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1 УДИРТГАЛ 

Энэхүү Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө (БОНУТ) (OT-10-PLN-0003) нь Оюу 
Толгой (ОТ) компаний Эрүүл мэнд, Аюулгүй ажиллагаа, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо 
(ЭМААБОУТ) болон Орон Нутаг, Нийгмийн Хариуцлагын Удирдлагын тогтолцооны (ОННХ УТ) 
салшгүй хэсэг юм. Оюу Толгойн ЭМААБОУТ нь Рио Тинтогийн ЭМААБОЧ-ын Стандартад 
нийцсэн хийгээд уг стандартын бүтцийн дагуу боловсруулсан. Рио Тинтогийн удирдаж буй бүх 
үйл ажиллагаа нь энэ стандартад тавигдах шаардлагад нийцэж байх ёстой бөгөөд тус 
стандартыг ISO 14001-ын бүтцийн дагуу боловсруулсан ба ОТ-ын үйл ажиллагааг энэхүү 
стандартаар баталгаажуулсан.  
 
ОТ-ын Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээнд (БОННҮ) тодорхой нарийвчлан 
тусгасан нөлөөлөл, эрсдлийн тодорхойлолт, үнэлгээг энэхүү БОНУТ-нд тодорхой тусгасан.  Тус 
баримт бичигт байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг ЭМААБО 
УТ болон ОННХ УТ зэрэгт хэрхэн тусгаж оруулсан тухай болон Рио Тинтогийн ЭМААБОЧ-ын 
Стандартад хэрхэн нийцэж буйг тодорхой тайлбарлав.  Монгол улсын хууль эрх зүйн 
шаардлагад нийцүүлэн, үйлдвэрлэлийн олон улсын тэргүүн туршлагын дагуу тус удирдлагын 
тогтолцоог боловсруулсан.  
 
БОНУТ болон бусад удирдлагын тогтолцоо нь ОТ Төслийн бүх үйл ажиллагаа болон уурхайг 
хааж, ашиглалтын хугацааг дуусгахад хийгдэх үйл ажиллагааг хамрана.  

Байгаль орчин, нийгмийн тодорхой асуудал тус бүрд Байгаль Орчин, Нийгмийн эрсдлийг 
зохицуулах менежментийг шат дараалан доорх дараалалын дагуу тодорхойлсон болно: 
 

 БОНУТ: Энэхүү баримт бичигт нь ОТ-ын уурхайн ашиглалтын үе шатанд эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, байгаль орчин, орон нутагт гарч болзшгүй эрсдлийг зохицуулах 
удирдлагын тогтолцоог тодорхойлж байна. 

 Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд: Менежментийн гол хяналтууд болон холбогдох 
менежментийн үйл ажиллагаанууд, стандарт, хяналтыг тодорхойлно. 

 Журам, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, удирдамж болон бодлогын баримт бичгүүд 
(Хэрэгжүүлэх Баримт Бичгүүд): Эдгээр баримт бичгүүдийг ЭМААБО болон орон нутгийн 
гүйцэтгэлийг үр дүнтэй төлөвлөж, хяналт тавихад хэрэглэх бөгөөд ашиглалтын явцад 
менежментийн хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ОТ-ын ажилтны явуулах үйл ажиллагаа, 
хийх ажлыг тус баримт бичгүүдэд нарийвчлан тодорхойлсон болно. 

1.1 БОНУТ-ний Зорилт ба Бүтэц 
 
БОНУТ-нд дараах зүйлийг нарийвчлан тодорхойлж байна: 
 

 Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд болон Хэрэгжилтийн Баримт Бичгүүдийг удирдлагын 
тогтолцоонд хэрхэн тусгаж оруулсан тухай; 

 Төслийн Стандартад нийцэхийн тулд ОТ-ын системүүдэд орох ёстой бүрэлдэхүүн хэсгүүд;  

 Бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь ОТ-ын удирдлагын тогтолцоонуудын хаана нь орсон тухай. 

Ашиглалтын үйл ажиллагааг тодорхойлох, удирдаж зохицуулах арга хэрэгсэл, ОТ-ын ажилчдын 
үүрэг хариуцлага, дагаж мөрдөх ёстой стандартуудын дагуу гүйцэтгэлд мониторинг хийх зэргийг 
холбогдох Удирдлагын төлөвлөгөө, тус төлөвлөгөөтэй холбоотой журмууд болон бусад 
зөвлөмж удирдамж бүхий баримт бичигт тусган баримтжуулсан болно.  ОТ-ын ЭМААБО болон 
ОННХ-ийн удирдлагын тогтолцоонууд нь ОТ-ын ашиглалттай холбоотой бүх үйл ажиллагааг 
хамарч байгаа бөгөөд мөн уурхайг хаах, уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааг зогсоох тухай 
хүртэл багтсан болно.  
 
БОНУТ нь дараах бүтэцтэй:  
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 1-р Бүлэг: Удиртгал 

 2-р Бүлэг: Төслийн Тодорхойлолт 

 3-р Бүлэг: ОТ-ын БОЭМАБ болон ОННХ-ийн Удирдлагын тогтолцоо 

 4-р Бүлэг: Хяналт, Мониторинг, Үнэлгээ болон Аудит Хийх  

 5-р Бүлэг: Тайлагнах ба Мэдэгдэл Хийх 

 6-р Бүлэг: Компанийн Зохион Байгуулалт, Үүрэг Хариуцлага 

 7-р Бүлэг: Сургалт, Мэдлэг & Чадамж. 

 
ОТ-ын ашиглалтын үед хэрэгжүүлэх Байгаль Орчин, Нийгмийн Менежментийн Төлөөвлөгөөнүүд 
болон Хэрэгжүүлэх Баримт Бичгүүдийг Хүснэгт 1-д тодорхой жагсаав.  Хүснэгт 1-д зөвхөн гол 
төлөвлөгөө, баримт бичгүүдийг жагсаасан ба ОТ-ын Удирдлагын тогтолцоонуудыг бүрдүүлж 
буй бүх баримт бичгүүдийн бүрэн жагсаалт биш юм. 

Хүснэгт 1: Байгаль Орчин, Нийгмийн Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд болон баримт бичгүүд  

Удирдлагын төлөвлөгөө 

Баримт 

бичгийн 

дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Агаарын Ялгаруулалтыг 

Зохицуулах Удирдлагын 

төлөвлөгөө 

OT-10-E2-

PLN-0001 

Агаарын Чанарт Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө 

(OT-10-E2-PLN-0002) 

Хог хаягдлын менежментийн  Төвийн Ажиллах 

Журам (OT-10-E7-PRC-0001) 

Газар Хөндөхийг Зөвшөөрөх Журам (OT-10-E9-

PRC-0003) 

Агаарын Чанарын Хяналт (E2) 

Хүлэмжийн Хийн Ялгаруулалт (E4) 

Биотархалтын Удирдлагын 

төлөвлөгөө 

OT-10-E9-

PLN-1001 

Газар Хөндөхийг Зөвшөөрөх Журам (OT-10-E9-

PRC-0003) 

Хууль Бус Зэрлэг Ургамал Болон Ан Амьтны 

Талаар Баримтлах Бодлого (OT-10-E9-PLC-1001) 

(боловсруулалтын үе шатандаа байгаа) 

Зам Болон Өндөр Хүчдэлийн Шонг Шалгах 

Журам (OT-16-PRC-0006) 

Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги 

Нөхөн Сэргээх Журам (OT-10-E9-PRC-0002) 

Өнгөн Хөрсийг Зохицуулах Журам (OT-10-E9-

PRC-0001); 

ОТ-ын Сайтын Замын Хөдөлгөөнийг Зохицуулах 

Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-C3-PRC-0005) 

Орон Нутгийн Иргэдийн 

Эрүүл Мэнд, Аюулгүй 

Байдал, Хамгаалалтын 

Удирдлагын төлөвлөгөө  

OT-10-PLN-

0001 

Газар Хөндөлтийн Зөвшөөрлийн журам (OT-10-

E9-PRC-0003) 
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Удирдлагын төлөвлөгөө 

Баримт 

бичгийн 

дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Гэрээт Гүйцэтгэгчийг 

Зохицуулах Менежментийн 

Хүрээ  

OT-07-PLN-

0001 

Бараа, Үйлчилгээнд Тавигдах ОТ-ын Ерөнхий 

Нөхцөл Шаардлага  

ОТ-ын Ханган Нийлүүлэх Зарчим (PR-00) 

Ханган Нийлүүлэгчийн Чадвар, Мэргэшлийн 

Талаар Баримтлах Бодлого (PR-02) 

Ханган Нийлүүлэгчийн Хамтын Ажиллагааны 

Олон Улсын Стратегийн Бодлого (PR-05) 

Өмнөговийн Ханган Нийлүүлэгчийг Хөгжүүлэх 

Бодлого (PR-06) 

Үндэсний Ханган Нийлүүлэгчийг Хөгжүүлэх 

Бодлого (PR-07) 

ОТ-ын Ханган Нийлүүлэгчийн Ажилтны 

Баримтлах Зарчим (PR-08) 

Холбогдох Менежерүүдэд Зориулсан Гэрээт 

Гүйцэтгэгчдийн Оролцуулах Гарын Авлага (OT-

07-GDL-9007) 

Ханган Нийлүүлэгчдэд Зориулсан Гэрээт 

Гүйцэтгэгчдийн Оролцуулах Гарын Авлага (OT-

07-GDL-9006) 

Соёлын Өвийн 

Удирдлагын төлөвлөгөө  

OT-10-PLN-

0002 

Газар Хөндөлтийн Зөвшөөрлийн Журам (OT-10-

E9-PRC-0003) 

Соёлын Өвийн Удирдлагын тогтолцооны Журмын 

Удирдамж  

Гэнэтийн Осолд Бэлэн 

Байх Ба Хариу Арга 

Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө  

OT-12-PLN-

0011 

Аюултай Бодис Асгарч Гоожиход Авах Арга 

Хэмжээний Журам (OT-10-E5-PRC-0002) 

Осол Эндэгдлийг Зохицуулах Менежментийн 

Үйлдлийн Дараалалын Схем (OT-14-MAP-0002) 

ОТ-ын Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ Авах 

Төлөвлөгөө (ГОХАХТ) 

Аюулыг Тодорхойлох Ба Эрсдлийн 

Менежментийн Журам (OT-03-PRC-0001) 

Редпафын Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ 

Авах Төлөвлөгөө  

Аюултай Материалыг 

Зохицуулах Төлөвлөгөө 

OT-10-E5-

PLN-0001 

Аюултай Материалыг Зохицуулах Менежментийн 

Журам (OT-10-E5-PRC-0001) 

Аюултай Бодисыг Батлах Удирдамж (OT-E5B4-

GDL-0001). 

Осол Эндэгдлийг Зохицуулах Менежментийн 

Журам (OT-14-PRC-0009) 
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Удирдлагын төлөвлөгөө 

Баримт 

бичгийн 

дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Газар Хөндөх Үйл Ажиллагааны Журам (OT-10-

E7-PRC-0003) 

Тэсэлгээний Ажлын Стандарт Журам 

Аюултай Бодис Асгарч Гоожиход Авах Арга 

Хэмжээний Журам (OT-10-E5-PRC-0002) 

Шилжих Хөдөлгөөнийг 

Зохицуулах Удирдлагын 

төлөвлөгөө  

OT-10-PLN-

0004 

Байхгүй 

Хөдөлмөрийн Удирдлагын 

төлөвлөгөө 

OT-10-PLN-

0005 

Ажилд Авах Талаар Баримтлах Бодлого ба 

Журам (2010) 

Ажиллах Тэгш Боломжоор Хангах Бодлого (HR-

05) 

Гүйцэтгэл ба Сахилга Батын Талаар Баримтлах 

Бодлого (HR-43) 

Гомдол ба Шударга Хандах Бодлого (HR-H2.1) 

Гомдол ба Шударга Хандах Журам (HR-10) 

Кеймп Дээр Баримтлах Зан Төлөв, Ёс Зүйн 

Журам; (HR-ST-01) 

Ажлаас Халах Журам (HR-44) 

Ажлын Цагийн Журам (HR-G6.1) 

Газар Ашиглалтын 

Удирдлагын төлөвлөгөө 

OT-10-E9-

PLN-0001 

Өнгөн Хөрсийг Зохицуулах Журам (OT-10-E9-

PRC-0001) 

Нөхөн Сэргээх Журам (OT-10-E9-PRC-0002)  

Газар Хөндөлтийн Зөвшөөрлийн Журам (OT-10-

E9-PRC-0003) 

Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги 

Уурхайг Хаах Төлөвлөгөө 
OT-10-E9-

PLN-0002 

Байхгүй 

Ашигт Малтмалын 

Хаягдлыг Зохицуулах 

Төлөвлөгөө 

OT-10-E8-

PLN-0001 

Өнгөн Хөрсийг Зохицуулах Журам (OT-10-E9-

PCR-0001) 

ХАБ-ын Үйл Ажиллгаа, Засвар Үйлчилгээ, Хянах 

Гарын Авлага (TSF OPS 1) 

Ашигт Малтмалын Хаягдал, Хүчиллэг, Хог 

хаягдлын Менежментийг Хэрэгжүүлэх Төлөвлөгөө  

Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө (OT-10-E10-

PLN-0002) 

Хүчиллэгийг Урьдчилан Тооцох Стандарт (OT-10-

E3-STD-0001) 
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Удирдлагын төлөвлөгөө 

Баримт 

бичгийн 

дугаар 

Хэрэгжүүлэх гол баримт бичгүүд 

Дуу чимээ, чичиргээний  

Удирдлагын төлөвлөгөө  

OT-10-E6-

PLN-0001 

Чимээ Шуугианд Мониторинг Хийх, Хянах Журам 

(OT-08-TMP-0001-E) 

Тэсэлгээний Ажлын Стандарт Журам  

Ашигт Малтмалын Бус 

Хаягдлыг Зохицуулах 

Удирдлагын төлөвлөгөө  

OT-10-E7-

PLN-0001 

Хог Хаягдлыг Цуглуулах Ба Шилжүүлэх Ерөнхий 

Журам (OT-10-E7-PRC-0002) 

Хог хаягдлын менежментийн  Төвийн Ажиллах 

Журам (OT-10-E7-PRC-0001) 

Аюултай Материалыг Зохицуулах Журам (OT-10-

E5-PRC-0001) 

Газар Хөндөх Үйл Ажиллагааны Журам (OT-10-

E7-PRC-0003) 

Нүүлгэн Шилжүүлэх Үйл 

Ажиллагааны Хөтөлбөр 

OT-10-PLN-

0006 

Газар Хөндөлтийн Зөвшөөрлийн Журам (OT-10-

E9-PRC-0003) 

Гомдол ба Шударга Хандах Журам (HR-10) 

Бэлчээрийн Менежментийн Стратеги  

Оролцогч Талуудтай  

Харилцах Төлөвлөгөө
1
 

OT-05-PLN-

0001 

Газар Хөндөлтийн Зөвшөөрлийн Журам (OT-10-

E9-PRC-0003) 

Тээврийг Зохицуулах 

Удирдлагын төлөвлөгөө 

OT-10-C3-

PLN-0001 

Зам Барих Ба Засварлах Журам (OT-10-C3-PRC-

0001) 

Хүнд Тэээврийн Хэрэгсэл Жолоодох Журам (OT-

10-C3-PRC-0002) 

Хөнгөн Тээврийн Хэрэгсэл Жолоодох Журам (OT-

10-C3-PRC-0003) 

Дугуйны Хаймар ба Обудыг Зохицуулах Журам 

(OT-10-C3-PRC-0004) 

ОТ-ын Сайтын Замын Хөдөлгөөнийг Зохицуулах 

Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-C3-PRC-0005) 

Усны Нөөцийн Удирдлагын 

төлөвлөгөө  

OT-10-E10-

PLN-0001 

Усны Мониторинг Хийх Төлөвлөгөө (OT-10-E10-

PLN-0002) 

Усны Ашиглалт Ба Чанарын Хяналтын Стандарт 

(E10) 

 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны менежментийг энэ БОНУТ-д зааснаар ОТ-ын ЭМААБО-ны 
УТ-ээр шууд удирдана. 
 
Удирдлагын төлөвлөгөөө тус бүрийн хэрэгжүүлэх гол үе шатуудыг Хавсралт А-д харуулав. 

                                                      
1
 Талуудын Оролцоог Хангах Төлөвлөгөөнд  Санал Гомдол, Маргааныг Зохицуулах Журам бас орсон 

гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. 



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө 
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2013.09.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
1.0 

 

Хуудас 10, нийт 89 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

1.2 Тавигдах шаардлагууд 
 
ОТ нь байгаль орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны дор дурдсан стандартуудад 
нийцсэн байх ёстой бөгөөд эдгээр стандартуудыг бүгдийг нь хамтад нь “Төслийн Стандартууд” 
гэж нэрлэнэ.  Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд Төслийн Стандартуудыг тодорхойлсон байгаа 
хийгээд дараах эх үүсвэрүүдэд үндэслэсэн: 
 

 Рио Тинто болон ОТ-ын стандартууд, удирдамжууд; 

 1998 оны 1 сарын 22-нд баталж 2001 оны 11 сарын 22-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 
Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний Тухай Монгол Улсын Хууль болон Монгол улсын 
бусад холбогдох хууль, журам; 

 Байгаль Орчны Нөлөөллийн Нарийвчилсан Үнэлгээ (БОННҮ) тус бүрд орсон Төслийн 
барилга байгууламж болон Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөнд зориулан баталсан 
БОННҮ-ий тайланд тусгасан Монгол улсын холбогдох зөвшөөрлийн журамд тавигдах 
нөхцөл шаардлагууд; 

 Монгол улсын Засгийн газар, ОТ ХХК, Торкойз Хилл Хязгаарлагдмал компани болон Рио 
Тинто Олон Улсын Хязгаарлагдмал Холдинг компаниудын хооронд хийгдсэн Хөрөнгө 
Оруулалтын Гэрээ;  

 Энэхүү БОНУТ-ний 1.2.3 Бүлэг-т тодорхойлсон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, нийгмийн бодлого, стандарт болон 
шаардлагууд. 

Үйлдвэрлэлийн Олон Улсын Тэргүүн Туршлагад нийцүүлэн, Төслийн стандартуудыг мөрдөж 
ажиллах зарчмыг ОТ баримтлах бөгөөд -д тодорхойлсон төслийн нөлөөллийг зохицуулах 
байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын тогтолцоогоор дамжуулан үйл ажиллагаагаа удирдан 
явуулах ба мөн Рио Тинто болон ОТ-ын стандартууд болон Монгол улсын холбогдох хууль 
журамд тавигдсан шаардлагад нийцэж ажиллана.  
 

1.2.1 Рио Тинтогийн Стандартууд ба Удирдамж 
 
ОТ-ын удирдлагын тогтолцоонд Рио Тинтогийн стандарт, удирдамжыг хэрэгжүүлнэ.  Энэхүү 
БОНУТ-д тодорхойлсон удирдлагын тогтолцоог Рио Тинтогийн Удирдлагын тогтолцооны 
Стандарт болон Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Иргэдийн Стандартад нийцүүлэн гаргасан. 
 
Рио Тинтогийн стандартад тавигдаж буй шаардлагыг хэрхэн хангаж ажиллахыг тодорхойлохын 
тулд Удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулсан.  Эдгээр Удирдлагын төлөвлөгөөнүүдэд 
тавигдаж буй шаардлага, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд ОТ-ын ажилчдын баримтлах зарчим, 
чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, ажлын удирдамжыг тодорхойлох журам мөн боловсруулж гаргасан. 
 

1.2.2 Монгол улсын хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдах шаардлагууд 
 
Төслийн бүх үйл ажиллагааг хамарсан хэд хэдэн төрлийн БОННҮ бэлтгэн гаргасан.  БОННҮ тус 
бүрт Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм журамд нийцэж ажиллаж байгаа эсэхийг хянах арга 
хэмжээ бүхий Байгаль Орчныг хамгаалах Төлөвлөгөө орсон байгаа. 
 
Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд болон Хэрэгжүүлэх Баримт Бичиг тус бүрд БОХТ-нд тавьсан 
шаардлагууд, Удирдлагын төлөвлөгөөнд тодорхойлсон Монгол улсын холбогдох гол хууль, 
дүрэм журамд тавигдаж буй шаардлагуудыг тусгасан болно. 
 

1.2.3 Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудын зүгээс тавьж буй шаардлагууд  
 
ОТ нь хөрөнгө оруулахын тулд Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллагууд, Экспортын Зээлийн 
Агентлаг, арилжааны банкууд зэрэг төрөл бүрийн олон улсын байгууллагуудаар дамжуулан 
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өрөө санхүүжүүлэхээр хичээж байна (эдгээр байгууллагуудыг хамтад нь энэхүү БОНУТ-нд 
“Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудын Груп” гэж нэрлэсэн болно). 
 
ОТ нь Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудын байгаль орчин, нийгмийн хувьд баримтлах зарчим, 
стандарт болон ялангуяа Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн (ОУСК) Нийгэм, Байгаль Орчны 
Тогтвортой Хөгжлийн Гүйцэтгэлийн Стандарт, Европийн Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны 
(ЕСБХБ) Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд зэрэгт нийцэн ажиллахыг зорьж байна.  
 
Ингэхийн тулд өмнөх бараг 10 жилийн хугацааны байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээний ажлыг нэгтгэсэн БОНҮ-г бэлтгэн гаргасан. Энэхүү нэгтгэсэн БОНҮ нь үнэлгээний 
баримт бичигт хамаарах Монгол Улсын Засгийн Газрын шаардлагад нийцэж байгаа болно. Тус 
нэгтгэсэн БОНҮ нь зарим талаараа өнгөрсөн хугацааг хамарч байгаа хэдий ч  холбогдох хууль 
дүрэм журам болон Санхүүжүүлэгч Байгууллагын Группийн зүгээс тавьж буй стандартуудыг ОТ 
хэрхэн хангаж ажиллахыг тодорхойлсон төслийн олон нийтэд нээлттэй ил тавьж буй баримт 
бичиг юм.  Тус БОНҮ-д тусгасан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг энэ БОНУТ-д бас 
оруулсан бөгөөд тэдгээр арга хэмжээг хэрэгжүүлэх удирдлагын төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх 
баримт бичгийг Санхүүжүүлэгч Байгууллагын Группийн холбогдох стандарт тус бүрт 
хамааруулан тодорхойлсон болно. 

1.3 Төлөвлөгөөний үндсэн хэрэглэгчид  
 
Энэхүү БОНУТ-ыг ОТ-ын ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, оролцогч талуудад зориулан гаргасан 
бөгөөд ОТ-ын ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгмийн 
менежментийн хүрээнд тавигдах шаардлагууд, үндэс суурь, үндсэн чиглэл, байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийг бууруулах  арга хэмжээ болон удирдлагын тогтолцоо, хяналт зэргийг 
тодорхойлсон болно.   
 
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх нарийвчилсан үйл ажиллагаа, 
үйл явцыг ОТ-ын менежментийн мэдээлэлийн системд (мөн Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдэл 
буюу РТБШ гэж бас нэрлэдэг) багтаж буй ЭМААБО болон ОННХ удирдлагын тогтолцоонд 
дэлгэрэнгүй тодорхойлсон.  Тусгай буюу сүүлийн үеийн мэдээлэлийг РТБШ-д багтаж буй 
холбогдох стандарт, төлөвлөгөө, журмаас авна. 
 
Энэхүү БОНУТ нь олон нийтэд нээлттэйгээр ОТ-ын цахим хуудаст (www.ot.mn) тавигдах болно. 

2 ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 

2.1 Ерөнхий тойм 
 
ОТ зэс/алт олборлох төсөл нь Монгол улсын Өмнийн Говийн бүсэд орших Өмнөговь аймагт

2
  

байрлах бөгөөд ОТ ХХК уг төслийн ажлыг гүйцэтгэж байна.  Уг орд нь нийслэл Улаанбаатар 
хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 550 км, Монгол- Хятадын хилээс хойш 80 км зайтай оршино. Уг 
төслийн ордыг ил болон далд уурхайн арга техникийг хослуулан олборлох бөгөөд өдөрт 100 
килотон баяжмал боловсруулж гаргана.  ОТ нь баяжмалыг нэмэгдүүлэх боломжыг судалж 
байгаа бөгөөд баяжмалыг нэмэгдүүлэх төслийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил цаашид 
хийгдэж болзошгүй юм. 
 
ОТ-д хийсэн 1990-ээд оны хайгуулын ажлын дараа уурхайн сайтыг барих барилгын ажил 2007 
онд эхэлсэн.  2009 оны 10 сард ОТ ХХК (уг Төслийг хэрэгжүүлэгч), Айванхоу Майнз ХК (ОТ-ын 
гол хувьцаа эзэмшигч ба одоогийн Торкойз Хилл Ресурсис) болон Рио Тинто Олон Улсын 
Хязгаарлагдмал Холдинг (одоогоор Айванхоугийн хувьцааны хөрөнгийн 51% эзэмшиж байгаа) 

                                                      
2
 Монгол улсад аймаг нь засаг захиргааны анхны түвшний нэгж юм. Тус улс нь одоогоор 23 аймагтай. 

http://www.ot.mn/
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компаниуд нь Монгол Улсын Засгийн Газартай Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ хийснээр Монгол 
улсын Засгийн Газар  ОТ-ийн энгийн хувьцааны 34%-ийг эзэмшиж буй бөгөөд тодорхой 
хугацааны дараа хувьцаа эзэмшлээ 16% хувиар нэмэгдүүлэх боломжтой юм.   

2.2 Уурхайн ашиглалт 
 
Оюу Толгойн орд нь зэс, алт, молибден агуулсан хэд хэдэн ордоос бүрдэх ба ил болон далд 
уурхайн арга техникийг хослуулан олборлоно. Ордуудыг Өмнөд Оюу орд болон Хюго Даммит 
орд гэж нэрлэж байна.   
 
Эдгээр ордууд нь одоогоор батлагдсан тооцоогоор 40 тэрбум фунт зэс, 20 сая унц алтны 
нөөцтэй гэж тогтоогдсон ба цааш дахиад 40 тэрбум фунт зэс, 25 сая унц алтны боломжит 
нөөцтэй гэж үзэж байна.    
 
ОТ төсөл нь эхний ээлжинд Өмнөд Оюу Ордод зэс-алтны ил уурхай барьж ашиглалтанд 
оруулах бөгөөд Хойд Хюго ордны өргөгдсөн хэсэгт блокчлон олборлох уурхайн ашиглалт бүхий 
далд уурхай барих ажил дөрвөн жилийн хугацаанд явагдаж дууссаны дараа далд уурхайн 
олборлолт эхэлнэ (Зураг 1-эс харна уу). 

Зураг 1: Хүдрийн биетийн дүрс зураг 

 
 
Ил уурхай нь энгийн ачааны машин болон экскаваторын ажиллагаатай өдөрт 24 цаг 12 цагийн 
хоёр ээлжээр ажиллана.  Далд уурхай ашиглалтанд орж эхэлснээр ил уурхай үндсэндээ эн 
тэргүүнд тавигдахгүй ба уурхайн тоног төхөөрөмжийг чөлөөлж зөвхөн баяжмалын хүдрийн 
түүхий эдийн хэмжээг нэмж дүүргэхэд ашиглах бөгөөд шаардлагатай үед багасгасан 
хэмжээгээр ажилуулна. 
 
Далд уурхай нь блокчлон олборлох аргаар явагдах бөгөөд энэхүү олборлолтын арга нь өртөг 
зардал багатай, хаягдал шороо чулуу бага гаргахаас гадна их хэмжээний хүдрийн биед 
олборлолт хийх боломжтой гэж тооцож байна. 
 
Төслийн боловсруулалтын процессийн загварыг уламжлалт бутлуур болон флотацын арга 
технологи, батлагдсан тоног төхөөрөмж дээр үндэслэн гаргасан.  Процессийн технологи нь 
хатуу хүдрийн биетийг овоолж бутлах гол бутлуур, хайрганы бутлууртай SAG  болон бөмбөлөг 
бутлуур,   хатуу флотац, баяжмалыг дахин бутлах бутлуур болон хоёр үе шат бүхий 
цэвэрлэгээнээс тус тус бүрдэж байна.  Зэс, алт агуулсан эцсийн баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд 
үлдсэн хатуу, хаягдал шаарыг  хаягдал хураах байгууламжид шилжүүлнэ. Баяжмалын анхны 
загварыг жилд 35 сая тонн (өдөрт 100,000 тонн) хүдэр боловсруулахаар төлөвлөн гаргасан.  
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Шүүсэн баяжмалыг уутлаад Гашуун Сухайт/Хятадын Гангкимадао хилрүү тээвэрлэнэ. 

2.3 Төслийн үндсэн бүрэлдэхүүн 
 
Суурилуулсан үндсэн байгууламжид өдөрт 100 килотон боловсруулалт гаргахад бэлэн уурхайн 
ашиглалт, олборлолтонд шаардлагатай үйлдвэрүүд болох ил уурхай, баяжуулалт, болон бусад 
дэд бүтцийн байгууламжууд багтана.  Хойд Хюгогийн Далд Уурхайг ажилуулахын тулд Босоо 
Ам #1, Босоо Ам #2 уурхайн дээрх копёр, уурхайн ам малтаж гаргах болон 12 км урт хажуу 
талын байгууламж зэргийг барьж дуусгаад байна. 
  
2012 оны эцсээр дараах гол үе шатны ажлыг хийж гүйцэтгэж дуусгав: 
 

 Далд Уурхайн ордыг бүрхэж байгаа хүдэр болон чулуулгийн хөрсийг хуулах ажлыг 2012 
оны 2-р улиралд хийж дуусгасан. 2-р улиралын сүүлчээр хүдэр олборлох ажил эхэлснээр 
2012 оны 3-р улиралын эцэст нийтдээ 5.2 сая тонн хүдэр овоолоод байна.  Үүнээс 65,000 
тонн нь 2012 оны 3-р улиралд гол бутлуураар дамжин хатуу хүдэр агуулах байгууламжид 
хүргэгдээд байна; 

 2012 оны 3-р улиралд гол бутлуур, хуурай замын туузан дамжуурга, хатуулаг хүдрийн 
овоолгын тойрог зэргийг ашиглалтанд оруулахаас өмнөх бэлтгэл ажил хийгдэж дууссанаар 
2012 оны 7 сард бутлуурт анхны хүдрийг шилжүүлсэн; 

 2012 оны эцсээр өдөрт 100 килотон баяжуулах баяжуулалтын үйлдвэр барих ажил 99%-тай 
гүйцэтгэгдэж ашиглалтанд орсон. Тус үйлдвэрийг Уул Уурхайн Яамны Сайд албан ёсоор 
2012 оны 12 сард нээсэн;  

 Босоо Ам #2-ын уурхай дээрх копёр болон дагалдах барилгуудыг барьж дуусгасан бөгөөд 
тус ам нь 2012 оны эцсээр 600 метрийн гүнд өөрөө доош суусан. 

Доорх хүснэгтэнд одоогийн байдлаар суурилуулж дууссан дэд бүтцийн байгууламжыг 

хураангуйлсан. 

 

Одоогийн байдлаар суурилуулсан дэд бүтэц  

220 кВ-ын дэд 
станцууд   

 Төв дэд станц  

 Баяжуулалтын дэд станц  

 Босоо Амны байгууламжын дэд станц  

Зам болон тээврийн 
байгууламжууд 

 Дотоод замууд 

 ОТ-ын зам болон хойд төв хаалганы харуулын байр 

 Баяжуулалтын ложистикийн байгууламж 

 Уурхайн сайтаас Монгол-Хятадын хоёр талын хэлэлцээр 

бүхий худалдааны хил болох Гашуун Сухайт/Гангкимоадо    

Онгоцны буудал  Бүсийн онгоцны буудал 

Ажлын болон 
барилгын кеймпүүд  

 ОТ болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ажилчдын байр  

Засварын 
байгууламжууд 

 Говь засварын цогцолбор  

 Ил уурхайн ачааны машины засварын цех  

 Хөнгөн тэрэгний засварын цех  
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Одоогийн байдлаар суурилуулсан дэд бүтэц  

Захиргаа   Захиргааны байр 

 Уурхайн төв хатаах байгууламж 

 Төвийн дулааны станц  

 Эрүүл мэндийн төв 

 Гал команд 

 Үндсэн менежментийн төв  

Төслийн усны 
байгууламж  

 Ус цэвэрлэх болон буцалгах үйлдвэр 

 Байнгын хаягдал усны байгууламж  

 Сайтын 19 худаг 

 Түүхий усны гүний худгийн байгууламж  

Хянах өрөө  Баяжуулах, далд уурхай, ил уурхай, цахилгаан станц, үндсэн 

дэд станц зэрэг таван хянах өрөө  

Ажлын агуулах  8,100м² зориулалтын байгууламж 

Барилгын агуулах  8,100м² зориулалтын байгууламж 

Хог хаягдал 
зохицуулах 
байгууламж 

 Хог хаягдлын газар 

 Шүлтлэгийн нүхнүүд  

 Шатаагч 

Түлш агуулах  Хөнгөн тэрэгний шингэн шатахуун болон түлшний агуулах 

(100кЛ; 800кЛ) 

 Уурхайн тээврийн хэрэгслийн паркны түлшний агуулах 

(2,800кЛ) 

 Дизел цахилгаан станцын агуулах (200кЛ) 

Зуурмагны 
үйлдвэрүүд 

 3 зуурмагны үйлдвэр (цагт 60м³, цагт 240м³, цагт 40м³) 

Өндөр хүчдэл 
дамжуулах шугам 

 Хятад улсын Өвөр Монголын Баянхангайгаас Төслийн сайт 

хүртэлх өндөр хүчдэл дамжуулах шугам   

 
2013 оны 1 сарын байдлаар Төслийн үлдсэн барилгын ажилд Далд Уурхайн Хойд Хюгогийн  
лифт буюу цахилгаан шатыг дуусгах ажил орж байгаа ба мөн далд уурхайн үйл ажиллагаа 
өргөжсөнөөр 100 килотон олборлож гаргах ашиглалтын үйл ажиллагааг дэмжихтэй холбоотой 
баяжуулалтын үйлдвэрт хийгдэх зарим өөрчлөлтүүд болон дэд бүтцэд дараах ажил багтаж 
байна:  
 

 Босоо Ам # 2-ын үлдсэн хэсгийг малтах; 

 Босоо Ам # 3-5-ын уурхайн амыг малтаж барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх; 

 Далд уурхайн бутлуур болон хүдэр боловсруулах систем; 

 Босоо Ам # 2 болон # 3-ыг хатуулаг хүдрийн овоолготой холбох гадаргын туузан 
дамжуурга; 

 Хойд Хюгогийн Лифт 1-ийн хүдрийн биетийн газар доорх хажуу талыг барих; 
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 Блокчлон олборлох дэд бүтцийн барилгын ажил;  

 Хойд Хюго Лифт 1 далд уурхайг барих ажлыг дэмжихтэй холбоотой газрын гадарга дээрх 
дэд бүтэц. 

Цаашид өргөжүүлэх хөтөлбөртэй холбоотойгоор 3x150 мВ хүчин чадал бүхий нүүрсээр 
галладаг Төслийн Цахилгаан Станц барих болон баяжуулалтын үйлдвэрийн хүчин чадлыг 
өдөрт 160 килотон болтол нэмэгдүүлэх талаар ОТ одоогоор тооцож байгаа хэдий ч бодитой 
шийдвэр одоохондоо гаргаагүй байна. 

2.4 Уурхайг хаах санхүүгийн баталгаа 
 
Уурхайг хаахтай холбогдон гарах зардлыг Рио Тинтогийн Уурхайг Хаах Стандартад нийцүүлэн 
тооцож гаргана.  ОТ нь Төслийг явуулж байх хугацаанд уурхайг хаахтай холбоотой гарах 
зардлыг тооцож байгаа бөгөөд жил бүр тооцоог нэгтгэсэн байдлаар гаргана.  Ингэснээр тухайн 
нэгтгэж хуримтлуулсан зардлын тооцоо нь уурхайг хаахад төлөвлөсөн зардалтай нийцэж 
байгаа эсэхийг нягталж шалгах боломжтой юм. Уурхайг түр зуур хаах буюу урьдчилан 
төлөвлөөгүй нөхцөлд хаах тохиолдолд хийгдэх засварын ажлын төлөвлөгөө, журмыг ОТ 
боловсруулан гаргаж холбогдох зардлыг ОТ нь өөрийн бэлэн мөнгөний нөөц болон мөнгөн 
гүйлгээнээс гаргах тал дээр Монголын холбогдох хууль эрх баригчидтай харилцан тохиролцох 
болно. 
 
Төслийн санхүүгийн мэдэгдэлд тайлагнаснаар уурхайг хаах зардлын тооцоог тухайн хийгдэж 
буй дэд бүтцийн барилга байгууламжийн өөрчлөлт, ирэх жилийн инфляц, валютын ханшны 
зөрүү, шинэчлэгдсэн буюу шинэ хууль эрх зүйн шаардлагууд зэрэгтэй холбоотой гарах нөлөөг 
тусган жил бүр шинэчлэх болно.  Уурхайг хаахтай холбоотой гарах зардлыг тооцох журам нь 
уурхай хаасны дараа гарах тухайн тооцоолсон зардал нь хэр бодитой гарсан эсэх хийгээд 
тусгах ёстой үр нөлөөг хэр бодитой тусгаж байгаа буюу тусгасан эсэхийг хянаж нягтлах болно.  
 
Нөхөн сэргээх ажил барилгын үе шатанд тогтмол хийгдэж байгаа хийгээд Байгаль Орчин, 
Ногоон Хөгжлийн Яамтай зөвшилцсөн Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөний хүрээнд жил 
бүр төлөвлөж, төсөвлөж, холбогдох зөвшөөрлийг олгож байна.  Тогтмол хийх нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг уурхайн ашиглалтын төлөвлөгөө болон төсөвт үндэслэн хийгдэж байгаа бөгөөд жил бүр 
төлөвлөж, төсөвлөж, холбогдох зөвшөөрлийг авах буюу олгож байна. 
  
Уурхайг төлөвлөсний дагуу бүрмөсөн хаах болон урьдчилан төлөвлөөгүй нөхцөлд хаахад гарах 
зардлыг санхүүжүүлэх тал дээр ОТ-ын баримталж буй чиг хандлагыг дараах байдлаар 
нарийвчлан дэлгэрэнгүй тайлбарлав: 
 

2.4.1 Уурхайг бүрмөсөн хаахад гарах зардал  
 
Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагаа дууссаны дараа уурхайг бүрмөсөн хаахтай холбоотой 
гарах зардлыг тооцох болон зохицуулах менежментийн тал дээр ОТ нь дараах чиг хандлагыг 
баримталж байна. Үүнд: 

 ОТ-ын тайлан баланст уурхайг хаахад гарах зардлыг тохирох даатгалын урьдчилсан 
нөхцөл бүхий Олон Улсын Санхүүгийн Тайлангийн Стандартын дагуу тодорхойлж гаргана. 

 уурхайг хаахтай холбоотой Монгол улсын холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдаж буй 
байгаль орчны дараах шаардлагад нийцсэн байх: 

o Монгол Улсын Ашигт Малтмалын Хуулийн (2006) 37-р зүйлд уурхайн лиценз 
эзэмшигчдийн уурхайг хаахтай холбоотой хийх нөхөн сэргээлт, түүнийг зохицуулах 
менежментийн үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байна. Тэрхүү үүрэг хариуцлагад 
Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөний  (БОХТ) дагуу уурхайн нөхөн сэргээх 
төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлага багтаж байна. БОХТ нь уурхайг ашигласны 
дараа тухайн газрыг хүссэн зориулалтаар ашиглахын тулд битүүлж дүүргэх, тэгшлэх, 
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ургамалжуулах зэрэг нөхөн сэргээлтийн ажлууд болон байгаль орчны нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээг тодорхой тусгасан байх ёстой ба энэ нь Монголын холбогдох 
эрх баригчид, эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан байх ёстой. 

o Ашигт Малтмалын Хуулиар мөн уурхайн лиценз эзэмшигч нь байгаль орчныг 
хамгаалах тухайн жилийн төсвийнхөө 50% хувьтай тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг Байгаль 
Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яамны нээсэн банкны тусгай дансанд байршуулахыг 
шаардаж байна. Хэрэв тухайн уурхайн лизенз эзэмжшигч байгаль орчныг нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг бүрэн гүйцэт хэрэгжүүлж чадахгүйд хүрвэл Яам тус байршуулсан 
байгаль орчныг хамгаалах мөнгөн хөрөнгийг нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах ба 
шаардлагатай нэмэлт зардлыг уурхайн лиценз эзэмшигч хариуцна.  Хэрэв тухайн 
лиценз эзэмшигч нь БОХТ-д заасан үүрэг хариуцлагаа бүрэн гүйцэтгэж мөрдвөл 
тухайн байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг лизенз эзэмшигчид буцаан олгоно.   

 Уурхайг хаах төлөвлөгөө, төсөв, зардлыг жил бүр хянах, мониторинг хийх, шинэчлэх тал 

дээр баримтлах ОТ-ын үүрэг хариуцлага (“Уурхай Хаах Жилийн Үнэлгээ”). Уурхайг Хаах 

Жилийн Үнэлгээнд (i) уурхайг хаахаар тооцож буй он, сар, өдөр (“Уурхайг Хаах Он, Сар, 

Өдөр”), (ii) уурхайг хаахад гарах зардлын тооцоонд орсон өөрчлөлт (“Уурхайг Хаахад Гарах 

Зардал”), (iii) доор дурдсаны дагуу үнэлгээ хийсэн өдрөөс эхлэн ОТ нь Уурхайг Хаахад 

Гарах Зардлын дагуу мөнгөн хөрөнгө хадгалж эхлэнэ (“Уурхайг Хаах Зардлыг 

Санхүүжүүлэх Хуримтлалын Он, Сар, Өдөр”). 

o Уурхайг Хаах Зардлыг Санхүүжүүлэх Хуримтлалын Он, Сар, Өдөр нь (i) Уурхайг Хаах 
Өдрөөс 7 жилийн өмнө байх ба (ii) уурхайг хаах зардлыг санхүүжүүлэх мөнгөн 
гүйлгээний   нийлбэр дүнг ОТ урьдчилан тооцох өдрөөс эхлэн Уурхай Хаах Өдөр 
тооцож гаргах ба гарсан дүн нь Уурхай Хаахад Гарах Зардалтай тэнцэж байх ёстой. 

o Уурхайг Хаах Зардлыг Санхүүжүүлэх Хуримтлалын Он, Сар, Өдрөөс эхлэн ОТ нь 
мөнгөн хуримтлалыг хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааны төлбөр төлөхөөс илүү эн 
тэргүүнд тавих ба уурхайг хаахад гарах зардлыг санхүүжүүлэх нөөцийн тооцоо нь 
Уурхайг Хаахад Гарах Зардалтай тэнцүү хэмжээний жилийн хуримтлалыг Уурхайг 
Хаах Өдрөөр тооцон хийнэ (уурхайг хаахад гарах зардлыг санхүүжүүлэх нөөцийн 
тооцоо нь байршуулах мөнгөн хөрөнгийн хүүг бас тодорхойлж тооцож гаргасан байна). 
Хэрэв тухайн жил мөнгөн гүйлгээ нь шаардагдах жилийн хуримтлалыг бий болгоход 
хангалттай хүрэлцэхгүй тохиолдолд  дараагийн жилд нь нөхөх болно. Мөнгөн 
хуримтлал нь мөн Уурхайг Хаах Өдөр өөрчлөгдвөл гарах аливаа өөрчлөлтийг тухай 
бүр нь тусгаж  тооцно. 

2.5 Уурхайг түр зуур/ урьдчилан төлөвлөөгүй нөхцөлд хаахад гарах зардал 
 
Хэрэв уурхайг урьдчилан төлөвлөөгүй нөхцөлд хаах шаардлагатай болвол тухайн хүлээн 
зөвшөөрсөн нөхөн сэргээлт, арчилгаа, засвар хийх дэг журамд ОТ нь нийцэж ажиллах үүрэгтэй.  
Санхүүгийн хувьд нөхөн сэргээлт, засвар үйлчилгээ хийх болон уурхайг хаахтай холбоотой 
гарах бүх зардлыг санхүүжүүлэх хангалттай мөнгөн хөрөнгө ОТ-д байх ёстой ба үүнийг мөн ОТ-
ын борлогдох боломжтой хөрөнгийг зарж борлуулсан орлогыг оролцуулан гаргах болно.  
Уурхайг урьдчилан төлөвлөөгүй нөхцөлд хаах тохиолдолд шаардлагатай арчилгаа, нөхөн 
сэргээлт, засвар, уурхайг хаахад гарах зардлыг бусад зардлаас илүү эн тэргүүнд тавих тал дээр 
ОТ анхаарлаа хандуулна. 
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3 ОТ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦОО 

ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ нь Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны Стандартын 
бүтцийн дагуу боловсруулагдсан ба уг стандартад нийцсэн хийгээд мөн ISO 14001 (Байгаль 
Орчин), OHSAS 18001 болон AS/NZs 4801 (Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал), ISO 9001 (Чанар) 
зэрэг олон улсын стандартууд болон өөр бусад дүйцэхүйц олон улсын стандартад нийцсэн 
болно. 
 
ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ нь үйл ажиллагааны хувьд ОННХ-ийн УТ-тэй холбогдож байгаа юм. 

3.1 Хамрах хүрээ 
 
ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ нь ОТ-ын явуулж буй болон ОТ-ын өмнөөс хийж гүйцэтгэж буй уул 
уурхай, хүдрийн баяжуулалт, болон уурхайн бусад үйл ажиллагаатай холбоотой үйл явц болон 
системд хамаарна.  
 
ЭМААБО-ны УТ-ийн хамрах хүрээний хувьд мөн ОТ-ийн явуулж буй болон ОТ-ын өмнөөс 
гүйцэтгэж буй уул уурхайн бус төсөлд хамаарах ба үүнд ОТ-ын өөрийн зориулалтаар буюу аль 
эсвэл хөндлөнгийн этгээдийн  менежментийн зориулалтаар  (засгийн газрын захиргааны 
зориулалтын үйл ажиллагаа, сургалтын байгууллага, гэрээт гүйцэтгэгч, орон нутгийн 
байгууллага гэх мэт ) ОТ-ын барьж буй барилга байгууламж бас орно.  
 
Энэхүү хамрах хүрээнд нэмж оруулах цаашдын төлөвлөгөө, барилга байгууламж, өргөтгөл 
зэрэг өөрчлөлтүүд нь ЭМААБО-ны УТ-д нийцсэн байх ёстой ба Өөрчлөлтийг Зохицуулах 
Менежментийн Журам-ын дагуу (OT-11-PRC-0001) хянаж үзсэний дараа оруулна. 

3.2 Бүтэц 
 
ЭМААБО-ны УТ-ийн бүтцийг доорх Зураг 2-д харуулсаны дагуу 17 үндсэн хэсэг бүхий дөрвөн үе 
шаттай системээс  бүрдсэн тасралтгүй сайжруулах циклэд үндэслэн боловсруулсан.  
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Зураг 2: ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны үе шат болон 17 үндсэн хэсэг 

 
Зургийн тайлбар: 
Leadership commitment & resources-Удирдан манлайлах үүрэг хариуцлага ба нөөц бололцоо  

1. Plan- Төлөвлөх 
2. Do- Хэрэгжүүлэх 
3. Check- Шалгах 
4. Review – Дүгнэх 

 
ЭМААБО-ны УТ-ийн хэсэг тус бүрийг доор хураангуйлан тодорхойлов. 

3.3 1-р хэсэг: Бодлого 
 
Байгууллагын ЭМААБО-ны гол зорилго, үйл ажиллагааг тодорхойлсон ЭМААБО-ны бодлогыг 
ОТ баримталдаг.  ЭМААБО-ны бодлогыг Компаний Ерөнхий Захирал жил бүр хянаж баталдаг 
ба бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид, ханган нийлүүлэгчид, ОТ-д ажиллаж байгаа зочид 
төлөөлөгчдийн баримтлах гол шаардлагыг тус бодлогод тодорхой тусгасан байдаг  .   
 
ЭМААБО-ны бодлого нь ОТ-ын порталд тавигдсан байгаа ба хэвлэмэлээр Улаанбаатар болон 
сайтын оффист тодорхой харагдахуйц дэлгэн гаргаж тавьсан байгаа. Хүсвэл олон нийтэд 
гаргаж өгч болох бөгөөд мөн ОТ-ын цахим хуудаст (www.ot.mn)- тавигдсан байгаа.  

http://www.ot.mn)-/
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3.4 2-р Хэсэг: Хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагууд 
 
ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ-ийг дараах холбогдох хууль эрх зүйн, стандартад нийцүүлэн 
боловсруулсан: 

 Монгол Улсын Засгийн Газраас үндэсний хэмжээнд болон аймаг орон нутгийн хэмжээнд 
батлан гаргасан хууль эрх зүйн дүрэм, журмууд; 

 Олон Улсын Гэрээ Хэлэлцээрүүд болон Протоколууд; 

 Олон Улсын Стандартын Байгууллагын (ОУСБ) стандартууд ISO 9001, ISO 14001; 

 Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Үнэлгээний Цувралууд (OHSAS) 18001; 

 Европийн Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд;  

 Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн (ОУСК) Гүйцэтгэлийн Стандартууд; 

 Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн Стандартууд: Бидний Ажиллах Арга Барил; 
болон Рио Тинтогийн Стандартууд (Ус, Биологийн олон янз байдал, Орон Нутгийн 
стандартууд).  
 

ЭМААБО-ны Хууль Эрх Зүйн болон Бусад Үүрэг Хариуцлагын Бүртгэлд(OT-02-RGS-0001) ОТ-
ын явуулж буй үйл ажиллагаанд хамаарах хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг 
тодорхойлсон болно.  Гэрээт гүйцэтгэгчид мөн ОТ-ын Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг зохицуулах 
Удирдлагын тогтолцооны хүрээнд гүйцэтгэж буй ажилд хамаарах хууль эрх зүйн болон бусад 
шаардлагуудыг тодорхойлон гаргаж ирэх шаардлагатай. 
 
ЭМААБО-ны Хууль Эрх Зүйн болон Бусад Үүрэг Хариуцлагын Бүртгэл (OT-02-RGS-0001) 
ЭМААБО-ны Хэлтэс боловсруулсан гаргасан бөгөөд тодорхой хугацаанд бэлтгэж биелэлтийг нь 
хянадаг.  Тус зарчим нь ОТ-ын Порталд байгаа бөгөөд тавигдаж буй шаардлагууд нь ЭМААБО-
ны журам, төлөвлөгөөнд тусгагдсан. 
 
Үл нийцэж буй буюу уг зарчмыг зөрчсөн нөхцөл буюу тийм нөхцөл үүсэх хандлагатай байвал 
илрүүлж ЭМААБО-ны Хэлтэс нь Рио Тинтогийн Бизнесийн Шийдлийн хүрээнд Осол Зөрчлийг 
Зохицуулах Журмын (OT-14-PRC-0009) дагуу засах буюу урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авна. Хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдаж буй шаардлагуудыг биелүүлж байгаа эсэх, 
шаардлагатай эрх зөвшөөрлүүд хүчин төгөлдөр байгаа эсэх, тайлан, бүртгэлийг тогтмол хөтөлж 
байгаа эсэхийг хянах үүрэг хариуцлагыг ЭМААБО-ны Хууль Эрх Зүйн болон Бусад Үүрэг 
Хариуцлагын Бүртгэлд (OT-02-RGS-0001) тодорхой заасан болно. 
 
ОТ-ын дагаж мөрдөх шаардлагатай хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагуудыг Хавсралт В-д 
нарийвчлан тодорхойлсон.  

3.5 3-р Хэсэг:  Аюулыг таних ба эрсдлийн менежмент  
 
ОТ-ын эрсдлийн менежмент нь дахин давтагдах процес бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд 
ашиглалтын ахлах боловсон хүчин, ажилчид, эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагааны төлөөлөгчид, 
ЭМААБО-ны мэргэжилтнүүдийг хамарна.  
 
ОТ-ын Аюулыг Тодорхойлох Ба Эрсдлийн Менежментийн Журамд (OT-03-PRC-0001-E) ОТ нь 
байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг цогц байдлаар авч үзнэ гэж заасан болно.  
 
Төлөвлөсөн, шинээр хийж эхэлж буй буюу төлөвлөгөөнд нь өөрчлөлт оруулсан зэрэг ОТ-ын бүх 
үйл ажиллагаа нь Рио Тинтогийн Аюул Болон Эрсдлийн Менежментийн Ажлын Циклэд 
тавигдаж буй шаардлагад нийцсэн хэлбэрээр явагдах ёстой.  Ямар нэгэн аюул илэрвэл тухайн 
эрсдлийн нөхцөл, шинж чанар, хамрах хүрээнээс шалтгаалан эрсдлийн үнэлгээ хийх болно.  
Дараах үнэлгээний аргыг хэрэглэн эрсдлийн үнэлгээ хийнэ.  
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1-р Түвшин – Ажлын өмнөх аюулын үнэлгээ (Хийгдэх ажил / явуулах үйл ажиллагаанд 
үндэслэн хийнэ)  
 
Ажлын өмнөх аюулын үнэлгээг (Түвшин 1) нь ажилд үндэслэн хийх үнэлгээ бөгөөд нэг хүн буюу 
аль эсвэл багахан хэмжээний баг өдөр тутмын ажлын хүрээнд хийж явуулах ба бүх ажилчид 
ажлаа хийж гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө тус үнэлгээг хийх ёстой. 

 
Дараах аргыг хэрэглэж эрсдлийн үнэлгээ хийнэ: 
 

 Шинэ ажил буюу ажлын чиг үүрэгт өөрчлөлт орсон тохиолдолд тухайн ажлыг хийж 
гүйцэтгэж эхлэхээс өмнө тус ажлын энгийн үйлдэлтэй холбоотой аюул, эрсдэл байгаа 
эсэхийг TRACK аргаар үнэлгээ хийнэ (OT-2-PRC-0003-д тодорхой заасны дагуу). 

 TRACK хийсний дараа тухайн илэрсэн аюулд хангалттай хяналт тавихгүй байгаа бол 
ажлын аюулд анализ хийх (JHA) аргыг хэрэглэн эрсдлийн үнэлгээ хийнэ  (OT-2-PRC-0005-д 
тодорхой заасны дагуу). 
 

2-р Түвшин – Чанарын эрсдлийн үнэлгээ  
 
Чанарын эрсдлийн үнэлгээг (2-р түвшин) ажлын байр буюу аль эсвэл тухайн аюул эрсдэлд 
өртөх   хэсэгт эрсдлийн үнэлгээ хийхэд 5x5 эрсдлийн матриц (OT-03-COM-0009/10-E-HSE 
Эрсдлийн Матриц A4/Хэтэвчний Карт) ашиглан хийх ба ажлын байр тус бүрд хийж гүйцэтгэх 
ёстой бөгөөд эрсдлийн ерөнхий бүртгэлд бүртгэн баримтжуулах ёстой.  Аюул болон хяналт 
ижил хэмжээнд байгаа нөхцөлд эдгээрийг газар тус бүрд салгаж хуваарилж жагсааснаас 
илүүтэй хамтад нийлүүлэн ангилах нь  оновчтой юм.  
 
3-р Түвшин – Тоон аргын эрсдлийн үнэлгээ 
 
3-р Түвшинд илүү өндөр түвшний үнэлгээний арга (тоон дата моделууд) болон мэргэжлийн 
техник шинжээчийн дүгнэлт ашиглан үнэлгээ хийнэ.  Энэ түвшний үнэлгээг 2–р түвшний 
чанарын үнэлгээгээр ноцтой (IV ангилал) гэж ангилагдсан бүх төрлийн эрсдэлд хийнэ. 
 
Гол арга техникт: 
 

 Хагас тоон эрсдлийн үнэлгээ (SQRA); 

 Аюулгүй Ажиллагааны Судалгаа Шинжилгээ; 

 Процессийн аюулгүй ажиллагааны хяналт; 

 Үйл ажиллагаа явагдаж буй барилгад хийх үнэлгээ  
 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг Рио Тинтогийн Аюулыг Тодорхойлох Ба Эрсдлийн Үнэлгээний 
Удирдамж-ийн тэмдэглэлээс авна уу.  
 
Эрсдлийн Үнэлгээний Форумаар аюулыг байнга тогтмол олж тогтоох, эрсдлийн үнэлгээ хийх, 
шаардлагатай хянах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцэнэ.  Эрсдлийг 
тодорхойлсноор Эрсдлийг Тодорхойлох Болон Эрсдлийн Үнэлгээний Бүртгэл-д оруулахын 
зэрэгцээ тухайн осол эндэгдлийн чиг хандлага, аудитаар илрүүлсэн ноцтой дүгнэлтүүд, орон 
нутгийн иргэдийн санал гомдол, хууль эрх зүйн болон бусад тавигдах шаардлагууд, бизнесийн 
ерөнхий шаардлагуудыг зөрчсөн нөхцөл тохиолдол зэргийг мөн тус бүртгэлд тэмдэглэн 
оруулна.  
 
Хянах арга хэмжээ нь ОТ-ын менежменттэй болон өөр гадны менежменттэй ажлын байранд 
тогтмол болон тогтмол бус хийгдэж буй бүх үйл ажиллагааг хамрах бөгөөд ОТ нь эрсдлийг 
бууруулах, нөхөн орлуулах, тусгаарлах, эргономек, захиргааны, хувийн хамгаалах хэрэгсэл гэх 
мэт   эрсдлийн менежментийн бүх үйл ажиллагаанд хяналтыг шат дараалан явуулах болно.  
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3.6 4-р Хэсэг: ЭМААБО-ны үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө  
 
ОТ-ын ЭМААБО-ны үйл ажиллагааг Сайжруулах Төлөвлөгөө нь зорилго, зорилт, 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулах, зорилго, зорилтдоо хүрэх 
процесийг хянах, хувь хүний ЭМААБО-ны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, багийн ахлагч болон 
багийнхантай хийх албан ёстны уулзалт, ЭМААБО-ны үйл ажиллагааг дээд зэргийн онцгой 
гүйцэтгэсэн тохиолдолд урамшуулах хөтөлбөр зэргийг хамарсан динамик процес юм. 
 
ОТ нь ЭМААБО-ны Бодлогод нийцсэн, хэмжиж болохуйц, тодорхой баримтжуулсан ЭМААБО-
ны зорилго, зорилтыг боловсруулж гаргасан.  Зорилго, зорилтууд нь мөн Рио Тинто групийн 
ЭМААБО-ны зорилго, зорилтод нийцэж байгаа юм. ЭМААБО-ны зорилго, зорилтыг дараах 
баримт бичигт дурдсан: 
 

 ОТ-ын 2-5 жилийн стратеги зорилго, төлөвлөгөө; 

 Хэсэг, хэлтэс, хув хүний гүйцэтгэлийг тодорхойлох гол үзүүлэлтүүд; 

 Хувь хүний гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. 

 

Үнэлгээгээр ЭМААБО-ны ноцтой эрсдэл болон тавигдаж буй шаардлагыг (БОННҮ-д заасан 
үүрэг хариуцлага) зөрчсөн тохиолдол илэрвэл байгууллага, баг, хувь хүнд зориулсан ЭМААБО-
ны зорилго, зорилтыг  тодорхойлоход авч үзнэ.  Удирдлагууд хувь хүний, багийн, байгууллагын 
ЭМААБО-ны зорилго, зорилт нь Зорилго Зорилтыг Төлөвлөх Журамд (OT-04-PRC-0003) нийцэж 
байгаа эсэхийг хянана.  Зорилго, зорилтыг тодорхойлох, жилийн менежментийн хөтөлбөрүүдийг 
нэгтгэх хариуцлагыг ЭМААБО-ны Хэлтэс болон Компаний Ерөнхий Захирал хариуцна. Явцыг нь 
ЭМААБО-ны Хэлтсийн Хорооны Хурлаар хянаж баримтжуулах бөгөөд хоёр жилд нэг удаа хийх 
Гүйцэтгэлийг Тодорхойлох Ерөнхий Үзүүлэлтийг Хянах ажлын хүрээнд тус хурлыг Компаний 
Ерөнхий Захирал санаачилж, удирдан явуулна. 
 
ОТ нь БОННҮ-д нийцүүлэн байгаль орчны эрсдэл, нөлөөлөлийг Байгаль Орчны удирдлагын 
Төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэх замаар удирдан явуулна. Үүнд дараах төлөвлөгөөнүүд орно: 
 

 Агаар ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө  

 Дуу шуугиан, чичиргээний удирдлагын төлөвлөгөө 

 Химийн аюултай бодисын удирдлагын төлөвлөгөө 

 Эрдэст хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

 Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

 Усны нөөцийн удирдлагын төлөвлөгөө 

 Газар ашиглалтын удирдлагын төлөвлөгөө 

 Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө 

 Биологийн олон янз байдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

 Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөө 

 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 
 

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны эрсдлийг Рио Тинтогийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны гүйцэтгэлийн стандартад нийцүүлэн ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ-ийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй ажиллагааны үндсэн чиглэл, журмаар зохицуулна. 
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3.7  5-р Хэсэг: Байгууллагын нөөц, үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл 
 
Төсөл нь ЭМААБО-ны шаардлагыг хангаж байгаа эсэх, ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид үүрэг 
хариуцлагаа биелүүлж, холбогдох мэдээлэлийг засгийн газрыг эрх баригчид болон эрх бүхий 
байгууллага, санхүүжүүлэгч байгууллага болон бусад оролцогч талуудад мэдээлж байгаа 
эсэхийг тогтмол хянахад санхүүгийн, техникийн болон материаллаг нөөцийг удирдлага 
менежментийн зүгээс хангалттай гаргах болно. 
 
ОТ-ын ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн ЭМААБО-ны зүгээс хүлээх үүрэг хариуцлагыг OT-
05-PRC-0001-д тодорхойлсон болно.  Тодорхой хэсэг болон ноцтой эрсдэлд хүлээх хариуцлагыг 
холбогдох журам, ажилчдын ажлын чиг үүрэг, ажилтны хувийн төлөвлөгөө зэрэгт тодорхой зааж 
оруулсан.  Орон нутгийн хууль эрх зүйн хувьд тодорхой чиг үүрэг хүлээж буй бүх ажилчдыг 
ажилд томилохдоо үүрэг хариуцлагыг нь бичгээр нарийвчлан тодорхойлно.  Тусгай сертификат 
шаардлагатай бол тус томилогдсон хувь хүн зохих мэргэжлийн байгууллагад хандах буюу 
сертификатын шалгуурыг давахад компаний зүгээс туслалцаа үзүүлэх болно. 
 
ЭМААБО-ны Мэргэжилтний үүрэг ба хөндлөнгийн дэмжлэг туслалцаа 
 
ОТ нь ЭМААБО-ны УТ-ыг хэрэгжүүлэхэд хүчин чармайлтаа зориулах ЭМААБО-ны Хэлтэстэй.  
ЭМААБО-ны Хэлтэст ЭМААБО-ны тусгай мэдлэг мэргэшилтэй хүн байхгүй тохиолдолд ОТ нь 
ЭМААБО-ны тухайн мэргэжлийн мэргэжилтэн буюу зөвлөхийг Рио Тинтогийн дэмжлэг болон 
гадны гэрээт гүйцэтгэгчээр дамжуулан авах болно. 
 
ЭМААБО-ны Хороо  
 
ЭМААБО-ны Хороо нь олон талт үйл ажиллагаатай багууд өөр өөрийн ажлын хөтөлбөртэй 
уялдаа холбоотойгоор ЭМААБО-ны хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлээр 
хангах зориулалттай.  ЭМААБО-ны Хорооны Хурлаар ЭМААБО-той холбоотой дараах асуудлыг 
хэлэлцэнэ:  

 тоон үзүүлэлт болон гаргасан санаачлагуудыг батлах; 

 гүйцэтгэлийг хянах; 

 шийдвэр гаргах; 

 асуудлыг хянан хэлэлцэх бас сайжруулах санал дэвшүүлэх;  

 ЭМААБО-ны гол мэдээлэлийг мэдээлэх.  

 

Зураг 3-т ЭМААБО-ны Хорооны бүтэц, хурлын агуулга, давтамжыг тодорхойлон харуулав. 
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Зураг 3: ЭМААБО-ны Хорооны Бүтэц 

 
 
Чиг үүргийн тодорхойлолт  
 
Чиг үүргийн тодорхойлолт нь үүрэгт албан тушаал тус бүрд тавигдах шаардлага болон 
ЭМААБО-ны го үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.  Чиг үүргээс шалтгаалан тухайн ажилтан нь 
ерөнхий болон ЭМААБО-ны тусгай үүрэг хариуцлагыг давхар хариуцаж болно. ЭМААБО-ны 
тусгай үүрэг хариуцлага нь чиг үүргийн тодорхойлолтонд тодорхойлогдсон ба ЭМААБО-ны 
ерөнхий үүрэг хариуцлагыг дараах хэлбэрээр ажилтан болон гэрээт гүйцэтгэгчид хүлээлгэнэ: 

 ОТ-ын алсын хараа, эрхэм зорилго, Бидний Ажиллах Арга Зам; 

 ОТ-ын ЭМААБО болон бусад ажлын бодлого; 

 амь аврах дүрэм, Аюулгүй ажиллагааны Зайлшгүй Шаардлагатай Зарчим;  

 анхан шатны танилцах сургалт буюу бусад сургалтууд; 

 ажил эхлэхээс өмнөх багийн уулзалт. 

 

ЭМААБО-ны Ерөнхий Үүрэг Хариуцлага 
 
ОТ-ын ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийн хүлээх ЭМААБО-ны ерөнхий үүрэг хариуцлагыг 
OT-05-PRC-0001 Байгууллагын Нөөц, Хариуцлага олон ОТ-ын хувь хүний ЭМААБО-ны 
төлөвлөгөө, журамд тодорхойлсон. 
 
Систем Болон Эрсдлийн Менежментийн ЭМААБО-ны Менежер нь ОТ-ын тэргүүн удирдлагын 
томилсон менежментийн төлөөлөл бөгөөд ЭМААБО-ны УТ-ийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүгийн, технологийн, байгууллагын үүрэг хариуцлага байгаа эсэхийг хянаж зохицуулна. 
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3.8 6-р Хэсэг: Сургалт, ур чадвар, мэдлэг мэргэшил  
 
Ажилчид нь өөрийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хүрээнд эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль 
орчин, орон нутгийн талыг хангаж ажиллахад шаардагдах мэдлэг, чадварыг олгох сургалт 
явуулна.  Сургалтанд тавигдах шаардлагыг OT-06-PRC-0001-д тодорхой заасан.  Дараах 
үндсэн гол сургалтуудыг явуулна:  
 

 ОТ-ын Танилцах Хөтөлбөрийн хүрээнд бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчдэд зориулсан 
ЭМААБО-ны ерөнхий сургалт; 

 ажлын үйл ажиллагаа нь онцгой нөхцөлд буюу аюултай нөхцөлд ажиллах ажилчид, гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд тусгай мэргэшлийн сургалт явуулна;  

 ОТ-ын жилийн Сургалт Хөгжлийн Хөтөлбөрт ЭМААБО-ны ноцтой эрсдэлтэй ажлыг хийж 
гүйцэтгэхэд шаардагдах чадамжыг тодорхойлсон болно;  

 сургалтын бүртгэл мэдээлэлийг РТБШ-д оруулах ба холбогдох мэргэшлийг ажилтны 
хувийн файлд оруулна.  

3.9 7-р Хэсэг: Ханган нийлүүлэгч, гэрээт гүйцэтгэгчийн менежмент 
 
Тоног төхөөрөмж, материал, ажил үйлчилгээ зэргийг ханган нийлүүлэхдээ Төслийн 
Стандартуудад нийцэж буй эсэхийг хянахын тулд Гэрээт Гүйцэтгэгчийг Оролцуулах Процесийг 
хэрэгжүүлнэ.  Гэрээт Гүйцэтгэгчийг Оролцуулах Процесс нь Рио Тинтогийн бүх бизнесийн 
групууд зайлшгүй мөрдөх Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны Стандартад нийцүүлэн ханган нийлүүлэгч 
болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохицуулах менежментийн чиг хандлагыг тодорхойлно.  Гэрээт 
гүйцэтгэгчийн менежмент нь дараах үйл ажиллагааг явуулна: 

 ханган нийлүүлэгчийг ОТ-ын батлагдсан ханган нийлүүлэгчдийн жагсаалтанд оруулахаас 
өмнө тухайн ханган нийлүүлэгч нь ОТ-ын ЭМААБО-ны болон бусад шаардлагад нийцсэн 
материал, тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлж байгаа эсэхийг хянахын тулд үнэлгээ хийнэ;  

 батлагдсан ханган нийлүүлэгчдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг РТБШ-д оруулж Хангамжийн 
Хэлтэс оруулсан мэдээллийг тогтмол шинэчилж байна; 

 бүх гэрээт гүйцэтгэгчдийн хувьд гэрээтэй холбоотой Гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулах 
процесийг үр дүнтэй явуулах үүрэг хариуцлага бүхий менежер тухайн газарт байх ёстой;  

 ямар нэгэн гэрээт ажлыг эхлэхээс өмнө бүх гэрээт гүйцэтгэгчид нь багаж, тоног төхөөрөмж 
нь аюулгүй нөхцөлд байгаа эсэхийг шалгах ёстой.  

 
Тухайн газарт гэрээт ажил эхлэхээс өмнө ОТ нь газар Хөндөх Зөвшөөрлийн журмаа хэрэгжүүлж 
эхлэнэ.  Газар Хөндөх зөвшөөрлийн журамд ОТ-оос шууд явуулах буюу аль эсвэл гэрээт 
гүйцэтгэгчдийн явуулах бүх үйл ажиллагааг зохицуулах, нөлөөлөлийг бууруулах арга хэмжээг 
тодорхойлсон.  Газар хөндөх Зөвшөөрлийн Журмыг хэрэгжүүлснээр менежментийн хяналт, 
ажлын техник үндэслэлтэй холбоотой гарсан үр дүнг гэрээт ажил тус бүрийн ажлын хамрах 
хүрээг боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдэх ЭМААБО-ны эрсдлийн үнэлгээнд тусгаж оруулна.  
Гэрээт гүйцэтгэгчид нь ажлын хамрах хүрээнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд ОТ-ын уурхайн 
лизензэт газрын дотор буюу аль эсвэл лицензэт газраас гадуур хийгдэх газар хөндөх бүх үйл 
ажиллагаанд ОТ-ын Байгаль Орчны Хэлтсээс нэмэлт Газар Хөндөх Зөвшөөрөл авах хүсэлтээ 
гаргах шаардлагатай.  ГХЗ-ийн Журмын дагуу газар хөндөхөөс өмнө тухайн газарт үзлэг 
шалгалт явуулж Газар Хөндөхөөс Өмнөх Үзлэг Шалгалтын Тайлан гаргах ба уг тайланд 
шаардлагатай ажлын зааврыг тодорхойлсон байна.  
 
Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Сонгон Шалгаруулах Үндсэн Чиглэлийн дагуу Төслийн байгаль орчин, 
нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагад нийцсэн нөөцтэй эсэх дээр нь үндэслэж гэрээт 
гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулна; ханган нийлүүлэх процессийн хүрээнд тендерт оролцож 
буй байгууллагуудад ОТ-ын зүгээс тавьж буй шаардлагууд, Төслийн Стандартууд, ОТ-ын зүгээс 
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явуулах аудит, гүйцэтгэлийг хянахад тавигдах шаардлагуудын талаар мэдээлэл агуулсан 
ЭМААБО-ны багц өгнө. Гэрээт гүйцэтгэгчид аудит хийх шаардлагуудыг тухайн гэрээ тус бүрд 
зааж оруулсан байх ба гэрээт гүйцэтгэгчдийн явуулж буй үйл ажиллагаанд ОТ-оос тогтмол 
ажлын байрны үзлэг шалгалт хийнэ. 
 
Гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохицуулах гол үе шатууд болон үйл явц  
 
ОТ нь гэрээт гүйцэтгэгчдийг дараах гол үе шатаар оролцуулж гэрээт ажлыг нь зохицуулна: 

 мэргэшил ба нөөц; 

 төлөвлөгөө ба бэлтгэл; 

 дайчилгаа; 

 ажлаа удирдах;  

 гэрээт ажлыг шалгаж хаах. 

 

Эдгээр үе шат тус бүрд хийгдэх ажлыг Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Зохицуулах Менежерүүдэд 
Зориулсан Гарын Авлагад (OT-07-GDL-9007) тодорхой заасан болно.  Хүснэгт 2-т үе шат бүрд 
хийгдэх гол үйл явцыг хураангуйлав. 
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Хүснэгт 2: Ханган нийлүүлэлт болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохицуулах менежментийн гол үе шатууд ба үйл ажиллагаа 

 Мэргэшил & Нөөц  Төлөвлөгөө & Бэлтгэл Дайчилгаа Ажлаа удирдах  Гэрээт ажлыг 
шалгаж хаах 

Үйл 
ажиллагаа 

 Захиалга худалдаж авах 

 Ажлын хамрах хүрээг 
боловсруулах (АХХ) 

 Өмнөх мэргэшил  

 АХХ-г тендерт оролцогч 
байгууллагуудад олгох 

 Тендерийг үнэлэх 

 Сонгон шалгаруулах 
зөвлөмж 

 Гэрээ хийх 

 Захиалга худалдаж авах 

 АХХ-д хариу өгөх  

 Ажилтны жагсаалт, тоног 
төхөөрөмж, багаж 
хэрэгсдийн жагсаалт 
гаргаж өгөх 

 Зохих мэргэшил, лиценз 
олгох, сургалт явуулах  

 Ажилчдын эрүүл мэндийн 
үзлэг  

 ЭМААБО-ны Удирдлагын 
төлөвлөгөө 

 Гэрээт ажил эхлэхээс 
өмнөх хурал, зөвлөгөөн  

 Тухайн сайтруу 
тээврийн хэрэгсэл, 
багаж хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмж 
үзлэгт оруулахаар 
явуулах  

 Ажилчдыг 
сургалтанд 
хамруулах  

 Гэнэтийн ослын үед 
холбоо барих ахлах 
даамал болон 
компаний 
мэдээлэлийг өгөх  

 Ажлын зөвшөөрлийг 
хянах 

 Ажилчдыг хянаж 
зааварчилгаа өгөх  

 Ажлын цаг болон 
гадаа ажиллах цагийг 
бүртгэж хянах 

 Ажил эхлэхээс өмнө 
хийх хурлыг явуулах 

 Ажил аюулгүй 
явагдаж байгаа 
эсэхийг хянах 

 Тогтмол харилцах  

 Ажил 
гүйцэтгэлийн 
талаар санал 
хүсэлт өгөх  

 

Ажлын 
арга 
техник ба 
тоног 
төхөөрөмж 

 Захиалгын маягт хуудас 
худалдаж авах  

 АХХ боловсруулах 

 Эрсдлийн үнэлгээ 
(шаардлагатай) 

 АХХ 

 ЭМААБО-ны багц  

 ЭМААБО-ны Удирдлагын 
төлөвлөгөөний Удирдамж  

 Ажилчид, тоног 
төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслийн жагсаалтын 
үлгэр загвар  

 Тоног төхөөрөмж 
болон багаж 
хэрэгслийн 
жагсаалт  

 Тоног төхөөрөмж 
болон багаж 
хэрэгслийг шалгах 
хуудас 

 ЭМААБО-ны 
Удирдлагын 
төлөвлөгөөний 

 Ажлын Стандарт 
Журам  

 TRACK болон ААНҮ 
(Ажлын Аюултай 
Нөхцлийн Үнэлгээ)  

 Ажлын зөвшөөрлийн 
систем 

 Ажлыг хаах 
шалгах хуудас 
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 Мэргэшил & Нөөц  Төлөвлөгөө & Бэлтгэл Дайчилгаа Ажлаа удирдах  Гэрээт ажлыг 
шалгаж хаах 

шалгах хуудас  

Ажлын 
арга 
техникээ 
өөрчлөх 

 Гэрээний Менежментийн 
(ГМ) сургалт 

 

 Гэрээт гүйцэтгэгчдэд 
зориулсан ГМ-ийн сургалт  

 Ажил эхлэхээс өмнөх 
хурал зөвлөгөөнийг 
явуулах зааварчилгаа 
өгөх   

 ГМ-ийн сургалт  Ажлын байран дээрх 
сургалт  

 Ахлах даамлын 
сургалт 

 Гүйцэтгэлийн онооны 
карт  

 ГМ-ийн сургалт 

Ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Зохицуулах Менежментийн Үндсэн Чиглэлд (OT-07-PLN-9007) тодорхойлов.
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3.10 8-р Хэсэг: Баримт бичгийн хяналт 
 
ЭМААБО-ны УТ бүх тавигдаж буй шаардлагыг дагаж мөрдөх заавар журам боловсруулан 
гаргасан.  Баримтжуулах систем нь ЭМААБО-ны Бодлого, ЭМААБО-ны Удирдлагын 
тогтолцооны гарын Авлага, Удирдлагын төлөвлөгөө ба Журам, Аюулгүй ажиллах Журам, 
бөглөх маягт хуудас болон шалгах хуудаснаас бүрдэнэ.  Эдгээр бүх баримт бичиг нь 
Баримтжуулах болон Баримт Бичгийн Хяналтын Журмын (OT-08-PRC-0001) дагуу хянагдсан ба 
ОТ-ын порталаас татаж авах боломжтой. ОТ-ын порталд зөвхөн ОТ-ын дотоод ажилчид болон 
гэрээт гүйцэтгэгчид ОТ-ын дотоод сүлжээгээр нэвтэрч орно.  Баримт бичигт тухайн баримт 
бичгийг эзэмшигч өөрчлөлт оруулах ба тус баримт бичиг нь ОТ-ын порталд тавигдсан эсэхийг 
баримт бичгийн эзэмшигч өөрөө хариуцна.  Гол баримт бичгүүд болон баримт бичгийн 
категорийг доор хураангуйлав. 
 
ОТ-ын ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны Гарын Авлага  
 
ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны Гарын Авлагад ОТ-ын удирдаж буй ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд хэрэгжүүлэх ЭМААБО-ны УТ-ийн элэментүүдийг хураангуйлсан болно.  ЭМААБО-
ны УТ-ийг хэрэгжүүлснээр Төслийн ЭМААБО-ны хүрээнд тавигдах дараах шаардлагад нийцэх 
болно: 
 

 Засгийн Газраас баталсан хууль эрх зүйн шаардлага; 

 Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн Стандартууд; 

 Бидний Ажиллах Арга Барил:  Бидний бизнес явуулах олон улсын зарчим; 

 Олон Улсын Стандартын Байгууллага (ISO) 9001; ISO 14001; 

 Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагааны Үнэлгээний Цуврал (OHSAS) 18001; 

 Европийн Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХ) Гүйцэтгэлийн Шаардлага; 

 Олон Улсын Санхүүгийн Коорпорацийн (ОУСК) Гүйцэтгэлийн Стандартууд.  

 
От-ын ЭМААБО-ны Стандартууд 
 
Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны стандартуудыг ОТ-ын ЭМААБО-ны стандартад тохируулан 
өөрчилсөн.  Эдгээр стандартуудад Рио Тинтогийн удирдаж буй бүх үйл ажиллагаанд зайлшгүй 
дагаж мөрдөх ЭМААБО-ны хамгийн наад захын тавигдах шаардлагуудыг заасан бөгөөд Рио 
Тинто Групийн ЭМААБО-ны эрсдэлд ихээхэн чухал ач холбогдолтой гэж үзэж буй ЭМААБО-ны 
хэсэг тус бүрээр нь салгаж ангилсан. 
 
Удирдлагын төлөвлөгөө ба Журам 
 
Төслийн ЭМААБО-ны шаардлагыг хангахад хэрэглэх журам, удирдлагын төлөвлөгөө 
боловсруулж гаргах хэрэгтэй ба ингэснээр өндөр эсрдэлтэй ОТ-ын ашиглалтын үйл ажиллагааг 
явуулах болон байгууллагын бүтцийг бий болгохтой холбоотой зааварчилгаагаар хангаж байгаа 
юм.  Илүү нарийн төвөгтэй гэж үзэж буй ЭМААБО-ны зарим үйл ажиллагааг үр ашигтай 
зохицуулах удирдлагын төлөвлөгөө болон журамтай байж болно.  
 
Ажлын Стандарт Журам (АСЖ) 
 
Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчин, орон нутагт ноцтой эрсдэлтэй ажил тус бүр нь 
тухайн ажлын дараалал, ЭМААБО-ны ноцтой эрсдэлтэй ажлыг удирдах менежментийн гол 
хяналт зэргийг тодорхойлсон тусгай ААЖ-тай байна. Эдгээр зааварчилгааг тухайн ажлыг 
хариуцах хэлтэс удирдан зохицуулах ба одоогийн хувилбар нь ОТ-ын порталд тавих болон 
хэрэглэхээ больсон бүх баримт бичгийг цахим баримт бичгийн удирдлагын тогтолцооноос тэр 
дор нь хасах ажлыг тухайн хэлтэс хариуцна. 
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3.11 9-р хэсэг: Мэдээлэл харилцаа холбоо, зөвлөгөө авах тогтолцоо 
 
Харилцаа Холбоо Ба Зөвлөгөөний Журам (OT-09-PRC-0001) нь ОТ-д идэвхтэй явагдаж буй 
ЭМААБО-ны дотоод болон гадаад харилцаа холбооны гол үйл явцыг тодорхойлно. ЭМААБО-
ийн чиглэлээр тогтмол явуулдаг бүх чуулга уулзалтуудын эн тэргүүнд хэлэлцэх асуудал нь 
аюулгүй ажиллагааны үүрэг хариуцлага юм.  ОТ-д болох ЭМААБО-ний талаар хэлэлцэх чуулга 
уулзалтууд нь дараах асуудлыг хэлэлцэнэ: 
 

 ЭМААБО-ны баримт бичгийг боловсруулж хянахад салбар тус бүрийн ажилчдыг 
хамруулах. Баримт Бичиг, Дата, Бүртгэл Тэмдэглэлийг Хянах Журамд (OT-09-PRC-0001) 
мөн шийдвэр гаргах болон үйл ажиллагааны журмыг боловсруулж гаргахад оролцох 
ажилтан тус бүрийн үүргийг тодорхой заасан байна;  

 ажлын байрны ЭМААБО-ны менежментэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд байгууллагын 
дотоод болон гадны оролцогч талуудтай зөвлөлдөх.– Өөрчлөлтийг Зохицуулах 
Менежментийн Журамд (OT-11-PRC-0001) байгууллагын дотор өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд ажилчдын үүрэг хариуцлагыг тодорхой заасан; 

 ЭМААБО-ны Хорооны хурлын төлөөлөл;  

 ЭМААБО-ны харилцаа холбооны хүрээнд нэг нэгэнтэйгээ харилцах; 

 Бүх ажлын хэсэгт зориулсан ЭМААБО-ны Хорооны тогтмол хурал; 

 Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Хариуцлагын Хэлтэс болон Хэвлэл Мэдээлэлийн Харилцааны 
Хэлтэстэй зөвлөсний үндсэн дээр ЭМААБО болон орон нутагтай холбоотой асуудлын 
талаар сонирогч гадны байгууллагууд болон нөлөөлөлд өртсөн талуудтай харилцах, санал 
хүсэлтэнд нь хариу өгөх, тухайн харилцаа холбоог баримтжуулах;  

 Аливаа гарсан осол эндэгдлийг Монголын зохих хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн 
холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад мэдэгдэж тайлагнах нөхцөл, журам. 

 
ЭМААБО-ны агуулгыг бусад үйл ажиллагаанд үндэслэсэн харилцаа холбооны чуулга уулзалтын 
хүрээнд дараах хэлбэрээр хэлэлцэнэ: 

 ээлжийн өмнөх буюу бусад товлосон багийн хурал; 

 ажилчид болон шууд удирдлага бүхий дарга нарын хоорондын хоёр жилд нэг удаа хийх 
ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ; 

 долоо хоногийн ажлын санал солилцох хурал; 

 Орон Нутаг, Корпорацийн Харилцааны Хэлтсээс эрхлэн гаргасан хэвлэл товхимол; 

 ОТ-ын дотоод сүлжээний интранет, SharePoint, Рио Тинтогийн Портал форум;  

 Ажлын байрны самбараар дамжуулан харилцах. 
 
ЭМААБО-ны Хоорооны Хурал 
 
Хууль эрх зүйн болон байгууллагын хүрээнд тавигдах шаардлагыг биелүүлэхийн тулд 
ЭМААБО-ны Хорооны байнгын хурлыг бүх ажлын хэсгүүдтэй чуулга уулзалт хэлбэрээр зохион 
байгуулж тус хорооны бодлого, зорилт, ЭМААБО-той холбоотой асуудлыг удирдах, хэрэгжүүлэх 
үйл явцыг хянах, ЭМААБО-ны асуудлын талаар харилцах зарчмыг тодорхойлно.   
 
Орон Нутаг, Нийгмийн Гүйцэтгэл ба Засгийн Газартай Харилцах Харилцаа  
 
Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Хариуцлагын Хэлтсийн Ерөнхий Менежер орон нутгийн иргэдтэй ОТ-
ын амжилт, үйл ажиллагааны талаар зөвлөх, ЭМААБО-ны асуудлаар олон нийтийн мэдлэгийг 
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дээшлүүлэх зорилготой орон нутгийн иргэдтэй зөвлөх хөтөлбөрийг баталж гаргана.  Сонирхогч 
болон нөлөөлөлд өртсөн олон нийтээс  ирсэн санал гомдлыг тэмдэглэн бүртгэж боломжтой бол 
санал гомдлын хариуг тус хувь хүн буюу олон нийтэд шууд өгнө. 

OT-09-PRC-0001 Харилцаа Холбоо Ба Зөвлөгөөн журамд заасны дагуу БХНХ-ийн Хэлтсийн 
Ерөнхий Менежер буюу Гүйцэтгэх Захирал нь ЭМААБО-той холбоотой асуудал, гэнэтийн осол, 
онцгой нөхцөл байдлын талаар хэвлэл мэдээлэл, засгийн газрын холбогдох хэлтэстэй харилцах 
ажлыг хариуцна. 

Гэнэтийн Осол Ба Бизнесийн Хөрвөх Чадвар болон менежментийн процесийн дагуу Гэнэтийн 
осол буюу онцгой нөхцөл гарсан тохиолдолд Гүйцэтгэх Захирал,  БХНХ-ийн Хэлтсийн Ерөнхий 
Менежер оролцогч талуудтай харилцах ажлыг хариуцна. 

3.12 10-р хэсэг: Үйл ажиллагааны хяналт 
 
ЭМААБО-ны бүх төрлийн аюул, нөлөөлөлд өртөх бүх газруудыг ЭМААБО-ны эрсдлийн бүртгэлд 
тодорхойлсон байгаа.  Эдгээр тодорхойлсон эрсдэлтэй холбоотой бүх үйл ажиллагааг 
баримтжуулан, ААЖ-аар хянана.  Тухайн газарт гарч болзошгүй эрсдэлд хяналт тавьж 
ажиллахыг дарга удирдлагууд хариуцна. Дарга удирдлагууд мөн хариуцаж буй газартаа ААж-ыг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 
 
Ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид холбогдох үйл ажиллагааны хяналтын дагуу ажлаа хийж 
гүйцэтгэх үүрэгтэй.  Үйл ажиллагааны хяналт нь эрсдлийг хянах, арга хэмжээ авах 
шаардлагатай бүх үйл ажиллагаанд хамаарна.  Үүнд дараах үйл ажиллагаанууд орно: 
 

 үйл ажиллагаа явуулж буй газартаа эрсдлийн үнэлгээ хийх (Хэсэг 3-ыг харна уу: Аюулыг 
Тодорхойлох ба Эрсдлийн Менежмент); 

 ОТ-ын бодлого, зорилтоос хазайсан нөхцөл байдлыг хянах журам гаргаж мөрдөх; 

 эрсдлийн талаар ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид мэдээлэх ба тэд холбогдох журмын 
талаар сургалт, мэдээлэл авсан эсэхийг хянаж шалгах; 

 зөв журмыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянахын тулд ЭМААБО-ны талаар харилцаа 
холбоо явуулах; 

 тухайн процес, баримтжуулалтыг дахин үнэлэх, шаардлагатай бол сургалтын материалыг 
шинэчлэх; 

 тухайн үйл ажиллагаа болон эцсийн бүтээгдэхүүний бүрэн гүйцэт байдал болон чанарт 
хяналт тавих; 

 тухайн газарт хэрэглэсэн химийн бодис болон аюултай химийн бодисыг хянах хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн тус бүтээгдэхүүнд өртөх, олон нийтэд үзүүлэх нөлөөлөлийг бууруулах; 

 боож баглах, хаяг шошго тавих, Тээвэрлэлтийн Онцгой Нөхцлийн Карт олгох, цацраг 
идэвхит бодист тавигдах шаардлага зэрэг үндэсний болон олон улсын тээврийн холбогдох 
журмыг дагаж мөрдөж, тавигдаж буй шаардлагыг биелүүлэх; 

 шалгах, тест сорилтоор шалгах шаардлага, эцсийн бүтээгдэхүүн болгож баталгаажуулах 
үйл ажиллагааны гарын авлагыг боловсруулж дагаж мөрдөх. 

 
Дараах нөхцөлд журам засварлах, шинээр журам боловсруулах буюу аль эсвэл эрсдэл хянах 
механизмийг бий болгоно: 
 

 эрсдлийн үнэлгээ хийхээс өмнө тухайн ажлын байранд шинэ тоног төхөөрөмж оруулах 
шаардлагатай болох буюу шинээр өөр үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай болох; 
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 ажлын байрны хийц загварт, ажлыг хийж гүйцэтгэх процес, тоног төхөөрөмж суурилуулах, 
машин тоног төхөөрөмжийг ажилуулах журам, ажлын бүтэц зохион байгуулалтанд 
өөрчлөлт орох; 

 осол эндэгдэл гарах буюу аль эсвэл тийм нөхцөлд ойртож очих; 

 төлөвлөсөн ажлаас хазайх шаардлагатай болох буюу үр ашигтай ажиллагаанд хүндрэлтэй 
асуудал гарах; 

 аюулгүй ажиллагааны зан чанартай холбоотой үр дүнг шалгах, аудит хийх; 

 шинэ хууль гарах буюу корпорацийн шинэ шаардлага гарч ирэх; 

 хурал, үнэлгээ, баримт бичгийг засварлах гэх мэт. 
 
Удирдлагын төлөвлөгөө болон Хэрэгжүүлэх Баримт Бичиг нь ЭМААБО-ны УТ-ийн 10-р Хэсэгэд 
хамаарна. 
 
Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө  
 
ОТ-ын ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад хэрэгжүүлэх байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг 
бууруулах болон зохицуулах арга хэмжээг БОННҮ-д дэлгэрэнгүй тайлбарласан байгаа.  БОННҮ 
нь тухайн үеийн тодорхой судалгаа, үнэлгээнд үндэслэн хийгдсэн тул зарим талаараа өнгөрсөн 
үеийн баримт бичиг гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй.  Төслийн анхны загвар, барилгын 
үйл явц нь Монгол улсын тухайн үеийн батлагдсан стандартад үндэслэгдэн хийгдсэн тул  
үйлдвэрлэлийн олон улсын тэргүүн туршлага болон Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудын зүгээс 
тавьж буй шаардлагад нийцүүлэн иж бүрэн үнэлгээний өөр хувилбар, бууруулах арга хэмжээг 
шат дараалан авах зэрэг ажил тэр бүр хийгдээгүй билээ. 
 
Удирдан явуулах ашиглалтын үйл ажиллагаа болон тусгай хяналт тавих талаар Удирдлагын 
төлөвлөгөөнд тодорхой заасан хийгээд Хэрэгжүүлэх Баримт Бичигт дэлгэрэнгүй тайлбарласан 
болно.  Удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эдгээр баримт бичгүүд нь ОТ-ын Порталд 
тавигдах болно.  Удирдлагын төлөвлөгөөнд мөн байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг 
зохицуулахтай холбоотой явуулах нэмэлт үйл ажиллагааг тайлбарласан бөгөөд Удирдлагын 
төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар сургалт явуулах, мониторинг хийх, хяналт шалгалт хийх 
зэрэг үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон.  Уг төлөвлөгөөнд мөн ОТ-ын тайлангаа тавих 
гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоосон. 
 
Байгаль орчин, нийгмийн асуудалтай холбоотой ОТ-ын боловсруулсан Удирдлагын төлөвлөгөө 
нь дараах хэсгээс бүрдэнэ: 
 

 Агаарын Ялгаруулалтыг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E2-PLN-0001) 

 Биотархалтын Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E9-PLN-1001) 

 Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Хамгаалалтын Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-

10-PLN-0001) 

 Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Зохицуулах Үндсэн Чиглэл (OT-07-PLN-0001) 

 Соёлын Өвийг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-PLN-0002) 

 Гэнэтийн Осолд Бэлэн Байх Болон Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө (OT-12-PLN-0011) 

 Аюултай Материалыг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E5-PLN-0001) 

 Шилжих Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-PLN-0004) 
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 Хөдөлмөрийн Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-PLN-0005) 

 Газар Ашиглалтын Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E9-PLN-0001) 

 Уурхай Хаах Төлөвлөгөө (OT-10-E9-PLN-0002) 

 Ашигт Малтмалын Хаягдлыг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E8-PLN-0001) 

 Чимээ Шуугиан Болон Чичиргээг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E6-PLN-0001)  

 Ашигт Малтмалын Бус Хаягдлыг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E7-PLN-0001) 

 Нүүлгэн Шилжүүлэх Үйл Ажиллагааны Төлөвлөгөө (OT-10-PLN-0006) 

  Оролцогч Талуудтай Харилцах Төлөвлөгөө (OT-05-PLN-0001) 

 Тээврийн Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-C3-PLN-0001) 

 Усны Нөөцийг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө (OT-10-E10-PLN-0001) 

3.13 11-р хэсэг: Өөрчлөлтийн менежмент 
 
Тухайн хийхээр төлөвлөж буй өөрчлөлт нь хүмүүст ямар нэгэн хор хохирол учруулахгүй эсэх, 
байгаль орчин, тоног төхөөрөмжийг гэмтээхгүй эсэх, үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхгүй 
харин ажлын урсгалыг сайжруулах, бизнесийн ашгийг нэмэгдүүлэх эсэхийг шалгаж хянах зэрэг 
өөрчлөлтийг зохицуулах менежментийг  (ӨЗМ) үр дүнтэй хянах процессыг Өөрчлөлтийг 
Зохицуулах Журамд (OT-11-PRC-0001) тодорхойлсон.  
 
Тухайн өөрчлөлттэй холбоотой ЭМААБО болон ОННХ-ийн эрсдлийг үнэлж зохицуулах гол 
хэсэгүүдэд: 

 ӨЗМ-ийн журам нь үйлдвэр, процес, систем болон хүмүүст хийгдэх бүх өөрчлөлтөнд 
хамаарна; 

 өөрчлөлт нь төлөвлөсөн, төлөвлөөгүй, гэнэтийн, аажим байх нь хамаагүй тухайн 
өөрчлөлттэй холбоотой өндөр эрсдэлтэй газруудыг ОТ тодорхойлсон;  

 ОТ-ын Аюулыг Тодорхойлох болон Эрсдлийн Менежментийн Журмын (OT-03-PRC-0001) 
дагуу тухайн өөрчлөлтөнд эрсдлийн үнэлгээ хийх; 

 бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид юуг өөрчлөлт гэх тодорхойлолт, ӨЗМ-ийн үйл ажиллагааг 
хэрхэн санаачилж эхлүүлэх талаар сургалтанд хамрагдсан хангалттай мэдлэгтэй байх;   

 байгууллагын дотоод болон гадны оролцогч талуудад өөрчлөлтийн талаар зохих зөв 
мэдээлэлийг өгөх. 

 
Хамрах хүрээ 
 
ӨЗМ-ийн процесс нь өөрчлөлт хийгдэж болох дараах үйл ажиллагаанд хамаарна: 
 

 үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, хийц, бүтэц хийцийн загварыг дахин боловсруулах, 
барих; 

 уурхайн бүтэц, загвар, төлөвлөлт, баримтжуулсан хязгаараас гаднах суурийн хяналт; 

 үйлдвэр, тоног төхөөрөмжид шинэ зүйл нэмэх буюу өөрчлөлт оруулах; 

 ашигласан материал буюу тэдгээрийн бүтэц, шинж чанар.  Үүнд шинэ химийн бодис болон 
организм орно; 
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 тухайн процес болон тоног төхөөрөмжид химийн бодис буюу аж үйлдвэрийн түүхий эд 
нэмэх; 

 техникийн зураг, инженер техникийн үйл ажиллагаа бүхий процес; 

 ашиглалтын шинэ арга техник буюу засварын журам, тухайн үйлчилж буй журамд өөрчлөлт 
оруулах; 

 эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны тоног төхөөрөмж, журам, бодлого, буюу 
стандартууд (үүнд гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах журам, бизнесийн хөрвөх чанар 
буюу сэргэх хөтөлбөр орно); 

 одоогийн үйлчилж буй тогтоосон хязгаараас гаднах электорон процесийг хянагчийн 
угсралт, тохиргоо, удирдлага; 

 байгууллагын бүтэц, хариуцлага; 

 ажилчдын өөрчлөлт, сургалт, чадамжид тавигдах шаардлагууд; 

 хувь хүний үүрэг хариуцлага; 

 төслийн менежментийг ашиглалтанд шилжүүлж хүлээлгэж өгөх; 

 хууль эрх зүй, журам, лиценз, зөвшөөрөл, гэрээ хэлэлцээр; 

 газар ашиглалтын бүсийг тогтоох, газар ашиглалтын зөвшөөрлийн удирдлагын төлөвлөгөө;  

 байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлд өөрчлөлт орох, Төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн 
Нөлөөлөлийн Үнэлгээнд тогтоосон менежмент, мониторинг хийх арга хэмжээ, Ашиглалтын 
Байгаль Орчны Удирдлагын төлөвлөгөө болон үүнтэй холбоотой ОТ-ын ЭМААБО-ны 
Удирдлагын тогтолцоо доторх Хэрэгжүүлэх Баримт Бичгүүд (Хүснэгт 1-ээс харна уу). 

 

Өөрчлөлтийг тодорхойлох  
 
ӨЗМ-ийг явуулах уу аль эсвэл энгийн ажил уу гэдгийг шийдэхийн тулд Өөрчлөлтийн Матрицийн 
Удирдамжыг ашиглаж тодорхойлно.   
 
Тухайн үйлдвэр, тоног төхөөрөмж, процесс, хүмүүст оруулсан өөрчлөлт нь тогтоосон бүтэц, 
хийц, загварын хүрээнд буюу аль эсвэл хүлээн зөвшөөрсөн хил хязгаар, зөвшөөрлийн хүрээнд 
байвал өөрчлөлт гэж үзэхгүй.  Үүнд хэвийн засвар, үндсэн үйл ажиллагааг нөхөн сэргээж 
засварлах бусад үйл ажиллагаа орно; үүнийг солих буюу орлуулах гэж хэлнэ. 
 
Солих буюу орлуулах ажлыг өөрчлөлтийг зохицуулах менежментийн процессоос гадуур 
зохицуулна.  ӨЗМ-ийг албан ёсоор батлах шаардлагагүй харин тус сольж орлуулах ажлыг 
тухайн хариуцсан дарга, даамал шалгаж хянах ёстой.  Өөрчлөлтийн Матрицийн Удирдамжид 
олон төрлийн өөрчлөлтийг сольж орлуулах жишээг харуулсан байгаа. 
 
Өөрчлөлтийг тодорхойлсны дараа ОТ-ын Порталаар ОТ-ын цахим ӨЗМ-ийг (http://otmoc/) 
ашиглан ӨЗМ-ийн процесийг явуулж эхлэнэ. 
 
Өөрчлөлтийг үнэлэх  
 
Өөрчлөлт хийх бүх хүсэлтийг ӨЗМ-ийг ашиглан албан ёсоор шалгаж батлана. 
 
Хэрэгжүүлэхийн өмнөх үйл ажиллагааг явуулж эхлэхээс урьд эхлээд тухайн зүйлийг өөрчлөлт 
гэж үзэх эсэхийг ӨЗМ-ийн дагуу батлах буюу аль эсвэл татгалзана.  Батлах эрх бүхий 
удирдлага, албан хаагчийн түвшинг ӨЗМ-д заасан болно.  
 

http://otmoc/
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Тухайн өөрчлөлтөнд ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ-ийн Журам болон Аюулыг Тодорхойлох, Эрсдлийн 
Менежментийн дагуу эрсдлийн үнэлгээ хийж ӨЗМ-д тодорхойлсон нөлөөлөлийн категор 1 буюу 
2 эсэхийг тодорхойлж ангилна. 
 
Эрсдлийн үнэлгээ хийхээс өмнө тус өөрчлөлтийг хийж хэрэгжүүлж эхлэхийг хориглоно. 
Холбогдох Эрүүл Мэнд, Байгаль Орчин, ОННХ буюу Байгаль Орчны Менежер тухайн 
өөрчлөлтөнд Нөлөөлөлийн Түвшин 1 юмуу 2 болохыг нь тодорхойлж ангилна. 
 
Өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх  
 
Тухайн батлагдсан өөрчлөлтийг хийж хэрэгжүүлсний дараа тус өөрчлөлтөнд хамаарах болон 
өртсөн бүх талуудад мэдэгдэнэ. Энэхүү мэдэгдэлд дараах зүйлс орно: 
 

 өөрчлөлтийн ашигтай тал; 

 өөрчлөлтөөс гарсан үр дагавар;  

 өөрчлөлттэй холбоотой эрсдэлүүд хийгээд тэдгээрийг хянах. 

 
Төслийн Стандарт буюу аль эсвэл Удирдлагын төлөвлөгөөнд томоохон хэмжээний өөрчлөлт 
оруулах шаардлагатай бол Төслийн Санхүүжүүлэгч Байгууллагууд болон бусад гадны оролцогч 
талуудад доор заасны дагуу мэдэгдэнэ.  

Хүснэгт 3: Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудад өөрчлөлтийн талаар мэдэгдэхэд тавигдах 
шаардлага 

Нөлөөлөл
ийн 
ангилал 

Нөлөөлөлийн тодорхойлолт Шаардлагатай авах арга хэмжээ 

Ангилал 1  Дараах нөхцлийг бий болгох буюу 
бий болгож болзошгүй  өөрчлөлтүүд: 

(i) Төслийн Тодорхойлолт буюу 
Төслийн Стандартаас их хэмжээгээр 
хазайсан (БОННҮ-ний Бүлэг A4: 
Төслийн Тодорхойлолт, Хэсэг 4.2.1-
ээс харна уу); 

(ii) БОННҮ-д тодорхойлоогүй шинээр 
гарч ирсэн ихээхэн хэмжээний 
байгаль орчны буюу нийгмийн 
нөлөөлөл  (нөлөөлөлүүд); 

(iii) БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль 
орчин, нийгмийн ихээхэн хэмжээний 
нөлөөлөл  (нөлөөлөлүүд) хийгээд 
ашиглалтын үеийн байгаль орчин, 
нийгмийн удирдлагын 
төлөвлөгөөнүүд болон тус 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх баримт 
бичигт заасан бууруулах арга 
хэмжээ нь үр дүнгүй гэж 
тодорхойлогдсон буюу үр дүнтэй 
болохгүй гэж үзэж байгаа бол; 

(iv) Ашиглалтын Үеийн байгаль 

Компани нь 1-р Ангилалд орсон 
өөрчлөлтүүдийг Санхүүжүүлэгч 
Байгууллагуудад Компани болон 
Санхүүжүүлэгч Байгууллагууд хоёрын 
хүлээн зөвшөөрсөн журмын дагуу 
(“Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл”) мэдэгдэнэ. Уг 
Өөрчлөлтийн Мэдэгдэлд орох дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл нь дээрх журамд заасны дагуу 
байх ба мөн тус өөрчлөлтийг тус журмын 
дагуу хэрэгжүүлнэ. 
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Нөлөөлөл
ийн 
ангилал 

Нөлөөлөлийн тодорхойлолт Шаардлагатай авах арга хэмжээ 

орчин, нийгмийн менежментийн 
төлөвөлгөөнүүд  (болон Хэрэгжүүлэх 
Баримт Бичгүүдийг) ихээхэн 
хэмжээгээр өөрчлөх буюу нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах.  

Ангилал 2 Дараах нөхцлийг бий болгож 
болзошгүй өөрчлөлтүүд: 

(i) Төслийн Тодорхойлолтоос 
хазайсан (БОННҮ-ний Бүлэг A4: 
Төслийн Тодорхойлолт, Хэсэг 4.2.1-
ээс харна уу); 

(ii) БОННҮ-д тодорхойлоогүй шинээр 
гарч ирсэн байгаль орчны буюу 
нийгмийн нөлөөлөл  (нөлөөлөлүүд);  

(iii) БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль 
орчин, нийгмийн ихээхэн хэмжээний 
нөлөөлөл  (нөлөөлөлүүд) ба 
ашиглалтын үеийн байгаль орчин, 
нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөг 
ихээхэн хэмжээгээр өөрчлөх буюу 
ихээхэн хэмжээний нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах шаардлагагүй.  

Компани нь 2-р Ангилалд орсон 
өөрчлөлтүүдийг Санхүүжүүлэгч 
Байгууллагуудад Компани болон 
Санхүүжүүлэгч Байгууллагууд хоёрын 
хүлээн зөвшөөрсөн журмын дагуу 
(“Өөрчлөлтийн Мэдэгдэл”) мэдэгдэнэ. Уг 
Өөрчлөлтийн Мэдэгдэлд орох дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл нь дээрх журамд заасны дагуу 
байх ба мөн тус өөрчлөлтийг тус журмын 
дагуу хэрэгжүүлнэ.  

Ангилал 3 

 

Ангилал 2 буюу Ангиалал 1-д 
хамаарахгүй өөрчлөлтүүд. 

Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудад тухайн 
өөрчлөлтийн талаар Төслийн жилийн 
тайлангаар мэдэгдэх. 

 
Гэнэтийн осол буюу онцгой байдалд хийгдэх өөрчлөлт 
 
Гэнэтийн осол буюу онцгой байдалд хийгдэх өөрчлөлтийг ӨЗМ-ийн дагуу гэнэтийн осол, онцгой 
байдалд хийх өөрчлөлтийг бэлтгэх хүсэлт гаргасны үндсэн дээр тус өөрчлөлтийг хийж 
эхлүүлнэ. 
 
Ажлын Байрны Менежер нь тухайн гэнэтийн осол буюу онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийн 
хүсэлтийг хянаж шалгасны үндсэн дээр батлана. Ингэхдээ дараах зүйлсийг хийгдсэн эсэхийг 
шалгана: 
 

 гэнэтийн осол, онцгой байдалд өөрчлөлт хийх хүсэлтийн хуулбарыг зохих техникийн 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх албан хаагчдад явуулсан эсэх; 

 нөлөөлөлд автсан бүх ажилчдад мэдэгдэж мэдээлсэн эсэх; 

 ээлж бүрийн эхэнд сургалт явуулсан эсэх ба гэнэтийн осол, онцгой байдалд өөрчлөлт хийж 
байх хугацааны турш давтан сургалт явуулж нөлөөлөлд өртсөн бүх ээлжийнхэн энэ талаар 
мэдээлэл авсан эсэх; 

 сургалтыг баримтжуулж тэмдэглэл хөтөлж бүртгэсэн эсэх. 
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Гэнэтийн осол буюу онцгой байдлын өөрчлөлтийг хийж эхлэхээс өмнө эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдал, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх гэнэтийн ослын хяналт 
хангалттай хийхийн тулд сайтын ЭМААБО болон ОННХ-ийн хэлтсийн ажилчдад мэдэгдсэн байх 
ёстой. 
 
Гэнэтийн осол болон онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийг бүх чухал хяналтын журмын дагуу  
(жишээ нь ажлын зөвшөөрөл, ажлын стандарт журам, ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны 
журам гэх мэт) хэрэгжүүлэх ёстой ба эхлээд 1-р Түвшний Ажлын Өмнөх Аюулын Үнэлгээ 
хийсний дараа тус өөрчлөлтийг хийнэ. 
 
Гэнэтийн осол буюу онцгой байдалд хийх өөрчлөлт нь 24 цагийн хугацаатай байх боловч 
Ерөнхий Менежер баталсны дараа 24 цагаас илүү үргэлжилж болно.  Үргэлжлүүлэх хугацаа 
өгсөн бол дараагийн энгийн ажлын өдөр онцгой байдлын бус энгийн өөрчлөлт хийх хүсэлт 
гаргах хэрэгтэй.  (Тэмдэглэл. Онцгой байдлын бус энгийн өөрчлөлт хийх хүсэлт батлагдахаас 
өмнө гэнэтийн ослын буюу онцгой байдалд хийх өөрчлөлтийг хааж болохгүй). 
 
Гэнэтийн ослын буюу онцгой байдлын өөрчлөлтийг хийж дууссаны дараа Ажлын байрны 
Менежер уг өөрчлөлт нь өөрчлөлтийг зохицуулах менежментийн процесийн дагуу явагдсан 
эсэхийг шалгаж мөн өөрчлөлт явагдсан хэвээр байгаа бол энгийн өөрчлөлтийг зохицуулах 
менежментийг хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тодорхойлно. 

3.14 12-р хэсэг: Бизнес үйл ажиллагааг явуулах, сэргээх 
 
ОТ-ын гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах, бизнесийн уян хатан чанар, менежментийн 
процессийг Гэнэтийн Осолд Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөө  (ГОХАХТ) болон Бизнесийн 
Уян Хатан Чанар, Сэргэх Чадварын Төлөвлөгөөнд (БУХЧСЧТ) баримтжуулсан.  Гэнэтийн Осолд 
Хариу Арга Хэмжээ Авах Журмыг эдгээр шаардлагыг хангахын тулд боловсруулсан бөгөөд тус 
бүрийн хариуцлага, үйл ажиллагааг тус журамд тодорхой заасан. 
 
Гэнэтийн осол, онцгой нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах үйл явцыг тогмтол сорьж турших ба 
гэнэтийн осол гарсаны дараа авсан хариу арга хэмжээг үнэлж дүгнэлт гаргана. ГОХАХТ болон 
БУХЧСЧТ-нд дараах шаардлагыг  тусгайлан тавьж байна: 
 

 ашиглалт болон бизнесийн, корпорацийн менежментийн багийн хоорондын тайлан тавих 
болон үйл ажиллагааны харилцаа холбоо; 

 багийг идэвхжүүлэх журам; 

 баг доторх хүн тус бүрийн үүрэг, хариуцлага; 

 зочид, гэрээт гүйцэтгэгчид, ажилчдын зүгээс хариу арга хэмжээ авах; 

 гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авахад хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж (байгууллагын 
дотоод болон гаднаас);  

 үр ашигтай үйл ажиллагаа явуулахын тулд БУХЧСЧТ-ын багийн дагаж мөрдөх журам ба 
үүнд: 

o мэдээлэл өгөх, мэдээлэлээ шинэчлэх буюу нэмэлт мэдээлэл өгөх; 

o мэдэгдэл хийх; 

o хэвлэл мэдээлэлээр мэдээлэх; 

o ээлжээ шилжүүлэх; 

o онцгой байдлын үйл ажиллагааг дуусгавар болгох; 

o стратеги;  

o ажлаа тайлагнах. 
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Гэнэтийн ослын буюу онцгой нөхцлийн олон төрлийн түвшинг тодорхойлсон хийгээд хариу арга 
хэмжээ авах шаардлатай осол энэдэгдэл буюу онцгой нөхцөл байдалд яралаттай хариу арга 
хэмжээ авах хангалттай нөөц байгаа.  ОТ нь  эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчинд 
нөлөө үзүүлэх онцгой нөхцөл байдал буюу гарч болох осол эндэгдлийг тодорхойлох, тэдгээрт 
хэрхэн хариу арга хэмжээ авах журам гаргаж, хэрэгжүүлж, дагаж мөрдөж байна. 
 
ЭМААБО, орон нутаг, бизнест эрсдэл учруулж болзошгүй бүх төрлийн онцгой нөхцөл байдлыг 
тодорхойлсон.  Ашиглалтын түвшинд гамшиг/ онцгой байдал буюу гэнэтийн осол эндэгдлийг 
илрүүлэх, тохирох хариу арга хэмжээ авах, хянах, сэргэх төлөвлөгөөг боловсруулах журам, 
хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө, бэлтгэгдсэн ажилчид байгаа. 

3.15 13-р хэсэг: Хэмжилт болон хяналт шинжилгээ 
 
Хэмжилт болон хяналт шинжилгээний журамд (OT-13-PRC-0001) ЭМААБО болон орон нутгийн 
гүйцэтгэлийг үнэлэхэд холбогдох үзүүлэлтүүд, дата цуглуулах, тайлан тавих журам зэрэг ОТ-
оос явуулах процессийг тодорхойлсон.  Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль 
орчинтой холбоотой үйл ажиллагаанд хууль зүйн шаардлагын дагуу ЭМААБО-ны эрсдлийн 
түвшингээр тодорхойлсон давтамжтайгаар хяналт тавина. 
 
ЭМААБО болон орон нутагт үзүүлэх нөлөөлөлийг хэмжих болон мониторинг хийх шаардлагыг 
Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд тодорхойлсон. Хэрхэн хэмжиж мониторинг хийх зааврыг 
Хэрэгжүүлэх Баримт Бичигт тодорхой дурдсан. 
 
Хувь хүн болон байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөлийг хэмжиж мониторинг хийх чадамж олгох 
сургалт явуулж холбогдох ажилтныг бэлтгэх. Хувь хүнд үзүүлж буй нөлөөлөлд мониторинг 
хийснээр ажилтан тухайн нөлөөлөлд өртөж буй эсэхийг тодорхойлно. Статик мониторинг 
зөвхөн ажилтан тухайн нөлөөлөлд хэр зэрэг өртөж буйг хэмжиж тодорхойлоход хэрэглэх ба 
өртөлт нь хувь хүний мониторингийн дататай хамааралтай болох нь тогтоогдсон тохиолдолд 
хэрэглэнэ.  
 
Ашиглалтын шалгуур байх ёстой хэмжээнээсээ давсан тохиолдолд (жишээ нь хуулийн 
нөлөөлөл, ялгаруулалт буюу стандарт гэх мэт) тус давж гарсан хэмжигдэхүүнийг бүртгэж 
тэмдэглэн, тайлагнан шалгана.  Мониторингийн үр дүн, анализ дүгнэлтэнд үндэслэн ямар арга 
хэмжээ авах талаарх зөвлөмжийг баримтжуулж, тодорхой үүрэг хариуцлага ногдуулан бүрэн 
гүйцэтгэж дуусах хүртэл нь шалгаж хянана. 
 
Ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчид эрүүл мэндийн хяналтын хөтөлбөрт  хамрагдах бөгөөд энэ 
нь орон нутгийн хууль эрх зүйн журам, ашиглалтын эрүүл мэндийн эрсдэл, ОТ-ын зорилго, 
зорилтод нийцсэн байх ёстой.  Тус хөтөлбөр нь ажлын байранд үнэлгээ, мониторинг хийхэд 
үндэслэгдсэн. Эрүүл мэндийн эрсдэлтэй байж болзошгүй гэж тогтоогдвол ажилчид эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамрагдах шаардлагатай.  
 
ОТ нь тухайн бүтээгдэхүүнийг харилцагчдад гаргахаас өмнө тус бүтээгдэхүүн нь шаардлага 
хангасан эсэхийг шалгаж мониторинг хийнэ.  Үзлэг шалгалт явуулах, сорил туршилт хийх, 
хэмжих тоног төхөөрөмж нь харилцагчаас тавьж буй болон хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдаж буй 
шаардлагад нийцэж буй эсэхийг шалгах ОТ-ын чанарын хөтөлбөр боловсруулагдаж гарсан.   

3.16 14-р хэсэг: Үл тохирол, осол зөрчил болон авах хариу арга хэмжээ  
 
Осол эндэгдлийг бүртгэж тайлагнах ба шинжлэн судлах 
 
Аливаа шаардлага, стандартад үл нийцэж буй зөрчил, осол эндэгдэл, хариу арга хэмжээ авах 
үйл ажиллагааг зохицуулах журам боловсруулсан хийгээд уг журамд тэдгээр асуудлыг 
тайлагнах, хянаж шалгах, анхаарлаа хандуулах, засах буюу урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
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авахад тавигдах шаардлагыг тодорхой заасан.  Бүх түвшний менежмент нь тухайн гарсан осол 
эндэгдэл зөрчлийг тайлагнаж мэдээлсэн хийгээд шинжлэн судлах үйл ажиллагааг хариуцна.  
Тэд мөн тухайн зөрчил буюу осол эндэгдлийн гарах болсон үндэс шалтгааныг тодруулах, засах 
буюу урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ажлыг хариуцна. 
 
Бүх ажилчид гарч болзошгүй осол эндэгдлээс урьдчилан сэргийлэхэд шаардагдах яаралттай 
арга хэмжээ авах үүрэг хариуцлагатай.  Ажилтан нь тухайн гарсан осол эндэгдэл, зөрчлийг 
дарга буюу даамалдаа тэр даруй яаралттай мэдэгдэх үүрэгтэй.  Бүх ажилчид аюултай ажлын 
нөхцөл буюу эрсдэлтэй нөхцөл, зан харилцаа ажиглагдах буюу тийм нөхцөл  үүсвэл ажлаа 
зогсоох эрхтэй. 
 
ОТ нь мөн Санал Хүсэлт, Маргаан, Гомдлыг Зохицуулах Журам боловсруулсан бөгөөд уг 
журамтай холбоотой үйл ажиллагааг БХНХ-ийн Хэлтэс зохицуулна.  Осол эндэгдэл/гомдол нь 
ЭМААБО-той холбоотой асуудал бол ЭМААБО-ны Хэлтэстэй холбогдож Санал Хүсэлт, 
Маргаан, Гомдлыг Зохицуулах Журмын дагуу зохицуулна.   
 
Зөрчлийг Арилгах Арга Хэмжээ Аавах буюу Тайлагнах 
 
Зөрчлийг хэр чухал ач холбогдолтойгоор нь ангилна.  Зөрчлийг хэрхэн ангилж, засах арга 
хэмжээ авч тайлагнахыг дараах хүснэгтэнд харуулав. 

Хүснэгт 4: Зөрчлийн ангилал, засах арга хэмжээ, тайлагнах 

Ангилал  Тодорхойлолт Шаардлагатай арга хэмжээ авах 

 IVАнгилал  Ноцтой зөрчил, Үл нийцэж буй ноцтой 
түвшин, Төслийн Стандарт болон 
Удирдлагын төлөвлөгөөтэй ихээхэн 
нийцэхгүй байгаа ба энэ нь эколог буюу 
нийгмийн чухал нөөц, эмзэг хүртэх хэсэгт 
нөхөн төлшгүй нөлөөлөл аль эсвэл ихээхэн 
гэмтэл учруулж болзошгүй ба эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд ноцтой нөлөөлөх осол 
эндэгдэл учруулж болзошгүй.  

 Яаралттай арга хэмжээ авах 
буюу аль эсвэл тус ноцтой 
зөрчлийг арилгахын тулд 
онцгойлон анхааралдаа авч 
шаардлагатай тохиолдолд ажил 
түр хугацаагаар зогсоох зэрэг 
бууруулах арга хэмжээ авах.  

III Ангилал  Үл нийцэж буй чухал түвшин- Төслийн 
Стандарт болон Удирдлагын 
төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа 
ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал 
нөөц, эмзэг хүртэх хэсэгт нөхөн төлшгүй 
нөлөөлөл буюу ихээхэн гэмтэл учруулж 
болзошгүй ба эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдалд ноцтой нөлөөлөх осол эндэгдэл 
учруулж болзошгүй эсэх нь тодорхой 
илрээгүй хэдий ч тийм үр нөлөө үзүүлж 
болзошгүй.  

 Тус явагдаж буй ноцтой зөрчлийг 
арилгахад шаардлагатай засах 
арга хэмжээ авах буюу тухайн 
зөрчил гарч буй газар онцгойлон 
анхаарлаа хандуулах, байгаль 
орчин, нийгэмд нөлөө үзүүлэхээс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авах.   

 Хэрэв нөлөө үзүүлэх юм бол IV 
ангилалын дагуу мэдэгдэл хийж, 
тайлагнах арга хэмжээ авах. 

 Хэрэв нөлөө үзүүлэхгүй бол II 
Ангилалын дагуу мэдэгдэл хийж 
тайлагнах арга хэмжээ авах. 

 II Ангилал  Үл нийцэж буй чухал түвшин- Төслийн 
Стандарт болон Удирдлагын 
төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа 
ба энэ нь эколог буюу нийгмийн чухал 

 Төслийн Стандарт буюу 
Удирдлагын төлөвлөгөөг дагаж 
мөрдөх шаардлагатай бол Засах 
буюу урьдчилан сэргийлэх арга 
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Ангилал  Тодорхойлолт Шаардлагатай арга хэмжээ авах 

нөөц, эмзэг хүртэх хэсэгт нөхөн төлшгүй 
нөлөөлөл ба ихээхэн гэмтэл учруулах 
түвшний биш, эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдалд ноцтой нөлөөлөхөөргүй, осол 
эндэгдэл учруулахааргүй түвшин.  

хэмжээ авах. 

 

 I Ангилал  Төслийн Стандарт болон Удирдлагын 
төлөвлөгөөтэй ихээхэн нийцэхгүй байгаа 
бус тохиолдол ба байгаль орчин, орон 
нутгийн ард иргэд, ажилчдын эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд хор хохирол учруулах 
түвшний бус.  

 I Ангилалын зөрчлийг (авсан 
ямар нэгэн арга хэмжээний хамт) 
Төслийн Жилийн Мониторингийн 
Тайланд оруулж мэдээлнэ. 

 
ОТ нь тухайн илэрсэн зөрчлийн талаар Компани болон Санхүүжүүлэгч Байгууллагууд хоёрын 
хүлээн зөвшөөрсөн журмын дагуу Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудад мэдэгдэнэ.  Мэдэгдсэн 
хугацааны дотор зөрчил арилахгүй бол тус зөрчлийг шийдвэрлэх засах арга хэмжээ 
боловсруулж хэрэгжүүлэхийн тулд БДБОНЗ-тэй хамтарч ажиллана. 

3.17 15-р хэсэг: Мэдээлэл, баримтын удирдлага 
 
ЭМААБО болон ОННХ-ийн Менежметнийн Системийн үр ашигтай явуулж буй эсэхийг дата 
бүртгэлээр тодорхойлно.  Дата, бүртгэл нь тухайн тодорхойлж буй үйл ажиллагаа, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, шаардлагыг хянаж тооцох боломжтой болгоно. Дата бүртгэл нь аудит, 
хяналт шалгалт, сургалт, чанарын хяналт, сорил тестийг явуулахад дэмжиж хангалттай 
үндэслэл, нотолгоо гаргаж өгөх ба тухайн техникийн нөхцөл шаардлага, гэрээнд заасан 
шаардлага,  хууль эрх зүйн болон байгууллагын дотооддоо тавьж буй шаардлагад нийцэхэд 
баталгаа нотолгоо болно. 
 
ЭМААБО болон орон нутгийн талаарх бүх бүртгэл нь хадгалагдаж болох, гаргацтай 
уншигдахаар, татаж авахад бэлэн, эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлж болох нөхцөлд 
хадгалагдана.  Эдгээр бүртгэлүүдэд үнэлгээ хийхэд боломжтой ба тавигдаж буй нөхцөл 
шаардлагад нийцэж буй эсэхийг нотлох баримт болно. 
 
Бүртгэлийг хадгалах   
 
ЭМААБО- болон орон нутгийн бүртгэл мэдээлэлийг удирдлагууд Дата, Бүртгэлийг Хянах 
Журмын  (OT-15-PRC-0001) дагуу хадгална.  Бүртгэлийн индексийг тухайн ноцтой чухал 
ЭМААБО-ны бүртгэл мэдээлэлийг зохицуулах Хэлтэс хадгалах хугацааг нь заан тогтооно.  
Хадгалах хугацаа дууссаны дараа тус бүртгэл мэдээлэлийг системээс хасч цаашид 
хадгалахаар архивлах буюу устгана.  Хуулийн хүрээнд шаардагдах ЭМААБО-ны бүртгэлийг 
холбогдох хууль зүйн шаардлагын дагуу хадгалах ба энэ талаар Дата, Бүртгэлийг Хянах 
Журамд (OT-15-PRC-0001) дэлгэрэнгүй заасан байгаа. 

3.18 16-р хэсэг: Гүйцэтгэлийн үнэлгээ, хяналт шалгалт 
 
ЭМААБО-ны УТ-д дараах түвшинд удирдлагын тогтолцооны бүх хэсгүүдийн гүйцэтгэлийг үнэлж 
аудит хийх талаар заасан байгаа: 
 

 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь ОТ-ын ЭМААБО-ны гүйцэтгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн 
үзүүлэлт,хэмжигдэхүүн, зорилтуудын дагуу хэмжиж тодорхойлно.  Гүйцэтгэлийн үнэлгээг 
хийхдээ тавьсан зорилтдоо хүрч байгаа эсэх, хяналт үр дүнтэй явагдаж буй эсэх, идэвхтэй 
хэмжигдэхүүн (аудит болон үзлэг шалгалтын тоо, ЭМААБО-ны харилцан үйлчлэл) болон 
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реактив хэмжигдэхүүн (бүртгэж болохуйц осол эндэгдэл, засах арга хэмжээ гэх мэт) дээр 
гол анхаарлаа хандуулна.    Тухайн зорилтдоо хүрээгүй бол засах буюу урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авна.  Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг дор хаяж жил бүр 
үнэлж дүгнэнэ. 

 ЭМААБО-ны Шалгалтыг удирдлага болон гэрээт гүйцэтгэгчид дараах зорилгоор тогтмол 
явуулна: ажилчдыг өөр өөр ажлын байранд бэлтгэж сургалтанд хамруулсан эсэх, зохих 
дадал чадварыг олгосон эсэх, ЭМААБО-ны журмыг дагаж мөрдөх хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдөх сертикаттай эсэхийг баталгаажуулж шалгах; стандартанд нийцсэн ажил 
хэрэг, зан чанарыг бэхжүүлэх, үл нийцсэн зан чанарыг засах, үл нийцэж буй зөрчлийг 
илрүүлж арилгах.  Ажлын байранд өдөр тутмын үзлэг шалгалтыг ажлын байрны удирдлага 
буюу дарга явуулах, сар бүр тухайн аливаа гарсан асуудлыг шийдэх мэргэжлийн хүний 
томилсон үзлэг шалгалтыг ЭМААБО-ны Хэлтэс явуулах. 

 Дотоод болон гаднаас явуулах аудитыг РТ-ийн ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн Стандартууд, 
бодлого, дүрэм журам, Төслийн Стандартууд зэрэгт нйицэж байгаа эсэхийг тогтоохоор 
гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд тогтмол явуулна.  Аудитийн хөтөлбөрийг эрдслийн үнэлгээ 
болон өмнөх аудитад үндэслэж төлөвлөнө.  Аудитийг дараах зорилгоор явуулна: систем, 
үйл ажиллагаа, процессийг шалгах; холбогдох хяналтыг шалгаж үнэлэх; үйл ажиллагаа 
болон зорилт нь төлөвлөсөн зохицуулалтанд нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх; ОТ болон 
гэрээт гүйцэтгэгчдийн үйл ажиллагаа нь тодорхой хяналтанд явагдаж байгаа эсэхийг 
тогтоох.  ОТ-ын менежментийн төлөөлөлийг оролцуулах болон сайтад очиж явуулах 
ложистикийг бэлтгэхийн тулд аудитыг урьдчилан сайтар төлөвлөх хэрэгтэй. Аудитаас 
гарсан бүх дүгнэлт, хийгдэх шаардлагатай үйл ажиллагааг тухайн хариуцаж буй хүнд 
ногдуулна. Тус хариуцаж буй ажилтан тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж, 
өгөгдсөн хугацаанд хааж, РТБШС-д оруулна. ОТ бүх ажлын байранд жил бүр дотоодтын 
аудит хийж хоёр жилд нэг удаа Рио Тинтогоос хөндлөнгийн аудит удирдан явуулна.  Мөн 
жил бүр гуравдагч талын хөндлөнгийн хяналт ажиглалт бүхий аудит ISO 14001 
сертификатын зорилгоор явуулах ба гурван жилд нэг удаа сертификат баталгаажуулах 
аудит хийгдэнэ.  Хууль эрх зүйн хүрээнд төрөл бүрийн хяналт шалгалтын байгууллагуудаас 
үе үе давтамжтай буюу тогтмол хугацаанд үзлэг шалгалт, аудит хийгдэнэ. 

 
Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд бүгдээрээ ЭМААБО-ны УТ-д хамаарагдахгүй гэдгийг энд 
тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй (жишээ нь Хөдөлмөрийн Удирдлагын төлөвлөгөө, ОННХ-ийн 
удирдлагын төлөвлөгөө гэх мэт) бөгөөд мониторинг, аудит хийх, тайлан тавих үйл ажиллагааг 
удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрийн холбогдох хэсэгт тодорхойлсон болно. 

3.19 17-р хэсэг: Удирдлагын дүн шинжилгээ 
 
ЭМААБО болон ОННХ-ийн Удирдлагын тогтолцооны хянах үе шатанд тавигдах шаардлагад 
нийцэхийн тулд ОТ дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулна: 
 

 Байгаль орчны тогтмол хурлыг жилийн турш хоёр долоо хоногт нэг удаа зохион 
байгуулж удирдлагын тогтолцооны гол үйл явцыг хэлэлцэн дүгнэнэ.  Мөн ОТ-ын Байгаль 
Орчны Хэлтэс нь сард нэг удаа сайжруулах хөтөлбөрийн явц, аудитаар гарсан дүгнэлт, үр 
дүн, үйл ажиллагаа төлөвлөсөн хугацаандаа явагдаж байгаа эсэх, осол эндэгдэл, гаднаас 
ирсэн санал гомдол, байгаль орчны гол статистик мэдээ болон сургалт зэргийг хэлэлцэнэ. 
Эдгээр асуудлыг хэлэлцэх хурлын протокол хөтөлж үйл ажиллагааг РТБШС-д оруулна. 

 ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцоог Эргэж Хянах үйл явцыг дээд удирдлагууд явуулах 
бөгөөд тус систем нь тохиромжтой, хангалттай, үр дүнтэй явагдаж байгаа эсэхийг нь үнэлж 
дүгнэнэ.  ЭМААБО-ны УТ-ийг сайжруулах үйл ажиллагааг тодорхойлж бүртгэлд оруулах ба 
гарсан үр дүн, дүгнэлтийг ЭМААБО-ны хорооны хурал болон ажлын байранд дээрх 
аюулгүй ажиллагааны хурлаар дамжуулан компаний бүх ажилчдад мэдээлнэ.  



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө 
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2013.09.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
1.0 

 

Хуудас 41, нийт 89 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

4 ОРОН НУТАГ БОЛОН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО  

ОТ нь Рио Тинтогийн ОННХ-ийн хяналтын загварт үндэслэн Орон Нутаг болон Нийгмийн 
Хариуцлагын Удирдлагын тогтолцоо (ОННХ-ийн УТ) боловсруулан гаргаж хэрэгжүүлээд байна.  
ОННХ-ийн УТ нь ЭМААБО-ны УТ-ийн олон хэсгүүдэд хамаарна.  ОТ-ын ОННХ-ийн УТ нь ОТ-д 
дараах үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх зохион байгуулалт бүхий процессоор хангана. Үүнд: 
 

 ОННХ-ийн үйл ажиллагааг нарийн бүтэц, зохион байгуулалттай төлөвлөх, орон нутгийн 
нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр эрсдэл, 
нөлөөлөлийг зохицуулах удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулах; 

 зохих хүчин чадал, чадвар, нөөц бололцоо байгаа эсэхийг нягталж шалгасны үндсэн дээр 
үйл ажиллагааг явуулж хэрэгжүүлэх;  

 тухайн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь системийн гүйцэтгэлийн зорилтод нийцэж буй 
эсэхийг мониторинг хийж, зохих үзүүлэлтээр хэмжиж шалгах;  

 шаардлагатай үед баримталж буй чиг хандлагаа эргэн харж өөрчлөх.   

 

ОННХ-ийн УТ-ийн бүтцийг доорх Зураг 4-д харуулав. 

Зураг 4: Орон нутаг болон Нийгмийн Хариуцлагын удирдлагын тогтолцооны үндсэн 
чиглэл болон бүтэц 
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4.1 Бодлого 
 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Талаар Баримтлах Бодлого-д компаний зорилтыг “харилцан 
бие биенийгээ хүндлэх, идэвхтэй хамтын ажиллагаа, урт хугацааны үүрэг хариуцлага бүхий 
тогтвортой харилцааг бид хөршүүдтэйгээ бий болгоно” хэмээн тодорхойлсон байна”.  Рио 
Тоинтогийн Орон Нутгийн Стандарт нь энэ бодлогыг дэмжиж байгаа бөгөөд тус бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хамгийн наад захын шаардлагыг тодорхойлсон байна.   

4.2 Нөлөөллийг тодорхойлох ба эрсдлийн менежмент  
 
Нийгэм, эдийн засгийн үндэс суурийг ойлгох 
 
Рио Тоинтогийн Орон Нутгийн Стандарт нь ОТ-ыг “зорилгодоо нийцсэн” Нийгэм, Эдийн 
Засгийн Суурь Мэдлэг-тэй байхыг шаардаж буй бөгөөд энэхүү мэдлэг нь тодорхой цаг 
хугацааны давтамжид бий болж, шинэчлэгдэж байх ёстой ба ингэснээр орон нутгийн нийгэм, 
эдийн засаг, байгаль орчинд гарч буй томоохон өөрчлөлтийг үнэлж дүгнэх, мэдлэг мэдээлэлд 
суурилсан төлөвлөгөө, шийдвэр гаргах боломжтой болох юм.  
 
Нийгэм, эдийн засгийн мэдлэгийн суурь нь ОТ-ын үйл ажиллагаа нөлөөлж буй орон нутгийн 
иргэд, тэдний нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн зохион байгуулалт, хөгжлийн хүсэл эрмэлзлэл, 
хүний эрхийн   талаарх бодол эргэцүүлэл, соёл, зан заншил, амьдралын хэв маяг, тэдний ОТ-
ын талаарх үзэл бодол болон тавьж буй хүлээлт зэргийг бодитой ойлгох үндэс суурь болно.   
 
2008 оны ОТ-ын Нийгэм, Эдийн Засгийн Суурь Судалгаагаар Ханбогд сумын нийт нутаг 
дэвсгэрийг төслийн шууд нөлөөлөлд өртөх бүс хэмээн тодорхойлсон бөгөөд хөрш зэргэлдээ 
сум болох Ханбогд сумаас хойш байрлалтай Манлай сум, Ханбогд сумаас баруун тийш орших 
Баян-Овоо сум болон Даланзадгад аймгийн төвийг шууд бус нөлөөлөлд өртөх бүс хэмээн 
тодорхойлсон.  Нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгааг 2013 онд шинэчлэн явуулна.   
 
Орон нутагт учруулж болзошгүй эрсдэл болон нөлөөллийг тодорхойлох 
 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандарт-ын дагуу ОТ нь бизнесийн үйл ажиллагааны орон 
нутагт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл болон боломж, сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээс хэрхэн 
зайлсхийх буюу бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох шаардлагатай юм.  Орон нутагт учруулах 
эрсдлийг тодорхойлох нь Рио Тинтогийн Стандартад тусгагдсан байгаа бөгөөд “Орон Нутагт 
Үзүүлэх Нөлөө” –г зайлшгүй авч үзэх шаардлагатай зургаан төрлийн ‘эдийн засгийн бус үр 
дагавар’-ын нэг хэмээн жагсаан оруулсан болно.   
 
Нийгмийн нөлөөлөлийн үнэлгээ нь Рио Тинтогийн төслийн судалгааг тодорхойлох үйл явцын 
салшгүй хэсэг юм.  Рио Тинтогийн удидамжид ОТ төсөл нь нөлөөлөлийг бууруулах шат 
дараалсан арга хэмжээг хэрхэн авах, нийгмийн ядуу болон эмзэг статусын улмаас ОТ-ын 
төсөлд ялгавартай буюу харилцан адилгүй автаж буй иргэдийг хэрхэн анхаарч үзэх, Нүүлгэн 
Шилжүүлэх, Соёлын Өв, орон нутгийн уугуул иргэд зэрэг орон нутгийн онцгой асуудлуудыг 
хэрхэн авч үзэх талаар дэлгэрэнгүй заасан байгаа.     
 
ОТ Төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөлөлийн Үнэлгээ-ний тайланд (2012) ОТ Төслийн 
нөлөөлөлд өртөх газрын нийгмийн иж бүрэн судалгаа хийсэн байгаа.  Үүнд ОТ-ын Төслөөс 
үүдэлтэй гарах орон нутагт учруулах эрсдэл, нөлөөлөл хийгээд гуравдагч талын үйл ажиллагаа 
болон гол ханган нийлүүлэх сүлжээнээс гарах нөлөөлөл, эрсдлийг авч үзсэн.  Мөн ядуу болон 
эмзэг нийгмийн статусын улмаас ОТ Төслийн үйл ажиллагаанд харьцангуй буюу илүү өртөх 
бүлгийн иргэдийг тодорхойлж бууруулах арга хэмжээг төлөвлөсөн.   
 
Төслийн ноцтой хэсэгт буюу тухайн нөхцөл байдалд өөрчлөлт орсны улмаас шаардлагатай 
болох үед ОТ нь Нийгмийн Эрсдлийн Анализ-ыг хийнэ.  Нийгмийн Эрсдлийн Анализ нь Рио 
Тинтогийн Орон Нутгийн Стандартад дэлгэрэнгүй заасан зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм.  



ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК 

Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө 
Хүчин төгөлдөр болох 

огноо: 
2013.09.01 

Баримт бичгийн дугаар: 
OT-10-PLN-0003-М 

Хувилбар: 
1.0 

 

Хуудас 43, нийт 89 
ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТААС ГАДУУР БОЛНО. ХАМГИЙН СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРЫГ ПРОСПЕКТ ЦАХИМ 

ХУУДАСНААС  ХАРНА УУ 
ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 2014-06-20 

ОТ ашиглалтын үйл ажиллагааг эхэлмэгц НЭА-ыг албан ёсоор дор хаяж гурван жилд нэг удаа 
хийх шаардлагатай бөгөөд нийгмийн эрсдлийн бүртгэлийг бүрэн хянаж шалгаж жил бүр иж 
бүрэн шинэчлэх ба хэрэв шинээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах, ашиглалтын үйл 
ажиллагаа буюу гадаад байгаль орчинд ихээхэн хэмжээний өөрчлөлт орох зэрэг нөхцөлд НЭА-г 
яаралттай явуулах шаардлагатай болно.  НЭА-ыг мэргэшсэн, чадвартай, эрсдлийн 
мэргэжилтэн болон Орон Нутаг, Нийгмийн Хариуцлагын мэргэжилтэн удирдан явуулна. 
 
ОТ-ын хамгийн сүүлийн Нийгмийн Эрсдлийн Анализ-ыг 2012 оны 8 сард явуулсан.  Яаралттай 
зохицуулалт хийж арга хэмжээ авах III болон IV ангилалын эрсдэл болон нэн тэргүүнд 
яаралттай арга хэмжээ авах эрсдлийг  (IV Ангилал) ОТ-ын бизнесийн эрсдлийн бүртгэлд 
бүртгэж тэмдэглэнэ.   
 
Зарцуулах хөрөнгө, санхүүжилт батлах хүсэлт гаргахдаа дагалдах санал асуулга болох Эрүүл 
Мэнд, Аюулгүй Байдал, Орон Нутгийн Хөрөнгийн Зарцуулалтын Зөвшөөрөл-ийг бөглөх ёстой.  
Тус санал асуулгад ОННХ-ийн иж бүрэн шалгуурууд орсон.  Тус санал асуулгыг бөглөсөнөөр 
байгаль орчин, нийгмийн сайн сайхан, эдийн засаг болон сайн засаглалын шалгуурт үндэслэн 
хөрөнгө зарцуулалтын нөлөөлөлд анализ хийх боломжтой болох юм.  Хөрөнгө зарцуулалтыг 
тогтвортой хөгжилд ‘Сөрөг нөлөөтэй’, ‘Үр нөлөө үзүүлэхгүй’, ‘Эерэг нөлөөтэй’ хэмээн ангилна.   
 
ОТ-ын Аюулыг Тодорхойлох болон Эрсдлийн Менежментийн Журамд (OT-03-PRC-0001) ОТ нь 
байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг цогцоор нь авч үзэхийг шаардсан.   

4.3 Менежментийн хөтөлбөрүүд 
 
Нийгмийн менежментийн хөтөлбөрийн бүтэц нь ОТ-ын Орон Нтугийн Олон Жилийн Төлөвлөгөө, 
Өмнөговийн Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Гэрээ, Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны 
Дэд Гэрээ, Ашиглалтын Үеийн Нийгмийн Удирдлагын төлөвлөгөө зэргийг тусгасан юм.  
 
Орон нутгийн олон жилийн төлөвлөгөө  
 
ОТ-ын Олон Жилийн Орон Нутгийн Төлөвлөгөө нь байгууллагын зүгээс явуулах орон нутаг, 
Нийгмийн Хариуцлагын үйл ажиллагааг тодорхойлсон баримт бичиг юм.  Энэ нь ОТ-ын урьд нь 
явуулсан эрсдлийг тодорхойлох процессоос гарсан эрсдэлд суурилсан төлөвлөгөө юм.  Рио 
Тинтогийн Орон Нутгийн Стандарт болон Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудын зүгээс тавьж буй 
шаардлагад нийцэхийн тулд ОТ-ын Төсөл нийгмийн менежментийн хөтөлбөрийг дараах 
бүтэцтэй боловсруулж гаргасан.   
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Зураг 5: ОТ-ын ОННХ-ийн бүтэц 

 

Өмнөговийн хамтын ажиллагааны гэрээ  
 
Энэ нь ОТ болон орон нутгийн иргэд хоорондын урт хугацааны харилцааг тодорхойлсон  
(Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад гэсэн дөрвөн сум болон аймгийн төв нөлөөллийн 
бүсэд орно )хууль ёсны гэрээ юм. Ерөнхий Гэрээ нь (2013 оны хоёрдугаар улиралд үзэглэх) 
компанийн зүгээс бүсийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах болон орон нутгийн зүгээс уурхайг 
дэмжин ажиллах харилцан үүрэг хариуцлагын талаар суурь бичиг бармит болох бөгөөд, хууль 
эрх зүй, засаглал, зөвшөөрөл, үл биелүүлээгүй буюу зөрчсөн тохиолдол, хуульд өөрчлөлт 
оруулах, эрх зөвшөөрлийг шилжүүлэх, хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэхэмжлэл, маргааныг 
шийдвэрлэх, эрх үүргээс татгалзах, татвар, нууцлал зэргийг тодорхойох үндэс суурь болно.   
 
Сэдэвчилсэн Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Дэд Гэрээнд ОТ болон бусад оролцогч 
талуудын үйл ажиллагааг дараах найман харилцанхүлээн зөвшөөрсөн гол асуудлаар явуулахыг 
дэлгэрэнгүй тодорхойлсон. Үүнд:  
 

 Ханбогдын хот төлөвлөлт, байгуулалтАймаг сумын төр захиргаа, удирлагын чадавхи, 
нийгмийн үйлчилгээ, боловсрол, эрүүл мэнд, мэдээлэл  Аймаг, сумын дэд бүтэц, хот 
байгуулалад дэмжлэг үзүүлэхМэргэжил олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт болон ажил 
эрхлэлт; 

 Үндэсний түүх, соёл 

  Аймаг сумын бизнесийг хөгжүүлэх, бараа үйлчилгээ, ханган нийлүүлэлтУламжлалт мал аж 
ахуй болон бэлчээрийн менежмент; 

Бэлчээрийн усны менежмент;  Байгаль орчны хамгаалалт ба нөхөн сэргээлт,  экологийн 
тэнцвэрийн хадгалалт 

Хамтын ажиллагааны гэрээ нь ОТ-ын хэлтэсүүд(ОНХТХХ, Байгаль Орчин, Хүний Нөөц, Хот 
болон Хангамжийн хэлтсүүд) болонсумын засаг захиргаа, засгийн газрын эрх бүхий 
байгууллагууд, сургалтын байгууллагууд, орон нутгийн иргэдийн байгууллагууд зэрэг гуравдагч 
талын үүрэг, хариуцлага,  болон үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй тусгаж тодорхойлсон.  Тус гэрээг 
боловсруулах үйл явцад ОТ нь орон нутгийн засаг захиргаа, хотын захиргаа, засгийн газрын 
байгууллагууд, Улсын Их Хурал болон байгууллагуудтай олон төрлийн хурал, уулзалт, чуулга 
явуулж санал солилцсон болно. 
 
  

Rio Tinto Multi-year Communities Plan
Informed by Knowledge base, impact assessment and SRA 

Process.  Sets out overarching CSP Strategy,  resourcing 
requirements, required programmes and plans, performance 

targets, and community consultation and engagement.  

South Gobi Community 
Cooperation Agreement

 

Community Cooperation Sub-
Agreements

 

ESIA Social Management 
Plans (e.g. Influx 

Management Plan)
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Нийгмийн Удирдлагын төлөвлөгөөнүүд (НМТ-үүд) 
 
Компани нь ОТ-ын БОННҮ-д тусгасан үүрэг хариуцлагын дагуу Ашиглалтын Үе Шатны НМТ-
үүдийг хэрэгжүүлж орон нутагт учруулж болзошгүй эрсдэл, нөлөөлөлийг зохицуулна. 
Ашиглалтын Үе Шатны НМТ-үүд нь дараах төлөвлөгөө орно: 
 

 Орон Нутаг, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Хамгаалалтыг Зохицуулах Удирдлагын 
төлөвлөгөө (ОНЭМАБХЗМТ); 

 Соёлын Өвийн Удирдлагын төлөвлөгөө (СӨМТ); 

 Оролцогч Талуудтай Харилцах Төлөвлөгөө; 

 Шилжих Хөдөлгөөнийг Зохицуулах Удирдлагын төлөвлөгөө;  

 Нүүлгэн Шилжүүлэх Үйл Ажиллагааг Зохицуулах Төлөвлөгөө (НШҮАЗТ). 

 
Мөн НМТ-үүд нь тухайн тодорхойлсон эрсдэл, нөлөөлөлд анхаарлаа хандуулах хөндлөнгийн 
гуравдагч талын үүрэг хариуцлага, үйл ажиллагааг тусгасан. Жишээ нь ОТ-ын шилжих 
хөдөлгөөн болон нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах менежментийг дэмжихэд 
Ханбогд сумын засаг захиргааны үүрэг, Бэлчээрийн Удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
Бэлчээр Ашиглагчдын Групийн үүрэг хариуцлага гэх мэт.  

4.4 Сургалт, чадамж, мэдлэг  
 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандартын дагуу бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид нь бизнесийн 
орон нутгийн талаар авах арга хэмжээ, хүлээсэн үүрэг хариуцлага болон орон нутгийн иргэдтэй 
харилцан бие биенээ дэмжсэн харилцаа холбоог бий болгох бодлого, хөтөлбөр, үүрэг 
хариуцлагын талаар тодорхой ойлголттой байх ёстой юм.  Сургалтанд тавигдах шаардлагыг 
OT-06-PRC-0001-д тодорхой заасан болно.  Орон нутагтай холбоотой асуудлаар зохих нэмэлт 
сургалтыг явуулна.  Чадамж, сургалт, мэдлэг мэдээлэлийг нэмэгдүүлэх талаар дараах үйл 
ажиллагааг явуулж байна: 
 

 Чадамж болон ур чадварын тодорхойлолт.  2012 онд ОТ-ын ОННХ-ийн Хэлтсийн бүх 
ажилчид Рио Тинтогийн Орон Нутаг, Нийгмийн Хариуцлагын Чадамжын (2011) дагуу 
өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргахын тулд өөрийнхөө чадамжийг тодорхойлсон.  Энэ нь 
багийн ОННХ-ийн одоо байгаа чадамж буюу цаашид эзэмшихийг хүссэн чадамж болон 
хувь хүний үүрэг, хариуцлагад шаардагдах чадамжийг тодорхойлоход тустай юм.  ОННХ-
ийн үндсэн гол чадамжийг ОННХ-ийн хэлтсээс гадуур өөр хэлтсийн ажилтанд зориулсан 
Хүний Нөөцийн Чадамжийн Үндсэн Чиглэлд тусган оруулсан.  

 Сургалт.  Ажилтны сургалтаар ОННХ-ийн Хэлтсийн ажилчид нь орон нутагтай холбоотой 
асуудлыг өөрийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хүрээнд удирдан зохицуулахад шаардагдах 
ур чадвар, чадамжыг олгоно.  ОННХ-ийн Танилцах сургалт болон Соёлын Өвийн сургалт 
нь орон нутаг болон соёлын өвтэй холбоотой асуудлыг хамрах бөгөөд ОТ-ын бүх шинээр 
орсон ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид тус сургалтыг явуулна.  Сургалтын бүртгэл 
мэдээлэлийг РТБШС-д оруулж олгосон мэргэшил, сертификатын хуулбарыг ажилтны 
хувийн файлд оруулна.      

 Мэдлэг дээшлүүлэх сургалт.  Тухайн ажилтан болон баг нь орон нутгийн талаар 
тусгайлсан мэдлэг, сургалт авах шаардлагатай бол ОТ-ын БХНХ-ийн Хэлтсийн баг тус 
мэдлэг олгох сургалтын зохион байгуулж явуулна.  
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4.5 Ханган нийлүүлэгч болон гэрээт гүйцэтгэгчийг зохицуулах менежмент 
 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандарт нь гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохицуулахад дараах 
шаардлагыг тавина: 
 

 Рио Тинто болон тухайн уурхайнтодорхойлсон ОННХ-ийн тусгай шаардлагад нийцэж 
ажиллах хүчин чадалтай эсэхэд нь үндэслэж сонгон шалгаруулалт явуулах; 

 гэрээний баримт бичигт нь зөвлөгөө өгсөн болон РТ-ийн Орон Нутгийн стандартын 
танилцах сургалтын үеэр зөвлөгөө өгсөн байх; 

 тухайн хийж гүйцэтгэх ажилтай нь холбоотой орон нутгийн асуудлаар мэдээлэл өгсөн байх;  

 ажилчид болон гэрээт ажилчид нь зөв боловсон зан харьцаатай байх (харьцааны соёл, 
сахилгын дүрэм, журам сайтар баримталдаг гэх мэт).  

 
Орон нутагтай холбоотой асуудлуудыг ОТ-ын гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцуулах үндсэн үйл 
ажиллагаанд тусгаж оруулсан.  ОТ-ын гэрээт гүйцэтгэгчдийн явуулж буй үйл ажиллагаа нь орон 
нутагт эрсдэл учруулж нөлөөлөл бий болгож буй бол ОТ-ын Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Оролцуулах 
процессийн дагуу гэрээт гүйцэтгэгчид нь эдгээр стандартуудыг баримталж, тэдэнд нийцсэн үйл 
ажиллагаа явуулж буй эсэхийг шалгана (дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг 
Оролцуулах Үндсэн Баримт Бичгээс OT-07-GDL-9007 харна уу).  Гэрээт гүйцэтгэгчдийн орон 
нутагт үзүүлж буй эрсдлийг зохицуулах менежментэд дараах үйл ажиллагаа орно:  
 

 ОТ-ын гэрээт гүйцэтгэгчдийн орон нутгийн эрсдэл, нөлөөлөл учруулж болзошгүй үйл 
ажиллагаанд Ажлын Хамрах Хүрээг боловсруулах болон тендерийн үе шатанд үнэлгээ 
хийх; 

 орон нутгийн эрсдлийг тооцон 2-р Түвшний Эрсдлийн Үнэлгээ хийх; 

 тендерийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байх үе шатанд гэрээт гүйцэтгэгч нь тухайн 
тодорхойлсон эрсдлийг зохицуулах хүчин чадал байгаа эсэхээ нотлон харуулахыг 
шаардах;  

 Гэрээт Гүйцэтгэгчийн ЭМААБО-ны Удирдлагын төлөвлөгөөний орон нутгийн талаар авах 
арга хэмжээгээр гэрээт гүйцэтгэгчдийн орон нутагт үзүүлэх эрсдэлтэй үйл ажиллагааг 
тасралтгүй зохицуулах. 

 
Гэрээт гүйцэтгэгч нь газар дээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэхээс өмнө ОТ-ын Газар Хөндөх 
Зөвшөөрөл (ГХЗ) олгох процесс хэрэгжиж эхлэнэ.  ГХЗ-ийг авахын тулд ОТ-ын Орон Нутаг 
болон Нийгмийн Хариуцлагын Шалгах Хуудсыг бөглөх ёстой.  Тус хуудас нь орон нутагтай 
зөвлөлдөх, малчдын өвөлжөө, намаржаа, болон худаг усийг харгалзан үзэх, соёлын өвийг 
тодорхойлж хамгаалах арга хэмжээ авахыг шаардана.  

4.6 Харилцаа ба хэлэлцүүлэг 
 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандарт нь орон нутгийн иргэдтэй хэлэлцүүлэг зөвлөгөөн 
хийх журмыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж тусгасан байдаг ба тэрхүү журмыг хоёр тал хүлээн 
зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Тэрхүү журам нь ил тод, нээлттэй, эрх тэгш,  соёл, заншлын хувьд 
зөв зохимжтой, олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалсан байх ёстой.  Эдгээр зарчим нь оролцогч 
талууд болон сонирхогч талуудын аль алиныг нь оролцуулах, нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн 
иргэдтэй харьцаж зөвлөхөд хамаарна. 
 
Бизнес болон орон нутгийн иргэдийн үзэл бодол хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай мэдээ баримт болон 
албан болон албан бус хурал, уулзалтын талаарх мэдээлэлийг бүртгэж баримтжуулна.  Орон 
нутгийн иргэд болон оролцогч талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааг зөв зохицуулж байгаа 
эсэхийг хянахын тулд ОТ нь дараах стратеги, төлөвлөгөө, журмыг боловсруулан гаргасан:  
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 ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны Харилцаа болон Хэлэлцүүлгийн Журамд (OT-09-
PRC-0001) Рио Тинтогийн стандарт болон холбогдох удирдамжын дагуу аливаа 
хэлэлцүүлгийг явуулах шаардлагатай гэж заасан байна; 

 ОТ-ын Ашиглалтын Үе Шатны Оролцогч Талуудтай Харилцах Төлөвлөгөө; 

 ОТ-ын Орон Нутгийн Иргэдтэй Хэлэлцүүлэг Зохион Байгуулах ба Тэдний Оролцоог 
ХангахСтратеги; 

 орон нутгийн иргэдтэй хийх хэлэлцүүлгийг зохицуулахад ОТ-ын Орон Нутгийн Өдрийн 
Тэмдэглэл Хөтлөх Системийг хэрэглэх;  

 гэрээ хэлэлцээр болон явуулсан үйл ажиллагааг дууссан он, сар, өдрийн хамт бүртгэж 
тэмдэглэхдээ стандарт загвар ашиглах.  Дүүрсэн бүртгэл тэмдэглэлийн загварыг 
Бореалисийн Талуудын Оролцоог Хангах мөрийн хөтөлбөртэй харьцуулна.  

 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандартаар нийгэм, байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн жилийн 
тайлан болон бусад холбогдох мэдээлэлийг тухайн нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэд 
болон анхаарлын гадна үлдсэн буюу ялгаварлан гадуурхагдсан бүлгийн хүмүүст ойлгомжтой 
хэлбэр, хэлээр гаргахыг шаардаж байна.  ОТ нь дараах зүйлсийг аливаа шаардлага, 
стандартад нийцүүлэн бэлтгэж гаргана:  
 

 ОТ-ын жилийн Тогтвортой Хөгжлийн Тайлан; 

 ОТ-ын Орон Нутгийн Мэдээлэлийн Хуудас тогтмол хугацаанд гаргах; 

 Орон нутгийн иргэдтэй нүүр тулсан уулзалт хийх буюу тэдний санал хүсэлтийг сар бүрийн 
хотын захиргааны хурал, Орон Нутгийн Зөвлөх Хэсэг, Соёлын Өвийн Зөвлөх Хэсэг, 
Өмнөговийн ажлын хэсэг, Нөхөн Олговоор Олгох Ажлын Хэсэг, болон Бэлчээр 
Ашиглагчдын Группээр дамжуулан авах;  

 Хамтын Ажиллагааны Гэрээний Ажлын Хэсгийг байгуулахаар төлөвлөж байгаа ба тус 
ажлын хэсэг нь үндэсний болон олон улсын (Монгол улсын Сангийн Яам, Боловсрол, 
Шинжлэх Ухааны Яам, ЕСБХБ, Дэлхийн Банк, ОУСК, Австралийн Олон Улсын Хөгжлийн 
Агентлаг, Азийн Хөгжлийн Банк, Зориг Сан, АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг- USAid 
болон Японы Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг-JICA) оролцогч талуудыг хамтын ажиллагааг 
бий болгох болно.  

4.7 Бизнесийн уян хатан чанар ба гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах 
төлөвлөгөө 

 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандартад зааснаар Бизнесийн Уян Хатан Чанарын 
Удирдлагын төлөвлөгөө болон осол эндэгдэлд хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө нь тухайн 
гарсан осол эндэгдэлд орон нутгийн иргэд өртсөн эсэхийг тодорхойлох болон ОТ тухайн гарсан 
осол эндэгдлийн талаар нөлөөлөлд нь өртөж болзошгүй иргэдэд цаг алдалгүй эн тэргүүнд 
хэрхэн мэдээлэх талаар дэлгэрэнгүй тодорхойлсон байх ёстой.  Эдгээр шаардлагуудыг ОТ-ын 
Гэнэтийн Осолд Хариу Авах болон ОТ-ын Бизнесийн Уян Хатан Чанарын Төлөвлөгөөнд тусган 
оруулсан.  Орон нутагтай холбоотой бусад тусгай арга хэмжээнд дараах зүйлс орно: 
 

 ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 12 Журамд орсон орон нутгийн осол эндэгдлийг илүү 
дэлгэрэнгүй тодорхойлох;  

 орон нутгийн аюулгүй байдал болон эрсдлийг бууруулах арга хэмжээг Орон Нутгийн Эрүүл 
Мэнд, Аюулгүй Байдал, Хамгаалалтын Удирдлагын төлөвлөгөөнд (ОНЭМАБХМТ)  
тодорхой заасан. 
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4.8 Арга хэмжээ авах ба хяналт тавих  
 

 ОННХ-ийн хэмжигдэхүүн болон гүйцэтгэлийн зорилтуудыг Рио Тинтогийн Орон Нутгийн 
Стандартын орон нутгийн ерөнхий зорилтод нийцүүлэн, ОТ-ын Олон Жилийн Орон Нутгийн 
Төлөвлөгөөнд тодорхойлсны дагуу боловсруулсан.  

 ОТ нь Нийгмийн Хариуцлагын датаг Мониторинг, Үнэлгээ Хийх болон Тайлан Гаргах 
Үндсэн Чиглэлтэй иж бүрэн харьцуулалт хийсэн. 

 Гүйцэтгэлийг хэмжих үзүүлэлт болон зорилтод тогтмол мониторинг хийх эдгээр 
хэмжигдэхүүн болон зорилт нь дараах баримт бичигт тусгагдсан:   

o ОТ-ын Олон Жилийн Орон Нутгийн Төлөвлөгөөнд ОТ-ын БХНХ-ийн хэлтсийн ерөнхий 
гүйцэтгэлийг үнэлэх хэмжигдэхүүн  болон зорилтыг тусгасан хийгээд сар бүр компаний 
дээд удирдлагад Менежментийн Тайлангаар тайлагнаж байна;  

o Ашиглалтын Үе Шатны Нийгмийн Удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгай сэдвийн дагуу 
гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүд ийг оруулсан;  

o Бүсийн нийгэм эдийн засгийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн үндсэн чиглэл.   
 

Жил бүр ОТ болон Рио Тинтогийн бизнесийн нэгж тус бүр ОННХ-ийн үзүүлэлтийг Рио 
Тинтогийн Гүйцэтгэх Удирдлагын Хороонд тайлагнах шаардлагатай.  Нийгэм, Байгаль Орчны 
Дасгал Ажлын Дэвтэр хэмээх загварын дагуу датаг тайлагнаж мэдээлнэ.   

4.9 Санал, гомдол, маргааныг зохицуулах менежмент 
 
ОТ нь Орон Нутгийн Иргэдийн Санал Гомдлыг Зохицуулах Менежментийн Журмыг 
боловсруулсан бөгөөд энэ нь Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандартад тодорхойлсон зайлшгүй 
тавигдах шаардлагад нийцэж байгаа болно.  Тус системийн гол хэсгүүдэд: 
 

 тус процессийг Бүсийн Хөгжил, Нийгмийн Хариуцлагын баг хариуцах бөгөөд санал гомдол 
хүлээж авах, урьдчилсан үнэлгээ хийх, гомдолд хариу өгөх, дүн шинжилгээ хийх, 
шийдвэрлэх, шийдвэрлэсэн гомдлыг хаах, биелэлтийг нь эргэж хянах зэрэг зургаан алхам 
бүхий үйл явцыг хамаарна; 

 гомдол гаргагч буюу хохирсон талд хариу өгч санал гомдлыг хаах цаг хугацаа хязгаартай; 

 урьдчилсан үнэлгээний ангилалаас шалтгаалж тухайн ирүүлсэн санал гомдлыг ОТ-ын 
ЭМААБО, Хүний Нөөц, хангамж зэрэг холбогдох хэлтэс зохицуулна; 

 тухайн гомдол нь яаралттай шийдвэрлэх асуудал болон ЭМААБО-ны хэлтэстэй холбоо 
барьж Гэнэтийн Осол Эндэгдэлд Хариу Арга Хэмжээ Авах Төлөвлөгөөг зохих ёсоор 
боловсруулна;  

 олон нийтээс (сонирхсон болон нөлөөлөлд өртсөн талаас) ирсэн санал гомдлыг бүртгэж 
тэмдэглэнэ. 

 
Хэрэв тухайн гомдол гаргагч гомдлыг шийдвэрлэсэн үйл явцад сэтгэл хангалуун бус байвал тус 
системд шийдвэрлэх үйл явцыг сунгах механизм орсон байгаа.  
 
Хэрэв тухайн санал гомдол нь аль нэг хууль, дүрэм, журам, стандартыг зөрчсөн тухай байвал 
тус зөрчил буюу эндэгдлийг анхааралдаа авах журам боловсруулж арга хэмжээ авах үйл 
ажиллагааг ЭМААБО-ны Хэсэг 14-ийн Зөрчил, Осол Эндэгдэл, Үйл Явцыг Зохицуулах 
Менежментэд заасан зөрчлийг тайлагнах, хянах, засах болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах шаардлагын дагуу хэрэгжүүлнэ. 
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4.10 Гүйцэтгэлийг үнэлэх ба аудит хийх  
 
Рио Тинтогийн Орон Нутгийн Стандартад төслийн чухал үе шатуудад (техник эдийн засгийн 
үндэслэл болон ашиглалтанд оруулж эхлэх) Сайтын Менежментийн Орон Нутгийн болон 
Нийгмийн Хариуцлагын Үнэлгээг гурван жилд нэг удаа удирдан явуулах шаардлагатай гэж 
заасан байна: 
    

 Төслийн талбайн үнэлгээ (СМҮ) нь ОННХ-ийн хэлтсийн гүйцэтгэлд хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийх арга техник бөгөөд энэ нь ялангуяа сайт нь ОННХ-ийн хяналтын системд тавигдаж 
буй шаардлагыг биелүүлж байгаа эсэх; сайтын ОННХ-ийн бэлэн байдлыг үнэлэх; тухайн 
байгаа болон гарч болзошгүй асуудлыг тодорхойлох; гүйцэтгэлийг сайжруулахад хамрах 
хүрээ болон ирээдүйд эрсдэлтэй байж болзошгүй газрыг тодорхойлох зэрэг үнэлгээнүүд 
үүнд багтаж байна. ОТ-ын СМҮ-г 2010 оны 4 сард баталсан. 

 ОТ-ын БХНХ-ийн баг дотоодын болон гаднаас явуулах ОННХ-тэй холбоотой аудитын 
бүх үйл ажиллагааг ОННХ-ны Мониторинг болон Аудит Хийх процессийг дагуу 
явуулна. 

 Рио Тинтогийн ОННХ-ийн хяналтын системд тавигдаж буй шаардлагын дагуу ОТ-ын 
гүйцэтгэлд иж бүрэн анализ 2011 оны 10 сард хийсэн.  

 
Эдгээр гүйцэтгэлийн үнэлгээ нь ЭМААБО-ны Хэсэг 16- Гүйцэтгэлийг Үнэлэх ба Аудит Хийх-д 
заасан шаардлагад нийцсэн байх ёстой.  

4.11 Менежментээ эргэж хянах  
 
ОТ жил бүр Рио Тинтогийн Гүйцэтгэх Удирдлагад ОННХ-ийн үзүүлэлтийн дагуу гүйцэтгэлээ 
тайлагнана.  Нийгэм болон Байгаль Орчны Дасгал Ажил хэмээх загварын дагуу датаг 
тайлагнана. 

4.12 Өөрчлөлтийн менежмент 
 
Өөрчлөлтийг ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 11 (Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежмент) –ийн дагуу 
зохицуулна.  
 
ОТ-ын Өөрчлөлтийг Зохицуулах Менежментийн Журамд (OT–11-PRC-0001) өөрчлөлтийг 
зохицуулах менежментийг үр дүнтэй хянах, тухайн тодорхойлсон өөрчлөлттэй холбоотой 
ЭМААБО болон ОННХ-ийн эрсдлийг зохицуулах үйл явцыг тодорхой тусгасан.  Тус журам нь 
үйлдвэр, процесс, систем, хүмүүс зэрэгт гарсан бүх төрлийн өөрчлөлтийг зохицуулахад 
хамаарах бөгөөд тухайн төлөвлөж буй өөрчлөлт нь хүмүүст ямар нэгэн хор хохирол 
учруулахгүй байх, байгаль орчин болон тоног төхөөрөмжийг гэмтээхгүй байх, тухайн үйл явцад 
сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй харин ажлын явцыг сайжруулж бизнесийн ашгийг нэмэгдүүлэх эсэхийг 
хянаж шалгана.  Тус журамд зааснаар тухайн хийхээр төлөвлөж буй өөрчлөлтөнд эрсдлийн 
үнэлгээ дээр дурдсан ОТ-ын Аюулыг Тодорхойлох болон Эрсдлийн Менежментийн Журмын 
(OT–11-PRC-0001) дагуу хийх шаардлагатай.   

4.13 Мониторинг хийх 
 
Мониторинг хийх шаардлагыг Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд тодорхой заасан. 

4.14 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд болон менежментээ эргэж хянах  
 
Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд мониторинг хийх 
ерөнхий шаардлагын хамт тодорхойлсон болно. Гүйцэтгэлийн гол шалгуур үзүүлэлтүүд нь 
Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрийг хэрэгжүүлэх явц болон үр дүнг үнэлэхэд чиглэсэн юм. 
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5 БАТАЛГААЖУУЛАХ, МОНИТОРИНГ, ҮНЭЛГЭЭ, АУДИТ ХИЙХ 

5.1 Удиртгал 
 
Энэхүү бүлэгт БОНУТ-тэй холбоотой мониторинг хийх, баталгаажуулах, үнэлгээ болон аудит 
хийх үйл явцыг тодорхойлно. Эдгээр үйл явц нь дараах зүйлийг хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
болно:  

 БОНУТ-д тодорхойлсон менежмент болон бууруулах арга хэмжээний хэрэгжилт болон үр 
дүнг баталгаажуулж баримтжуулах; 

 Менежмент болон бууруулах арга хэмжээний үр дүнд мониторинг хийж баримтжуулах ба 
бодит нөлөөлөлийг үнэлэх; 

 холбогдох хууль болон бусад тавигдаж буй шаардлагад нийцэж буй эсэхийг 
баталгаажуулах;  

 байгаль орчин болон нийгмийн хөтөлбөрийн үр дүн, хэрэгжилт болон үр нөлөөг үнэлэх.  

5.2 Хяналт хийх 
 
ОТ нь БОНУТ-д тодорхойлсон үүрэг хариуцлагынхаа дагуу нөлөөлөлийг бууруулах арга хэмжээ 
болон түүнийг зохицуулах менежментээ хянана.  
 
Гэрээт гүйцэтгэгч болон туслан гэрээт гүйцэтгэгчийг зохицуулах ЭМААБО-ны удирдлагын 
төлөвлөгөөнд Төслийн стандартыг хэрэгжилтийг хэрхэн хянаж шалгах хөтөлбөрийг 
тодорхойлно. Гэрээт гүйцэтгэгч болон туслан гэрээт гүйцэтгэгчдийг шалгаж хянах хөтөлбөрийг 
Компани батлах бөгөөд тогтмол үзлэг шалгалт, аудит хийнэ.  
 
Гэрээт гүйцэтгэгчид болон туслан гэрээт гүйцэтгэгчид нь ОТ-оос шаардсан тохиолдолд үзлэг 
шалгалтанд шаардлагатай бүх холбогдох баримт бичгийг бэлтгэж бэлэн болгох хэрэгтэй. 

5.3 Мониторинг хийх 
 
ОТ нь БОНУТ-нд тусгасан үүрэг хариуцлагынхаа дагуу болон ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 13-д 
(Арга Хэмжээ Авах ба Хяналт Тавих) тодорхойлсоны дагуу бууруулах арга хэмжээ, түүнийг 
зохицуулах менежментдээ мониторинг хийх болно. 
 
Гэрээт гүйцэтгэгчдийн мониторинг хийх баримт бичгийг үзэж шалгахаас гадна (дээр дурдсаны 
дагуу) БОНУТ болон Байгаль Орчны Удирдлагын төлөвлөгөө, Нийгмийн Удирдлагын 
төлөвлөгөөнд заасны дагуу ОТ  байгаль орчны мониторинг (дээж сорьц авч анализ хийх) болон 
нийгмийн мониторинг хийнэ.  

5.4 Үнэлгээ & Аудит хийх 
 
БОННМТ-д тусгасан үүрэг хариуцлагын хүрээнд ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 16-д (Гүйцэтгэлийн 
Үнлэгээ болон Аудит) тодорхойлсоны дагуу нөлөөлөлийг бууруулах арга хэмжээ болон түүнийг 
зохицуулах менежментдээ ОТ нь дотоодын үнэлгээ хийж мөн гаднаас хөндлөнгийн аудит 
хийлгүүлнэ.  
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6 ТАЙЛАГНАХ БА МЭДЭГДЭЛ ХИЙХ 

6.1 Удиртгал  
 
Энэ бүлэгт БОНУТ-тэй холбоотой тайлагнах болон мэдэгдэл хийх талаар авч үзнэ. 

6.2 Тайлагнах 
 
Тайлагнахтай холбоотой тавигдах шаардлагыг холбогдох Удирдлагын төлөвлөгөөнд тодорхой 
заасан байгаа.   
 
ОТ нь Байгаль Орчин, Нийгмийн Жилийн Тайланг бэлтгэн гаргаж Монгол Улсын Засгийн Газар 
болон Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудад хүргүүлнэ.  Эдгээр тайлангуудыг мөн олон нийтэд 
нээлттэйгээр ОТ-ын цахим хуудсанд байрлуулна. 

6.3 Осол эндэгдлийг мэдэгдэх & тайлагнах 
 
Байгаль орчин болон нийгмийн бүх осол эндэгдлүүдийг зохих ёсоор баримтжуулж ЭМААБО-ны 
УТ-ийн Хэсэг 14-д (Зөрчил, Осол Эндэгдэл, Хариу Арга Хэмжээ Авахыг Зохицуулах Менежмент) 
тодорхойлсоны дагуу Компаний тогтсон журамд нийцүүлэн мэдэгдэл хийж тайлагнана. 
 
Санхүүжүүлэх Гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу ОТ нь БОНБДЗ болон санхүүжүүлэгч 
байгууллагуудын групт мэдэгдэл хийнэ. 

6.4 Төсөлд орсон өөрчлөлтийг мэдэгдэх & тайлагнах 
 
Төсөлд орсон аливаа өөрчлөлтийг ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 11-д (Өөрчлөлтийг Зохицуулах 
Менежмент) тодорхойлсоны дагуу болон Санхүүжүүлэх Гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудад тайлагнаж мэдэгдэнэ. 

6.5 Хууль зүйн мэдэгдэл хийх ба тайлагнах  
БОННҮ-д тодорхойлсон зөвшөөрөл, лицензийн баримт бичигт заасны дагуу болон зохих 
тавигдаж буй шаардлагын дагуу ОТ Монголын хууль эрхийн байгууллагуудад тайлагнана. 

6.6 Зөрчлийг тайлагнах  
 
Байгаль орчин болон нийгмийн зөрчлийг зохих ёсоор баримтжуулж ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 
14-д (Зөрчил, Осол Эндэгдэл, Хариу Арга Хэмжээ Авахыг Зохицуулах Менежмент) 
тодорхойлсоны дагуу Компаний тогтсон журамд нийцүүлэн мэдэгдэл хийж тайлагнана. 

7 КОМПАНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА  

7.1 Удиртгал 
 
Энэхүү БОНУТ-нд тодорхойлсон удирдлагын тогтолцоо нь ОТ ХХК-ний тогтоосон ЭМААБО 
болон ОННХ-ийн удирдлагын тогтолцоонууд юм. 

7.2 Компаний зохион байгуулалт ба үүрэг хариуцлага 
 

7.2.1 Компаний зохион байгуулалт 
 
ОТ ХХК-ийн ерөнхий бүтэц, зохион байгуулалтыг Зураг 6-д схемчлэн харуулсан. 
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7.2.2 ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцоо 
 
ЭМААБО-ны УТ-ийг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг доорх хүснэгтэнд тодорхойлов. 

Хүснэгт 5: ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцооны Үүрэг Хариуцлага 

Үүрэг Хариуцлага 

Компаний Гүйцэтгэх 
Захирал болон Үйл 
Ажиллагаа 
Хариуцсан Захирал 

 Удирдлагын тогтолцоо нь зорилгодоо нийцсэн эсэх ба системийг 
дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянах. 

 Компаний дээд удирдлага нь Төслийн ЭМААБО-ны шаардлагыг 
биелүүлж, хэрэгжилтийг нь дэмжиж, дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг 
хянах. 

 Бүх хэлтсүүд удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг биелүүлж, дагаж 
мөрдөх чадвартай буюу тэр чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж 
бэлтгэгдсэн ажилчид, нөөцөөр хангалттай түвшинд хангагдсан 
эсэхийг хянах. 

Тэргүүлэгчид (ОТ 
болон гэрээт 
гүйцэтгэгчид) 

 Удирдлагын тогтолцоод тавигдаж буй шаардлагыг ажлын байранд 
менежментийн хяналтын дор хэрэгжүүлж биелүүлж байгаа эсэхийг 
хянах. 

 Тэдний удирдлага дор ажиллаж буй ажилчид болон гэрээт 
гүйцэтгэгчид нь удирдлагын тогтолцоод тавигдаж буй бүх 
шаардлагыг хэрэгжүүлж биелүүлэх чадвартай, зохих сургалтанд 
хамрагдсан эсэхийг хянах. 

 ОТ-ын ЭМААБО-ны УТ-д тавигдаж буй шаардлагыг биелүүлж 
хэрэгжүүлэхэд газар дээр нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх (гэрээт 
гүйцэтгэгчид үүнд бас орно). 

 Бусад ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэчдийг ажлын байрандаа 
Төслийн ЭМААБО-ны шаардлагыг дагаж мөрдөж биелүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлж заавар зөвлөгөөгөөр хангах. 

ОТ-ын ЭМААБО-ны 
Хэлтэс  

 Туслах ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагад нийцэхэд дэмжлэг үзүүлж зөвлөгөө өгөх. 

 Удирдлагын тогтолцоо нь зохих горимын дагуу үйл ажиллагаагаа 
явуулж тасралтгүй сайжирч байгаа эсэхийг хянах. 

Бүх ажилчид болон 
гэрээт гүйцэтгэгчид  

 Сургалт, эрсдлийн семинар, хурал уузлалт, үзлэг шалгалтанд 
оролцох. 

 Өөрийн үүрэг хариуцлагад хамаарч буй ашиглалын болон хууль эрх 
зүйн шаардлагыг дагаж мөрдөх. 

 ЭМААБО-ны осол эндэгдэл, сайжруулах боломжийн талаар 
тайлагнаж мэдээлэх. 

1.1.1 ОННХ-ийн Удирдлагын тогтолцоо 

ОННХ-ийн Удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг доорх хүснэгтэнд 
тодорхойлов. 
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Хүснэгт 6: ОННХ-ийн Удирдлагын тогтолцооны Үүрэг Хариуцлага 

Үүрэг Хариуцлага 

Компаний Гүйцэтгэх 
Захирал болон Үйл 
Ажиллагаа 
Хариуцсан Захирал 

 Удирдлагын тогтолцоо нь зорилгодоо нийцсэн эсэх ба системийг 
дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг хянах  

 Компаний дээд удирдлага нь Төслийн Орон Нутаг болон Нийгмийн 
Хариуцлагын шаардлагыг биелүүлж, хэрэгжилтийг нь дэмжиж, дагаж 
мөрдөж байгаа эсэхийг хянах. 

 Бүх хэлтсүүд удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг биелүүлж, дагаж 
мөрдөх чадвартай буюу тэр чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж 
бэлтгэгдсэн ажилчид, нөөцөөр хангалттай түвшинд хангагдсан 
эсэхийг хянах. 

Тэргүүлэгчид (ОТ 
болон гол гэрээт 
гүйцэтгэгчид) 

 Удирдлагын тогтолцоод тавигдаж буй шаардлагыг ажлын байранд 
менежментийн хяналтын дор хэрэгжүүлж биелүүлж байгаа эсэхийг 
хянах. 

 Тэдний удирдлага дор ажиллаж буй ажилчид болон гэрээт 
гүйцэтгэгчид нь удирдлагын тогтолцоонд тавигдаж буй бүх 
шаардлагыг хэрэгжүүлж биелүүлэх чадвартай, зохих сургалтанд 
хамрагдсан эсэхийг хянах. 

 ОТ-ын ОННХ-ийн шаардлагыг биелүүлж хэрэгжүүлэхэд газар дээр нь 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх (гэрээт гүйцэтгэгчид үүнд бас орно). 

 Бусад ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэчдийг ажлын байрандаа 
Төслийн ОННХ-ийн шаардлагыг дагаж мөрдөж биелүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлж заавар зөвлөгөөгөөр хангах. 

ОТ-ын ОННХ-ийн 
Хэлтэс  

 Туслах ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагад нийцэхэд дэмжлэг үзүүлж зөвлөгөө өгөх. 

 Удирдлагын тогтолцоо нь зохих горимын дагуу үйл ажиллагаагаа 
явуулж тасралтгүй сайжирч байгаа эсэхийг хянах. 

Бүх ажилчид & гэрээт 
гүйцэтгэгчид 

 Сургалт, эрсдлийн семинар, хурал уузлалт, үзлэг шалгалтанд 
оролцох. 

 Өөрийн үүрэг хариуцлагад хамаарч буй ашиглалын болон хууль эрх 
зүйн шаардлагыг дагаж мөрдөх. 

 ЭМААБО болон ОННХ-ийн осол эндэгдэл, сайжруулах боломжийн 
талаар тайлагнаж мэдээлэх. 

1.1.2 Бусад хэлтсүүд 
 
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн шаардлагыг ОТ-д биелүүлэхэд томоохон үүрэг 
хариуцлага хүлээх бусад хэлтсүүдэд дараах хэлтсүүд орно: 
 

 Хүний Нөөцийн Хэлтэс– ялангуяа Хөдөлмөрийн Удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотойгоор оролцоно;  

 Бизнесийн Хангамж & Дэд Бүтцийг Хөгжүүлэх – Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Оролцуулах 
Үндсэн Чиглэлд тодорхойлсон журмыг хэрэгжүүлэх болон сайтаас гадуурх дэд бүтцийг 
төлөвлөх болон барьж байгуулахад оролцоно. 
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7.3 Гэрээт гүйцэтгэгчдийг зохион байгуулах ба үүрэг хариуцлага 
 
Цаашид хийгдэх ажил болон холбогдох барилгын үйл ажиллагааг энэхүү БОНУТ-д 
тодорхойлсоны дагуу ОТ-ын ЭМААБО болон Орон Нутаг, Нийгмийн Хариуцлагын удирдлагын 
тогтолцоогоор зохицуулна. 
 

Зураг 6: OT ХХК-ний Менежментийн бүтэц 
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8 СУРГАЛТ, МЭДЛЭГ, ЧАДВАР 

8.1 Удиртгал 
 
Сургалтанд тавигдах шаардлагыг ЭМААБО-ны УТ-ийн Хэсэг 6-д (Сургалт, Чадвар, Мэдлэг) 
тодорхой заасан. 
 
Бүх шаардлагатай сургалтыг танилцах сургалт (ерөнхий мэдлэг олгох сургалт) болон ажлын 
тусгай сургалтаар явуулна. 
 
ОТ-ын ажилчдад сургалт явуулснаар тэд өөрийн ажлын үүрэг хариуцлагын хүрээнд ЭМААБО-
ны асуудлыг зохицуулах чадвартай болох бөгөөд сургалт, мэдлэг, чадварын талаарх 
дэлгэрэнгүй заалтыг  OT-06-PRC-0001 – Сургалт, Чадвар, Мэдлэгийн Журамд тодорхойлсон.  
ЭМААБО-ны танилцах сургалтыг ОТ-ын Танилцах Сургалтын хүрээнд ОТ-ын бүх ажилчид 
болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд явуулах бөгөөд уг сургалтаар ЭМААБО-той холбооотой хууль эрх 
зүйн болон бусад шаардлагууд, эрсдэл, хяналт, ОТ-ын тусгай журмаас хазайснаар гарах үр 
дагаварын талаар зохих ойлголт, мэдлэгийг олгоно.  

8.2 Чадамжийн түвшин ба сургалтын хэрэгцээ 
 
ЭМААБО-той холбоотой ноцтой эрсдэлтэй ажлыг хийж гүйцэтгэх хүмүүст тусгай сургалт 
явуулах бөгөөд Рио Тинтогийн ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийн Стандарт тус бүрийг авч үзсэн 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж байна. Тусгай сургалтыг тухайн тусгай сэдвийн хүрээнд 
(жишээ нь цацраг идэвхжлийг зохицуулах гэх мэт) гадны мэргэжлийн байгууллага буюу гэрээт 
гүйцэтгэгчид явуулах бөгөөд энэ төрлийн сургалтанд тавигдах шаардлагыг  OT-06-PRC-0001 – 
Сургалт, Чадвар, Мэдлэгийн Журмын дагуу Компаний Тэргүүлэгчид болон ЭМААБО-ны Хэлтсийн 
тодорхойлсоны дагуу сургалтын хэрэгцээнд хийсэн анализ дүгнэлтэнд тодорхой тусгасан. 
 
ОТ-д ажиллаж байгаа бүх ажилчид, гэрээт гүйцэтгэгчид нь тогтмол явагдах ажлын аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа өгөх цуглаанд оролцоно.   
 
Хангамжийн Хэлтсийн ажилтанд гэрээний менежментийн чиглэлээр сургалт явуулах ба 
шаардлагатай байж болох бусад ажлын чиглэлээр бас сургалт явуулна. 
 
Гэрээт Гүйцэтгэгчдийг Оролцуулах үйл явцын хүрээнд ажилтны мэргэшил, хамрагдсан 
сургалтын талаарх бүртгэлийг тухайн Гэрээт Гүйцэтгэгч цуглуулж ажилтныхаа зохих чадварыг 
хянаж удирдана. 
 
Сургалтын бүртгэлийг РТБШС-д оруулж олгосон мэргэшлийн хуулбарыг ажилтны хувийн файлд 
оруулна.  ЭМААБО-ны тусгай сургалт болон мэдлэгийн хөтөлбөрийг РТБШС-ийн нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг болох ЭМААБО-ны Сургалтын мэдээлэлийн санд тодорхойлон оруулна. ОТ-
ын жилийн сургалт болон түүнийг боловсруулах хуваарийг боловсруулахдаа тухайн үйл 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах чадвар болон ЭМААБО-той холбоотой ноцтой 
зөрчлийг илүү  тодруулж ач холбогдол өгнө.   

8.3 Байгаль орчин, нийгмийн сургалтанд тавигдах шаардлага 
 
Байгаль орчин, нийгмийн сургалтын шаардлагыг холбогдох Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд 
тодорхой тусгасан.  Мөн гэрээт гүйцэтгэгчдэд тавигдах сургалтын шаардлагыг Гэрээт 
Гүйцэтгэгчдийг Оролцуулах үйл явцад тодорхой заасан байгаа. 
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8.4 Сургалтын хөтөлбөр ба сургалтыг явуулах 
 
Сургалтын хөтөлбөр болон сургалтыг явуулах талаар дараах журам, баримт бичигт заасан: 

 Сургалт, Чадвар, Мэдлэгийн Журам (OT-06-PRC-001); 

 ЭМААБО-ны Сургалтын Мэдээлэлийн Сан; 

 ОТ-ын Сургалт болон Сургалтын Хөтөлбөр Боловсруулах Хуваарь. 

9 БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ 

Файлын нэр OT-10-PLN-0003-M-Байгаль орчин нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө 

Тодорхойлолт Байгаль орчин нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө 

Эхийг зохиогч Бүсийн хөгжил, нийгмийн харилцаа 

Үүсгэсэн огноо 2013.09.01 

Баталсан албан 
тушаалтан 

Ш.Байгальмаа, БХНХ-ны ерөнхий менежер 

Баталсан огноо 2013.09.01 

Өөрчлөлтийг 
бүртгэх дугаар 

# 

 

Эрсдлийн 
зэрэглэл 

Үнэлгээ 
хийсэн 
огноо 

Үнэлгээ хийсэн албан 
тушаалтан 

Хянах 
хугацаа 

Дараагийн хянах огноо 

Дунд 2013.09.01 Ш.Байгальмаа, БХНХ-ны 
ерөнхий менежер 

2 жил бүр 2015.09.01 

 

Хувилбар 
Хянан 
засварласан 
огноо 

Зохиогч Баталсан 
Хянан засварласан 
тэмдэглэл 

1.0 2013.09.01 Ш.Байгальмаа, 
БХНХ-ны ерөнхий 
менежер 

ОТ Удирдах хороо Баталсан. 

1.1 2013.11.23 Л.Мөнхцацрал ОТ Удирдах хороо Баримт бичгийн 
дугаарлалтыг засч, 
баримт бичгийг хянав.  
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10 ДАГАЛДАХ ХАВСРАЛТУУД 

ХАВСРАЛТ A: ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГОЛ ҮЕ ШАТУУД 

Доорх хүснэгтэнд Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрийн дагуу хэрэгжүүлэх гол үйл ажиллагааны 
үе шатуудыг харуулав. 
 
ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцоог Хэрэгжүүлэх Гол Үе Шатууд 

Үйл ажиллагаа Төлөвлөсөн хугацаа 

Агаарын ялгаруулалт: 

 Аюултай хаягдал шатаагчыг ажиллуулах  

 Нүүрсээр галладаг цахилгаан станцыг ажиллуулах 

 

2013 оны 4-р улирал 

2017 

Гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах: 

 Улаанбаатар болон уурхайн сайт дээр явуулах үйл ажиллагааны 
гэнэтийн осолд хариу арга хэмжээ авах ОТ-ын төлөвлөгөө 

 ОТ-ын ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдэд гэнэтийн осолд хариу 
арга хэмжээ авах төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг өгөх иж бүрэн 
сургалтын хөтөлбөр болон дасгал сургуулилалт 

 

2013 оны 1 сарын 1 

 

Ашиглалтын турш 
үргэлжилнэ 

Аюултай материал: 

  Хог хаядлын байгууламжыг ашиглаж эхлэх 

 

2013 оны 3-р улирал 

Газар ашиглалт: 

 Газар Ашиглалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж дуусгах  

 Бэлчээрийн Менежментийн Стратегийг Хэрэгжүүлэх (БХНХ-ийн 
Хэлтэс хэрэгжүүлнэ) 

 

2013 оны 3-р улирал 

2013 оны 3-р улирал  

Хог хаягдал: 

 Хог хаягдлын менежментийн төвийг ашиглаж эхлэх 

 Түр зуурын хог хаягдлын газар хуримтлагдсан хог хаягдлыг салгах 
ажлыг санаачлан эхлүүлэх  

 Түр зуурын хог хаягдлын газар хуримтлагдсан хог хаягдлыг салгах 
ажлыг дуусгах 

 Түр зуурын хог хаягдлын газрын бохирдолд үнэлгээ хийж дуусгах.  
Хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд ихээхэн эрсдэл учруулах 
бохирдлыг зайлуулахад бохирдлыг хянах арга хэмжээ авах 
төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх  

 

2013 оны 4-р улирал 

2013 оны 2-р улирал 

 

2015 оны 2-р улирал  

 

2015 оны 3-р улирал 

Ус: 

 Ашиглалтын усны мониторинг хийх төлөвлөгөөг эцэслэх  

 Ундай голын усны чиглэлийг өөрчлөх болон Бор Овоо булгийг 
нөхөн сэргээх ажлыг эхлүүлж суурийг нь тавих  

 

2013 оны 2-р улирал 

2014 оны 3-р улирал  
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Орон Нутаг болон Нийгмийн Хариуцлагын Удирдлагын тогтолцоог Хэрэгжүүлэх Гол 
Үе Шатууд  

Үйл ажиллагаа  Төлөвлөсөн хугацаа 

Соёлын өв: 

 ОТ-ын СӨУТ-ийн Журам, Удирдамжыг эцэслэх 

 ОТ-ын СӨМС-ийн Журам, Удирдамжыг хэрэгжүүлж эхлэх 

 ОТ-ын гол СӨМТ-ийг бүрэн хэрэгжүүлж дуусах  

 СӨХ-ийн хэрэгжилт – засгийн газрын төв байгуулах 

o Удирдах Зөвлөлийг байгуулах 

o Оролцогч талуудын семинар 

o Говийн Соёлын Өвийн Төвийг Байгуулах Техник Эдийн 
Засгийн Үндэслэлийн Судалгаа 

o Говийн Соёлын Өвийг Монголын Шинжлэх Ухааны 
Академи байгуулах 

 СӨХ-ийг хэрэгжилт – төслийг үргэлжүүлэх 

o СӨМТ-г DIZ-ийн соёлын өвийн чухал газруудад зориулан 
боловсруулах 

o Сумын соёлын төв + музей+ болон бусад ажилчдад 
зориулсан чадавхийг хөгжүүлэх сургалт 

o Сумын соёлын төслүүд – төрөл бүрийн 

o MAS-ын Соёлын Өвийн баримт, нийтлэл, менежментийн 
төслүүд – төрөл бүрийн 

 Ханбогдын музейны өргөтгөл 

 

2013 оны 3 сар 

2013 оны 5 сар 

2014 оны 3 сар 

2013 оны 5 сар 

2013 оны 9 сар 

2013 оны 12 сар 

2014 оны 8 сар 

 

 

2013 оны 7 сар 

2013 оны 8 сар 

Одоогоор явагдаж байна 

Одоогоор явагдаж байна 

 

2014 оны 3 сар 

Хөдөлмөр: 

 Уул уурхайн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг 
дэмжих, Монголын Шинжлэх Ухаан, Техникийн Их Сургуулийн 
уул уурхайн сургууль болон ОТ ХХК хоорондын байгуулсан 
Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичгийн үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 

 Уул уурхайн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах ажлыг дэмжих ажлыг үргэлжлүүлэх ба 
Монголын Шинжлэх Ухаан, Техникийн Их Сургуулийн уул 
уурхайн сургууль болон ОТ ХХК хоорондын байгуулсан 
Харилцан Ойлголцлын Санамж Бичгийн үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх  

 Таван жилийн сургалтын стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

 

Ашиглалт эхэлснээс хойш 5 
жилийн дотор  

 

Ашиглалт эхэлснээс хойш 
10 жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэх  

 

Ашиглалт эхэлснээс хойш 5 
жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэх  

Орон Нутаг, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал & Хамгаалалт: 

 Сумын эрүүл мэндийн ажилчдад цусаар дамжин халдварлах 
халдварт өвчнийн тархалтын судалгаа болон Гепатит В 
халдварт вирусын эсрэг вакцинжуулалт 

 Ханбогд, Манлай, Даланзадгад, Баян-Овоо сумын 
эмнэлэгүүдийн өвчтний аюулгүй байдал болон эмнэлэгийн 

 

Хэрэгжиж дууссан 

 

 

Хэрэгжиж дууссан  
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Үйл ажиллагаа  Төлөвлөсөн хугацаа 

хаягдлыг зохицуулах менежментийг сайжруулах 

 Ханбогд, Манлай, Даланзадгад, Баян-Овоо сумын 
эмнэлэгүүдийн өвчтний аюулгүй байдал болон эмнэлэгийн 
хаягдлыг зохицуулах менежментийг сайжруулах ажлын II үе 
шат 

 Орон нутагт суурилсан ДОХ өвчин болон ДОХ-ын халдварт 
вирус, бэлгийн замын халдварт өвчнүүд, сүрьеэ өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх төсөл 

 Хүнсний аюулгүй байдал болон эрүүл ахуйг сайжруулах 

 Замын аюулгүй байдал 

 'Эрх, үүрэг хариуцлага, төлөөлөл' төслийн I үе шат 

 Эмч нарын мэргэжил мэдлэгийг сайжруулах ажлыг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөр 

 Эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг нөлөөлөлд өртөх газарт 
явуулахад төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бий 
болгох ажлыг судлах ажлыг судлах 

 

2013 оны 2-р улирал 

 

 

Одоогоор явагдаж байна 

 

2013 оны 2-р улирал 

2012 оны 2-р улирал – 2013 
оны 4-р улирал 

2012 оны 4-р улирал  

Одоогоор хэрэгжиж байна 

2013 
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ХАВСРАЛТ B: ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН БУСАД ШААРДЛАГУУД  

1 Удиртгал  
 
ОТ-ын ашиглалтын үйл ажиллагаа нь үндэсний хууль эрх зүйн хүрээнд тавигдах шаардлагууд 
болон корпорацийн бодлого, стандарт, удирдамж, Санхүүжүүлэгч Байгууллагуудын Группийн 
зүгээс тавьж буй шаардлага, Төслийн тодорхой стандартууд болон удирдамжын хүрээнд 
явагдана.  Энэ бүлэгт ОТ-ын ашиглалтын үе шатанд хамаарах хууль эрх зүйн, корпорацийн 
болон Төслийн шаардлагыг хураангуйлан авч үзэх бөгөөд доор дурдсан стандарт, гэрээ, 
хэлцлүүдийг оролцуулан ашиглалтын удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийн боловсруулалтын талаар 
мэдээлнэ: 
 

 Монгол улсын холбогдох хууль, дүрэм журам, стандартууд; 

 ОТ-ын Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ; 

 Рио Тинтогийн бодлого, стандарт, удирдамж; 

 ОТ-ын бодлого, Төслийн Стандартууд;  

 Орон Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Гэрээнүүд. 
 
ОТ нь мөн Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци болон Европийн Сэргээн Босголтын Банкны 
байгаль орчин, Нийгмийн Хариуцлагын стандартууд болон тавигдах шаардлагуудын дагуу үйл 
ажиллагаагаа явуулна; эдгээр шаардлагуудыг ОТ-ын удирдлагын төлөвлөгөөнд шууд тусгаж 
оруулсан. 
 
ОТ-д хамаарах холбогдох шаардлагуудыг “Төслийн Стандартууд” хэмээн холбогдох 
Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд хураангуйлан тодорхойлсон.  Энэ бүлгээр Төслийн 
Стандартуудыг тодорхойлох агуулга болон суурь мэдээлэлийг өгнө. 

2 Монгол улсын хууль, дүрэм журам, стандартууд 

2.1 Байгаль Орчны Үнэлгээ 
 

Монгол Улсын Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний Тухай Хууль (Байгаль Орчны 
Нөлөөлөлийн Үнэлгээний Тухай Монгол Улсын Хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2012 оны 6 
сарын 23-ноос эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн) 
 
Тус хуульд  Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээнийг тодорхойлсон.  Энэ хуулийн дагуу 
одоогийн үйлчилж буй Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний г a) Байгаль орчны стратегийн 
үнэлгээ, б) Байгаль орчны нөхцлийн үнэлгээ, c) Хуримтлагдсан нөлөөлөлийн үнэлгээ хэмээн 
хийнэ гэж заасан байна.  Байгаль орчны стратегийн үнэлгээ нь үндэсний, бүсийн, салбарын 
түвшний төсөлд хамаарах ба хуримтлагдсан нөлөөлөлийн үнэлгээ нь Төслийн үйл 
ажиллагааны улмаас үзүүлэх хариу нөлөөлөл буюу нэмэлт сөрөг нөлөөлөлтэй холбоотой.  
Байгаль орчны нөхцөлд хийх үнэлгээ нь Төслийн нөлөөлөлд өртөж буй газрын байгаль орчны 
нөхцлийг (одоогийн байгаа нөхцөл болон өвөрмөц онцлог нөхцөл ) судлахад голлон анхаарна.  
 
Лиценз эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон байгаль орчинд мониторинг 
хийх хөтөлбөр бүхий байгаль орчны удирдлагын төлөвлөгөөтэй байх ёстой.  Энэ хуулиар мөн 
байгаль орчны нөлөөлөлийг үнэлэх процесстой холбоотой олон нийтийн зөвлөгөөн, олон 
нийтэд хэрхэн ил тод мэдээлэх тухай заасан. 
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2.2 Байгаль орчныг хамгаалах 
 
Байгаль Орчныг Хамгаалах Хууль (1995 оны 6 сарын 5нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн 
ба 2012 оны 5 сарын 17нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)  
 
Энэ хуулийн гол зорилго тогтвортой хөгжлийн зарчмыг баримтлан байгаль орчныг 
зохицуулахад чиглэнэ.  Энэ нь хамрах хүрээний хувьд илүү далайцтай өргөн хүрээний зарчим, 
шаардлагыг тодорхойлсон хууль юм.  Тус хуулиар засгийн газрын олон түвшинд байгаль 
орчныг зохицуулах үүрэг хариуцлагыг хуваарилж тодорхойлсон хийгээд ОТ байрлаж буй газрын 
засаг захиргаа болох Өмнөговь болон Ханбогд сумын орон нутгийн захиргааны эрхийн хүрээнд 
гаргах дүрэм, захирамж, тогтоомжын эрх үүргийг мөн тодорхойлсон болно.  
 
ОТ-д хамаарах ерөнхий зарчмыг тодорхойлохоос гадна  тус Байгаль Орчныг Хамгаалах Хууль 
нь Төслийн Газарт явуулах үйл ажиллагааг зохицуулах Байгалийн Нөөцийн Төлбөрийн Тухай 
Хууль (2012 оны 6 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн) зэрэг бусад холбогдох 
хуулийг гаргахад нөлөөлсөн юм. 
 
Тусгай Хамгаалалттай ГазрынТухай Хууль (1997 оны 10 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн) 
 
Энэ хуулиар Дархан Цаазтай газар газар болон Байгалийн Цогцолборт Газарт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, нөлөөлөлийг арилгахын тулд тэдгээр газрын ойр 
орчмын хамгаалалтын бүсийг тогтоож, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглахад тавигдах 
шаардлагыг тодорхойлсон.  Тус хууль нь Хамгаалалтын Бүсийг тогтооход хэрэглэх шалгуурыг 
тодорхойлж Хамгаалалтын Бүсийн Зөвлөл байгуулах болон тус зөвлөлийн бүтэц бүрэлдэхүүн, 
үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон.  Хамгаалалтын Бүсийг хөгжүүлэх, орон нутгийн ард иргэдийн 
амьжиргааг сайжруулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зорилгоор Хамгаалалтын Бүсийн Сан 
байгуулагдсан.  Энэхүү хууль нь мөн Хамгаалалтын Бүсийн Удирдлагын төлөвлөгөө 
боловсруулах талаар заасан бөгөөд Хамгаалалтын Бүсийн Хуулийг зөрчсөн тохиолдолд 
ногдуулах, төлбөр тооцоо, торгуулийг тогтоосон.   
 
Бага Говийн Дархан Цаазтай Газрын  (БГДЦГ) хамгаалалтын бүсийн А болон В газрын ойр 
орчмын хамгаалалтын бүс гэж байгаа бөгөөд Гашуун Сухайт хилээс ОТ хүртэлх зам нь уг 
БГДЦГ-ыг дайран өнгөрч байгаа тул уг замыг ашиглах, зохицуулах менежмент нь уг 
Хамгаалалтын Бүсийн Тухай Хуулийн заалтанд хамаарч байна. 
 
Тусгай Хамгаалалттай Газрын Тухай Хууль (1995 оны 4 сарын 1-нээс эхлэн хүчин 
төгөлдөр хэрэгжиж 2008 оны 12 сарын 19-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 
 
Энэ хуулиар Тусгай Хамгаалалттай Газрын ашиглалт болон хангамж, байгалийн унаган төрхийг 
хадгалах, ховордсон болон нэн ховор ан амьтдыг хамгаалахтай холбоотой харилцааг 
зохицуулна.  Энэхүү хууль нь хамгаалалттай газрыг дөрвөн төрөлд ангилан тогтоож байна: 
Дархан Цаазтай Газар, Байгалийн Цогцолборт Газар, Байгалийн Нөөц Газар болон Түүх 
Соёлын Дурсгалт Газар.  ОТ-оос Гашуун Сухайт хил нэвтрэх газар хүртэлх зам БГДЦГ-ыг 
дайран өнгөрч байна; Тиймээс тус замыг ашиглах болон зохицуулах менежмент нь Тусгай 
Хамгаалалттай Газрын Тухай Хуулийн заалтанд хамаарч байгаа юм.   
 
Ан Амьтны Тухай Монгол Улсын Хууль (2012 оны 6 сарын 23-ноос эхлэн хүчин төгөлдөр 

хэрэгжиж эхэлсэн) 

 

Ан Амьтны Тухай Монгол Улсын 2000 оны хуулийг хүчингүй болгож Ан Амьтны Тухай Монгол 

Улсын хуулийг 2012 оны 5 сард баталсан.  Энэ хуулийн зорилго нь ан амьтныг хамгаалах, 

үржүүлэх, зөв зохистой ашиглахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.  Үүнд ан 

амьтны хэрэглээнд хязгаар тогтоох, Байгаль Хамгаалах Олон Улсын Холбооны Улаан Номонд 

орсон ховор болон нэн ховордсон амьтдыг бүртгэж тэмдэглэх, байгаль дээрх амьдрах орчин 
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болон нүүдэллэх    чиглэлийг нь хамгаалах, дархан цаазтай газрыг тогтоох, нөөцийг 

нэмэгдүүлж, өсөн үржих нөхцлийг нь сайжруулах заалтууд багтаж байна. 

ОТ нь Ан Амьтны Тухай Хуулиар хамгаалагдсан ан амьтны төрөл зүйл нутагшдаг газарт 
байрлаж байна.  Тиймээс энэ хуулийн заалтууд нь Бизнесийг явуулах болон боловсруулахтай 
холбогдож байгаа юм. 
 
Байгалийн Ургамалын Тухай Хууль (1995 оны 6 сарын 5-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 2010 
оны 12 сарын 9-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)  
 
Энэ хуулийн зорилго нь ой модноос бусад байгаль дээрх ургамалыг зөв зохистой ашиглах, 
хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.  Энэ хуультай 
холбогдох 2012 онд батлагдсан Байгалийн Нөөцийн Төлбөрийн Тухай Хууль нь нэн ховор, 
ховордсон болон   элбэг байдаг ургамалыг ашиглахад ногдуулах төлбөрийг тогтоож заасан.  
Лиценз олгосны дараа төлбөрийг сум болон дүүрэгт төлнө.  Байгалийн Ургамалын Тухай 
Хуулиар хамгаалагдсан ургамалын төрөл байдаг газарт ОТ нь байрлаж байна. 
 
Ойжуулалтын Тухай Монгол Улсын Хууль (2012 оны 6 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр 

хэрэгжиж эхэлсэн) 

 

Ойжуулалтын Тухай Хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хүчингүй болгож 2007 онд шинээр 

Ойжуулалтын Тухай Хууль гаргасан.  Энэхүү хуулийн зорилго нь ой модыг хамгаалах, эзэмших, 

тогтвортой хэрэглээ, нөхөн сэргээх, үржүүлэх болон ойн түймрээс хамгаалахтай холбоотой 

харилцааг зохицуулахад оршино.  Тус хуулиар Засгийн Газрын Эрх Бүхий Төв Байгууллагаас 

олгосон зөвшөөрөлгүйгээр хайлаас болон бургас модыг тайрах, ашиглахыг хориглож байна. 

Хайлаас болон бургас нь Төслийн ойр орчмын газар болон Төслийн Газарт харагддаг. 

2.3 Газар, Газар Ашиглалт болон Өмчлөх Эрхийг Цуцлах 
 
Үндсэн Хууль (1992 оны 1 сарын 13-нд батлагдсан ба 2000 оны 12 сарын 14-нд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан) 
 
Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн дагуу бүх газар, газрын хөрс, байгалийн нөөц, усны нөөц нь 
төрийн өмч юм.  Үндсэн Хуульд Төр газар эзэмших эрхийг Монгол услын иргэнд олгох 
зөвшөөрлийг олгож буй хэдий ч тус Монгол улсын иргэн нь газар өмчлөх эрхээ гадаадын аж 
ахуй нэгжид шилжүүлж болохгүй гэж заасан байна. Газрыг гадаадын аж ахуйн нэгжид 
түрээслүүлж болно.  Газрыг Монгол Улсын Хуулийн дагуу гадаадын аж ахуйн нэгжид 
түрээслүүлж болно. 
 
Газрын Тухай Хууль (2003 оны 1 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 2012 оны 6 сарын 23-
нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 

 
Энэ хуулиар газар эзэмших болон ашиглахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.  Дараах 
тодорхойлолтууд нь энэ хуулийн агуулгад чухал юм: 

 газар гэдэгт газрын гадарга, газрын дээрх агаарын орон зай хамаарч байгаа боловч ашигт 
малтмал үүнд орохгүй байна;  

 газар “өмчлөх” гэдэг нь тухайн газрыг өөрийн хяналтандаа авах болон ашиглах эрх гэсэн 
утгатай; 

 газар ‘эзэмших’ гэдэг нь тус газрыг ашиглах болон эзэмших зөвшөөрлийг тодорхойлсон 
гэрээний дагуу тус газрыг хяналтандаа авах гэсэн утгатай; 

 газар ‘ашиглах’ гэдэг нь тус газрыг ‘өмчлөх’ буюу ‘эзэмших’ эрхтэй этгээдтэй гэрээ хийсний 
дагуу тус газрыг гэрээнд заасны дагуу ашиглах гэсэн утгатай юм;  
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 ‘газар ашиглах эрхийн бичиг’ гэдэг нь газар ашиглах эрхийг гадаадын аж ахуйн нэгжид 
олгож байгаа эрхийн бичиг гэсэн утгатай юм. 

Газрыг ашиглах зөвшөөрлийнх нь дагуу хянаж, хамгаалж, нөхөн сэргээж, зөв зохистой ашиглах 
ёстой. Хүний эрүүл мэнд, байгаль, экологийн тэнцвэрт байдал буюу үндэсний аюулгүй байдалд 
хор хохирол учруулах ямар нэгэн үйл ажиллагааг хориглоно. Гадаадын улс орон, олон улсын 
байгууллагууд, хууль эрхийн байгууллагууд, хуулийн этгээд, иргэд нь газрыг тусгай 
зориулалтаар гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу тодорхой хугацаагаар, хуульд нийцүүлэн ашиглаж 
болно.  
 
 Газар Ашиглалтын Төлөвлөгөө ба Албадан Худалдан Авах (Албадан Хураах) 
 
Газрын Тухай Хууль мөн газар ашиглалтын төлөвлөгөө болон албадан хураах буюу худалдах 
тухай заасан байна.  Газрын асуудал хариуцдаг Төрийн Захиргааны Төв Байгууллага нь газрын 
талаар явуулж буй засгийн газрын бодлого, холбогдох хуулийг хэрэгжүүлэх эрхтэй бөгөөд 
газрыг ангилах төсөл боловсруулж засгийн газраар батлуулна.  Аймаг, нийслэл хот, сум, 
дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь дараах эрхтэй: 
 

 газрын ерөнхий удирдлагын төлөвлөгөөг батлах; 

 аймаг, нийслэл хот, сумын тусгай зориулалтаар иргэдээс газрыг нь авах ба тийм төслийг 
тухайн харъяалалын засаг даргад өргөн барих; 

 тусгай хэрэгцээ, зориулалтын газрын хэмжээ, хил хязгаарыг тогтоох болон тус газрын 
ашиглалтыг батлах;  

 тусгай зориулалтаар иргэдээс авсан газартай холбоотой нөхөн олговор олгох шийдвэр 
гаргах. 

Газартай холбоотой асуудлаар аймаг, нийслэл, сумын Засаг Дарга нь дараах эрхтэй:  

 газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх; 

 газар ашиглалтын удирдлагын төлөвлөгөөг батлах; 

 тусгай зориулалтаар газар авах талаар төсөл боловсруулж тухайн газар эзэмшигч болон 
холбогдох түвшний засаг даргатай гэрээр хэлцэл хийхээс өмнө Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралд өргөн барих; 

 газар их хэмжээгээр доройтуулсан иргэдийн хуулийн дагуу өмчлөх эрхийг нь хасах; 

 газар эзэмшил болон ашиглалтын талаар хууль бус шийдвэр гаргасан доогуур түвшний 
засаг захиргааны нэгжийн засаг даргын шийдвэрийг хүчингүй болгож учирсан хохирол, 
алдагдлыг засаж залруулах арга хэмжээ авах. 

 

Сум болон дүүргийн засаг дарга нь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын баталсан газрын 
менежментийн жилийн төлөвлөгөөний дагуу иргэдэд газар эзэмших эрхийг олгох эрхтэй.  
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон баг, хорооны засаг дарга нь нийтийн эзэмшлийн газрыг 
хамгаалах ба зохицуулах эрхтэй.  Баг, хорооны засаг дарга нь газар ашиглах болон газар 
хамгаалах хуулийг сахиулах болон дээд түвшний албан тушаалтны шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 
эрх үүрэгтэй.  
 
Газар эзэмших болон ашиглах төлбөрийг Газрын Төлбөрийн Тухай Хууилар (1995 оны 3 сарын 
30) хуулиар тогтооно. 
ОТ-ын боловсруулалт, ашиглалтын үйл ажиллагаа нь энэ хууль болон үндэсний ач 
холбогдолтой томоохон төслийг боловсруулах, том цар хүрээтэй уурхайн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэхтэй холбоотой засгийн газрын бодлого шийдвэрээр зохицуулагдана.  Газрын Тухай 
Хууль нь мөн Төслийн нөлөөлөлд өртөж буй гуравдагч талын газар ашиглах, өмчлөх эрхийг 
ойлгоход агуулгын хувьд чухал юм.  Одоо үйлчилж буй газрын хуулийг шинэчлэх гэж байгаа ба 
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газрын хуулийн шинэчилсан найруулга бүхий хуулийн төсөлд “үндэсний нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд ихээхэн нөлөөтэй чухал төслийг хэрэгжүүлэх болон аж үйлдвэрийн бүсийн хөгжлийг 
дэмжихийн тулд Засгийн Газар нь ‘Засгийн Газрын Нөөц’-д газар авна” гэсэн заалтыг оруулсан 
байна. Гэсэн хэдий ч тус шинэчилсан найруулга бүхий газрын тухайн хуулийн төсөл нь 
одоогийн хуулийн төсөл хэлэлцэх засгийн газрын хуралдааны хэлэлцэх асуудалд ороогүй 
байгаа тул хэзээ батлагдаж хүчин төгөлдөр болохыг урьдчилан тооцоход хэцүү юм.  Газрын 
Тухай Хуульд саяхан оруулсан нэмэлт өөрчлөлт нь “Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний 
ний Хууль” орж ирсний улмаас хэрэглэж буй зарим нэр томъёо, тодорхойлолтыг өөрчилсөн.  
 
ОТ-д газар түр эзэмших баталгаа нь одоогоор таатай үйлчилж байгаа бөгөөд Хөрөнгө 
Оруулалтын Гэрээнд Монголын Засгийн Газрыг уг Төсөл  (ерөнхийд нь) болон Оюу Толгой ХХК 
үйл ажиллагаагаа явуулж Төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах газар ашиглалтын зөвшөөрлийг 
авахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх талаар заасан байгаа.  Энэхүү үүрэг хариуцлагынхаа 
хүрээнд Монгол улсын Засгийн Газар ОТ-ын хэрэгцээнд зориулан (ялангуяа Төслийн дэд 
бүтцийн хэрэгцээг дэмжихийн тулд)  газар буцааж авах шийдвэр гаргасан (2011 оны 6 сарын 8-
ны өдрийн Засгийн Газрын 175 тоот тушаалын дагуу).  Мөн Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ болон 
2009 оны Засгийн газрын 302 тоот тушаалын дагуу ОТ-ын орд газарт зориулсан газар ашиглах 
гэрээ Газрын Тухай Хуулийн дагуу 30 жилийн хугацаатай хийгдсэн бөгөөд 20 жилийн 
хугацаагаар сунгаж болзошгүй юм. 

 
Газрын Хөрсний Тухай Хууль (1988 оны 11 сарын 29-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж, 2005 оны 
4 сарын 17-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)  
 
Энэ хууль нь уул уурхай, барилга байгууламж, геологийн судалгаа явуулахад одоо болон 
ирээдүй хойч үеийнхний эрх ашигт нийцүүлэн газрын хөрсийг ашиглах, хамгаалахтай холбоотой 
харилцааг зохицуулна.    
 
Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн дагуу газрын хөрс нь Төрийн өмч юм.  Газрын хөрсийг 
түрээслүүлж болно харин уурхайн лиценз авсан тохиолдолд тус хуулийн 13-р Зүйлд зааснаар 
тус лицензийн дагуу ашиглах эрх олгогдож байгаа бөгөөд тус хуулийн 4-р Бүлэгт (Газрын 
Хөрсийг Уул Уурхайн Зориулалтаар Ашиглах Журам) заасан ашигтай хөрсийг хамгаалах, уул 
уурхайн үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах, малтлагаас гарсан хайрга, чулуу болон бусад 
материалыг зөв зохистой ашиглах, газрын хөрсийг хамгаалах, учруулж болзошгүй аюулыг 
бууруулах буюу арилгах арга, хэмжээ, төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх шаардлагын дагуу 
ашиглана. 
 
ОТ нь уурхайн төсөл учраас энэ хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.   

2.4 Ашигт Малтмалын Тухай Хууль  
 
Ашигт Малтмалын Тухай Хууль (2006 оны 7 сарын 8-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн 
ба 2012 оны 5 сарын 17-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 
 
Ашигт Малтмалын Тухай Хуулийн зорилго нь ашигт малтмалыг хайх, олборлох, уурхайн газар 
болон түүний эргэн тойрныг хамгаалахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.  Ашигт 
малтмалыг “газрын гадаргууд буюу аль эсвэл газрын хөрсөнд геологийн эволюцийн үйл явцад 
байгалиасаа бүрэлдэн тогтсон эрдсийн бөөгнөрөл буюу баяжмал ” хэмээн тодорхойлсон боловч 
газрын тос, байгалийн хий, болон цацраг идэвхит бодис үүнд орохгүй байна. 
 
Монгол улсын газрын гадаргуу болон газар дээр байгалиасаа оршин буй ашигт малтмалын 
нөөц бол Төрийн өмч юм.  Засгийн Газар эзэмшигчийнхээ хувьд энэхүү хуульд заасан нөхцөл, 
заалтын дагуу олборлох болон уурхайн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг олгох эрхтэй.  Тухайн 
ордын нөөцийг засгийн газрын санхүүжилттэй хайгуул, шинжилгээ судлагаагаар тогтоосон бол 
тус ордыг олборлож боловсруулах гэрээгээр ашигт малтмалын ордын Засгийн Газрын эзэмших 
хувьцааны хувь хэмжээг тогтооно.  Стратегийн ач холбогдолтой ашигт малтмалын ордыг тус 
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орд эзэмшигчийн хийсэн хөрөнгө оруулалтыг төлөөлөн Засгийн Газар 34% хувь хүртэл эзэмших 
бөгөөд тус ордын нөөцийг тогооход засгийн газрын санхүүжилт ороогүй болно.  
 
Ашигт малтмалыг олборлох болон уурхайн лицензийг Монгол улсын хуулийн дагуу 
байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулж буй бизнес, аж ахуйн нэгж болон Монгол улсад суугаа 
татвар төлөгчдөд олгоно.  Ашигт малтмалын лицензийг ганц хуулийн этгээдийн нэр дээр олгох 
боловч хуулийн этгээд хэдэн ашигт малтмалын лиценз эзэмшиж болох тоонд хязгаар 
тогтоогоогүй байна.   
 
Уурхайн өмнөх үйл ажиллагааг ашигт малтмал олборлох лиценз эзэмшигч болон засгийн 
газрын агентлаг хоёрын хооронд хийсэн гэрээний дагуу явуулна. Уурхайн олборлолт, 
ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны хугацаа нь ашигт малтмалын ордыг тогтоох, ашигт 
малтмалын нөөцийг засгийн газарт бүртгүүлэх, уурхайн загварыг боловсруулж гаргах, техник 
эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа явуулах, уурхайн боловсруулал болон ашиглалт эхлэхээс 
өмнөх хугацаа юм.  ОТ гэх мэт стратегийн чухал ач холбогдолтой нөөцийн хувьд ашигт 
малтмалыг олборлох лицензийг 30 хүртэлх жилийн хугацаатай олгох ба 2 удаа дараалан тус 
бүр нь 20 жилийн хугацаатай сунгаж болно.  Ашигт малтмалын лицензэд дараах эрх орно: 
 

 уурхайн газрыг уурхай явуулах болон бусад холбогдох үйл ажиллагааны зориулалтаар 
ашиглах; 

 газар өмчлөгч болон эзэмшигчийн зөвшөөрсний үндсэн дээр уурхайн газарт нэвтрэх; 

 холбогдох хуульд нийцүүлэн газар болон ус ашиглах; 

 цацраг идэвхит ашигт малтмал болон ашигт малтмалын бүтээгдэхүүнээс бусад бүх 
төрлийн уурхайн олборлолтоос гарсан ашигт малтмалыг олон улсын зах зээл дээр зарж 
борлуулах; 

 уурхайн лицензийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн шилжүүлэх буюу буцааж өгөх эрхтэй. 

Ашигт малтмалын лиценз эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй: 

 төрийн захиргааны төв байгууллагын эрх бүхий хүнээр уурхайн хил хязгаарыг 
тогтоолгуулах; 

 байгаль орчныг хамгаалах хуулийг дагаж мөрдөх; 

 ашигт малтмалын лиценз хүлээж авсаны дараа бөйгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө 
боловсруулж гаргах; 

 холбогдох сум, дүүргийн засаг даргын нээсэн банкны тусгай дансанд байгаль орчныг 
хамгаалах төсвийн 50% хувьтай тэнцэх санг байршуулах. Хэрэв лиценз эзэмшигч нь 
байгаль орчны энэ үүргээ биелүүлэхгүй бол сум болон дүүрэг нь тус асуудлыг 
шийдвэрлэхэд тус байршуулсан санг хэрэглэж болно. 

Хэрэв лиценз эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах хууль болон уурхайн аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм журмыг удаа дараа зөрчих юм бол лиценз эзэмшигчийн уурхайн ашиглалт 
олборлолтын үйл ажиллагааг засгийн газрын эрх бүхий байцаагч 2 сар хүртэлх хугацаагаар түр 
зогсооно; энэ хугацаанд зөрчлөө засахгүй бол ашигт малтмалын лицензийг хүчингүй болгоно.  
Лиценз эзэмшигч нь төрийн захиргааны төв байгууллагад давж заалдаж болно. Хэрэв давж 
заалдах ямар нэгэн үндэслэл байхгүй бол лицензийг хүчингүй болгоно. Лиценз эзэмшигч нь 
лицензийн үндэслэлгүй цуцалсан гэж үзэж байгаа бол шүүхэд шийдвэрлүүлэхээрхандаж болно. 
 
ОТ нь энэ хуулиар зохицуулагдах бөгөөд хэд хэдэн уурхайн лиценз эзэмшиж байна. Байгаль 
орчны хуулийг дагаж мөрдөхийн хувьд бол энэ хуулийн тавьж буй шаардлага нь ихээхэн өргөн 
цар хүрээг хамарч байгаа хийгээд ашигт малтмалын лиценз эзэмшигч нь Монгол улсын байгаль 
орчны хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. 
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2.5 Усны Тухай Хууль 
 
Усны Тухай Хууль (2012 оны 6 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн)  
Энэхүү шинэчлэн найруулсан хууль нь ус болон усны ай сав газрыг хамгаалах, ашиглах, нөхөн 
сэргээхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.  Энэ хууль нь усны нөөцийг бүртгэж дүгнэх  дэг 
журам тогтоож устай холбоотой асуудлыг Монгол улсад зохицуулах засгийн газрын бүх 
түвшний эрх, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон.  Ус ашигласан болон бохирдуулсан төлбөрийг 
ус хэрэглэгч буюу арилжаа худалдааны үйл ажиллагаагаар хаягдал ус гаргаж байгаа хүнд 
ногдуулах ёстой гэж заасан байна.  Энэ хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь Төслийн ус 
ашигласны төлбөрийг ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдүүлж болзошгүй юм.  Хөрөнгө Оруулалтын 
заалттай холбоотойгоор шинэ хууль нь ОТ-д хэрхэн хамаарахыг тодорхойлох ажил одоогооор 
хийгдэж байгаа байгаа бөгөөд шинэ хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээр Төсөлд хамаарах 
холбогдох хүчин зүйлсээс шалтгаалан Төслийн усны зардал 150 MNT/м

3
 (үйлдвэрийн 

зориулалтаар)-аас 1,758,24 MNT/м
3
 болж нэмэгдэх зэсийн баяжмалын хэрэгцээнд 

6,153,84 MNT/м
3
 болж нэмэгдэж болзошгүй гэж үзэж байна: 20% -оос 70% хооронд дахь хувийг 

хууль журмын дагуу Төсөлд хуваариалх хэрэгтэй. 
 
Усны ай сав газрын тусгай хамгаалалтын бүсэд усны ай сав газрын захаас 50 метрээс багагүй 
газар орно.  Усны ай сав газрын хэвийн хамгаалалтын бүсэд усны ай сав газраас 200 метрээс 
багагүй газар орно.  Усны нөөцийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн бүсэд усны нөөцөөс 100 метрээс 
багагүй газар орно.  Хууль ёсны аж ахуйн нэгж нь эдгээр бүсэд хамаарах дүрэм журмыг дагаж 
мөрдөх ёстой.  Энэхүү заасан журмын дагуу хууль ёсны аж ахуйн нэгжийг жишээ нь ил задгай 
нүх бүхий жорлон суурилуулах буюу тусгай хамгаалалттай бүсэд аюултай химийн бодис 
хадгалахыг хориглоно.  Ус бохирдуулсан төлбөрийг 2012 оны Усны Төлбөрийн Тухай Хуульд 
заасан журмын дагуу тогтоож нэхэмжилнэ.  Төлбөрийн хэмжээ нь нэг килограммд 100-500 
хүртэл байна  (аюултай бодисын хувьд граммаар тооцно).    
 
Энэ хууль нь Төслийн усны хэрэглээг зохицуулна.  Ялангуяа гүний худгийн газарт тусгай 
хамгаалалтын бүс болон эрүүл ахуйн бүс гэж байх болно.  Мөн усны хоолойн эргэн тойронд 
эрүүл ахуйн бүс гэж байх болно. 
 
Ердийн Усны Хэрэглээний Тухай Хууль 
 
Ердийн усны хэрэглээний тухай хуулийг тухайн орон нутагт бичигдээгүй хууль болон нийгэмд 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн, тогтсон зан харилцаагаар эдүгээ хүртэл дамжин ирсэн зан заншилд 
үндэслэгдэнэ.  Усны эрхийн тухай асуудлыг хөршүүд болон хамтран эзэмшигчтэйгээ 
зөвшилцөж харилцан тохиролцох нь Монголд усны эрхийг хувааирлах тогтсон арга юм. 
Харилцан тохиролцолд хүрч чадахгүйд хүрвэл малчид баг, сумын засаг захиргаанаас 
туслалцаа хүснэ.  

2.6 Агаарын Бохирдлын Тухай Хууль  
 
Агаарын Тухай Хууль 1995 (2012 оны 6 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн) 
 
Энэхүү шинэчлэн найруулсан хууль нь эрүүл, аюулгүй хүрээлэн буй орчинг бий болгох болон 
одоо болон ирээдүй хойч үеийнхэнд байгалийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалаж үлдэхийн тулд 
агаарыг хамгаалах, агаарын бохирдлоос урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой асуудлыг 
зохицуулна.  Тус хууль нь суурин бохирдлын зарим эх үүсвэрийг лиценжүүлэх системийг 
тогтоосон бөгөөд зарим түвшний бохирдолд төлбөр ногдуулна.  Лицензийг орон нутгийн Засаг 
Даргаас авна.  
 
Агаарын Бохирдлын Төлбөрийн Тухай Хууль (2010 оны 6 сарын 24-нд хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн ба, 2012 оны 6 сарын 23-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 
 
Энэ хуульд агаарын бохирдлын төлбөр болон төлбөрийг нэхэмжлэх тухай заасан.  
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Агаарт ялгарах ялгаруулалтанд мониторинг хийх, хүлэмжийн хий бууруулах технологи гэх мэт 
бохирдлыг бууруулах технологи нь олон улсын стандартад нийцсэн бүх зүйл нь шинэ буюу 
өргөтгөсөн байгууламжтай байх шаардлагатай. Агаарт ялгарч буй ялгаруулалттай холбоотой 
төлбөр ногдуулах системийг тус хуулиар тогтоосон. 
 
Энэ хууль нь ялгаруулалтыг зохицуулна. Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний татварыг 
тогтворжуулах заалтын дагуу ОТ нь Агаарын Бохирдлын Төлбөрийн хуулийн үйл 
ажиллагаанаас чөлөөлөгдөнө. 
 

2.7 Хаягдал болон аюултай бодис  
 

Хаягдлыг Зохицуулах Тухай Хууль (2012 оны 6 сарын 23-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 
эхэлсэн) 
 
Энэ хууль нь хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах, хаяхтай 
холбоотой харилцааг зохицуулна.  Хог хаягдлыг ахуйн хог хаягдал болон аюултай хог хаягдал 
гэж ангилна (хүн, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд хор нөлөөтэй).  Аюултай хог хаягдлыг 
тухайн зориулалтын хог хаягдлыг төв байгууламжид зохих арга техник, технологийн дагуу 
хаяна. 
 
Энэ хуулиар хог хаягдлыг дахин боловсруулах болон түүхий эд болгож боловсруулахыг дэмжиж 
байна.  Хог хаягдлыг дахин боловсруулах, дахин хэрэглэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулж 
буй ямар ч иргэн, аж ахуйн нэгж нь тухай хог хаягдлыг эзэмших эрхтэй.  
 
Аймаг, нийслэлийн Засаг Дарга нь хууль ёсны эрх бүхий этгээдийн хог хаягдлыг устгах ажлыг 
хянана.  ОТ нь ахуйн болон аюултай хог хаягдал гаргах бөгөөд Төслийн Хог хаягдлын 
менежментийн  Төвд байгуулагдах байнгын хог хаягдлын газарт хаяж зохиуцуулна.  Мөн 
Европийн зохих стандартад нийцсэн агаарын бохирдолтой холбоотой тавигдах шаардлагад 
нийцсэн аюултай хаягдал шатаах байгууламж ОТ-д байх болно.  ОТ нь мөн хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.  Жишээ нь тус хөтөлбөрийн 
дагуу хуванцар сав, картонан хайрцаг, хаягдал тос болон хөнгөн тэрэгний дугуйны хаймар 
зэргийг дахин боловсруулж хэрэглэж байна.  Энэ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг ОТ-ын 
Байгаль Орчны 2011 оны Жилийн Тайлангаас авч болно. 
 
Аюултай Болон Хоортой Химийн Бодисыг Зохицуулах Монгол Улсын Хууль (2006 оны 5 

сарын 25-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 2011 оны 10 сарын 6-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 

 

Энэ хуулиар хортой химийн бодисыг импортлох, экспортлох, тээвэрлэх,  хадгалах, ашиглах, 
хянахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.  Энэ хуулиар мөн хортой болон аюултай химийн 
бодисын хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг тогтоосон. 
 
Төслийн газарт химийн бодисыг ашиглах, тээвэрлэх үйл ажиллагаа явагдана.  ОТ нь 
ашиглалтын үйл ажиллагаандаа химийн бодис хэрэглэх лицензтэй боловч химийн бодисыг 
хаяхад шаардагдах лицензийг хараахан авч амжаагүй байна.   

2.8 Соёлын өв 
 

Соёлын Өвийг Хамгаалах Тухай Хууль (2001 оны 6 сарын 8-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 
эхэлсэн ба 2005 оны 6 сарын 5-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 
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Соёлын Өвийн Тухай Хуулийн гол зорилго нь соёлын биет болон биет бус өвийг цуглуулах, 
бүртгэх, судлах, ангилах, үнэлж дүгнэх, хадгалах, хамгаалах, урамшуулах, нөхөн сэргээх, 
эзэмших, ашиглахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. 

2.9 Байгаль орчны төлбөр 
 

Байгалийн Нөөцийн Төлбөрийн Тухай Монгол Улсын Хууль (2012 оны 6 сарын 23-нд хүчин 

төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн) 

 

Энэ хуулийн дагуу ус, эрдэс ус, гуалин мод, түлшний мод, газар, ан амьтан, байгалийн ургамал 
зэрэг байгалийн нөөцийг ашиглахад зохих төлбөр төлөх шаардлагатай юм.  Энэ хуулийн 
зорилго нь энэ төлбөрийн хэдэн хувь нь байгаль орчныг хамгаалах болон байгалийн нөөцийг 
нөхөн сэргээхэд зориулагдах хувийг тодорхойлж тогтооход оршино. 

2.10 Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 
 

Эрүүл Мэндийн Тухай Монгол Улсын Хууль (2004 оны 5 сарын 5-нд батлагдаж 2012 оны 1 

сарын 19-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 

 

Энэ хуулийн зорилго нь үндэсний эрүүл мэндийн бодлого, эрүүл мэндийн үндсэн зарчмыг 
тодорхойлж эрүүл мэнд болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах эрхийг хамгаалахтай 
холбоотой бизнес аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан хаагчид, иргэдийн  үйл ажиллагаа болон 
эмнэлэгийн байгууллага, эмнэлэгийн ажилчдын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг 
зохицуулахад оршино.  Тус хуулиар бизнесийн аж ахуйн нэгж нь халдварт өвчин, хордлого, 
осол эндэгдэл, гэмтэл бэртэл зэрэг хүний эрүүл мэнд, нийгэмд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл 
гарахгүй байх ажлын орчныг бий болгох болон аюулгүй байдлыг хангасан бизнес, үйлчилгээгээ 
явуулахыг шаардаж байна. 

 
Эрүүл Ахуйн Тухай Хууль (1998 оны 7 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн ба 2011 
оны 1 сарын 20-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 
 
Энэ нь нийгмийн эрүүл мэндийн хууль бөгөөд эрүүл, аюулгүй амьдрах хувь хүний эрх, ажиллах 
нөхцлийг бий болгох болон энэ талаар хувь хүн болон бизнесийн аж ахуйн нэгжийн хүлээх үүрэг 
хариуцлагыг тодорхойлно.  Энэ хуулиар заасан журмын дагуу дараах үйл ажиллагааг явуулах 
буюу анхааралдаа авахыг шаардаж байна:  
 

 ундны болон ахуйн усны хангамж;  

 тоосжилт, утаа болон бохирдолтой холбоотой агаарын чанар; 

 хөрсний ариун цэвэр, хог хаягдлыг хаях, цэвэрлэх байгууламж усны нүх болон жорлон;  

 эмнэлэгийн хаягдал, цацраг идэвхит болон хортой химийн бодисыг хаях;  

 нийтийн хэрэглээний орон байр, байгууламж барих; 

 хортой химийн бодис болон ионжсон цацраг хэрэглэх;  

 шуугиантай орчинд үйл ажиллагаа явуулах буюу чичиргээ, цахилгаан соронзон талбай 
буюу радио долгионы нөлөөлөл;  

 хоол хүнсний зүйлсийг үйлдвэрлэх болон хэрэглэх; 

 бүтээгдэхүүн болон технологийн импорт. 
 

Энэ хуулийн дагуу бизнесийн аж ахуйн нэгж нь дараах үүргийг хүлээнэ: 
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 холбогдох дүрэм журмыг дагаж мөрдөж бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулах буюу 
ажилчдаа сургах;   

 хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд хортой нөхцлийн талаар хяналтын байгууллагад 
мэдэгдэх. 

 

Уурхайг Түр Болон Бүрмөсөн Хаах 309
3
 тоот Тогтоомж (2003 оны 8 сарын 21-нд 

батлагдсан) 
 
Энэхүү тогтоомж нь уурхайг түр болон бүрмөсөн хаахад шаардагдах нөхөн сэргээлт, засварын 
үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Энэхүү журам нь уурхайг хаасан тохиолдолд хүний эрүүл мэнд 
болон байгаль орчинд хор хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм.  Уурхайн 
лиценз хүчин төгөлдөр байгаа тохиолдолд уурхайн геологи буюу гоидрогеологид өөрчлөлт 
орсон тохиолдолд буюу техник, эдийн засгийн өөрчлөлт, болон бусад тодорхойлоогүй өөрчлөлт 
орсон тохиолдолд уурхайг түр зуур хааж болно. 

Батлагдсан нөөцийг олборлож дууссаны дараа уурхайг бүрмөсөн хаах ба ашигт малтмал нь 
Ашигт Малтмалын Улсын Бүртгэлээс хасагдсан тохиолдолд буюу нөөцийг нэмэгдүүлэх ямар ч 
боломжгүй болсон тохиолдолд уурхайг бүрмөсөн хаана.  

Тус тогтоомжид уурхайг хаасан тохиолдолд авах захиргааны нарийвчилсан журмыг тогтоосон. 
Энэхүү журамд: 
 

 лиценз эзэмшигч нь уурхайг хаах тухай Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Байгууллагад 
мэдэгдэх; 

 лиценз эзэмшигчийн боловсруулсан уурхайг хаах төлөвлөгөөг Улсын Мэргэжлийн 
Хяналтын Байгууллага батлах;   

 хаягдал чулуулгийн байгууламж, байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,  
нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа, уурхайн үйл ажиллагаанаас үүсэлтэй аюултай байж 
болзошгүй газрыг харуулсан газрын зураг зэргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл багтаасан 
бусад нэмэлт баримт бичгийг лиценз эзэмшигч бэлтгэж гаргах.  

Тус тогтоомжид далд уурхайг түр зуур болон бүрмөсөн хаахад авах үйл ажиллагааг нарийвчлан 
заасан.  

Монгол улсад явуулах уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой техникийн олон тогтоомжууд 
байна. 

2.11 Хөдөлмөрийн хууль  
 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Тухай Хууль (1999 оны 7 сарын 1-нд батлагдсан ба 2012 оны 
11 сарын 8-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан) 
 
Энэ хуулийн зорилго нь ажилтан болон ажил олгогчийн эрх, үүргийг тодорхойлж хамтын гэрээ, 
харилцан тохиролцох, хувь хүний хөдөлмөрийн маргаан, хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын нөхцөл, 
хугацаа, хууль зөрчсөн тохиолдолд төлбөр, хариуцлага ногдуулах, хүйсийн тэгш харилцаа 
зэрэгтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. 
 
Энэ хуулийн дагуу ажилтан нь эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны тухай хууль,  журамд нийцсэн 
хөдөлмөрийн нөхцлөөр хангагдах эрхтэй бөгөөд хийсэн ажлынхаа хөлс, цалинг авах, амрах 
буюу амралтаа авах, өөрийн эрх, боон хууль ёсны эрх ашгаа хамгаалахын тулд бусад 
ажилтнуудтай чөлөөтэй нэгдэх, төлөөлөх байгууллага болон хамтын гэрээ хэлцлээр дамжуулан 
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 Монгол Улсын Мэргэжлийн Хяналтын Газраар батлагдсан 
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эрхээ хамгаалах, тодорхой нөхцөлд ажил хаялт хийх, тэтгэвэр тэтгэмж авах, нийгмийн даатгал 
болон амь насны  даатгалд хамрагдах, хөдөлмөрийн гэрээ болон хамтын гэрээ хэлцлээр 
дамжуулан бусад төрлийн үйлчилгээ, тэтгэмж авах эрхтэй.  
 
Ажлын байранд яс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, нийгмийн гарал үүсэл, хөрөнгө, шашин шүтлэг, 
үзэл бодол зэргээр үндэслэн ялгаварлан гадуурхахыг хориглож байгаа хэдий ч эмэгтэйчүүдийг 
зарим төрлийн ажил эрхлэхийг өөр хууль, тогтоомжид

4
 хязгаарласан байна.  Хүүхэдтэй 

эмэгтэйчүүд ялгаварлан гадуурхагдахаас хамгаалагдсан ба жирэУТний амралтаа авах эрхтэй.  
Гурван наснаас доош настай хүүхэдтэй эцэг эх хүүхдээ асрах чөлөө авч болох ба ажил олгогч 
нь тийм ажилтныг эргэж ирэхэд нь ажилд нь буцааж авах ёстой.  
 
Хамтын гэрээг мэргэжил, эдийн засгийн салбар, бүс нутаг, аймаг, сум, дүүрэг, нийслэлийн 
түвшинд хийж болно.  Тэрхүү бүх хамтын гэрээ нь холбогдох эрх бүхий зохицуулах 
байгууллагад бүртгэгдсан байх ёстой.  Хөдөлмөрийн арбитрийн шүүх нь хамтын гэрээтэй 
холбоотой хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах ба шүүх буюу эрх бүхий комисс нь хувь хүний 
хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулна.   

2.12 Байгаль орчин,эрүүл мэнд, Монгол Улсын стандартууд 
 
ОТ-той холбоотой байгаль орчны чанар болон эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 
стандартуудыг доор хураангуйлав.  Эдгээр стандартууд нь Монголын үндэсний хэмжээнд 
тавигдаж буй хууль эрх зүйн шаардлагад нийцэж байгаа болно.   
 
ОТ Төслийн Барилга болон Ашиглалтын үе шаттай холбоотой байгаль орчин, эрүүл 
мэнд, аюулгүй ажиллагааны стандартууд 

No Байгаль Орчин/Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Стандартууд 

1 MNS (ISO) 5667-1:2002 Усны Чанар. Дээж авах. 1-р Хэсэг. Усны дээж сорьц авах 
хөтөлбөрийг боловсруулах удирдамж. 

2 MNS 900:2005 Байгаль Орчин. Хүний эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй Байдал. Ундны 
ус. Эрүүл ахуйн шаардлага болон чанарын хяналт. 

3 MNS (ISO) 5667-2:2001 Усны чанар. Дээж авах. 2-р Хэсэг. Дээж сорьц авах арга 
техникийн удирдамж. 

4 MNS (ISO) 4867:1999 Усны чанар. Дээж авах. 3-р Хэсэг. Дээж бэлтгэх болон хадгалах 
талаарх зөвлөмж. 

5 MNS (ISO) 5667-4:2001 Усны чанар. Дээж авах. 4-р Хэсэг. Байгаль дээрх нуур, цөөрөм, 
усны нөөцлүүрээс дээж сорьж авах удирдамж. 

6 MNS (ISO) 5667-10:2001 Усны чанар. Дээж авах. 10-р Хэсэг. Хаягдал уснаас дээж авах 
журмын удирдамж. 

7 MNS (ISO) 5667-11:2000 Усны чанар. Дээж авах. 11-р Хэсэг. Гүний уснаас дээж авах 
удирдамж. 

                                                      

4
 Эмэгтэйчүүд ажиллахыг хориглосон ажлын жагсаалт, Тогтоомж No.a/204, Нийгмийн Халамж, 

Хөдөлмөрийн Яам  
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8 MNS (ISO) 5667-13:2001 Усны чанар. Дээж авах. 13-р Хэсэг. Хаягдал ус болон ус 
цэвэрлэх байгууламжын тунадаснаас дээж авах журмын удирдамж. 

9 MNS (ISO) 11083:2001 Байгаль орчин. Усны чанар. Спектрометрийн арга ашиглан 
хромыг (VI) тодорхойлох (1.5-diphenylcarbazide). 

10 MNS 5032:2001 Усны чанар. Рентген флюрресценцийн арга ашиглан хүнд металыг 
тодорхойлох. 

11 MNS (ISO) 11923:2001 Усны чанар. Шилээр шүүж (шилэн шүүлтүүр) хатуулгын хэмжээг 
тодорхойлох. 

12 MNS 4943:2011 Хаягдал ус болон бохир усны чанарын стандарт  

13 MNS (ISO) 4889:1999 Усны чанар. Цахилгаан дамжуулах чанарыг тогтоох. 

14 MNS 4586:1998 Усны байгаль орчны чанар. Ерөнхий шаардлагууд. 

15 MNS 4420:1997 Ундны ус. Мөнгөн усыг тогтоох. Атомын нэгдлийн арга. 

16 MNS 4430:2005 Ундны ус. Төмрийн найрлагыг хэмжиж тодорхойлох. 

17 MNS 2573:1978 Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. Усны чанарын үзүүлэлтүүд. 

18 MNS 4345:1996 Үйлдвэрийн ус. Цэвэршүүлсэн химийн сорилтонд бэлтгэх арга. 

19 MNS 4341:1996 Үйлдвэрийн ус. Магнийн концентрацийг тогтоох. 

20 MNS 4348:1996 Үйлдвэрийн ус. Зэсийг тогтоох. 

21 MNS 4431:2005 Ундны ус. Азотлог хүчлийн давс буюу нитритийг тогтоох. 

22 MNS 4288:1995 Хаягдал усыг цэвэршүүлэх байгууламжын газрыг сонгох ерөнхий 
шаардлага ба цэвэршүүлэх технологи, үр ашиг. 

23 MNS 4217:1994 Ундны ус. Азотлог хүчлийн давс буюу нитритийн концентрацийг тогтоох. 

24 MNS 0899:1992 Усан хангамжийн нөөцийг сонгоход тавигдах ерөнхий шаардлага, дүрэм, 
эрүүл ахуйн шаардлагууд. 

25 MNS 4047:88 Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. Гадаргын усны чанарт 
мониторинг хийх журам. 

26 MNS 3935:1986 Ундны ус. Усанд хээрийн судлгаа шинжилгээ хийхэд тавигдах ерөнхий 
шаардлага. 

27 MNS 3936:1986 Ундны ус. Хээрийн судалгаа шинжилгээ хийх арга. 

28 MNS 3900:1986 Ундны ус. Амт, өнгө, үнэр, булингарыг тодорхойлох. 
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29 MNS 3597:1983 Гадаргын болон гүний усыг эрдсийн бордооны бохирдлоос хамгаалах 
ерөнхий шаардлага. 

30 MNS 3532:1983 Гадаргын ус. Хар тугалганы агууламжыг тогтоох. 

31 MNS 3342:1982 Гүний усыг бохирдол, халдвараас хамгаалах ерөнхий шаардлага. 

32 MNS 6148:2010 Усны чанар. Гүний ус бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх түвшин.  

33 MNS 0017-1-5-15:1980 Байгаль орчныг хамгаалах. Усан мандал. Усанд дахь тосон 
бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох арга. 

34 MNS 0017-1-1-10:1979 Ус хэрэглэх ба хамгаалах. Нэр томъёоны тодорхойлолт. 

35 MNS 0017-1-1-14:1980 Усан мандал. Усны хэрэглээг ангилах. Ерөнхий шаардлага. 

36 MNS 4423:1997 Ундны ус. Хуурай тунадасыг хэмжих арга. 

37 MNS 2570:1978 Усны хольцгүй цэвэр байдлыг хэмжих арга. 

38 MNS 4079:1988 Усны чанарын нэр томъёо ба тодорхойлолт. 

39 MNS (ISO) 7887:2000 Усны чанар. Усны өнгийг тодорхойлох арга ба шалгах. 

40 MNS 5790:2007 Усны чанар. Манганы (Mn) концентрацийг тогтоох. 

41 MNS (ISO) 4817:1999 Усны чанар. Аммонийг тогтоох. 

42 MNS (ISO) 7980:2003 Усны чанар. Атомын нэгдлийн спектрометрийн аргаар кальци 
болон магнийг тодорхойлох. 

43 MNS (ISO) 5814:2005. Усны чанар. Уусаагүй хүчил төрөгчийн концентрацийг 
тодорхойлох. Цахилгаан химийн арга. 

44 MNS (ISO) 6060:2001 Усны чанар. Хүчилтөрөгчийн химийн эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох. 

45 MNS (ISO) 9280:2001 Усны чанар. Барийн хлорын нягтаршлыг хэмжих аргаар хүхрийн 
хүчлийг тодорхойлох. 

46 MNS (ISO) 10523:2001 Усны чанар.  pH-ийг тодорхойлох. 

47 MNS 0017-2-3-16:1988 Байгаль орчныг хамгаалах. Агаар. Хот болон суурин газрын 
агаарын чанарт мониторинг хийх журам. 

48 MNS 3384:1982 Агаар. Дээж авах ерөнхий шаардлага. 

49 MNS 3383:1982 Агаар. Бохирдлын эх үүсвэр. Нэр томъёо ба тодорхойлолт. 

50 MNS 4990:2000. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал. Ажлын байрны орчин. 
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Эрүүл ахуйн шаардлага. 

51 MNS 5885:2008 Агаар бохирдуулж буй бодисын зөвшөөрөгдөх концентрац. Техникийн 
ерөнхий шаардлага.  

52 MNS (ISO) 4225:2001 Агаарын чанар. Ерөнхий суурь. Нэр томъёо.  

53 MNS 5365:2004 Агаарын чанарын үндсэн асуудлууд. Нарийн ширхэгтэй тоосжилтыг 
тодорхойлох арга. 

54 MNS 4219:1994 Байгаль орчныг хамгаалах. Аж ахуйн нэгжийн экологийн паспорт. Үндсэн 
журам. 

55 MNS 4219:2002 Агаарын чанар. Хүрээлэн буй орчны агаарын хүхрийн агууламжыг 
тогтоох.   

56 58 MNS 5914:2008 Байгаль орчин. Газар нөхөн сэргээх. Нэр томъёо ба тодорхойлолт. 

57 MNS 5915:2008 Байгаль орчин. Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас сүйтгэгдсан газрыг 
ангилах. 

58 MNS 5916:2008 Байгаль орчин. Үржил шимтэй хөрсийг салгах болон хөрс малтлагын 
үеэр түр зуур хадгалахад тавигдах шаардлага. 

59 MNS 5917:2008 Байгаль орчин. Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас сүйтгэгдсэн газрыг 
нөхөн сэргээх. Техникийн ерөнхий шаардлага. 

60 MNS 5918:2008 Байгаль орчин. Сүйтгэгдсэн газрыг дахин ургамалжуулах. Техникийн 
ерөнхий шаардлага. 

61 MNS 5916: 2008 ‘Байгаль орчин. Үржил шимтэй хөрсийг салгах болон хөрс малтлагын 
үеэр түр зуур хадгалахад тавигдах шаардлага’   

62  MNS 3298:1991 Хөрс. Дээж авах ерөнхий шаардлага. 

63 MNS 3297:1991 Хөрс. Эрүүл ахуйн шинж чанарын зөвшөөрөгдөх түвшин. 

64 MNS 0017-0-0-06:1979 Байгаль орчныг хамгаалах стандартын систем. 

65 MNS 3473:1983 Байгаль орчин. Газар. Газар ашиглалт.  Нэр томъёо ба тодорхойлолт. 

66 MNS 5002:2000 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал. Чимээ шуугианы норм болон 
аюулгүй ажиллагааны журмын ерөнхий шаардлага. 

67 MNS 5003:2000 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал. Чимээ шуугианыг хэмжих 
ерөнхий шаардлага. 

68 MNS 12.1.009:1985 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Дуу чимээ. Орон сууц болон барилга 
байшинд дахь чимээ шуугианы зөвшөөрөгдөх түвшин. 
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69 MNS 12.1.06:1988 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандартын түвшин. Хэт өндөр 
дуу чимээ. Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага. 

70 MNS 12.4.005:1985 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй. Чимээ шуугианаас 
хамгаалах арга техник. Ангилал. 

71 MNS 12.1.017:1988 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны стандартын систем. Хэт өндөр 
дуу чимээ. Ажлын байрны дуу чимээний даралтыг хэмжих арга. 

72 MNS 5666:2006 Усны биологийн чанарыг үнэлэх. Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламжын 
идэвхтэй тунадасыг хэмжих аргыг тодорхойлох. 

73 MNS 5668:2006 Усны биологийн чанарыг үнэлэх. Хаягдал усны микробиологийн анализ 
хийх арга. 

74 MNS 4585:2007 Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага. 

75 MNS-3384:82 Агаар.  Дээж авах ерөнхий шаардлага  

76 MNS-4048:88 Агаар. Тоосжилтийн концентрацийг тодорхойлох нягтаршлыг хэмжих арга.  

Тэмдэглэл: хөх = усны чанарын стандартууд; ногоон = газар хамгаалах, хөрс болон экологийн стандартууд; саарал= 
агаарын чанарын стандартууд; улбар шар = хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартууд. 

 
Монгол улсын Стандарт Хэмжилзүйн Газар нь Монгол улсад стандарт боловсруулж батлах 
үүрэгтэй.  Үндэсний стандартуудыг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх, нэмж засварлах талаар 2003 онд 
баталсан “Стандартчлал, Нийцэл Тохиролыг Үнэлэх” Тухай Монгол Улсын Хуульд тодорхой 
заасан болно. 

3 ОТ-ын Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ 
 
Энэ хэсэгт ОТ, Төслийн Хөрөнгө Оруулагчид болон Монгол Улсын Засгийн Газрын хоорондын 
харилцааг зохицуулах Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний Tерөнхй агуулгыг авч үзэх болно.  

3.1 Удиртгал  
 

Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ нь 2009 оны 10 сарын 6-нд хийгдсэн бөгөөд Хөрөнгө Оруулалтын 
Гэрээний урьдчилсан нөхцлийг 2010 оны 3 сарын 31-нд талууд хүлээн зөвшөөрсөн.  Хөрөнгө 
Оруулалтын Гэрээг: (1) Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлж Сангийн Яамны Сайд, Эрдэс 
Баялагийн Яамны сайд, Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яамны сайд; (2) ОТ (хуучнаар 
Айванхоу Майнс Монголиа ХХК) (Хөрөнгө оруулагч); (3) Айванхоу Майнз Хязгаарлагдмал 
Компани

5
; (4)  Рио Тинто Интернайшнил Хязгаарлагдмал Холдинг  нар дээр дурдсан Ашигт 

Малтмалын Хуулийн 29-р Зүйлд заасан заалтад нийцүүлэн хийсэн болно.  Хөрөнгө Оруулалтын 
Гэрээний нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл, бууруулах арга хэмжээ, менежменттэй холбоотой 
асуудлыг дараах байдлаар авч үзэж байна. 

                                                      

5
 Одоо Торкойз Хилл Рисурсис  Ltd  
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3.2 Үндсэн үйл ажиллагаа 
 

Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээнд заасан “Үндсэн Үйл Ажиллагаа” нь дэд бүтцийн барилга, 
ашиглалт, холбогдох байгууламжууд, Уурхайн Лицензэт газар  (“Гэрээт Газар” гэж нэрлэх ба 
үүнд 6709A, 6708A болон 6710A уурхайн лицензүүд орно) ашигт малтмалын олборлолт хийж 
уурхайн үйл ажиллагаа явуулах болон бусад бүх холбогдох үйл ажиллагаануудаас (усан 
хангамж, баяжуулалтыг тээвэрлэх гэх мэт) бүрдэнэ. 
 
Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ нь Хөрөнгө Оруулагчид уурхайн болон ашигт малтмал 
боловсруулах үйл ажиллагааг явуулах эрх олгож байна.  Хөрөнгө Оруулагч нь Монгол улсын 
болон олон улсын стандартад нийцсэн орчин үеийн уул уурхайн болон боловруулах технологи 
хэрэглэх, олборлолт, уурхай болон боловсруулах үйл ажиллагааг үр ашигтай, эдийн засгийн 
үндэслэлтэй, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөлийг бууруулах арг замаар явуулах үүрэгтэй.    

3.3 Бүсийн хөгжил 
 

Засгийн Газар “Өмнөговийн Бүсийн Хөгжлийн Зөвлөл” (Зөвлөл) байгуулж үйл ажиллагааг нь 
удирдана.  Тус Зөвлөл нь Засгийн Газар, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, хувийн 
хэвшлийн аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн байгуулал, санхүүжүүлэгч болон Өмнөговийн бүсэд 
чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөлөөс 
бүрдсэн Удирдах Зөвлөлтэй байна.  Оюу Толгой Төслийн хөрөнгө оруулагч тус Зөвлөлийн 
удирдах зөвлөлийн гишүүн байх бөгөөд тус зөвлөлд мөн үйл ажиллагаагаа тайлагнана.  
 
Зөвлөл нь Өмнөговийн орон нутгийн болон бүсийн хөгжлийн стратеги, төлөвлөгөө, төсөв 
бэлтгэх, санхүүжүүлэх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд Засгийн Газарт туслалцаа үзүүлнэ.   
 
Хөрөнгө Оруулагч нь дараах үйл ажиллагааг явуулна: 
 

 ОТ төслийн нийгэм, эдийн засаг, Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний гээр ОТ төслөөс 
шууд болон шууд бусаар нөлөөлөлд өртөх Өмнөговь аймгийн ард иргэдэд илүү түлхүү 
анхааран ОТ төслийн тогтвортой үр ашиг нь Монголын бүх ард түмэнд хүрэх  хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх;  

 орон нутгийг хөгжүүлэх болон орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах сан байгуулах, орон 
нутгийн оролцуулах хороо болон орон нутгийн байгаль орчны мониторингийн хороо 
байгуулах талаар орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулах;   

 ОТ-ын төсөл шууд нөлөөлөх Төслийн Гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулах газарт 
нутагшиж буй малчин өрхийг нүүлгэн шилжүүлэхэд зохих нөхөн олговор олгох талаар орон 
нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай зөвлөх;  

 Өмнийн Говийн бүсийн орон нутгийн иргэдэд илүү түлхүү анхаарч ажилд авах, сургалт 
явуулах, ажиллах хүчийг бий болгоход Өмнөговь аймгийн иргэдэд илүү давуу эрх олгох; 

 ОТ-д ханган нийлүүлэх буюу Монголын эдийн засгийг өргөн хүрээнд дэмжих орон нутгийн 
бизнесийг хөгжүүлэх буюу эхлүүлэх бизнес хөгжлийн хөтөлбөрийг дэмжих; 

 төрийн бус байгууллагууд, иргэний бүлэг, иргэний зөвлөл, болон бусад талуудтай ил тод, 
нээлттэй, хариуцлагатай, шударга зөв, итгэлтэй, харилцан бие биенийхээ эрх ашгийг 
хүндэтгэх зарчим дээр үндэслэн харилцаа холбоо тогтоох. 

3.4 Байгаль орчин  
 

Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээнд орсон байгаль орчны олон заалтууд нь Ашигт Малтмалын Тухай 
Хууль болон Усны Тухай Хуулийн шаардлагад нийцэж байгаа бөгөөд Хөрөнгө Оруулагч нь 
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эдгээр хуулийг гэрээний дагуу дагаж мөрдөж байна.  Байгаль орчны заалтуудыг дор 
хураангуйлав:  
 

 Монгол улсын оролцож буй олон улсын байгаль орчны хуулийн гэрээ болон Ашигт 
Малтмалын Тухай Хуулийн 35 болон 37-р Зүйлүүдийг дагаж мөрдөхийг Хөрөнгө Оруулагч 
нь хүлээн зөвшөөрч байгаа ба  Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний ний Тухай Хуулийн 
дагуу байгаль орчны нөлөөлөлийн нарйивчилсан үнэлгээний тайлан гаргуулж авахыг 
хүлээн зөвшөөрч байна; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь БОНҮ-г байгаль орчин хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагад явуулахаас өмнө тус тайланг үзэж шалгаж тайлбар, дүгнэлт өгөх эрхтэй;  

 Хөрөнгө Оруулагч нь байгаль орчны холбогдох хуулийн дагуу шаардагдах зөвшөөрөл, 
лицензийг ОТ-д авахыг хүлээн зөвшөөрч байгаа ба Засгийн Газар нь уг, зөвшөөрөл, 
лицензийг гаргахад Монгол Улсын холбогдох хуулийн дагуу дэмжлэг туслалцаа өгөхийг 
хүлээн зөвшөөрсөн; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө (БОХТ), байгаль орчны 
мониторинг болон анализ хийх хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаль орчин хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагад хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн тайланг гурван жил

6
 тутам 

гаргаж өгөхийг хүлээн зөвшөөрсөн; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь БОХТ болон хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн тайланг олон нийтэд 
нээлттэй байлгах, орон нутгийн иргэдийг холбогдох мэдээлэлээр хангалттай хангах, 
төслийн үйл ажиллагааны орон нутгийн байгаль орчинд үзүүлж буй нөлөөлөлийн талаар 
орон нутгийн иргэдтэй тогтмол зөвлөхийг хүлээн зөвшөөрсөн; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах зардлын 50% хувьтай 
тэнцэх мөнгөн хөрөнгийг тухайн жил эхлэхээс өмнө байгаль орчин хариуцсан төрийн 
захиргааны төв байгууллагын нээсэн тусгай дансанд байршуулахыг хүлээн зөвшөөрсөн; 

 байршуулсан мөнгөн хөрөнгийг тухайн жилийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөгөө 
бүх талаар бүрэн хэрэгжүүлсэн тохиолдолд Хөрөнгө Оруулагчид буцаан олгоно;   

 хэрэв Хөрөнгө Оруулагч нь тухайн жил байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөнд заасан 
арга хэмжээгээ бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй бол тус байршуулсан мөнгийг БОХТ-г 
хэрэгжүүлэхэд зарцуулна.  Хэрэв байршуулсан мөнгөн хөрөнгө нь хангалттай хүрэлцэхгүй 
бол Хөрөнгө Оруулагчаас шаардагдах нэмэлт үйл ажиллагаа хөрөнгийг тодорхойлох 
мэргэжлийн хүн томилно; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь өөрийн явуулах үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны 
үнэлгээ, мониторинг хийх иж бүрэн хөтөлбөрийг нарийвчлан тодорхойлсон жилийн тайланг 
байгаль орчин хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад явуулна; 

 Байгаль орчны үнэлгээ, мониторингийн хөтөлбөрөөр их хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлж 
байгаа нь тогтоогдох юм бол Хөрөнгө Оруулагч нь өөрийн зардлаар тус их хэмжээний 
сөрөг нөлөөг арилгахад шаардлагатай арга арга хэмжээ авна; 

 ОТ-ын үйл ажиллагааны улмаас урьдчилан тооцоогүй, нөхөн төлшгүй экологийн эвдрэл 
гэмтэл үүссэн бол нөхөн олговор байгалийн нөөцийг нөхөн төлшгүйгээр гэмтээсэн экологи, 
эдийн засгийн үнэ цэнэд үндэслэн Хөрөнгө Оруулагч нь нөхөн олговорыг Байгаль Орчныг 

                                                      

6
 Байгаль Орчныг Хамгаалах Төлөвлөгөөг (БОХТ) БОНҮ-ний дүгнэлтэнд үндэслэж бэлтгэж гаргана.  Уг 

төлөвлөгөө нь БОНҮ-д тодорхойлсон асуудлуудыг Монгол улсын хууль, журам, дүрмийн дагуу зохицуулах 
арга хэмжээг тодорхой заасан байна. БОХТ-нд жилийн мониторингийн тайлангийн дүгнэлтэнд үндэслэн 
гаргасан жилийн төсөв орсон байх ба үүнийг Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам хүлээн зөвшөөрч 
баталсан байх ёстой.  Гурван жилийн тайлан нь үйл ажиллагаа, явцыг илүү стратегийн хүрээнд тоймлон 
авч үзсэн байх ба ингэснээр гүйцэтгэлийг тэр хугацаанд үнэлэх, тайлагнах боломжтой болно. 
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Хамгаалах Хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу төлөхийг хүлээн 
зөвшөөрсөн;   

 дээр дурдсан нөхөн олговорыг байгаль орчин хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагын томилсон байгаль орчны мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн хөндлөнгийн баг 
Хөрөнгө Оруулагчийн үзэл бодлыг үндэслэн тодорхойлох ба Хөрөнгө Оруулагч нь тус 
мэргэжилтнүүдтэй нөхөн олговорын хэмжээг тодорхойлоход хамтран ажиллана;  

 Хөрөнгө Оруулагч нь өөрийн нээж илрүүлсэн усны нөөцийг ОТ төслийн барилга, ашиглалт, 
нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд төслийг хэрэгжүүлэх хугацааны турш ашиглаж хүртэх 
эрхтэй. Хөрөнгө Оруулагчийн өөрийн нээж илрүүлсэн усны нөөцөд дараах заалтууд 
хамаарна: 

o нээж илрүүлсэн усны нөөцийн батлагдсан хэмжээ нь (Усны нөөцийг батлахад 
тогтоосон хэмжээ) ОТ-ын усны хэрэгцээ шаардлагыг хангах хангалттай тохиолдолд 
зөвхөн ашиглаж болох ба хөрөнгө оруулагч өөрөө нээж илрүүлсэн усны нөөцөө 
ашиглах эрхээ өөр бусад бизнесийн аж ахуйн нэгжид шилжүүлэхгүй байх; 

o хэрэв Хөрөнгө Оруулагч нь усны нөөцийг Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний дараа нээж 
батлуулсан ба тус нээж илрүүлсэн усны нөөц нь ОТ-ын хэрэгцээг бүрэн хангаж илүү 
гарахаар бол усны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага илүү гарсан 
усны нөөцийн хэсгийг Хөрөнгө Оруулагчтай харицлан тохиролцсоны үндсэн дээр 
бизнесийн өөр аж ахуйн нэгжид ашиглуулж болох ба Хөрөнгө Оруулагч нь өөр аж 
ахуйн нэгжид ашиглуулж бус усны нөөцийн хэсэгт тэнцэх хэмжээгээр усны нөөц 
илрүүлэхэд гарсан зардлыг нөхөх нөхөн олговор авна;  

o Хөрөнгө Оруулагч нь тус нээж илрүүлсэн усны нөөцөө орон нутгийн иргэд, сумын 
малчдын ахуйн хэрэглээ болон хөдөө аж ахуйн хэрэглээнд хэрэглүүлнэ.   

 Хөрөнгө Оруулагч нь уурхайн зориулалтаар болон ашигт малтмал олборлоход хэрэглэх 
гүний ус болон гадаргын усны төсөвд Байгалийн Нөөц Ашигласаны Төлбөрийн Тухай 
Хуульд заасан тухайн цаг үед мөрдөж буй ханшаар төлбөр төлөх уг төлбөр нь Хөрөнгө 
Оруулагчийн татвар төлөх орлогоос суутгагдах хэдий ч цаг хугацааны явцад тус хэрэглэх 
ус нь үйлдвэрийн буюу ахуйн хэрэгцээнд тохиромжтой эсэхийг харгалзан тус төлбөр нь 
дотоодын болон олон улсын хэрэглэгчдэд тохиромжтой биш юм; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь БОНҮ-ний тайланд тодорхойлсон төслийн нөлөөлөлд шууд өртөх 
орон нутгийн сумын төвийн аюулгүй ундны усыг бийг болгоход Засгийн Газарт дэмжлэг 
үзүүлнэ; 

 Хөрөнгө Оруулагчийн өөрөө нээж илрүүлсэн усны чанар их хэмжээгээр өөрчлөгдөж 
магадгүй гэдгийг харгалзан Хөрөнгө Оруулагч нь тийм усыг сайжруулах, орон нутгийн 
сумын иргэдийн ахуйн хэрэгцээ болон хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаанд хэрэглэхээр 
цэвэршүүлэх юмуу зөвхөн орон нутгийн өрхийн хэрэгцээнд ус тээвэрлэх дэд бүтцээр 
хангахад Засгийн Газарт дэмжлэг үзүүлнэ; 

 Ус ашиглах гэрээ нь Усны Тухай Хууль, Байгалийн Нөөц Ашигласны Төлбөрийн Тухай 
Хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу Хөрөнгө Оруулагчын хүсэлт 
гаргасны үнсдэн дээр хийгдсэн эсэхийг Засгийн Газар хянаж шалгана.  ОТ-ын Орд нь 
стратегийн чухал ордод ангилагдаж байгаа тул ус ашиглах тал дээр Хөрөнгө Оруулагчтай 
хийсэн гэрээ нь Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний дагуу 30 жилийн хугацаатай байх ба 
Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээнд зааснаар удаа бүрд 20 хүртэл жилээр сунгаж болно; 

 ОТ-ийн үйл ажиллагааг явуулахад хангалттай усны нөөц байгаа эсэхийг хянаж шалгахын 
тулд Засгийн Газар нь Хөрөнгө Оруулагч хүсэлт гаргаснаас хойш 30 хоногийн дотор ус 
ашиглах болон устай холбоотой бусад зөвшөөрөл, шаардлагатай гэрээг Хөрөнгө 
Оруулагчид олгоно;  

 Хөрөнгө Оруулагч нь ус ашиглахтай холбоотой дараах үүргийг хүлээнэ: 
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o Усны Тухай Хуулийн 30-р Зүйл, ус ашиглах гэрээ, БОНҮ Тайлан зэрэгт заасан нөхцөл, 
шаардлагыг дагаж мөрдөж биелүүлэх ба тэдгээр нөхцөл шаардлагыг дагаж мөрдөж 
биелүүлж буй эсэхийг 5 жилд нэг удаа тухайн хугацаат жил дуусахаас 3 сарын дотор 
хөндлөнгийн чадварлаг, мэргэжлийн фирмээр аудит хийлгүүлэх ба аудитаас гарсан 
дүгнэлтийг байгаль орчин хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж 
дүгнэлтийн нэг хувийг Хөрөнгө Оруулагчид өөрт нь олгоно;  

o одоогийн байгаа ундны усны нөөц болон малын ууж ундаалах усны түвшинг 
бууруулахгүй байх, чанарыг доройтуулахгүй байх ба үүнд БОНҮ-ий Тайланд 
тодорхойлсон усны нөөц газар хамаарах ба одоогийн ус хэрэглэгчдэд Хөрөнгө 
Оруулалтын Гэрээ хийгдсэн өдрөөс хойш оршин буй хэрэглэгчид орно; 

o ОТ-ын хэрэглэх усны хэмжээг бууруулах, усны хэрэглээний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
хэрэглэсэн усыг дахин боловсруулах буюу дахин хэрэглэх орчин үеийн арга технологи 
хэрэглэх;   

o Уурхайг бүрмөсөн буюу хэсэгчлэн хаасны дараа Төслийн үндсэн үйл ажиллагааны 
улмаас эвдэрч гэмтсэн байгаль орчныг Монгол улсын болон олон услын стандартад 
нийцүүлэн нөхөн сэргээх.  

3.5 Дэд бүтэц  
 

Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний дэд бүтцийн талаарх заалтууд нь цахилгаан станц болон 
тээвэрлэлтэнд гол анхаарлаа хандуулж байна.  Цахилгаан станцын хувьд Хөрөнгө Оруулалтын 
Гэрээнд Засгийн Газар болон Хөрөнгө Оруулагч нь ОТ-ын цахилгаан хэрэглээний шаардлагыг 
хангахад хамгийн найдвартай, хамгийн оновчтой шийдвэрийг гаргахад хамтран ажиллах, тс 
бүрийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагын талаар тусгасан. Тодруулж хэлвэл Хөрөнгө Оруулалтын 
Гэрээнд зааснаар Хөрөнгө Оруулагч нь боловсруулалтын үйл ажиллагааны эхний дөрвөн жил 
хүртэлх хугацаанд дараах эрхтэй:  
 

 шаардлагатай дамжуулах дэд бүтцийг барьж ОТ-ын цахилгааны эх үүсвэрийг гаднаас буюу 
Монголын дотроос бий болгох; 

 ОТ-ын урт буюу богино хугацааны цахилгааны шаардлагыг хангахад хамгийн тохиромжтой 
хэлбэрээр сайт дээр цахилгаан үүсгүүр байгууламж суурилуулах; 

 цахилгаан үүсгэхэд хэрэглэгдэх нүүрсний эх үүсвэрийг тодорхойлох. 

Боловсруулалт эхэлснээс дөрвөн жилийн дотор Хөрөнгө Оруулагч нь Монгол улсын доторх 
дараах эх үүсвэрүүдийн нэг буюу нэгээс илүүгээс цахилгааны эх үүсвэрээ гаргаж хангах: 
 

 Хөрөнгө Оруулагч нүүрсээр галладаг цахилгаан станц барих буюу санхүүжүүлэх; 

 гуравдагч тал нүүрсээр галладаг цахилгаан станц барих буюу санхүүжүүлэх; буюу аль 
эсвэл 

 Монголын цахилгаан сүлжээ. 

Засгийн Газар цахилгаанаар хангаж байгаа тохиолдолд тус хангамж нь арилжааны болон үл 
ялгаварласан нөхцөлтэй байх ба ОТ-ыг тогтвортой, найдвартай, үл тасалдсан цахилгаанаар 
хангана.   
 
Цахилгаанаар хангахад шаардагдах зөвшөөрлийг аль болох үр ашигтай, Монголын хуулийн 
дагуу хамгийн удаан хугацаагаар байхаар олгох үүрэг амлалтыг Засгийн Газар авсан.    
 
Хөрөнгө Оруулагч нь тээврийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай 
хийсэн гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу ОТ болон Гашуун Сухайтын хил хоёрын хооронд зам 
барьж магдагүй ба энэ нь дараах нөхцөл дээр үндэслэнэ: 
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 замын маршрутыг Засгийн Газартай хэлэлцэж тохирох ба маршрут нь ОТ-оос Гашуун 
Сухайт хүртэл аль болох шууд, өртөг зардлын хувьд үр ашигтай байх; 

 зам барих ажлыг Хөрөнгө Оруулагч санхүүжүүлэх бөгөөд тус замтай холбоотой бүх зам 
ашиглах төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө;  

 зам засварлах ажлыг Засгийн Газар хариуцна.  

Замын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага болон Хөрөнгө Оруулагч хоёр нь  
замыг засварлах ажлыг Хөрөнгө Оруулагч туслах гэрээгээр өөрийн зардлаар хийх нөхцөлтэй 
гэрээ байгуулна.  
 
Хөрөнгө Оруулагч нь Монголын хуулийн дагуу олгосон зөвшөөрөлд үндэслэн ОТ-той холбоотой 
нисэх онгоцны буудлыг барьж, удирдаж, ашиглана. 
 
Засгийн Газар нь ОТ-оос Хятад-Монголын хил хүртэлх ойр орчмын газарт төмөр зам барьж, 
менежментийг нь хариуцна. Засгийн Газар нь төмөр замын байршил, чиглэл, маршрутын 
талаар ОТ-той зөвлөх ба хэрэв төмөр зам баригдах юм бол Хөрөнгө Оруулагчид арилжааны 
болон үл ялгаварласан хэлбэрээр ашиглах боломжыг олгоно. 

3.6 Хөдөлмөрийн харилцаа, ажил олгох, сургалт 
 

Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээнд орсон хөдөлмөр болон ажил олголтын талаарх заалтуудын ихэнх 
нь Монгол улсын одоогийн үйлчилж буй хуулийг тусгасан бөгөөд Хөрөнгө Оруулагч нь гэрээний 
дагуу эдгээр хуулийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээний хугацаанд Хөрөнгө 
Оруулагч болон Засгийн Газар хоёр ОТ Төслийн цаг хугацааны шаардлагыг хангахад 
тохиромжтой бэлтгэгдсэн ажиллах хүч бий болгоход хамтран ажиллана.  Тодорхой үй 
ажиллагаанд: 
 

 Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээ хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 90 хоногийн дотор 
(ХөОГ-нд тодорхойлсноор) Хөрөнгө Оруулагч нь Монгол ажилчдыг бэлтгэх болон ОТ-д 
мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх 5 жилийн иж бүрэн сургалтын стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулж Засгийн Газар өргөн барих ба олон нийтэд ил тод нээлттэй гаргана; 

 Хөрөнгө Оруулагч нь инженер, уул уурхайтай холбоотой чиглэлийн Монгол иргэдийн 
боловсролыг дэмжих магистрын зэргийн тэтгэлэгт сургалтын хөтөлбөрийг бий болгоно;  

 ОТ-д олон улсын стандартад нийцсэн ажилтан бэлтгэж гаргахад Засгийн Газар нь гэрээ 
хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс 6 сарын дотор олон улсын уул уурхайн боловсролын 
стандарт сургалтын хөтөлбөрийг сонгогдсон Монголын их дээд сургууль болон мэргэжлийн 
сургалтын байгууллагуудад хүлээн зөвшөрч хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. 

3.7 Засгийн Газрын хүлээсэн нэмэлт үүрэг хариуцлагууд 
 

ОТ-ын ажиллах хүчний нэг хэсэг болж оролцох гадаадын ажилчдад шаардлагатай бүх 
зөвшөөрлийг олгох, олгох хугацааг хурдасгах, дэмжих талаар Хөрөнгө Оруулагч хүсэлт 
гаргавал Засгийн Газар хүссэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх.  
 
ОТ-той холбоотой зөвшөөрөл авах, Яамны буюу Засгийн Газрын баталгаа, дэмжлэг авах  
шаардлагатай нөхцөлд буюу Хөрөнгө Оруулалтын Гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хүсэлт, 
өргөдөл гаргасан тохиолдолд тэрхүү зөвшөөрлийг үндэслэлгүйгээр саатуулахгүй буюу 
татгалазхгүй байх.   
 
Гашуун Сухайт хилийн шалган нэвтрэх цэг нь олон улсын хилийн боомт болж байнгын 
нээлттэй, тасралтгүй, байнгын ажиллагаатай болгох тал дээр Засгийн Газар хүчин чармайлт 
гаргах болно. 
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4 Рио Тинтогийн бодлого, стандарт, удирдамж  

4.1 Рио Тинтогийн бизнес явуулах ерөнхий зарчим - ‘Бидний Ажиллах Арга 
Барил’ 

 
Рио Тинтогийн бизнес явуулах ерөнхий зарчимд ажлын байр, хүний эрх, орон нутаг, байгаль 
орчин, бизнесийн ёс зүй, шударга байдал, групийн хөрөнгө болон мэдээлэлийн менежмент 
болон засгийн газар, хэвлэл мэдээлэл, хөрөнгө оруулагчдын хоорондын харилцаатай 
холбоотой ажилчдын баримтлах зарчмыг тодорхойлсон.  Тус бодлого нь мөн холбогдох олон 
улсын конвенц болон бусад сайн дурын үүрэг хариуцлагад нийцэж байгаа юм.  Тус бодлого нь 
компаний бизнесээ явуулдаг арга барил, зарчмыг тодорхойлох Рио Тинтогийн иж бүрэн 
бодлого, стратеги, стандарт, удирдамжын баримт бичгээс үүсэлтэй бөгөөд тэдгээрийг дэмжиж 
байгаа болно.  Рио Тинтогийн ОТ дахь үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт бичгийг дор 
хураангуйлав.  

4.2 Рио Тинтогийн Байгаль Орчны Бодлого 
 

“Бид ямар ч тохиолдолд Групийн үйл ажиллагааны байгаль орчинд үзүүлэх хор нөлөөлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авна. 
 
Өндөр чанартай байгаль орчны гүйцэтгэл нь бидний бизнесийн амжилтанд чухал юм.  
Байгаль орчны бүх хууль журмыг дагаж мөрдөх нь бидний байгаль орчны гүйцэтгэлийн гол 
үндэс суурь юм. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдлагын тогтолцоог боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, сайн дурын үүрэг хариуцлагыг бий болгох үйл ажиллагааг бид дэмжиж туслах 
болно. 
 
Бид бүтээгдэхүүнийхээ бүрэн эдэлгээт хугацаа, аюулгүй хэрэглээг цогцоор нь ойлгож, бүх 
талын ашигтай байхаар үйлдвэрлэхэд анхаардаг. 
 
Бид олон улсын, үндэсний , бүсийн, орон нутгийн бүхий л түвшинд идэвхтэй хамтын 
ажиллагааг дэмждэг.  Орон нутгийн ард иргэдтэй шинээр барих барилга байгууламж, явуулж 
буй үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн үр ашигтай хугацаа дууссаны дараа үйл ажиллагаагаа 
хаах талаар нээлттэй зөвлөх хамтын ажиллагааг бий болгоно.  Ингэхийн тулд бид орон 
нутгийн хараат байдлыг арилгаж тогтвортой хөгжил, өөрчлөлтийг бий болгох орон 
нутагт суурилсан төслийг дэмжинэ.  Бид мөн бүсийн хөгжил, сургалт, ажлын байр, 
бизнесийн боломж бий болгоход туслана.  Хөгжиж буй орнуудад ихэвчлэн эрүүл мэнд, 
боловсрол, хөдөө аж ахуйг дэмжих хүсэлт бидэнд тавьдаг ба хаана боломжтой байна тэнд 
бид бусадтай хамтран эдгээр салбаруудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг.” 

4.3 Рио Тинтогийн орон нутгийн талаар баримтлах бодлого 
 

“Бид хөршүүдтэйгээ харилцан бие биенээ хүндэтгэх, идэвхтэй хамтын ажиллагаа явуулах, 
урт хугацааны үүрэг хариуцлага бүхий тогтвортой харилцаа тогтоохыг зорьдог.  
 
Орон нутгийн харилцааны сайн менежмент нь бидний бизнесийн амжилтанд ашиглалт, үйл 
ажиллагааны менежменттэй адил хэмжээнд чухлаар тавигдана. Сайн гүйцэтгэл нь биднээс 
орон нутгийн харилцаанд чухал үүрэг хариуцлагатай байхыг шаарддаг.  Сайт дээр явуулах 
ашиглалтын төлөвлөөгөтэй уялдсан жил бүр шинэчлэгдэх орон нутгийн олон жилийн 
төлөвлөгөөнд бидний орон нутгийн харилцааны талаар дэлгэрэнгүй тусгана.  Уг 
төлөвлөгөөг энэхүү бодлогын хүрээнд боловсруулах бөгөөд Группийн үйл ажиллагааны бүх үе 
шатанд хамаарна. 
 
Харилцан бие биенээ хүндэтгэх нь бидний хөршид чухал байгаа асуудлыг хэр зэрэг сайн 
ойлгох болон бидний хөрш бидэнд чухал байгаа асуудлыг хэр зэрэг сайн ойлгохоос 
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шалтгаална.  Хаана ч бид үйл ажиллагаагаа явуулсан ялангуяа аж үйлдвэрийн хөгжил 
доогуур улс оронд бид хөршийнхөө өөр соёл, зан заншил, амьдралын хэв маяг, өв соёл, 
сонголтонд тааруулж, аль болох нийцсэн үйл ажиллагаа явуулахыг хичээдэг.  Орон нутаг, 
байгаль орчны талаар явуулах бидний ажил нь бидний явуулж буй үйл ажиллагаа, түүнээс 
гарах үр нөлөө, үр дагаврын талаарх орон нутгийн ард иргэдийн үзэл бодолтой нягт уялдаж 
тэдгээрийг тусгасан байна. 
 
Бид олон улсын, үндэсний, бүсийн, орон нутгийн түвшинд идэвхтэй хамтын ажиллагааг 
дэмждэг.  Бидний энэ хамтын ажиллагаа хамтын үүрэг хариуцлага, итгэл, ил тод нээлттэй 
байдалд түшиглэнэ.  Орон нутагтай харилцах бидний харилцаа Орон нутгийн ард иргэдтэй 
шинээр барих барилга байгууламж, явуулж буй үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн үр ашигтай 
хугацаа дууссаны дараа үйл ажиллагаагаа хаах талаар нээлттэй зөвлөх үйл ажиллагаа юм.  
Ингэхийн тулд бид орон нутгийн хараат байдлыг арилгаж тогтвортой хөгжил, 
өөрчлөлтийг бий болгох орон нутагт суурилсан төслийг дэмжинэ.  Бид мөн бүсийн хөгжил, 
сургалт, ажлын байр, бизнесийн боломж бий болгоход туслана.  Хөгжиж буй орнуудад 
ихэвчлэн эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуйг дэмжих хүсэлт бидэнд тавьдаг ба хаана 
боломжтой байна тэнд бид бусадтай хамтран эдгээр салбаруудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлдэг.”  

4.4 Рио Тинтогийн стандартууд 
 

Рио Тинтогийн дараах стандартууд нь Төсөлтэй холбоотой бөгөөд ОТ-ын ашиглалтын 
удирдлагын төлөвлөгөөг эдгээр стандартуудад үндэслэн боловсруулсан. 

Рио Тинтогийн Байгаль Орчин болон Орон Нутгийн Гүйцэтгэлийн Стандартуудын 
хураангуй 

Стандарт Зорилт 

Байгаль 
Орчны 
Удирдлагын 
тогтолцоо 

Рио Тинто ЭМААБО-ны ерөнхий хөтөлбөр боловсруулж тус хөтөлбөрт 
эрсдэл болон ЭМААБО-ны гүйцэтгэлийг зохицуулах ба сайжруулах бодлого, 
стандарт, дотоодын хяналт, гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд, зорилтууд, техникийн 
систем болон арга техникийг тодорхойлсон.  Тус Удирдлагын тогтолцооны 
Стандартад Рио Тинтогийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Байгаль Орчин, 
Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг дэлгэрэнгүй тодорхойлсон 
бөгөөд Рио Тинтогийн бүх бизнесийн групууд мөрдөх ёстой.   

Орон Нутгийн 
Стандарт 

Рио Тинтогийн бүх үйл ажиллагааг явуулахад энэ стандартад суурилсан 
Орон Нутаг, Нийгмийн Хариуцлагын чадварыг боловсруулж гаргах 
шаардлагатай.  Энэ нь Рио Тинтогийн орон нутгийн талаар баримтлах 
бодлогод нийцүүлэн Рио тинтогийн бүх үйл ажиллагааг явуулахад зайлшгүй 
шаардлагатай үндсэн чиглэл болж өгнө.  Энэхүү стандарт болон дагалдах 
удирдамжын баримт бичиг нь орон нутаг болон оролцогч талуудын 
дэмжлэгийг авсан тогтвортой харилцааг бий болгох Рио Тинтогийн 
бизнесийн стратеги болон үйл ажиллагааг төлөвлөхөд туслана. 

Агаарын 
Чанарын 
Хяналт 

Энэ стандартыг Рио Тинтогийн үйл ажиллагаанаас үүсэх агаарын бохирдол, 
ялгаруулалт, тэдгээрийн нөлөөлөлийг тогтооход баримтлах бөгөөд Рио 
Тинтогийн бизнесийн бүх нэгжүүд, корпорац, захиргааны оффисууд болон 
сайтаас гадна орших судалгааны байгууламж зэрэг Рио Тинтогийн 
удирдлагатай бүх ажиллагаанд хамаарна. Үүнд түр зуурын ялгаруулалт, 
ашиглалтын үеийн ялгаруулалт, уурхай, ашигт малтмалыг боловсруулах, 
материалыг зохицуулах, хайлуулах, боловсруулах, тээвэрлэх зэрэг үйл 
ажиллагаанаас үүсэх ялгаруулалт болон мөн хүрээлэн буй орчны агаарын 
чанарт нөлөөлөх нөлөөлөл зэрэг хамаарна. Мөн цахилгаан үүсгэх, сайтаас 
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Стандарт Зорилт 

гадуур тээвэрлэлт хийх гэх мэт туслах үйл ажиллагааг хариуцаж байгаа бол 
эдгээр үйл ажиллагаа нь мөн энэ стандартын хүрээнд хамаарна. 

Хүлэмжийн 
хий 
ялгаруулалт  

Рио Тинтогийн бүх бизнесийн нэгжүүд болон удирдаж буй үйл ажиллагаа нь 
Рио Тинтогийн нийт хүлэмжийн хий ялгаруулалт болон эрчим хүчний 
хэрэглээнд нөлөөлж байгаа бол энэ стандартанд тодорхойлсон хүлэмжийн 
хийг бууруулахад тавигдах шаардлагыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хүлэмжийн хий 
ялгаруулж буй бүх эх үүсвэрүүд (шууд болон шууд бус), уурхайн ашиглалтын 
үеийн, ашигт малтмалыг боловсруулах, материалыг зохицуулах, хайлуулах, 
боловсруулах, тээвэрлэх зэрэг үйл ажиллагаа нь хүлэмжийн хий ялгаруулж 
байгаа бол энэ стандартын хүрээнд хамаарна. Тухайн бизнесийн үйл 
ажиллагаа нь цахилгаан үүсгэх, сайтаас гадуур тээвэрлэлт хийх (төмөр зам, 
ачааны машин, усан онгоц гэх мэт) туслах үйл ажиллагааг хариуцаж байгаа 
бол эдгээр үйл ажиллагаа нь мөн энэ стандартын хүрээнд хамаарна. 

Аюултай 
мтаериал 
болон 
бохирдлыг 
хянах 

Энэ стандартын зорилго нь аюултай материалыг зохицуулах, хадгалах, 
боловсруулахад асгарч гоожих буюу байгаль орчинд бохирдуулахаас 
урьдчилан сэргийлэхэд оршино. Бохирдол бий болсон нөхцөлд тус стандарт 
нь бохирдлыг зөв шинжилж тодорхойлох, зохицуулах, шаардлагатай бол 
нөхөн сэргээх зорилготой юм. Энэ стандарт нь Рио Тинтогийн бизнесийн бүх 
нэгжүүд, корпорац, захиргааны оффисууд болон сайтаас гадна орших 
судалгааны байгууламж зэрэг Рио Тинтогийн удирдлагатай бүх ажиллагаанд 
хамаарна.  Тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа нь цахилгаан үүсгэх, сайтаас 
гадуур тээвэрлэлт хийх (төмөр зам, ачааны машин, усан онгоц гэх мэт) 
туслах үйл ажиллагааг хариуцаж байгаа бол эдгээр үйл ажиллагаа нь мөн 
энэ стандартын хүрээнд хамаарна. 

Хүчиллэгээс 
Урьдчилан 
Сэргийлэх ба 
Хянах  

Хүчиллэг үүсгэж байгаа болон үүсгэж болзошгүй нөхцөл бүхий бүх үйл 
ажиллагаа нь уг стандартанд тавигдах шаардлагыг дагаж мөрдөнө. Ашигт 
малтмалыг олборлох, боловсруулах, хүдрийн биетийн эрдэсжилтэнд 
өөрчлөлт орох буюу тийм нөхцлийг боловсруулах, уурхай хаах буюу хаасны 
дараах үйл ажиллагаа зэрэг тухайн төслийн бүхий л хугацаанд хүхэрлэг 
нэгдэл агуулж буй материал болон хүчиллэг үүсгэж буй нөхцлийг 
зохицуулахад тус стандартыг баримтална.  Тус стандартын зорилго нь Рио 
Тинтогийн төсөл болон ашиглалтын үйл ажиллагаа нь бизнесийн бүх үе 
шатанд хүчиллэг үүсгэж болох эрсдлийг үр ашигтай тодорхойлж байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлөөс урьдчилан сэргийлэх буюу бууруулах, 
урт хугацааны зардал, нөхөн төлбөрийг багасгахад оршино. 

Чимээ 
шуугиан ба 
чичиргээг 
хянах  

Уурхайн үйл ажиллагаа, ашигт малтмалыг боловсруулах, материалыг 
зоохицуулах дэд бүтэц болон сайт дээр тээвэрлэх зэрэг олборлолт, 
ашиглалтын үйл ажиллагаанаас үүссэн чимээ шуугиан, чичиргээ нь хүн ард, 
орон нутаг, эргэн тойрны орчинд ихээхэн нөлөөлөх талаар энэ стандарт авч 
үзнэ. Рио Тинтогийн үйл ажиллагаа нь ургамал, ан амьтан, хүн ард, соёлын 
өв, эргэн тойрны газар зэрэг хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөх чимээ шуугиан, 
чичиргээг бууруулах арга хэмжээ авахад тус стандартын гол зорилго 
оршино. 

Ашигт 
малтмалын 
бус хаягдлыг 
зохицуулах 

Энэ стандартыг ашиглалтын үйл ажиллагаанаас үүссэн ашигт малтмалын 
бус хог хаягдал болон бусдын өмнөөс хаяхаар буюу зохицуулахаар хүлээж 
авсан ашигт малтмалын бус хаягдлыг зохицуулахад баримтлах бөгөөд  Рио 
Тинтогийн бизнесийн бүх нэгжүүд, корпорац, захиргааны оффисууд болон 
сайтаас гадна орших судалгааны байгууламж зэрэг Рио Тинтогийн 
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Стандарт Зорилт 

менежмент удирдлагатай бүх ажиллагаа болон олборлолт, боловсруулалт, уурхай хаах 
буюу хаасны дараах үйл ажиллагаанд хамаарна. Рио Тинтогийн үйл 
ажиллагаанд ашигт малтмалын бус хаягдлыг зөв зохистой зохицуулах, 
үүссэн бүх хаягдлыг аюулгүй зохицуулж, цэвэрлэх буюу хаяхад тус 
стандартын гол зорилго оршино. 

Ашигт 
Малтмалын 
Хаягдлыг 
Зохицуулах  

Рио Тинтогийн ашиглалтын үйл ажиллагаанаас үүссэн уул уурхайн болон 
боловсруулалтын хаягдлыг байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
зохицуулахад энэ стандартын гол зорилго оршино. Хаягдлыг хаяж 
зохицуулах байгууламж буюу газар нь физик, биологи, химийн хувьд 
аюулгүй байх ёстой. Хаягдалтай бүтээгдэхүүн гаргах болон хөндөгдсөн ул 
мөрийг бууруулах ба хаягдлыг дахин хэрэглэх, нүхэнд булах, дэвшилттэй 
нөхөн сэргээх, дахин боловсруулах зэрэг ажлыг нэмэгдүүлэх ёстой. Энэ 
стандарт нь Рио Тинтогийн бүх бизнесийн нэгж, явуулж буй үйл 
ажиллагаанд хамаарах бөгөөд тэдний үйл ажиллагаанаас үүссэн уул уурхай 
болон боловсруулалтын хаягдлыг зөв зохистой зохицуулах бусдын өмнөөс 
хаях буюу зохицуулахаар хүлээж авсан хаягдлыг зохицуулахад хамаарна. 

Газар 
Ашиглах 
Хариуцлага  

Энэ стандарт нь Рио Тинтогийн эзэмшиж буюу түрээсэлж буюу удирдаж буй 
бүх газарт хамаарах бөгөөд Рио Тинто групээс явуулах олборлолт, Төслийг 
төлөвлөх, барилга, ашиглалт, уурхай хаах зэрэг бүх үйл ажиллагаанд 
хамаарна. Үүнд мөн захиргааны болон корпорацийн оффис буюу 
судалгааны байгууламжуудын эзэмшиж буй газар орно. Энэ нь ялангуяа 
уурхай, боловсруулалтанд шууд ашиглагдахгүй газар болон туслах үйл 
ажиллагаа явуулж буй буюу ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаад 
нөхөн сэргээсэн, Рио Тинтогийн хяналтанд байгаа  газарт хамаарна.  Рио 
Тинто эзэмшиж, түрээсэлж буюу удирдаж буй газраа тогтвортой хариуцах 
удирдлагын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, журам боловсруулахад уг стандартын 
гол зорилго оршино. 

Усны 
Хэрэглээ ба 
Чанарын 
Хяналт  

Уг стандарт нь Рио тинтогийн бүх бизнесийн нэгжүүд, олборлолт, 
боловсруулалт, уурхай хаах зэрэг бүх явуулж буй үйл ажиллагааны бүх 
төрлийн эх үүсвэрийн усны менежментийн үйл ажиллагаанд хамаарна. Рио 
Тинто ашиглалтын үйл ажиллагаандаа усны нөөц, экосистемийг үр ашигтай, 
аюулгүй, тогтвортой зохицуулж хамгаалахад тус стандартын гол зорилго 
оршино.  

5 ОТ-ын бодлого ба Төслийн Стандартууд 

ОТ-ын Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Байгаль Орчны Бодлого нь ОТ-ын бүх үе шатанд 
хамаарна.  Осол эндэгдэл, гэмтэл бэртэлгүй ажлын байрыг бий болгох зорилгодоо хүрэхийн 
тулд ОТ-ын зорьж буй зорилго, үйл ажиллагааг уг ЭМААБО-ны Бодлогод тодорхойлсон. 
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Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Байгаль Орчны Талаар Баримтлах Бодлого 
 
Оюу Толгой ХХК-д эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны хариуцлага нь бидний үйл 
ажиллагаагаа явуулах арга барилын салшгүй хэсэг юм. ЭМААБО-ны асуудлыг үр ашигтай 
зохицуулах менежмент нь бидний бизнесийн стратегийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ 
бодлогыг баримталснаар бид ОТ-ын оролцогч бүх талуудын эрх ашгийн үүднээс тэргүүн 
туршлагыг ЭМААБО-ны менежментдээ нэвтрүүлж осол эндэгдэл, гэмтэл бэртэлгүй ажлын 
байрыг бий болгохоор зорьж байна.  
 

Зорилго Зорилгодоо хүрэх үйл ажиллагаа 

ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийг 
онцгой анхаарч үйл 
ажиллагааагаа тасралтгүй 
сайжруулах 

● Хүлээн зөвшөөрөгдсөн ЭМААБО-ны Удирдлагын тогтолцоог 
бий болгож бараа, үйлчилгээ ханган нийлүүлэгчид хэрэгжүүлж 
дагаж мөрдөхийг дэмжих. 
● Байгаль Орчны Удирдлагын тогтолцоонд ISO 14001 
Сертификат авах.   

Хариуцлагатай, нээлттэй, ил 
тод үйл ажиллагаа явуулах 
зарчмыг баримтлах 

● Монгол улсын холбогдох бүх хууль, дүрэм, журам, компаний 
стандартууд болон бусад гадны гэрээ, хэлцлийг дагаж мөрдөх 

ЭМААБО-ны осол эндэгдэл, 
гэмтэл бэртэл, байгаль 
орчныг бохирдуулахаас 
урьдчилан сэргийлж, 
тогтвортой хөгжлийг дэмжих 

● ЭМААБО-ны гарч болзошгүй сөрөг нөлөөлөлийг тодорхойлж 
бууруулах, ЭМААБО-ны эрсдлийг үр ашигтай хянах 
● ЭМААБО-нд үзүүлэх эерэг нөлөөлөлийг тодорхойлж бий 
болгох боломж, арга замыг эрэлхийлэх. 

Компаний ЭМААБО-ны 
зорилго, зорилтыг биелүүлэх 

● Өмнөговийн биотархалтын үнэлгээнд цэвэр эерэг нөлөө 
үзүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.  
● Хэмжиж болохуйц зорилго, зорилтыг тодорхойлж хянах, 
төслийн оролцогч талуудад эдгээр хэмжигдэхүүн,үзүүлэлтийн 
дагуу тайлагнах.  

Бүх ажилчид, гэрээт 
гүйцэтгэгчдэд эрүүл, аюулгүй 
ажлын орчинг бий болгох нь 
Төслийн гол зорилгын нэг 
гэдгийг ойлгуулж тэдний 
дунд эерэг соёлыг бий 
болгохыг дэмжиж 
урамшуулах   

● ЭМААБО-ны Гүйцэтгэлийг сайжруулах санаачлагыг 
тодорхойлж шагнаж урамшуулах.  
● ЭМААБО-ыг сайжруулах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, осол 
эндэгдэлд дүн шинжилгээ хийх, хаах үйл ажиллагаа явуулахад 
шаардагдах нөөцөөр үр ашигтай хангах.  
●  Бүх ажилчдыг бидний ЭМААБО-ны зорилтод нийцэн ажил 
үүргээ хийж гүйцэтгэх чадвар, дадал олгох сургалтыг төлөвлөж, 
зохих нөөцөөр хангаж, сургалтыг явуулах. 
Тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах үйл ажиллагаанд 
ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдийг оролцоог дэмжих 

Байгалийн үнэт нөөцийг зөв 
зохистой, ухаалаг ашиглах, 
бидний үйл ажиллагаанаас 
гарсан дайвар буюу завсрын 
бүтээгдэхүүнийг 
хариуцлагатай зохицуулах 

● Байгалийн нөөц (усны нөөц) ашиглалтын тодорхой 
зорилтуудыг тасралтгүй сайжруулах болон бусад бүх нөөцийг 
ухаалаг, зохистой хэрэглэж байгаа эсэхэд хяналт тавих.  
● Хаягдал болон бохирдлыг бууруулахын тулд материалын 
хэрэглээг багасгах, дахин хэрэглэх, дахин боловсруулах.  

Орон нутгийн ард иргэд 
болон оролцогч талуудтай 
утга төгөлдөр харилцааг бий 
болгосноор бидний үйл 
ажиллагаа явуулж буй орон 
нутаг, байгаль орчинд 
уурхайн үйл ажиллагаа нь 
эерэг өв залгамжлал, 
залгамж холбоо үлдээнэ 

● Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж орон нутгийн 
иргэдийг оролцуулсан мониторинг нэвтрүүлэх.  

Камерон Макрей 
Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх Захирал 
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5.1 Төслийн стандартууд 
 

Стандартуудыг Удирдлагын төлөвлөгөө тус бүрд тодорхойлсон бөгөөд Монгол улс, Рио Тинто, 
Санхүүжүүлэгч Групийн шаардлагуудыг нарийн тусгасан. 

5.2 Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ 
 

Өмнөговийн Хамтын Ажиллагааны Гэрээ-г хэлэлцэж байгаа бөгөөд 2013 оны 3 сард гарын 
үсэг зурж батлах зорилготой байна.  Хамтын Аижллагааны Гэрээ нь ОТ-ын орон нутгийн 
иргэдтэй (нөлөөлөлд өртөх дөрвөн сум болон Өмнөговь аймаг) байгуулах урт хугацааны 
харилцааг хуулийн дагуу, албан ёсны болгох гэрээ хэлэлцээр юм.  Тус Гэрээ нь уул уурхайн 
бүсийн хөгжилд оруулах хувь нэмэр, дэмжлэгийн харилцан үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох 
мөрийн хөтөлбөр болж өгнө.  Тус Хамтын Ажиллагааны Гэрээнд хэд хэдэн сэдэвчилсэн Орон 
Нутгийн Хамтын Ажиллагааны Туслах Гэрээ орно.  Туслах гэрээнд ажлын байраар хангах, 
сургалт, Ханбогд хотын хөгжил, байгалийн түүх, соёл, бэлчээрийн менежментийн талаар ОТ-ын 
явуулах үйл ажиллагааг нарийвчлан тодорхойлсон.   

5.3 Олон улсын гэрээ  
 

Монгол улсын Засгийн Газар нь олон төрлийн олон улсын гэрээ, конвенцэд гарын үсэг зурсан.  
Тэдгээр гэрээ хэлцэл, конвенц нь уурхайн ашиглалт, арилжаанд шууд хамаарахгүй ч гэсэн 
засгийн газрын бодлогын төлөв, чиглэлийг тодорхойлох заалт болж байна.  Хэрэв хамааралтай 
бол Монгол Улсын Засгийн Газрын гарын үсэг зурсан олон улсын гэрээ хэлцэл, конвенцийг 
Менежменттйн Төлөвлөгөө тус бүрд зааж тодорхойлно.  

5.4 Төслийн санхүүжүүлэх шаардлага 
 

ОТ нь Төслийг санхүүжүүлж буй олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын тавьж буй байгаль 
орчин, нийгмийн холбогдох шаардлагуудад нийцэхийн тулд БОННҮ-д тодорхойлсон байгаль 
орчин, нийгмийн нөлөөлөлийг зохицуулах болно.  Олон улсын санхүүгийн байгууллагын 
шаардлагад дараах шаардлагууд орно: 
 

 Олон Улсын Санхүүгийн Корпорацийн (ОУСК) Нийгэм, Байгаль Орчны Тогтвортой 
Хөгжлийн Бодлого 2006, Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллагын (ОУСБ) Нийгэм, Байгаль 
Орчны Тогтвортой Хөгжлийн Гүйцэтгэлийн Стандарт болон ОУСБ-ын Байгаль Орчин, 
Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Удирдамж, 2007; 

 Европийн Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны (ЕСБХБ) Байгаль Орчин, Нийгмийн Бодлого, 
2008 ба үүнд ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлагууд орно; 

 Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Хөгжлийн Байгууллагын (OECD) Байгаль Орчин 
болон Албан Ёсоор Дэмжигдсэн Экспортийн Зээлд Баримтлах Түгээмэл Хандлагын 
Талаарх Зөвлөмж, 2007. 
 

5.4.1 ОУСК-ийн зүгээс тавих шаардлага 
 

ОУСК-ийн Нийгэм, Байгаль Орчны Тогтвортой Хөгжлийн Бодлого
7
 нь ОУСК-ын санхүүжүүлж буй 

төсөлд тавигдах байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, орон нутгийн шаардлагыг 
тодорхойлсон.  ОУСК-ын шаардлагыг  доор хураангуйлсан Нийгэм, Байгаль Орчны Тогтвортой 
Хөгжлийн Гүйцэтгэлийн Стандартад

8
 (ГС), тодорхой заасан байна.  Гүйцэтгэлийн Стандартыг 

                                                      

7
 2006 оны 4 сарын 30 

8
 2006 оны 4 сарын 30 
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салбар тус бүрийн байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжууд дагалдах 
бөгөөд Төсөлд хамгийн их хамаарах баримт бичиг буюу удирдамж нь уурхай, онгоцны буудал, 
хог хаягдлын менежментийн  байгууламж, бус болон эрүүл ахуй зэргийг хамарч байна.  
 
ГС1: Нийгэм, Байгаль Орчны Үнэлгээ ба Удирдлагын тогтолцоо 
 
ГС1 нь нийгэм байгаль орчны динамик удирдлагын тогтолцоо хэрэглэн төслийн бүхий л 
хугацаанд нийгэм, байгаль орчны гүйцэтгэлийг зоохицуулах нь чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэж 
байна.  Энэхүү Гүйцэтгэлийн Стандартын тусгай зорилт нь: 
 

 Төслийн нөлөөлөлийн газарт нийгэм болон байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг болон ашигтай 
нөлөөлөлийг тодорхойлж үнэлэх; 

 ажилчид, нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэд, болон байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөлөөс зайлсхийх ба зайлсхийх боломжгүй бол бууруулах буюу нөхөн төлбөр олгох; 

 орон нутгийн иргэдийг тэдэнд нөлөөлж болох асуудлыг хэлэлцэхэд идэвхтэй оролцуулах;   

 удирдлагын тогтолцоог үр ашигтай хэрэгжүүлж компаний нийгэм, байгаль орчны 
гүйцэтгэлийг сайжруулахыг дэмжиж урамшуулах. 

Гүйцэтгэлийн Стандартад дараах стандартууд орно: 
 

 ГС 2: Хөдөлмөр болон Ажлын Нөхцөл; 

 ГС 3: Агаарын Бохирдлоос Урьдчилан Сэргийлэх Ба Бууруулах; 

 ГС 4: Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдал, Хамгаалалт; 

 ГС 5: Газар Эзэмших ба Нүүлгэн Шилжүүлэх; 

 ГС 6: Биотархалтыг Хамгаалах болон Байгалийн Нөөцийн Тогтвортой Менежмент;  

 ГС 7: Уугуул Иргэд (ОТ-ын Төсөлд хамаарахгүй);  

 ГС 8: Соёлын Өв. 

 
ОУСК-ийн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Удирдамж 

Гүйцэтгэлийн Стандартаас гадна ОУСК нь мөн ерөнхий болон салбар тус бүрийн байгаль 
орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамж боловсруулсан.  ОТ-ын Төсөлд хамаарах 
гол удирдамжид дараах баримт бичиг орж байна: 
 

 Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Ерөнхий Удирдамж (2007 оны 4 сар); 

 Уул Уурхайн Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Удирдамж (2007 оны 12 
сар);  

 Онгоцны Буудлын Байгаль Орчин, Эрүүл Мэнд, Аюулгүй ажиллагааны Удирдамж (2007 
оны 4 сар). 
 

5.4.2 ЕСБХБ-ны шаардлагууд 
 

ЕСБХБ-ны 2008 оны Байгаль Орчин, Нийгмийн Бодлогын дагуу ЕСБХБ нь санхүүжүүлж буй 
төслийг байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээ болон мониторингийн үйл ажиллагаагаар хянахыг 
хичээж байна:  
 

 тухайн төсөл нь нийгэм болон байгаль орчны хуввьд тогтвортой эсэх;  

 нөлөөлөлд өртсөн ажилчид, орон нутгийн иргэдийн эрхийг хүндэтгэж буй эсэх;   
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 холбогдох дүрэм, журамд тавигдаж буй шаардлага болон олон улсын тэргүүн туршлагад 
нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа боловсруулж, зохион байгуулж байгаа эсэхийг хянана.  

Энэхүү зорилтыг амжилттай бодит үр дүн болгохын тулд ЕСБХБ нь байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөлөлийн гол асуудлыг хамарсан иж бүрэн Гүйцэтгэлд Тавигдах Шаардлагыг баталж 
гаргасан.  ЕСБХБ нь Европийн Холбооны байгаль орчны стандартууд болон Байгаль Орчинд 
тавигдах зарчмыг дэмжих үүрэгтэй бөгөөд тэдгээр стандартууд зарчмууд нь ЕСБХБ-ны 
Гүйцэтгэлд Тавигдах Шаардлагад (ГТШ) тусгагдсан болно.  ЕСБХБ нь харилцагчдаа тэдний 
төсөлтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн асуудалд үнэлгээ хийж, зохицуулах шаардлага 
тавьдаг бөгөөд ингэснээр уг төсөл ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлд тавигдах Шаардлагад нийцэх болно. 

 
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлд Тавигдах Шаардлагыг доор хураангуйлав.  ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлд 
тавигдах Шаардлага нь ОУСК-ийн стандарттай ихээхэн холбоотой бөгөөд хоёуланд нь явуулах 
БОННҮ адилхан байна.  ЕСБХБ нь тус Банкны тавьж буй шаардлагад нийцэхгүй байгаа төслийг 
дэмжих буюу санхүүжилт хийхгүй. 
 
ГТШ 1: Байгаль Орчин, Нийгмийн Үнэлгээ болон Менежмент 
 
Энэ ГТШ нь тухайн төсөлтэй холбоотой байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг үнэлэх, зохицуулах, 
мониторинг хийх үйл явцыг тодорхойлсон бөгөөд тэрхүү үйл явц нь Европийн Холбооны 
Байгаль Орчны Нөлөөллийн Үнэлгээний ний удирдамжид (85/337/EEC нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан) нийцсэн байх ёстой.  
 
ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлд Тавигдах Шаардлагад дараах шаардлагууд орж байна: 
 

 ГТШ 2: Хөдөлмөр ба Ажиллах Орчин; 

 ГТШ 3: Бохирдлоос Урьдчилан Сэргийлэх ба Бууруулах; 

 ГТШ 4: Орон Нутгийн Эрүүл Мэнд, Ауюлгүй Байдал, Хамгаалалт; 

 ГТШ 5: Газар Эзэмших, Нүүлгэн Шилжүүлэх, Эдийн Засгийн Улмаас Нүүж Шилжих; 

 ГТШ 6: Байгалийн Амьд Нөөцийн Биотархалтыг Хамгаалах Болон Тогтвортой Хөгжил; 

 ГТШ 7: Уугуул Иргэд (ОТ-ын Төсөлд хамаарахгүй); 

 ГТШ 8: Соёлын Өв; 

 ГТШ 9: Хөрөнгө Хадгалагч болон Ашиглагчдын Хоооронд Үйл Ажиллагаа Явуулдаг 
Санхүүгийн Зууч (ОТ-ын Төсөлд хамаарахгүй);  

 ГТШ 10: Мэдээлэлийн Ил Тод Болгох ба Талуудын Оролцоог Хангах. 

Байгаль Орчны Талаар Баримтлах Европийн Зарчим 
 
“Байгаль Орчны Талаар Баримтлах Европийн Зарчим” нь Европийн Холбооны Гэрээнд
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тусгасан байгаль орчны зарчим болон Европийн Холбооны байгаль орчны тухай хуульд орсон 
төсөлтэй холбоотой  зарчмууд болон стандартаас бүрдэнэ.  Уг зарчимд урьдчилан 
сэрэмжлүүлэх зарчим, урьдчилан сэргийлэх зарчим, байгаль орчны гэмтлийн эх үүсвэрийг нь 
нөхөн сэргээх зарчим болон бохирдуулагч нь нөхөн төлөх зарчим орно.  Эдгээр зарчмууд нь 
Европийн Холбооны холбогдох хууль тогтоомжинд тусгагдсан бөгөөд Удирдлагын төлөвлөгөө 
тус бүрд тодорхойлсон Төслийн Стандартыг тодорхойлоход авч үзсэн болно. 
 
Энэ үнэлгээнд хамаарах Европийн Холбооны гол хууль тогтоомж нь: 
 

                                                      
9
 Treaty Establishing the European Community 2002, Article174 (2) 
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 Байгаль орчны нөлөөлөл болон  нэмэлт өөрчлөлт оруулсан үндсэн Удирдамж 85/337/EEC-
тай  холбоотой Европийн Холбооны хууль тогтоомж;  

 Үйлдвэрлэлийн бохирдлыг хянах, уурхайн хаягдлыг зохицуулах, томоохон осол эндэгдлийн 
аюул, хог хаягдлын менежментийн , усны менежмент, байгаль хамгаалах, ажилтны эрүүл 
мэнд аюулгүй байдал зэрэг Төслийн тусгай үйл ажиллагаанд хамаарах Европийн 
Холбооны байгаль орчны хууль тогтоомж. 

Энэ БОННҮ-г бэлтгэхэд авч үзсэн Европийн Холбооны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй 
ажиллагааны гол хууль тогтоомжийг доорх хүснэгтэнд тодорхойлов (Монгол улс нь Европийн 
Холбоонд гишүүнээр элсэн орох ямар ч төлөвлөгөө байхгүй гэдгийг энд тэмдэглэж хэлэх 
хэрэгтэй). 

 


