардлын тооцоог илүү сайн тодорхойлохын тулд 
эдгээр боломжуудыг төслийн талбайгаас ашиглалтын явцад цуглуулсан нэмэлт мэдээлэл болон нэмэлт 
судалгаа, шинжилгээнд үндэслэнэ. 

16.10. Зардлын тооцооны төсөөлөл болон  тооцоонд тусгаагүй зүйлс 

16.10.1. Зардлын тооцооны төсөөлөл 

• Хөдөлмөрийн хөлсний өсөлтийн хэмжээг тогтооход зардлын тооцоог гүйцэтгэх үед мөрдөж байгаа 
хууль журмыг баримтална.  
• Талбайн барилга угсралтын гэрээний үнэнд   бөөний үнэ  болон нэгж үнийн хослолыг ашиглана.   
• Ил уурхайн одоогийн байгаа машин төхөөрөмжүүд нь баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж 
болон хоосон чулуулгийн овоолгуудын газар шорооны голлох ажлуудыг гүйцэтгэхэд  ашиглах 
боломжтой, бэлэн байна.  
• Уурхайн машин төхөөрөмжийн ашиглалтын үлдэгдэл хугацаа 2 жил байна.  
• Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламж болон хоосон чулуулгийн овоолгууд дээр гарах буух болон 
тойрсон замууд хэвээр байх бөгөөд хүнд даацын ачааны машин явах боломжтой байна.  
• Хүчил үүсгэдэггүй материалан хучилт нь 1.5 метрийн зузаантай байх бөгөөд 6 инчээс доош хэмжээтэй 
буталж,  сайтар ялгасан/ширхэглэсэн хүчил үүсгэдэггүй чулуулгаас бүрдэнэ.  Шимт хөрсний /өвс ургамал 
ургах орчны зузаан 0.15 м байна.  
• Хоосон чулуулгийн овоолгын хажуу дээрх хүчил үүсгэх боломжтой материалыг ашиглалтын явцад 
хүчил үүсгэдэггүй материалаар зохих зузаантайгаар хучина.  
• Хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгийг одоогийн байгаа анхдагч эрүү бутлуурыг ашиглан талбайд буталж, 
ангилна.  
• Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн далангийн хажуу налуунууд нь ашиглалтын явцад 
эцсийн хэлбэр, хэмжээндээ хүрнэ.  
• Дизель түлшний үнэ  1.29 ам.дол/л.  
• Талбайн хамгаалалтыг  Эзэмшигч хариуцана. 
• Талбайн эмнэлгийн байгууламжууд болон ажиллагсадыг Эзэмшигч хариуцана.  
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• Одоогийн байгаа кемпийн байгууламж нь Барилгын менежмент болон барилга угсралтын ажиллах 
хүчнийг байрлуулах бүрэн боломжтой.   
• Одоогийн байгаа оффисийн байгууламжуудыг уурхайн хаалтын үйл ажиллагааны гэрээт гүйцэтгэгч 
ашиглах боломжтой.  
• Элс хайргыг төслийн талбайгаас авах боломжтой.  
• Ажиллагсадыг тээвэрлэх зардлыг гэрээт гүйцэтгэгчийн зардалд багтаасан.   
• Холбогдох ус хангамжийн байгууламжуудыг нурааж буулгах хүртэлх хугацаанд Эзэмшигч усаар үнэгүй 
хангана.  
• Монгол улсад ажиллаж байгаа Төв Азийн улсуудын гэрээт гүйцэтгэгчид болон ажилчдад тавих улс 
төрийн хориг хязгаарлалт байхгүй. 

16.10.2. Зардлын тооцоонд тусгаагүй зүйлс   

Дараах зүйлсийг капитал зардлын тооцоонд оруулаагүй. Үүнд: 
• Барилга угсралт болон барилга байгууламжуудыг нурааж буулгах үеийн санхүүжилт болон 
санхүүжилтийн хүүгийн зардал   
• Валютын ханшийн хэт хэлбэлзлээс гарах зардал 
• Тогтворжилтын болон ашиглалтын зардал  
• Ажлын капитал  
• Зураг төслийн шалгуурт орсон өөрчлөлт  
• Шахуу хуваарь эсвэл ажлын хамрах хүрээний өөрчлөлт  
• Хуульд орсон өөрчлөлтүүд   
• Аливаа давагдашгүй хүчин зүйлс 
• Уурхайн ашиглалтын нийт хугацааг 2055 оноос цааш сунгах 
• 2013 оны IV улирлаас хойших америк долларын  өсөлт  
• Монгол улсын татварын тогтолцоо, хууль дүрэмд орсон өөрчлөлтүүд  
• Монголоос Хятад хүрэх хурдны зам хэвээр үлдэх  
• Нисэх буудлын байгууламжууд хэвээр үлдэх 
• Төслийн талбайн гаднах цахилгааны шугам хэвээр үлдэх   
• Дээр тусгайлан зааснаас бусад төслийн эзэмшлийн хил хязгаар доторх бусад аливаа байгууламжуудыг  

зөөж зайлуулах  
 
Дараах шалтгаануудын улмаас үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө хойшлогдож болно: 
• Ажлын хамрах хүрээний өөрчлөлтүүд.  
• Ажил үргэлжлүүлэх мэдэгдэл хоцорсноос үүсэх тасалдал  
• Хөдөлмөрийн маргаан 
• Мэргэшсэн эсвэл туршлагатай ажиллах хүчин хангалтгүй 
• Тодорхойгүй геотехникийн эсвэл байгаль орчны нөхцөлүүд  
• Хөрсний тодорхойгүй эсвэл муу нөхцөл   
• Монголд үүсч болох улс төрийн тогтворгүй байдал 
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17. УУРХАЙН ХААЛТЫН ЗОРИЛГО – АЮУЛ БА БОЛОМЖУУД 

Хавсралт 1 болон Бүлэг 9.2 –д авч хэлэлцсэн ОТ төслийн сонгосон хаалтын хувилбаруудын эрсдлийн дүн 
шинжилгээний туршид илэрсэн ангилал 3 –ын аюул болон боломжуудыг нэгтгэн дүгнэв.   

Эдгээр аюул ба боломжуудыг эрсдлийн зөвшөөрөгдсөн хязгаарыг давсан гэж үзэн идэвхтэй менежмент 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.  

1. Хүчил үүсгэх боломжтой (ХҮБ) хаягдлын овоолготой хамааралтай III ангиллын аюул  

Аюул нь гэнэтийн/таамаглаагүй маш их хэмжээний хур тунадас хүчил үүсгэх боломжтой хаягдлын 
овоолго руу нэвчсэнээс бохирдсон шүүрсэн ус ил уурхайн ус хуримтлалын талбайгаас гадагш хөрсний ус 
руу орох аюултай. Энэхүү эрсдлийг төслийн эхэн үед хөрсний усны чанарыг тогтоохын тулд хөрсний усны 
урсгалын доод хэсэгт хяналт шинжилгээ хийх, хүчил үл үүсгэх хучаас хийх явцад хариуцлагатай чанарын 
хяналт тавих, хучилт хийх уламжлалт шийдлээр удирдах боломжтой.   

2. Хүчил үл үүсгэх (ХҮҮ) хаягдлын овоолготой хамааралтай III ангиллын аюул  

Энэ аюул нь ХҮҮ/ХҮБ материалуудын ангилан ялгалтыг зохих ёсоор хийгээгүйн улмаас өтгөрүүлсэн 
хаягдал, ХҮБ хаягдал чулуулгын хучилтыг хийхдээ санаандгүйгээр ХҮБ материалыг ашиглаж, үүний 
улмаас хучилт үүргээ гүйцэтгэж чадахгүйгээс бохирдсон ус уурхайн ус хуримтлуулах бүс, томоохон нөхөн 
сэргээлт хийсэн байгууламжаас гадагш гүний ус руу нэвчих аюултай. Энэхүү эрсдлийг уурхайн 
ашиглалтын явцад ОТ-н эрдсийн хаягдлын  нэгдсэн төлөвлөгөө, хүчиллэг чулуулгийн урсацын 
менежментийн төлөвлөгөө, хаягдал чулуулгын менежментийн төлөвлөгөөг хянамгай хэрэгжүүлж, 
шаардлагатай лабораторийн туршилтуудыг (статик, кинетик туршилт) төслийн янз бүрийн үе шатанд 
тухайн үе шат эхлэхэд болон явцын дунд хийж гүйцэтгэснээр удирдаж болно.  

3. Хаягдал хадгалах байгууламжтай (ХХБ) хамааралтай III ангиллын аюул  

Эрсдлийн дүн шинжилгээгээр ХХБ-д хамааралтай дараах аюулыг илрүүлсэн. Үүнд:  

• Тунгаах бүсийн гаднах хөрсний ус руу бохирдсон ус нэвчих (хөрсний усны хяналт ба буцаан 
шахуургадах зэргээр удирдах);  

• Налуугийн тогтворгүйжилт (уламжлалт шийдэл, байгуулах үеийн чанарын хяналт ба геологи 
инженерийн хяналтаар удирдах)  

•  ХҮҮ/ХҮБ материалын ангилан ялгалтыг буруу хийсэн, эсвэл ХҮҮ материалын хүрэлцээ хангалтгүй 
байсны улмаас ХҮБ материал далан байгуулахад ихээхэн хэмжээгээр орсноос бохирдолтой гадаргын 
урсац үүсэх, ил уурхайн ус хуримтлуулах бүсээс гадагш гүний ус руу нэвчилт явагдах аюултай. (энэ 
эрсдэлийг уурхайн ашиглалтын явцад ОТ-н эрдсийн хаягдлын  нэгдсэн төлөвлөгөө, хүчиллэг чулуулгийн 
урсацын менежментийн төлөвлөгөө, хаягдал чулуулгын менежментийн төлөвлөгөөг хянамгай 
хэрэгжүүлж, шаардлагатай лабораторийн туршилтуудыг (статик, кинетик туршилт) төслийн янз бүрийн үе 
шатанд тухайн үе шат эхлэхэд болон явцын дунд хийж гүйцэтгэснээр удирдаж болно.)  

4. Ундай голын гольдролыг тохируулахтай хамааралтай III ангиллын аюул ба боломж  

Ундай голын шилжүүлсэн голдрилын далан эвдрэхэд гол ил уурхай урсах ба компанийн нэр хүнд, орон 
нутаг ба оролцогч талуудын итгэлцэл, ургамалжуулах талбай, урсгалын доод хэсэг дэх усны хэмжээнд 
нөлөөлөх аюултай.  
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Энэхүү эрсдлийг баруун ХҮ хаягдлын овоолгыг чанх хойд зүгт одоо байгаа ундай голын голдрилыг 
давуулан сунгах нь шилжүүлсэн голдрилын даланг хүчитгэж байгаа эсэхийг баталгаажуулснаар удирдах 
боломжтой (эрсдлийн бүртгэл үүнийг нэг боломж гэж үзсэн). Шилжүүлсэн голын голдрилын цаадах одоо 
байгаа сувгийн тодорхой хэсгийг ухаж цэрдийн шавраар орлуулна.  

5. Суултын бүстэй хамааралтай III ангиллын аюул  

Эрсдлийн дүн шинжилгээгээр чулуулгийн шилжилтийн бүс ба түүн рүү нэвтрэх олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг илрүүлсэн. Үүнийг хашаа далан зэрэг хяналтыг хэрэгжүүлэх мөн чанд хатуу аюулгүй байдал ба 
харуул хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулснаар удирдах боломжтой. Тасралтгүй хиймэл дагуулын 
хяналт нь чулуулгийн шилжилтийн бүсийн гадаргуугийн хил хязгаар эсвэл уурхайн хүрээний боломжит 
тэлэлттэй хамааралтай эрсдлийн үнэлгээг хангах боломжтой.  

6. Ил уурхайтай хамааралтай III ангиллын аюул  

Эрсдлийн дүн шинжилгээгээр ил уурхайтай холбоотой бий болох дараах 2 аюулыг тодорхойлсон. Үүнд:  

• Ил уурхай руу тасралтгүй хөрсний ус нэвчсэнээр гүехэн уст давхаргын нөөц илэрхий багасах. Энэхүү 
эрсдлийг ил уурхай ба ундай голын хооронд байж болох холболтын нэмэлт загварыг боловсруулан 
үнэлж дүгнэнэ.  

• Ил уурхайн талбай мөн түүн рүү нэвтрэх олон нийтийн аюулгүй байдал. Энэхүү эсрдлийг хашаа, далан 
зэрэг хяналтыг хэрэгжүүлснээр мөн хатуу чанга харуул хамгаалалт болон аюулгүй ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлснээр удирдаж болно.  

7. Ургамалжуулахтай холбоотой III ангиллын аюул  

Нөхөн сэргээлтийн зорилгоор хийх ургамалжуулах туршилт амжилтгүй болсон тохиолдолд нийт уурхайн 
талбай (ялангуяа хоосон чулуулгийн овоолго, хаягдал хадгалах байгууламж) нөхөн сэргээх зорилгод 
сөргөөр нөлөөлөх  аюулыг эрсдлийн дүн шинжилгээгээр тогтоосон. Энэхүү эрсдлийг уурхайн ашиглалтын 
явцын нөхөн сэргээлт хийх, талбайн туршилт хийх, ургамалжуулах болон бусад холбогдох судалгааны 
ажилд орон нутгийн иргэдийг оролцуулан хамтран ажиллах боломжийг судлах замаар удирдах 
боломжтой.  

8. Газрын гадаргын эцсийн хэлбэржилттэй хамааралтай III ангиллын боломж  

Эрсдлийн шинжилгээгээр гадаргын хэлбэржүүлэлтийг хаалтын үе шат хүртэл хүлээнэцаг хугацаанд 
гэхээсээ илүүтэйгээр хаягдал чулуулгийг хуримтлуулах тухайн үед нь уурхайн төлөвлөлтийн үе шаттай 
нэгтгэн шийдэх боломж байгааг олж тогтоосон. Харагдах нөлөөг багасгахын тулд уурхайн ашиглалтын 
хугацааны турш эрдсийн хаягдал хадгалах болон зайлуулах  хувилбарыг үнэлэх шалгууруудын нэгийг 
үзэмж гэж ойлгож болно.   

9. Хүний нөөцтэй хамааралтай III ангиллын аюул  

Эрсдлийн  шинжилгээгээр Хүний нөөцтэй холбоотой дараах гурван аюул байж болохыг тодорхойлсон.:  

• Уурхайн гэнэтийн хаалтын улмаас цомхотголын үйл явц хуулийн шаардлага болон компанийн 
бодлоготой нийцэхгүй байх, мөн өргөн хүрээг хамарсан ажилгүйдэл бий болох, ажилчдын дунд үймээн 
самуун дэгдэх. Үүнийг уурхай гэнэт хаасан нөхцөлд авч үзэх асуудлуудын хүрээнд зохицуулах  арга зам 
боловсруулснаар удирдана.  
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• Уурхайн ашиглалтын явцад сургалт,  чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөрийн талаар мэдлэг мэдээллээр хангах 
ажлыг үр дүнтэй хийж чадаагүйн улмаас эзэмших боломжтой ур чадварыг муу хөгжүүлэх, эсвэл цөөн 
хүнийг хамруулах эрсдэлийг  оролцоо үүсгэх боломжтой. Энэхүү эрсдлийг сургалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулж, хэрэгжүүлж, байнга үнэлгээ хийж, шинэчлэн сайжруулснаар удирдаж болно.  

• Уурхайн хаалтын явцад чухал ажилчдыг алдсанаар уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний бүрэн хэрэгжилтэд 
нөлөөлөх эрсдэл. Энэхүү эрсдлийг ажлын орон тоог багасгах стратеги/хөтөлбөр ба чухал үнэ цэнэтэй 
ажлын байруудыг эртнээс тодорхойлсноор удирдаж болно.  

10. Орон нутагтай хамааралтай III ангиллын аюул ба боломжууд  

Эрсдлийн дүн шинжилгээгээр орон нутагт нөлөөлж болзошгүй дараах 6 аюулыг илрүүлсэн. Үүнд:  

• Орон нутаг ба оролцогч талуудын хүлээлттэй нийцээгүй уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь 
компанийн нэр хүндэд нөлөөлөх, улмаар төрийн бус байгууллага, аймаг, сум, орон нутгийн засаг 
захиргааны зүгээс үл итгэх, эсэргүүцэх байдал үүсгэх эрсдэлтэй. Энэхүү эрсдлийг уурхайн хаалтын 
төлөвлөгөөний хэлэлцүүлгийн явцад бүх оролцогч талуудтай зөвлөлдөж, мэдээллээр хангах замаар мөн  
уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг уурхайн ашиглалтын хугацаанд хэрэгжүлэх үйл ажиллагааны нэг хэсэг 
болох Хамтын ажиллагааны гэрээнд оруулж тусгах байдлаар удирдаж болно.  

• Ханбогд сумын хүн амын тоо буурснаас орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллгаа,  аюулгүй байдлыг 
сахин хамгаалах нөөц үгүй болж, нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдалд 
эрсдэл учирч болзошгүй. Энэхүү эрсдлийг уурхайн ашиглалтын циклийг бүхэлд нь тооцон үзсэний үндсэн 
дээр орон нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын төлөвлөгөө 
боловсруулах, уурхайн хаалтын өмнө ба дараа эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 
үйлчилгээнд төсөв бүрдүүлэх,,  төр засаг үүнтэй холбоотой үүрэг хариуцлагаа биелүүлэх бэлтгэлтэй, 
нөөцтэй эсэхийг магадлах замаар удирдаж болно.  

• Хаалтын хүрээнд аливаа барилга байгууламжийг ашиглалтаас гаргах, нөхөн сэргээлт хийхтэй холбоотой 
түүх, соёлын өв бүхий газрыг хамгаалахад учрах эрсдэл. Энэхүү эрсдлийг одоогийн соёлын өвийг 
илрүүлж тогтоох ба хамгаалах хөтөлбөр, мөн соёлын өвийг хадгалахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 
байдлаар удирдаж болно.  

• Орон нутгийн дэд бүтэц, түүний арчилгаа үйлчилгээний тогтвортой байдалд  эрсдэл учирч болзошгүй. 
Энэхүү эрсдлийг уурхайн хаалтын төлөвлөгөөний хэлэлцүүлгийн явцад бүх оролцогч талуудтай 
зөвлөлдөж, мэдээллээр хангах замаар мөн уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг уурхайн ашиглалтын хугацаанд 
үе дамжих хэрэгжүүлэх Хамтын ажиллагааны гэрээнд оруулж тусгах байдлаар удирдаж болно..  

• Хангалтгүй санхүүжилт, уурхайн ашиглалтын үеийн хариуцлагагүй байдал, уурхайн ашиглалтын 
сүүлийн жилүүдэд бүс нутгийн дэд бүтцийн удирдлага менежменттэй холбоотойгоор бүсийн дэд 
бүтцийн барилга байгууламжид эрсдэл учирч болзошнүй юм. Энэхүү эрсдлийг 5 жилийн шилжилтийн 
төлөвлөгөө ба ОТ уурхайн ашиглалтын хугацаанд үе дамжин хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны гэрээгээр 
дамжууланудирдаж болно.  

• ОТ –н уурхай хаагдмагц орон нутгийн болон бүсийн түвшний бизнесийн хангамжийн сүлжээ хараат 
байдалд орох асуудал. Энэхүү эрсдлийг бусад боломж нөхцөлийн үнэлгээг эртнээс хийх, уурхайгаас 
хамааралгүй боломжит бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих, бизнесүүдэд зөвлөгөө, чиглэл өгөх, замаар 
удирдаж болно.  
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Эрсдэлийн шинжилгээ хийхдээ холбогдох хариуцлагын эрсдлийг тооцохын зэрэгцээ хойч үед үлдээх 
хөрөнгийг (дэд бүтэц, барилга байгууламж, хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүд гэх мэт) шилжүүлэн өгөхтэй 
хамааралтай бусад боломжийг мөн тогтоосон. Энэхүү боломжуудад цаашид төслийн хожмын үе 
шатуудад үнэлгээ хийж үзэх шаардлагатай.  
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18. ЦААШИД ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ СУДАЛГАА 

Уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нэмэлт мэдээллээр хангах, дэмжлэг болох 
судалгааны ажил,  болон тэдгээрийн  сэдвийн жагсаалтыг доор дурдсан. Энэ жагсаалтын сэдвээр 
судалгааг хязгаарлаж болохгүй. 

1. Газрын дээрх байгууламж байгуулах, баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн хашилт 
далан болон овоолго/баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн нөхөн сэргээлтэд 
зориулан ашиглах хүчил үүсгэдэггүй хоосон чулуулгийг татах гол эх үүсвэрийг олж тогтоох, 
баталгаажуулах геохимийн шинжилгээний ажлуудыг цаашид гүйцэтгэж дуусгах 

2. Төслийн талбайд хүчил үүсгэдэггүй чулуулаг/хүчил үүсгэх боломжтой чулуулгуудыг ялгах аргыг 
сайжруулахын тулд захын агуулгыг тогтмол баталгаажуулах  

3. Баяжуулалтын хаягдал болон баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн (нийт) геохимийн 
шинж чанарыг тодорхойлох ажлыг сайжруулахын тулд хаягдлыг төлөөлөх дээжнүүдийн 
геохимийн шинж чанарын үзүүлэлтийн тоог нэмэгдүүлэх  

4. Усны чанарын суурь хэмжилтүүдийг баталгаатай болгох болон одоо хийгдэж байгаа  байгаль 
орчны хяналт-шинжилгээнд хүчиллэг орчинд уусах боломжтой As, Al, Co, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Se 
болон Zn зэрэг элементүүдийг авч үздэг болох  

5. Хаалтын үеийн эцсийн хучилтын зураг тооцоог оновчлох үүднээс баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламж болон хоосон чулуулгийн овоолгуудын хучилтын янз бүрийн хувилбарыг 
судлах (талбайн туршилт хийх,  тоон загварчилал ашиглах) 

6. Баяжуулалтын хаягдлын хурдасжих шинж чанар, хатах хэсгийн хэлбэр дүрс, хэмжээ түүнчлэн 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн багтаамжийн хүчин чадал нь санал болгосон 
зураг тооцоотой нийцэж байгаа эсэхийг шалгахын тулд хээрийн болон лабораторийн 
туршилтын дүнг хооронд нь харьцуулах, усгүйжсэн  баяжуулалтын хаягдлын хурдасжилтыг 
судлах  

7. Гүний хоолойн системийн гадаргын болон гүний уст үеийн хоорондын гидравлик дамжуулах 
чанарыг илүү сайн тодорхойлох, түүнчлэн ил уурхайн малталтыг гүний ус урсаж орох байнгын 
сав болон ус хуралдах бүсийн хязгаар болгон ашиглахын  тулд хээрийн хяналт-шинжилгээний 
мэдээллийг ашиглан тохируулга хийх болон бүсийн гүний усны загвар боловсруулах 

8. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн шүүрэлтийн 3D загвар боловсруулах болон 
хээрийн хяналт-шинжилгээний мэдээлэл (усны чанар болон эксфильтрацийн хэмжээ), 
баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн талбай, Ундай голын систем болон ил уурхайн 
малталтын доорх гүний усны урсгалын системд үзүүлэх магадлал бүхий нөлөөллийг ашиглан ус 
шүүрэлтийн загварт тохируулга хийх. Үүнд мөн баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжаас 
нийт хугацаанд шүүрч гарах усны чанарыг тооцоохын тулд талбай дахь ус болон бодисын 
балансын үнэлгээ хамаарна.  

9. Баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн шүүрсэн усыг хуримтлуулах ба удирдах 
хувилбаруудад үнэлгээ хийх (ил уурхайн малталтын ус хурах бүсэд хуримтлагдаагүй) 

10. Уурхайг хаал үед ил уурхайн малталт дахь нөхцөл ямар байхыг урьдчилан таамаглахын тулд ил 
уурхайд хуримтлагдаж нуур үүсгэх  усны чанар, хэмжээг тодорхойлох загварчиллыг 
боловсуурлах, Ил уурхайн малталтад нуур үүсгэх гадаргын ус нь улирлын чанартай цөөрмийн 
гүехэн давстай усны адил байх боловч энэ төсөөллийн боловсронгуй загварыг цаашид гаргах 
ёстой.   

11. Хаалтын үед далд уурхайн ашигласан хөндийд тогтох усны эцсийн дээд түвшинд үнэлгээ өгөх.  
Загварчилал нь системийн дотуур урсгал үүсэх эсвэл ил уурхайд хуримтлагдах боломжийг 
харуулна. 
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12. Олон жил эсвэл олон арван жил үргэлжлэх түр хаалтын хугацаан дахь уурхайн талбайн усны 
балансад үнэлгээ өгөх  

13. Оюу Толгой төслийн ашиглалтын нийт хугацааны туршид Бор Овоо булагийг шилжүүлэн 
байршуулахад зориулсан хамгийн оновчтой схем болон зохион байгуулалтын хувилбарыг 
судалж, оновчлох 

14. Нутгийн ургамалын үрийн хольц болон хээрийн туршилтын талбайг ашиглан ургамалжуулах 
аргуудад үнэлгээ хийх  

15. Далд уурхайн гадаргуугийн суултын бүс зэрэг төслийн талбай дахь төрөл бүрийн 
байгууламжуудын болон объектуудын физик тогтворжилтыг хянахад ашиглах InSAR 
технологийн (эсвэл уурхайг хаах үед бэлэн байх ижил төстэй технологи) хяналт шинжилгээний 
нарийвчлалын түвшинд үнэлгээ өгөх  

16. Уурхайн хаалтын үед ажиллагсадыг ажлаас чөлөөлөх төлөвлөгөө болон ажиллагсадыг өөр 
ажилд шилжүүлэх хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад мэдээлэл болох олон улсын хүний нөөцийн 
удирдлагын шилдэг туршлагуудыг судлах  

17. Байгууламжуудын хучилтанд зориулан хэрэглэх сайтар шигшиж ялгасан хоосон чулуулгаар 
хангахад бутлуурыг аль болох их хэмжээгээр ашиглах практик боломжоос зайлсхийх зорилгоор 
уурхайгаас гарах хоосон чулуулгийг ялгаж, нуруулдаж хадгалах боломжуудыг (хүчил үүсгэх 
боломжтой чулуулгийн овоолго болон баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн 
ойролцоо) тодорхойлох. Энэ нь хоосон чулуулгийн овоолгууд болон баяжуулалтын хаягдал 
хадгалах байгууламжийг нөхөн сэргээхтэй холбоотой тээврийн зардлыг бууруулахад тустай 
болно. 

18. Талбайг нөхөн сэргээх зардалтай холбоотой болон тээвэрлэлтийн зайг богиносгох бусад 
боломжуудыг олж тогтоох (өөрөөр хэлбэл автотээврийн оронд конвейер ашиглах гэх мэт) 

19. Хучилт хийхэд шаардлагатай материалын тоо хэмжээг бууруулах зорилгоор хээрийн туршилт 
явуулж илүү нимгэн (<1.5 м) хучлага ашиглах үр өгөөжийг судлах. Энэ нь хоосон чулуулгийн 
овоолгууд болон баяжуулалтын хаягдал хадгалах байгууламжийн хучилтын зураг тооцоог 
нарийвчлан боловсруулахтай зэрэгцээ хийгдэх ёстой. 

20. Хаалтын хугацааг (одоогоор энэ хугацааг таван жил гэж тооцоолоод байгаа) богиносгох 
стратегийг судлах, ингэснээр шууд бус зардал буурна. 
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