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Төслийн талбай

Бадрах Энержи ХХК нь Дорноговь аймгийн нутагт ураны нөөцөөр дэлхийд 
дээгүүрт орох Зөөвч-Овоо ордын нарийвчилсан судалгааг хийж буй хариуцлагатай 
уул уурхайн компани юм. Монгол Улсын ураны салбар дахь төслүүдээс хамгийн 
ахисан шатанд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бадрах Энержи ХХК олон улсад шалгарсан туршлага бүхий стандартыг мөрдөж, 
байгаль орчин хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн 
салбарт шилдэг үзүүлэлттэй ажиллаж буйдаа бахархаж байна.

Бадрах Энержи ХХК

• Орано групп, Мон-Атом ХХК, Мицубиши Корпораци -гурван хувьцаа 
эзэмшигчийн түншлэл

• Дулаан-Уул, Өмнөт, Зөөвч-Овоо ордыг хамарсан гурван тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч 

• Зөөвч-Овоо орд 54 640 тонн ураны нөөцтэй, Дулаан-Уул орд 6 260 тонн 
ураны нөөцтэй

• Монгол Улсад хэрэгжиж байгаа ураны төслүүдээс хамгийн ахисан түвшний 
төсөл 

• Зөөвч-Овоо төслийн талбайд 2 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн 
туршилтын ажил хийнэ

• Бадрах Энержи ХХК 79 ажилтантай ба үүний 97 хувь нь Монголчууд
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Дэлхийн эрчим хүчний 
салбар

Цахилгаан эрчим хүчний хэрэгцээ улам бүр өсч, 
цаг уурын өөрчлөлттэй тэмцэж байгаа өнөө үед 
CO

2
 бага ялгаруулдаг эрчим хүч үйлдвэрлэх нь 

хүн төрлөхтөний гол зорилт болоод байна.

2050 онд дэлхийн цахилгаан эрчим хүчний 
хэрэгцээ хоёр дахин өсөхөд цаг уурын нөхөж 
үл болох өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэхийн 
тулд улс орнууд CO

2
 буюу нүүрс хүчлийн 

хийн ялгаруулалтыг хоёр дахин бууруулах 
шаардлагатай билээ. 

Цөмийн цахилгаан станцын түүхий эд нь 
уран ба цөмийн болон сэргээгдэх эрчим хүч 
нь нүүрсхүчлийн хий ялгаруулдаггүй эрчим 
хүчний найдвартай эх үүсвэр билээ. Цөмийн 
ба сэргээгдэх эрчим хүч нь дээрх зорилтод 
хүрэхэд харилцан дэмжлэг бүхий зохицол юм. 

Цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын салбарт 
баримталж буй бодлого

Монгол Улсын төр, засгаас цацраг идэвхт ашигт 
малтмалын нөөцийн хайгуулыг нэмэгдүүлэх 
бодлого баримталж байна. Энэхүү бодлогын нь 
ашигт малтмалын нөөцийн хайгуул, ашиглалт, 
боловсруулалтыг өндөр чанартай хийж, нэмүү 
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх өндөр 
технологи нэвтрүүлж, хөгжүүлэх зорилготой 
билээ.

Монгол Улсын Цөмийн энергийн тухай хууль, 
Монгол Улсын төрөөс Цацраг идэвхт ашигт 
малтмал ба цөмийн эрчим хүчний талаар 
баримтлах бодлогын дагуу цацраг идэвхт 
ашигт малтмалын ордыг хэмжээнээс үл 
хамаарч, стратегийн ач холбогдолтой ордод 
хамааруулдаг.

Монгол Улсын Цөмийн энергийн комисс нь 
цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн эрчим 
хүчний салбар дахь Монгол Улсын туршлагыг 
хөгжүүлэх зорилгоор дээрх салбарт хамтран 
ажиллах харилцан ойлголцлын санамж 
бичгийг Франц, Япон, Энэтхэг, Чех, АНУ, 
Орос, Хятад, Канад ба Өмнөд Солонгостой 
үзэглэжээ.

Монгол Улс цацраг идэвхт ашигт материалын 
тухай хууль эрх зүйн орчноо олон улсын 
салбарын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлсээр 
байна.

МОНГОЛ УЛСЫН 
УРАНЫ НӨӨЦ 

Монгол Улс нь ураны арвин 
нөөц баялагтай.

Өнөөдөр Монгол Улс 
бүртгэгдсэн ураны нөөцөөрөө 
дэлхийд 12-т бичигдэж байна.

Хүн төрлөхтөн цахилгааны 
хэрэгцээнийхээ 

11 хувийг цөмийн эрчим 
хүчээр хангаж байна. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛААС САЛБАРТ 
БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫГ БАТЛАВ. ҮҮНД:
• Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн 

эрчим хүчний талаар баримтлах 
бодлогыг 2009 оны 6 дугаар сарын 
25-нд,

• 2014-2025 он хүртэл Ашигт малтмал, 
түүний нөөцийн талаар баримтлах 
бодлогыг 2014 оны 1 дүгээр сарын 

 16-ны өдөр баталжээ.
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ЦӨМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН 
ХЭРЭГЛЭЭ
Ураны хэрэглээ зөвхөн цахилгаан 
үйлдвэрлэлээр хязгаарлагддаггүй. Уран 
ба бусад цөмийн материалыг сансар 
судлал, хүнсний аюулгүй байдал ба эрүүл 
мэндийн салбарт ашигладаг. Цөмийн 
энергийн комиссын мэдээлснээр Монгол 
Улсын хэмжээнд цацрагийг дараах 6 
салбарт хэрэглэж байна:

1. Эрүүл мэнд: Рентген зураг авахад 
цацрагийг хамгийн өргөн ашигладаг. 
Хорт хавдрын эс устгах цацрагийн 
эмчилгээнд ионжуулагч цацрагийн 
энергийг ашигладаг. 

2. Хүнс, хөдөө аж ахуй: Вирус, нян устгах, 
хоол хүнсний савлагааг ариутгах,

3.  Геологи, уул уурхай: Геологийн тогтцын 
нас тогтоох,

4.  Боловсрол, шинжлэх ухаан: 
Түүхийн дурсгалт зүйлсийн насжилт 
тодорхойлох,

5.  Байгаль орчин: Ус, агаарын бохирдлын 
судалгаанд,

6.  Аж үйлдвэр: Бараа материалын 
чанарын хяналт, агаарт хуримтлагдсан 
төрөл бүрийн хий илрүүлэхэд тус 
тус ашиглаж байна. (тухайлбал, гал 
мэдрэгч) 

БАЙГАЛЬ ДЭЭРХ УРАН

Уран нь манай гарагийн ус, хөрс, хад чулуунд өргөн 
тархсан байгалийн металл юм. Хүний биед ч 90-150 
микро-грамм хүртэлх уран байдаг. 

Ураны байгалийн цацраг идэвх нь дэлхийн царцдасыг 
хөрөхөөс хамгаалдаг дулааны үндсэн эх үүсвэрийн 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ чанараараа уран цахилгаан 
эрчим хүч гаргах цөмийн үйлдвэрийн гол түүхий эд 
болдог юм. 

Дээр дурдсанчлан уран далай, тэнгисийн ус зэрэг хаа 
сайгүй байдаг. Уран их хэмжээгээр илэрсэн газруудад 
ураны уурхай ажилуулах боломжтой.

Дорноговь аймгийн бүс нутагт ураны орд үүсч 
бий болоход байгаль олон сая жилийн хугацаа 
зарцуулсан байна. Энэ хугацаанд борооны ус 
нь чулуулаг дахь байгалийн ураныг уусгаж, 
тунамал хурдсан давхаргад нэвчүүлжээ.

Тунамал хурдсан давхарга нь үл нэвчүүлэгч 
шавар, нэвчүүлэгч элсэн чулууны салаавчилсан 
үеүдээс бүрдэнэ. Ууссан ураныг зөөвөрлөгч ус 
нь элсэн чулууны давхаргаар дамжин урсдаг. 
Улмаар уг ус нь тодорхой химийн найрлага 
бүхий байгалийн орчинд ирэхэд уран нь тунадаг. 
Цаашид энэхүү үйл явц удаан үргэлжлэх 
тохиолдолд ураны эрдэсжсэн бие бий болж, 
баяжих боломжтой. Ийм байдлаар байгалийн 

жамаараа ихээхэн хэмжээний уран тодорхой 
газарт хуримтлагдаж, уг эрдсийн хуримтлалыг 
эдийн засгийн хувьд ашигтайгаар олборлох 
боломж бүрддэг. Кожеговь компанийн 
геологичид уран хуримтлагдан тогтсон 
дээрх бүсүүдийг хайх, ураны орд илрүүлсэн 
тохиолдолд энэ нь эдийн засгийн ашигтай нөөц 
болж чадах эсэхийг үнэлэх ажил хийдэг. 

Монгол Улсын Дорнын говь нутаг дахь ураны хуримтлал 

Үл нэвчүүлэгч давхарга

Үл нэвчүүлэгч давхарга

Хүчилтөрөгчгүй
элсэн чулуулаг Исэлдсэн элсэн

чулуулаг

Гүний усны урсгал

Хавирган сар төрлийн ураны орд 

УРАНЫ ХҮДРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Байгаль дээрх ураныг олборлоод, үйлдвэрт химийн 
аргаар боловсруулж, U3O8 буюу шар нунтаг хэмээх 
ураны хүдрийн бүтээгдэхүүн гаргаж авдаг. 

Эхэндээ нэг тонн хүдэрт 200 грамм уран байдаг бол 
уусгах, хатаах, шатаах зэрэг явцын дараа нэг тонноос 
700 гаруй килограмм баяжмал гаргаж авдаг.
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Олборлолт Экспорт Хувиргалт, 
Баяжуулалт

Түлш 
үйлдвэрлэл

Цөмийн 
реактор

Дахин
боловсруулалт

Цөмийн хаягдал

ЦӨМИÉН ЦАХИËГААН СТАНЦ ЦӨМИÉН 
ХАЯГДËАА ХАРИУЦДАГ

ÌÎНГÎЛ УЛÑ

96%

4%

Бүтээн 
байгуулалт

Боловсруулах 
үйлдвэр

Монгол Улс дахь ураны мөчлөгийн үйл 
ажиллагаа нь ураны хайгуул, ураны хүдрийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс бүрдэнэ. Монгол 
Улс цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх бодлого 
баримталдаг мөн үйлдвэрлэсэн байгалийн 
ураны бүтээгдэхүүн экспортлохоор төлөвлөж 
байна. Цөмийн түлш үйлдвэрлэхийн тулд 
ураны хүдрийг Монгол Улсын хилийн чанад 
дахь байгууламж дээр химийн хувиралт 
хийсний дараа баяжуулах юм. 

Үүний дараа цөмийн түлшийг цөмийн эрчим 
хүчний станц уруу илгээж, түүгээр цахилгаан 
үйлдвэрлэнэ. 

Уран олборлогч орон биш харин цөмийн 
цахилгаан станц нь ашигласан цөмийн 
түлшний хаягдал, түүний менежментийг 
хариуцдаг. 

Ураны мөчлөг
1 гр уранаас 2.8 тонн 
нүүрсний гаргах дулаан 
үйлдвэрлэдэг 
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2013 оны 10 дугаар сард 
байгуулсан Хувьцаа 
эзэмшигчдийн гэрээний 
дагуу Бадрах Энержи ХХК-
ийн хувьцаа эзэмшигчид нь:
• 66 хувийн хувьцаа 

эзэмшигч АРЕВА Монгол 
ХХК

• 34 хувийн хувьцаа 
эзэмшигч Монгол Улсын 
Засгийн газрыг төлөөлж 
Мон-Атом ХХК юм.

МОНГОЛ, ФРАНЦ БА ЯПОН 
УЛСУУДЫН ТҮНШЛЭЛ

“Бид Монгол Улс дахь төслөө хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хамт ил 
тод байдал, харилцан итгэлцэл дээр суурилан хэрэгжүүлж байна” 
Закария Эл Марзуки, Бадрах Энержи ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 

БАДРАХ ЭНЕРЖИ ХХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Монгол Улсын 
Засгийн Газар

Франц Улсын 
Засгийн Газар

Бадрах Энержи 
ХХК

Эрдэнэс Монгол ХХК Орано Майнинг Мицубиши Корпораци

Мон-Атом ХХК АРЕВА Монгол ХХК

100% 90%

100% 66% 34%

66%34%
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Орано (хуучнаар АРЕВА), 
Франц Улс 

Орано групп нь Франц Улсын Төрийн өмчит 
компани бөгөөд нийгмийн хөгжил, цаашлаад 
эрчим хүчний салбарыг дэмжих цөмийн 
материал боловсруулж байна. 

Орано групп уран олборлохоос эхлээд 
боловсруулах, баяжуулах, ашигласан 
түлш дахин боловсруулах, логистик, 
инженерчлэлийн үйлчилгээ үзүүлэх хүртэлх 
цөмийн түлшний бүх үе шатыг хамарсан өндөр 
нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
үзүүлдэг билээ. Ингэснээр нүүрс хүчлийн хий 
бага ялгаруулан цахилгаан үйлдвэрлэхэд хувь 
нэмрээ оруулж байна. 

Орано группын 16,000 ажилтан Франц болон 
бусад орны үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдээ 
мэргэжлийн экспертиз, хамгийн орчин үеийн 
дэвшилтэт технологиор хангахын зэрэгцээ 
тасралтгүй шинийг эрэлхийлэн, хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагааг чанд мөрдөн ажиллаж 
байна. 

Мон-Атом ХХК, Монгол 
Улс

Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт 
малтмал болон цөмийн энергийн талаар 
баримтлах бодлого”, “Цөмийн Энергийн 
тухай хууль”-ийг Монгол Улсын УИХ-
аар 2009 онд баталсан бөгөөд Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Ураны 
баталгаажсан нөөцийг нэмэгдүүлэн, хөрөнгө 
оруулах сонирхол бүхий стратегийн хөрөнгө 
оруулагчтай хамтран ордуудыг ашиглаж 
эхэлнэ” гэж заасны дагуу Засгийн газрын 2009 
оны 45 дугаар тогтоолоор байгуулсан юм. 

Мон-Атом төрийн өмчит компани Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрт уран болон бусад 
төрлийн цацраг идэвхт ашигт малтмал, 
эрэл хайгуул, тандан судалгааны ажлыг 
гүйцэтгэн нөөцийг тогтоох, олборлон 
баяжуулах, үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн 
үндэслэл боловсруулах, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаанд хувь эзэмшигчээр оролцох, 
хяналт тавих, салбарын материаллаг бааз, 
өндөр мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, 
уул уурхайн хариуцлагатай зарчмаар 
гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг 
хангах, ураны ашиглалтын хэтийн бодлого 
чиглэлийг тодорхойлох судалгаа хийх, 
хамтарсан төслүүдэд төрийн өмчийн оролцоог 
хуулийн дагуу төлөөлөн хангах чиглэлээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. 

Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний дагуу 2017 
оны 6 дугаар сард Бадрах Энержи ХХК-ийн 34 
хувийг Мон-Атом ХХК-д шилжүүлсэн. Монгол 
Улсын Засгийн газрын хувь эзэмшлийг 
хэрэгжүүлэх эрхийг Засгийн газар Мон-Атом 
компанид олгосон билээ. 

Орано Майнинг компанийн үйл 
ажиллагаа:

• 3 улсад олборлолт явуулж 
буй 5 ураны уурхайтай 

• Дэлхийд тэргүүлэгч 3 том 
уран үйлдвэрлэгчдийн нэг

• Дэлхийн ураны зах зээлийн 
14 хувийг эзэмшдэг

Мицубиши Корпораци, 
Япон Улс

Мицубиши Корпораци нь аж үйлдвэрийн 
санхүү, эрчим хүч, металл, тоног төхөөрөмж, 
химийн бүтээгдэхүүн, хүнс, байгаль орчны 
салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг ерөнхий 
худалдааны компани юм. Мицубиши 
Корпораци нь сүүлийн жилүүдэд өөрийн 
уламжлалт худалдааны үйл ажиллагаагаа 
тэлж, ашигт малтмал, жижиглэн худалдаа, 
дэд бүтэц, санхүүгийн салбар дахь хөрөнгө 
оруулалт болон аж үйлдвэрийн бараа 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл зэрэг өргөн 
цар хүрээнд төрөл бүрийн бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж байна. 

Тус корпораци нь дэлхийн 90 орчим улсад 
200 гаруй салбар нэгж, 600 гаруй охин болон 
хараат компанитай, нийт 65 мянган ажилтантай 
үйл ажиллагаа явуулж байна. 

2009 оны 12 дугаар сард АРЕВА групп нь 
Монгол Улс дахь ураны хайгуулын төсөлдөө 
Мицубиши Корпорацитай санхүүгийн 
түншлэлийн гэрээ байгуулсан бөгөөд уг 
гэрээний дагуу АРЕВА Монгол компанийн 
34%-ийг эзэмших опционыг тус корпорацид 
олгосон. 

Мицубиши Корпораци нь 2011 оны 11 дүгээр 
сард дээрх опционоо хэрэгжүүлснээр АРЕВА 
Монгол компанийн санхүүгийн түнш болж, 
2013 оны 10 дугаар сард энэхүү түншлэл нь 
Монгол улсын Засгийн газрын зөвшөөрлөөр 
баталгаажсан. 

КАЗАХСТАНКАНАДНИГЕР

Орано групп Монголын мэргэжилтэн, 
шинжээчидтэй техникийн салбарт төдийгүй 
нийгмийн хариуцлагын салбарт хамтран 
ажиллаж, өөрийн туршлага, ноу-хаугаа 
нэвтрүүлж байгаа юм.
• Дэлхийн олон оронд 70 жил уран 

олборлосон туршлага
• Орано групп уран олборлогч 

компаниудын үйл ажиллагааг 
сайжруулах зорилготой Олон улсын уул 
уурхай, металлын зөвлөлд 2011 онд 
гишүүнээр элссэн.
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Орано группийн салбар Кожеговь ХХК нь 
эрэл хайгуулын ажлынхаа үр дүнд 2002 
онд Дулаан-Уул, 2010 онд дэлхийд ураны 
томоохон орд болох Зөөвч-Овоо ордыг тус тус 
нээж, Монгол Улсын ураны нөөцийг дорвитой 
нэмэгдүүлсэн ба Монгол Улс ураны нөөцөөрөө 
дэлхийд 12 дугаарт бичигдэж байна.

Дулаан-Уул ураны ордыг Газрын доор уусган 
олборлох аргаар олборлох боломжтойг 
баталгаажуулсан билээ. 

Дээрх үр дүн гарснаар Орано групп 
түншүүдийнхээ хамт 2013 оны 10 дугаар сард 
байгуулсан Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний 
дагуу ураны олборлолт, ашиглалтыг хариуцах 
Бадрах Энержи компанийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхийн төлөө ажилласан.

2011 онд Дулаан-Уулын төслийн талбайд Газрын 
доор уусган олборлох (ГДУО) технологийн 
туршилтыг амжилттай гүйцэтгэснээр хайгуулаас 
уул уурхайн бүтээн байгуулалт руу шилжих 
чухал шат болов.

Өнөөдөр Бадрах Энержи ХХК нь Дорноговь 
аймгийн нутагт Зөөвч-Овоо, Дулаан-Уул, 
Өмнөд ураны ордыг хамарсан 3 ашиглалтыг 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байна. Бадрах 
Энержи ХХК-ийн төсөл нь Монгол Улсад 
хэрэгжиж байгаа ураны төслүүдээс хамгийн 
ахисан түвшинд яваа төсөл юм. Бадрах Энержи 
компани уул уурхайн төслөө 2017 оны 6 дугаар 
сард эхлүүлсэн бол Зөөвч-Овоо үйлдвэрлэлийн 
туршилтын байгууламжийн барилга угсралтын 
ажлыг 2018 онд хийж гүйцэтгэсэн.

• Кожеговь ХХК 
байгуулагдсан, Говь нутагт 
геологийн эрэл хайгуулын 
ажлыг эхлүүлсэн 

1996-1997

• Дулаан-Уул ордыг 
нээв

2002

• 2006 оны 5 дугаар сар: Монгол 
Улсын Худалдаа, аж үйлдвэрийн 
яамтай хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулсан

2006

• Зөөвч-Овоо ордыг нээсэн

2010

• 2009 оны 10 дугаар сар: 
Монгол Улсын Цөмийн 
энергийн агентлагтай 
хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулав

2009

• 2011 оны 6 дугаар сар: Дулаан-Уул 
төслийн талбайд Газрын доор уусган 
олборлох (ГДУО) технологийн 
туршилтыг амжилттай гүйцэтгэв

• 2011 оны 8 дугаар сар: Дулаан-
Уул ордын 6 260 тонн нөөцийг 
бүртгүүлсэн

2011

ХАЙГУУЛААС УУЛ УУРХАЙН 
БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ 

Кожеговь ХХК* 1996 оноос 
Монгол Улсын зүүн өмнөд 
хэсэгт орших Дорноговь, 
Сүхбаатар аймгуудын нутагт 
геологийн эрэл хайгуул ажлыг 
тасралтгүй хийж байна. 

Уран олборлох төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлснээр Монгол Улс 
олон улсын түвшинд шинэ байр 
сууринд гарна.

* Кожеговь ХХК Монгол Улсад эрэл хайгуул хийж буй 
Орано группийн салбар компани юм.
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Зөөвч-Овоо уул уурхайн төслөөс 
Монгол Улсад үзүүлэх үр өгөөж 

Бадрах Энержи ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй энэхүү төсөл нь Монгол Улсын 
хувьд хөрөнгө оруулалтын томоохон төсөл юм. Төслийн удирдлагын 
бүтцэд засгийн газрын санхүүжилт ашиглах шаардлагагүй. 

Төслийн хугацаанд улс, орон нутгийн хэмжээнд 1 тэрбум гаруй ам.долларын 
албан татвар төлнө. 

Төсөл улс, орон нутгийн хэмжээнд томоохон хэмжээний худалдан авалт, 
бизнесийн боломж нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ орон нутгийн дэд бүтцийн 
хөгжилд хувь нэмэр оруулна. 

Үйлдвэрлэлийн туршилтын төсөл орон нутагт ажлын байр бий болгож, 
өндөр ур чадвартай боловсон хүчин бүрдүүлнэ. 

• 2013 оны 2 дугаар сар: Зөөвч-Овоо ордын 54 640 тонн 
нөөцийг бүртгүүлсэн

• 2013 оны 9 дүгээр сар: Мицубиши Корпораци АРЕВА 
Монгол ХХК-ийн хувьцааны 34 хувийн эзэмшигч болов

• 2013 оны 10 дугаар сар: АРЕВА Монгол ХХК, Мон-Атом 
ХХК-иуд хамтарсан АРЕВА Майнс ХХК-ийн удирдлагыг 
зохицуулсан Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ байгуулав

2013

• 2015 оны 2 дугаар сар: Дорноговь аймгийн Улаанбадрах 
сумын нутаг дахь Дулаан-Уул, Зөөвч-Овоо ураны 
ордуудыг ГДУО аргаар олборлож, хүдрийг боловсруулах 
тухай техник-эдийн засгийн үндэслэлийг Монгол Улсын 
Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл баталсан

• 2015 оны 6 дугаар сар: Дулаан-Уул, Зөөвч-Овоо ураны 
ордыг хамарсан 3 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгов

2015

• 2016 оны 1 дүгээр сар: Дулаан 
ордын ураны 4 750 тонн нөөцийг 
бүртгүүлэв 

• 2016 оны 7 дугаар сар: АРЕВА 
Майнс ХХК-д гурван ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл олгов

2016

• Мон-Атом ХХК 
хамтарсан компанийн 
хувьцаа эзэмшигч болов

2017

• 2018 оны 1 дүгээр сар: АРЕВА Майнс ХХК 
нэрээ Бадрах Энержи болгож өөрчлөв

• 2018: Үйлдвэрлэлийн туршилтын 
барилгын ажлыг дуусгав

• 2018: Улаанбадрах сум, Зүүнбаян багтай 
Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулав

2018

• Төслийн шинэ боломжуудад 
үнэлгээ хийх, шаардлагатай 
тохиолдолд инженерийн 
нарийвчилсан судалгаа 
хийх, уран боловсруулах 
үйлдвэрийн барилга болон 
инженерчлэлийн судалгааны 
ажлыг эхлүүлэх шийдвэр

Бадрах Энержи компанид ирээдүйд мэргэшсэн ажилтнууд 
хэрэгтэй болох тул компани нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, 
механик, цахилгаан ба химийн мэргэжлээр техникийн 
сургалтуудыг зохион байгуулж байна.

Зарим сургалтыг Дорноговь аймгийн мэргэжлийн сургалтын 
төв мөн Улаанбадрах сумын засаг даргын дэмжлэгтэй зохион 
байгуулж байна.

2018 онд Улаанбадрах сумын 63 иргэнийг 
сургалтад хамруулсан.

Бадрах Энержи ХХК-ийн нийт ажилтнуудын 
97 хувь нь Монголчууд.

Бадрах Энержи ХХК-ийн ажилтнуудын 
30 хувь нь орон нутгийн залуучууд.

Үйлдвэрлэлийн туршилтын төсөл дээр 
30 ажилтан ажиллана.
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ГДУО аргыг хэрхэн ашиглаж байна вэ?
“In situ” хэмээх латин үг нь “байран дээр нь” буюу “байгаль дээрх анхан 
байдалд нь” гэсэн утгатай билээ. Тус үгийг ГДУО аргын нэрэнд ашигладаг 
нь олборлолт явуулахад метал агуулагч чулуулгийг уурхайлан ухалгүй 
доторх металлыг нь олборлодогтой холбоотой билээ. 

ГДУО аргаар олборлолт явуулах үед уусгагч шингэнийг хүдрийн биет рүү 
цооногоор шахдаг. Хүчилжүүлсэн ус нь хамгийн түгээмэл ашиглагддаг 
уусгагч шингэн юм. Уг уусмал хүдрийн биетээр нэвтрэхдээ өөртөө ураныг 
уусгаад, цаашлаад соруулах цооногт (үйлдвэрлэлийн цооног гэж нэрлэх 
нь ч бий) хүрч газрын гадаргуу руу сорогдон гарч ирснээр боловсруулах 
хэсэгт хүргэгддэг. Энэ бүх үйл явц хяналттай хийгддэг. Үүний дараа ураныг 
шингэнээс нь салган, худалдаалах боломжтой ураны концентрат буюу 
ураны хүдрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 

ГДУО аргыг нэвчимтгийн формаци буюу элсэн чулуун давхаргад орших 
ураны орд дээр ашигладаг. Уран агуулж буй тус давхрага нь байгалаасаа үл 
нэвчих чулуулаг бүхий шавран үеэр дээд, доод хэсэгтээ бусад давхаргаас 
тусгаарлагдсан байх ёстой. 

ГДУО арга бусад аргуудаас давуу талтай 
болох нь 
ГДУО арга нь ил болон гүний уурхайн уламжлалт аргуудтай харьцуулахад 
эдийн засгийн үр ашигтай технологи ба байгаль орчны хувьд олон давуу 
талтай тул сүүлийн жилүүдэд улам өргөн ашиглагдах болсон билээ. Үүнд:
• Хөрөнгө оруулалтын зардал бага (уурхайн хүнд машин, тоног төхөөрөмж 

шаардлагагүй, хүдэр бутлахгүй, боловсруулах үйлдвэр нь илүү энгийн),
• Үйлдвэрлэлийн зардал бага (тэсэлгээ, хөрс хуулалт хийхгүй),
• Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын уян хатан байдал,
• Хаягдал буюу хүдрийн хаягдал үүсэхгүй,
• Ил нүх, хаягдлын овоолго үүсэхгүй,
• Олборлолт хийхэд ус шавхах шаардлагагүй,
• Байгалийн төрхийг хамгийн бага хөндөнө,
• Дуу чимээ, тоос, дизель ялгарал хамгийн бага хэмжээнд байна (хүнд 

техник тоног төхөөрөмжийн хэрэглээ хамгийн бага, тээвэрлэлтийн зам 
үүсэхгүй) зэрэг давуу талтай.

Гүнийн усыг хамгаалах зарчим
ГДУО аргыг ашиглахад байгаль орчин хамгааллын хувьд тулгардаг 
анхаарууштай гол сэдэв нь гүний усыг хамгаалах, явдал. Тиймээс гүний 
усыг дараах байдлаар хамгаалдаг. Үүнд:
• ГДУО аргаар олборлолт хийхийн өмнө тухайн бүс нутгийн гүний усны 

тогтцыг нарийвчлан судалсан байна,
• ГДУО аргаар олборлолт хийх нь ундны усны нөөцийг эрсдэлд оруулж 

болохгүй,
• Олборлолтын бүхий л шатанд олборлолтын бүсээс цөөн километр бүхий 

тооцоолсон хэсгээс гадагш эрдэсжилт бүхий гүний усны давхаргаас 
бусад давхаргын гүний усыг эрсдэлд оруулж болохгүй,

• ГДУО аргаар олборлолт явуулах үед тухайн олборлолтын бүс дэх бусад 
усны давхаргад нөлөөлөл үзүүлж болохгүй,

• Олборлолтын хугацаанд гүний усны урсгал, чанарыг хянах зорилгоор 
олборлолтын бүсийн дотор, гадна хяналтын цооногуудыг байрлуулна.

• Нөхөн сэргээлт хийгдэж, уурхай хаагдсаны дараах гүний усны чанарыг 
олборлолт эхлэхийн өмнөх усны ашиглалтын ангилалд буцаан аваачих 
ёстой. 

Яагаад Зөөвч-Овоо төсөлд ГДУО арга 
хамгийн тохиромжтой арга вэ?
Зөөвч-Овоо ураны орд нь хөрсний усны түвшингээс доор 150-200 метрийн 
гүнд, нэвчимтгий, сэвсгэр буюу нягтрал багатай элсэнд оршдог. Энэхүү нөхцөлд 
уламжлалт ил болон гүний уурхайгаар олборлоход тохиромжгүй байдаг.

Түүнээс гадна, Зөөвч-Овоо ураны ордын агууламж бага байгаа нь (өөрөөр 
хэлбэл, нэг тонн чулуулагт 220 гр уран) техник технологи, эдийн засгийн хувьд 
олборлолтын боломжит ганц арга нь ISR буюу газрын доор уусган олборлох 
арга билээ. 

Зөөвч-Овоо ордыг хамрах бүсийн гүний усны нөхцөлийг 2006 оноос 200 
хяналтын цооногийн тусламжтай судалсан бөгөөд дараах үзүүлэлтийг 
баталгаажуулсан билээ.
Үүнд: 
• Усны давхарга нь хөрсний усны давхаргаас олон тооны шавран үеэр 

маш сайн тусгаарлагдсан. Хөрсний усны давхаргад байрлах цөөн тооны 
худагт олборлолтын тухайн үйл явц нөлөөлөхгүй.

• Тухайн бүсэд гүний ус нь байгалаасаа натри, хлор, уран болон өөр 
бусад элементийн өндөр агуулгатай. Иймээс, гүнийн ус нь химийн 
найрлагынхаа хувьд Монгол Улсын болон олон улсын стандартаар 
ундны усанд тохиромжгүй юм.

Өнгөн хөрсний ус

Үл нэвчүүлэгч шавран үе

Үл нэвчүүлэгч шавран үе

Ул шавран үе

230 m

200 m

150 m

60 m

15 m
6 шахах, 1 олборлох
цооног бүхий
үйлдвэрлэлийн торлол

Шүүрэлтэнд тэсвэртэй
шугам хоолой, найдвартай, 
бат бөх суурилуулалт

Эрдэсжсэн уст давхаргаас
ураныг уусгаад соруулж авна

ЗӨӨВЧ-ОВОО ТӨСӨЛД АШИГЛАХ ГДУО АРГЫН ЗАРЧИМ

ГАЗРЫН ДООР УУСГАН 
ОЛБОРЛОХ ТЕХНОЛОГИ

БАДРАХ ЭНЕРЖИ ХХК - ТАНИЛЦУУЛГА 
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 
ТУРШИЛТ

Үйлдвэрлэлийн 
туршилтын ажлын зорилт 

Уул уурхайн төслийн нарийвчилсан судалгаа, 
бүтээн байгуулалтын шатанд тус төслийн 
техник, эдийн засаг, байгаль орчны үндэслэлийг 
тогтоодог. Үүний хүрээнд геологичдын 
тогтоосон нөөцийг баталгаажуулж, орд болон 
түүний хүдрийн шинж чанарыг тодорхойлдог. 

Уг шатанд үйлдвэрлэлийн туршилтын ажлын 
байгууламжуудыг барьж босгон, тухайн ордод 
хамгийн тохиромжтой олборлолт, хүдэр 
боловсруулалтын аргыг тодорхойлдог. Монгол 
Улсад талбай дээр туршилтын ажил хийж 
гүйцэтгэх нь геологийн хайгуулаар илрүүлсэн 
нөөцийг бүртгүүлэх хуулийн шаардлагын нэг 
хэсэг юм. 

• Үйлдвэрлэлийн туршилтын ажлын үр 
дүнд техник, эдийн засгийн үндэслэлд 
шаардлагатай мөн техник, эдийн засгийн 
судалгааны үзүүлэлтүүдийг батлах 
мэдээлэл олж авна.

• Үйлдвэрлэлийн туршилтын ажлаар 
олборлолтод ашиглахаар сонгоод байгаа 
ГДУО арга нь байгаль орчинд нөлөөлөл бага 
үзүүлдэг болохыг батлах өгөгдөл цуглуулна.

• Үйлдвэрлэлийн туршилтын ажлын бас нэг 
зорилго нь хяналт шинжилгээний ажилд 
орон нутгийн иргэдийг оролцуулж, Зөөвч-
Овоо төслийг нийгэм, байгаль орчин талаас 
нь хүлээн зөвшөөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
билээ.

Бадрах Энержи ХХК 
Зөөвч-Овоо орд дээр 
үйлдвэрлэлийн туршилт 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай 
байгууламжуудыг барьж 
дуусгаад байна.

Холбогдох бүх зөвшөөрлийг 
авсны дараа туршилтын ажлыг 
эхлүүлнэ.

2 торлол бүхий цооногийн 
талбай

Цооногийн талбайн хэмжээ нь 
2 208 м2

Цооногын өрөмдлөгийн гүн нь 
150-200 м
Эрдэсжилтийн зузаан нь 10 м
32 пьезометр/хяналтын цооног

20 тонн уран олборлоно
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Yйлдвэрлэлийн туршилтын 
байгууламжийн агаарын зураг

Аммиакийн усны 
барилга (2 x 20м3 танк)

Хүхрийн хүчлийн 
барилга (3 x 20м3 танк)

Боловсруулах хэсэг 
(давирхайнаас салгах/ 
угаах, аммонийн ди-
уранат тунгаах/ савлах)

Олборлох хэсэг/Бэхжүүлэх хэсэг

Бага торлол (15м) 
(2017 онд байгуулсан)



Лаборатори

Хаягдлын сан (багтаамж 
өвөлдөө 1,450м3)

Хяналттай хадгалалтын бүс 
(аммонийн ди-уранат, давирхай, 
бага цацраг идэвхт хаягдал)

Цахилгаан үүсгүүрүүд/ 
Түлш хадгалах сав

Том торлол (25м) 
(2018 онд байгуулсан)

13
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БАЙГАЛЬ ОРЧИН 
ХАМГААЛАЛ
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Уул уурхайн мөчлөг бүрийн, 
тухайлбал хайгуулаас 
олборлолтын аль ч шатны үйл 
ажиллагаанаас байгаль орчинд 
үзүүлэх тодорхой хэмжээний 
нөлөөллийг багасгахад 
компаний хамт олон бүх 
хүчин чармайлтаа чиглүүлдэг 
нь байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөөг хамгийн бага байлгах 
зорилготой юм. 

Төсөл эхлэхийн өмнө: 
Байгаль орчны анхан 
байдлын үнэлгээ 

Байгаль орчны анхан байдлын үнэлгээнд 
төслийн талбайн геологи, газар зүй, гидрологи, 
цаг уурын нөхцөл, биологийн олон төрөл зүйл, 
хөрс, ургамлын өнөөгийн шинж чанарын 
судалгаанууд багтдаг. Мөн нийгэм, эдийн 
засгийн судалгаа ч тус үнэлгээний нэг хэсэг юм. 

Төслийн бүтээн 
байгуулалтын үе шатанд: 
Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээ 

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын 
яамны Мэргэжлийн зөвлөл Зөөвч-Овоо 
үйлдвэрлэлийн туршилтын төслийн Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээг 2016 оны 3 дугаар сард баталсан. 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан 
үнэлгээг: 
• үйлдвэрлэлийн технологийн судалгаа, 
• байгаль орчны суурь судалгаа, 
• хээрийн судалгаа, 
• үнэлгээ боловсруулалт гэсэн дөрвөн үе 

шаттай хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Үнэлгээнд цацраг, хими, хог хаягдал, хөрс, 
ургамал, заг, агаар, дуу шуугиан, гидрологи, 
гүний ба гадаргын усны чанар, нийгмийн эрүүл 
мэнд, нийгэм эдийн засаг гэх мэт чиглэлийн 
судалгаа орсон билээ. 

ОЛОН УЛСЫН САЙН ТУРШЛАГА: ОЛОН 
НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
ХЯНАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

Жил бүр агаар, ус, хөрсний чанарт хяналт тавих, биологийн олон 
төрөл зүйлийг хадгалж хамгаалах зорилгоор байгаль орчны 
хяналтын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

Олон нийтийн оролцоотой байгаль орчны хяналтын хөтөлбөрийг 
Кожеговь ХХК* (хуучин нэрээр АРЕВА группийн Монгол Улс дахь 
геологи хайгуулын салбар компани), Дорноговь аймгийн Сайншанд 
сумын Зүүнбаян баг, Улаанбадрах сумын удирдлага, иргэдийн 
төлөөлөл гэсэн гурван талт хамтын ажиллагааны үндсэн дээр 2013 онд 
эхлүүлсэн ба энэ хөтөлбөрийг Бадрах Энержи ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн 
туршилтын төсөл дээр хэрэгжүүлэхээр өргөжүүлсэн билээ. 

Үйлдвэрлэлийн туршилтын төслийн хүрээнд Бадрах Энержи компани 
орон нутгийн иргэдийн хамт Олон нийтийн оролцоотой байгаль орчны 
хяналтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Аргалант, Баянбогд, Зүүнбаян 
багийн нутаг дээр тогтсон зургаан цэгээс усны дээж авч нутгийн 
иргэдийн сонгосон Геологийн төв лаборатори, Цөмийн судалгааны 
төвийн лабораторид тус тус шинжлүүлдэг. Шинжилгээний хариуг 
төслийн оролцогч талуудад танилцуулж, тайлагнадаг. Бадрах Энержи 
ХХК нь Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 
2019 оны 4 дүгээр сард зохион байгуулсан “Хамтын оролцоотой 
байгаль орчны хяналт шинжилгээний шилдэг туршлага” уулзалтаас 
“Шилдэг туршлага хэрэгжүүлэгч”-ээр шалгарч байсан билээ

* Орано группийн Монгол Улс дахь салбар компани

2013 оноос 15 гаруй удаагийн 
Олон нийтийн оролцоотой байгаль
орчны хяналтын хөтөлбөрийн
кампанит ажлыг зохион
байгууллаа

Зөөвч-Овоо хайгуулын талбайн байгаль 
орчин, нийгэм, эдийн засгийн суурь 
судалгааг 2012 онд Эко Трейд ХХК хийж 
гүйцэтгэсэн.
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Байгаль орчны хяналт

Жил бүр Бадрах Энержи компани хайгуулын 
ажил дуусмагц ирэх жилийн нөхөн сэргээлт, 
байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр 
боловсруулж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яаманд хүргүүлдэг. 

Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг сум орон 
нутгийн захиргаа, аймгийн байгаль орчны 
газар хянан хүлээн авсны дараа Байгаль орчны 
хяналт шинжилгээний тайланг Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яаманд өгдөг. 

2017 онд Дорноговь аймагт үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа уул уурхайн компаниудаас 
Бадрах Энержи ХХК нөхөн сэргээлт, байгаль 
орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтээрээ хамгийн өндөр үнэлгээ авсан 
билээ (Бадрах Энержи компани 87 оноо авсан 
бол дундаж үнэлгээ нь 70 хувь юм). 

Нөхөн сэргээлт ба 
байгаль орчны хамгаалал

Уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэхэд уурхайн 
хаалтыг хайгуулын шатнаас төлөвлөдөг. 

Үйлдвэрлэлийн туршилтын төслийн 
өрөмдлөгийн ажилд био задралд ордог 
бодис мөн шавар ашигладаг нь өрөмдлөгийн 
үед цооног нурахаас сэргийлж байгаа юм. 
Өрөмдлөгт ашигласан шаврыг тусгайлсан 
битүү цэгт хадгалдаг ба тухайн цэгээс 
байгальд орчинд үзүүлэх нөлөөллийг багасгах 
зорилгоор тогтмол хянадаг. 

Хөрсийг тэгшилж, газрын гадаргын ерөнхий 
хэв шинжээр хэлбэршүүлнэ. Ургамал дахин 
ургах нөхцөл бүрдүүлэх нь ч мөн нөхөн 
сэргээлтийн ажилд багтдаг байна. 

Өрөмдлөгийн талбайн нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг компанийн байгаль орчныг хамгаалах 
багийнхан албан ёсны байгаль орчны хяналт, 
дүгнэлтийн өмнө нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
хянаж шалган, сайн гүйцэтгэсэн тохиолдолд 
баталгаажуулдаг. 

Зөөвч-Овоо үйлдвэрлэлийн туршилтын 
цооногийн талбайн 3 га газрыг эргүүлэн 
байгалийн ерөнхий хэв шинжээр нь 
хэлбэршүүлэхдээ цооногийг битүүлж, 
шугам хоолой, цахилгааны утсыг эргүүлэн 
авна. Үйлдвэрийн байгууламж дахь тоног 

төхөөрөмжийг салган авч, барилгыг буулгаж, 
тухайн талбайг ургамалжуулна. 

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ДАРАА (2015)

ӨРӨМДЛӨГИЙН ТАЛБАЙН НӨХӨН 
СЭРГЭЭЛТ: ӨРӨМДӨХИЙН ӨМНӨ (2014)

ЗАГИЙГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАМГААЛАХ ТӨСӨЛ

Зөөвч-Овоо Газрын доор уусган олборлох үйлдвэрлэлийн туршилтын төслийн хүрээнд 
хийгдсэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан судалгаагаар Монгол орны 
тал хээрийн нутгаар тархсан модлог ургамал болох заг тодорхой тоогоор өртөхөөс 
сэргийлэх боломжгүйг тодорхойлсон. Орано Майнинг компанийн Монгол Улс дахь 
салбар болох Бадрах Энержи ХХК нь дүйцүүлэн хамгаалах ганц зорилго тавин ажиллаж 
байна. 

Төслийн эхний шатанд үйлдвэрийн байгууламжийн дийлэнх хэсэг нь заган ойн 
шигүү хэсгийн гадна талд баригдах ба компаниас хүнд даацын машин механизмын 
хөдөлгөөнд хатуу хяналт тавина. 

Бадрах Энержи ХХК үйлдвэрлэлийн туршилтын хамрах талбайн хэмжээтэй ижил 
талбайд заг нөхөн тарих санал гаргасан. Дүйцүүлэн нөхөн сэргээх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх талбай нь үйлдвэрлэлийн туршилтын талбайтай ойр, удаан хугацаанд мод 
ургахад тохиромжтой хэсэг байхаас гадна тухайн газрыг төслийн оролцогч талуудын 
хамт сонгосон. Хуурай ширүүн уур амьсгалтай нутагт мод үржүүлгийн туршлагатай 
мэргэжлийн, орон нутгийн байгууллагыг энэхүү төсөлд талуудын хамт оролцуулна. 

Уул уурхайн компаниудын 
дунд байгаль орчны 
хяналт, нөхөн сэргээлтийн 
зорилтуудыг 
биелүүлснийг баталсан 
шилдэг оноо
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ДУЛААН- УУЛ ТӨСЛИЙН 
ТЕХНОЛОГИЙН ТУРШИЛТ: 
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХЯНАЛТ

2011 онд Дулаан –Уул төслийн талбайд 
хэрэгжүүлсэн ГДУО туршилтын ажлын явцад 
гүний усны чанар болон гидродинамикийг 
хянах зорилгоор 2 торлолын дотор болон 
гадна, мөн туршилт хийгдсэн хүдэржилт 
орших давхаргын дээд, доод үеүдэд хяналтын 
цооног байгуулсан. 

Хяналт шинжилгээний үр дүнгээр ураны 
олборлолт нь байгаль орчинд маш бага нөлөө 
үзүүлэхийг тогтоосон. 

ГДУО туршилтын ажлын үеийн болон туршилтын 
ажлын дараах байгаль орчны нөлөөллийн хяналт 
шинжилгээний үр дүнг Монгол Улсын холбогдох 
эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлсээр байна. 

ЗӨӨВЧ-ОВОО ТАЛБАЙН ГҮНИЙ УС 
БА УСТ ДАВХАРГА

Зөөвч-Овоо талбай дахь нарийвчилсан 
хайгуулын ажлыг 2011 онд эхлүүлсэн. 
Нарийвчилсан хайгуулын ажлаар ураны 
хүдрийн биетийн хэмжээ, агуулга, хэлбэрийг 
хэмжиж тодорхойлох зорилгоор эрдэсжилтийн 
бүсийг нарийвчлан тогтоосны зэрэгцээ геологи, 
гидрогеологийн судалгаа хийсэн. Ус бол 
байгалийн амин чухал нөөц билээ. Энэ нөөцийг 
хамгаалахын тулд түүний орших нөхцөл, газрын 
доорх усны урсгалыг нь тогтоох шаардлагатай 
юм. Гидрогеологичид горимын судалгааны 
ажил явуулсны үндсэн дээр газар доорх усны 
түвшин хэмжилт, гадаргын болон газар доорх 
усны сорьцлолт хийж усны урсацыг зурагладаг.

“ӨМНИЙН ГОВИЙН 
УС БА УУЛ УУРХАЙ” 
СЭДЭВТ ДУГУЙ 
ШИРЭЭНИЙ 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН 
АЖЛЫН ХЭСЭГ

Бадрах Энержи ХХК нь “Өмнийн 
Говийн ус ба уул уурхай” сэдэвт дугуй 
ширээний хэлэлцүүлгийн ажлын 
хэсэгт 2018 оны 4 дүгээр сард орсон. 

Энэхүү ажлын хэсэг нь Дэлхийн 
банкны Олон улсын санхүүгийн 
корпорацын зохицуулалт дор, 
Олон улсын уул уурхай, металлын 
зөвлөлийн дэмжлэгтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг ба Говь нутгийн 
уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа газруудад усны нөөцийн 
эрсдлийн менежментийн шийдлийг 
санал болгох, үнэлэх зорилготой 
ажлын хэсэг юм. 

Тус ажлын хэсэг нь жилд дөрвөн 
удаа уулзалт хурлаа зохион 
байгуулж, уул уурхайн компаниудын 
усны хэрэглээний талаарх мэдлэгээ 
нэгтгэж, усны менежментийн сайн 
туршлагаа хуваалцах, орон нутгийн 
засаг захиргаа, ард иргэдийн 
хүлээлтийн тухай ярилцдаг байна. 
Ажлын хэсэг нь орон нутгийн ард 
иргэд, удирдлагатай харилцаа холбоо 
хөгжүүлж, тэдэнд тодорхой сэдвээр 
сургалт зохион байгуулахад ч мөн 
анхаарч байна. 

ЗӨӨВЧ-ОВОО ТАЛБАЙН ГҮНИЙ УСНЫ 
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ:
• Зөөвч-Овоо талбайн уст давхаргууд нь 

гол төлөв ус нэвчүүлэгч элсэн давхаргууд 
байх ба газар доорх ус уг давхаргуудад 
хуримтлагдаж, аажим зөөгдөж байдаг.

• Газар доорх ус нь усны эргэлтийн нэг 
хэсэг бөгөөд цаг агаарын байдлаас 
ихээхэн хамаардаг.

• Зөөвч-Овоо талбайн газар доорх усны 
нөхцлийг 2006 оноос 200 хяналтын 
цооногийн сүлжээ байгуулан судалж байна.

• Энэ талбайн гүний ус нь Монгол Улсын 
болон олон улсын стандартуудын 
дагуу ундны зориулалтаар ашиглахад 
тохиромжгүй юм.

• Газар доорх усны чанар ийм байгаа 
нь газар доорх ус тухайн уст давхрага 
дахь ус агуулагч чулуулгийн эрдэс 
бодисуудтай олон мянган жилийн 
турш харилцан үйлчлэлд аажмаар орж 
ирсэнтэй зарим талаараа холбоотой юм.



БАДРАХ ЭНЕРЖИ ХХК - ТАНИЛЦУУЛГА 

18

ЭРҮҮЛ МЭНД БА ХӨДӨЛМӨРИЙН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
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Бадрах Энержи ХХК өөрийн 
компанийн бүх ажилтан, 
ажилчид болон гэрээлэгчдийн 
ажилчдад зориулан эрүүл 
мэндийн зохистой үйлчилгээг 
үзүүлж, компанийн бүхий л 
үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал ба эрүүл 
мэндийн эрсдэлийг бууруулах 
үүрэг хүлээж байна. Бадрах 
Энержи компани ажлын 
зогсолттой осол, гэмтэл 
гаргахгүйг эрмэлзэж, ажилчид, 
гэрээлэгчид ба орон нутгийн хүн 
амын эрүүл мэнд ба аюулгүй 
байдалд ямар ч нөлөөлөлгүй 
ажиллахыг зорьж байна.

Аюулгүй ажиллагаа 

Бадрах Энержи ХХК-ийн ажилтнуудын дунд 
аюулгүй ажиллагааны соёлыг төлөвшүүлэх, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын гүйцэтгэлийг 
сайжруулах чиглэлээр жилийн туршид олон 
санал санаачлага гаргаж, хэрэгжүүлсээр 
ирлээ. Үүнд: 
• Сар тутмын ХАБ-ын ажлын үзүүлэлтийг 

ХАБ-ын тайланд тусган бүх ажилтнууд, 
туслан гүйцэтгэгч нарт танилцуулж, 
ХАБ-ын сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлж, 
цаг ямагт анхаарал, болгоомжтой байх 
шаардлагатайг сануулдаг. 

• Ажилтнууд зөвхөн бодит осол, зөрчил 
төдийгүй “осолд дөхсөн тохиолдол” болон 
аюултай нөхцөл байдал үүсэх анхны дохио 
гэж тооцогдох “өндөр эрсдэл бүхий нөхцөл 
байдал”-ыг илрүүлж, тайлагнах үүрэг 
хүлээдэг. 

• Жил бүр бүх ажилтнууд, туслан 
гүйцэтгэгчдийн оролцоотой ХАБ-ын өдрийг 
зохион байгуулж, бүтэн өдрийн турш ХАБ-
ын шилдэг туршлага танилцуулж, ХАБ-ын 
стандартыг сануулах зорилго бүхий тусгай 
сургалт болон бусад арга хэмжээ зохион 
байгуулдаг. 

2018 болон 2019 оны эхний найман сарын хугацаанд 
Бадрах Энержи ХХК ажлын зогсолттой

осол нэгийг 
ч гаргалгүй ажилласан.

Эрүүл мэнд 

Эрүүл мэнд бол хамгийн түрүүнд авч үзэх асуудал 
бөгөөд ажилтнууд, туслан гүйцэтгэгчдийн дунд 
эрүүл ахуйн эерэг соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр 
боломжит бүх арга хэмжээг авч ажилладаг. 

Зөөвч -Овоо төслийн талбайд эрүүл ахуйн 
менежментийн системийг нэвтрүүлсэн ба 
тухайн бүтцийг төслийн үе шат бүрт уялдуулж 
байна. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн бүрдэл 
хэсгүүдэд тогтмол хугацаанд үнэлгээ хийж, 
ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр 
зохион байгуулалтыг тасралтгүй сайжруулдаг. 

Компанийн ажилчдын эрүүл мэндэд нөлөөлж 
болзошгүй эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг хэд хэдэн түвшинд хийж гүйцэтгэдэг. 
Үүнд: 
• Бүх үндсэн болон түр ажилчдыг жил бүр 

эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулдаг; 
• Ажилчид вакцинжуулалтад хэрхэн 

хамрагдаж буйд хяналт тавьж, сайн дурын 
вакцинжуулалтын аян өрнүүлдэг; 

• ХДХВ, B гепатит, сүрьеэ зэрэг нийгмийн 
эрүүл мэндийн чухал ач холбогдол бүхий 
асуудлуудаар сонор сэрэмж нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ зохиодог; 

• Анхны тусламж үзүүлэх сургалтууд, 
эрүүл ахуйтай холбоотой аливаа асуудал 
үүсэх тохиолдолд сайт дээр эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоотой ба 
шаардлагатай тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэх 
арга хэмжээг авахаар тодорхойлсон байдаг 
билээ. 
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Цацрагийн хамгаалалт

Бадрах Энержи ХХК-ийн цацрагийн 
хамгаалалтын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээ нь өөрийн ажилтан, туслан 
гүйцэтгэгч болон орон нутгийн ард иргэдийн 
авах цацрагийн шарлагыг хязгаарлах боломж 
олгодог. 

Компанийн энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
буй ажлууд нь нэг хүний авах үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаанаас гаралтай болон байгалийн 
шарлагын хэмжээг хязгаарлах үндэсний болон 
олон улсын зөвлөмжүүд дээр үндэслэсэн 
болно. 

АЖИЛЧДЫН ЦАЦРАГИЙН 
ШАРЛАГЫН ХЯНАЛТ

Бадрах Энержи компани ажилчдынхаа 
байгууламж дээр авах ионжуулагч цацрагийн 
шарлагын тунг боломжит бага түвшинд 
байлгах үүрэг хүлээдэг.

ЦАЦРАГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН АРГА 
ХЭМЖЭЭ

• Дулаан-Уул, Зөөвч-Овоо хайгуулын ангиуд 
дээр Монгол Улсын МХЕГ-ийн баталсан 
цацрагийн хамгаалалтын төлөвлөгөөнд 
тусгасан цацрагийн хэмжилтийг тогтмол 
хийж байна. 

• Цацраг хэмжилтийн багаж, төхөөрөмжийг 
талбай дээр ашиглахын өмнө МХЕГ-
ийн цацрагийн хяналт, шинжилгээний 
лабораторид шинжлүүлж, тохиргоо 
хийлгэж баталгаажуулдаг. 

• Хөрсний цацрагийн түвшинг Сайншандын 
бүс дэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 
талбайнуудын хэмжээнд 30 байрлалд 
хянаж байна. Хөрсний дээжийг Цөмийн 
судалгааны төвийн лабораторид хүргүүлж, 
цацраг идэвхт изотопыг тогтоодог.

ЦАЦРАГИЙН ШАРЛАГА

Монгол Улсын хувьд Улаанбаатар 
хотод амьдардаг хүн жилд 
дунджаар нар, сансрын туяа, хөрс 
ба чулуулгаас ялгарах 1.5 мЗв 
байгалийн цацрагт өртдөг.

 
Үүн дээр хүмүүс хүний үйл 
ажиллагаанаас үүссэн хиймэл 
цацрагт мөн өртөж болно.
Олон улсын цацраг хамгааллын 
хорооноос зөвлөснөөр энгийн 
иргэдийн хувьд жилийн нэмэлт 
шарлагын тунгийн хязгаар нь 
1 мЗв юм.

 
Эмнэлгийн ажилтнууд, ураны 
уурхайн ажилчид зэрэг цацрагтай 
шууд харьцдаг мэргэжилтнүүдийн 
хувьд жилийн нэмэлт шарлагын 
тунгийн хязгаар нь 20 мЗв.

Шинжилгээний үр дүнгээр 
хөрсөн дэх хязгаарлавал 
зохих утгууд анхдагч 
төлөвөөсөө их өөрчлөгдөөгүй 
болохыг харуулж байна. 

мЗв

Нэг жилийн шарлагын тунгийн дээд
хязгаар (Монгол Улсын хуулийн
зохицуулалтаар тогтоосон хязгаар)

20

2018 îíä Бàäðàõ Эíåðæè ХХК-èéí
àæèëòíóóäûí àâñàí õàìãèéí ºíäºð
íýìýãäñýí òóí 

1.18
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НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ХӨГЖИЛ
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Нээлттэй, үр ашигтай 
харилцаа тогтоох 

Бадрах Энержи ХХК нь Говь нутагт амьдарч буй 
иргэд, ялангуяа малчдын амьдралын онцлогийг 
харгалзан, Дорноговь аймгийн бүх оролцогч 
талуудтай итгэлцэл дээр суурилсан харилцаа 
тогтоохыг эрмэлзэж ирлээ. 

ОРОН НУТГИЙН ХАМТЫН 
АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ

Улаанбадрах сум болон Зүүнбаян багт 
тус компани болон нутгийн ард иргэдийн 
төлөөллийн оролцоо бүхий Орон нутгийн 
хамтын ажиллагааны зөвлөл нэртэй харилцан 
яриа өрнүүлэх, санал солилцох тогтолцоог 
2013 онд бий болгож, өнөөдрийн хүртэл улирал 
тутам уулзалт зохион байгуулж байна 

ТАЛБАЙН АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦАХ 
АЯЛАЛ

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сум болон 
Сайншанд сумын Зүүнбаян багийн иргэд 
(Орон нутгийн хамтын ажиллагааны зөвлөлийн 
гишүүд болон ажиглагчид), мөн малчид, 
эрдэмтэн, багш нарт зориулан талбай дээрх 
үйл ажиллагаатай танилцах, танин мэдэхүйн 
зорилго бүхий аяллыг зохион байгуулдаг. 
Монгол Улсын Их сургуулийн цөмийн физикийн 
ангийн оюутнууд мөн тогтмол зочилдог билээ. 

 

Бадрах Энержи ХХК нутгийн 
ард иргэдийг дэмжих, тэднийг 
хөгжүүлэхийг эрхэмлэж ажилладаг. 

Бадрах Энержи ХХК нь уул уурхайн 
үр ашгийг орон нутгийн иргэдтэй 
дараах арга замуудаар хүргэж, 
нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 
өгөөжийг удирдах тогтвортой 
хөгжлийн арга замуудыг 
тодорхойлдог. Үүнд: 
• Төсөл хэрэгжих орон нутгийн 

нийгэм, эдийн засгийн орчны 
талаар бүрэн ойлголттой болох 
зорилгоор судалгааны ажил 
хийх, 

• Ажлын байр бий болгож, нутгийн 
иргэдэд үйлдвэрлэлийн болон 
бусад ур чадвар олгох сургалт 
зохион байгуулах, 

• Орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа, 
ажил үйлчилгээг худалдан авах, 

• Нутгийн иргэдэд ашиг тусаа 
өгөх дэд бүтцийг хөгжүүлэхийг 
дэмжин ажиллах. 2013 оноос 45 гаруй 

уулзалт,

2018-2019 онд 13 удаа 
талбайн ажилтай танилцах
айлчлалд 200 гаруй иргэн 
хамрагджээ

БАДРАХ ЭНЕРЖИ ХХК - ТАНИЛЦУУЛГА 
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FXB ТӨСӨЛ

АРЕВА группийн сан, Монгол Улс дахь Бадрах Энержи ХХК-ийн ажилтнуудын 
дэмжлэгтэй Franзois-Xavier Bagnoud (FXB) нийгэмлэг 2016 оны 2 дугаар сараас эхлэн 
Дорноговь аймагт гурван жилийн хугацаат хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр 
нь 100 өрхийг ядуурлаас бүрэн гаргах, нийгэм болон эдийн засгийн хувьд бие даахад нь 
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байв. 

Эдгээр гэр бүлд хүнс тэжээл, орон гэр олгож эрүүл мэнд, боловсрол гээд төрөл бүрийн 
сургалтуудаар дамжуулан орлого олох, ажил, хөдөлмөр эрхлэх онолын мэдлэг болон 
практик зөвлөгөө өгөхөөс гадна гарааны хөрөнгө болох мөнгө олгосон. Хөтөлбөр 
хэрэгжиж дуусахад эдгээр гэр бүл санхүүгийн хувьд бие даан амьдрах боломжтой 
болохоос гадна орон нутаг болон улс оронд цаашид эерэг үр нөлөө үзүүлэх (нэр төр, 
өөрийгөө хүндлэх үзэлтэй болох гэх мэт) юм. 

Дорноговь аймгийн нийт 600 хүн энэхүү хөтөлбөрийг үр шимийг хүртсэн байна. 

2018 оны эцэст Орано Майнинг компани FXB төслийг ахин гурван жилээр сунгаж дэмжих 
шийдвэр гаргасан.

Орон нутгийн нийгмийн 
хөгжилд хувь нэмрээ 
оруулах нь 

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Бадрах 
Энержи, Кожеговь компаниуд үйл ажиллагаа 
явуулж буй талбайн ойролцоо амьдардаг ард 
иргэдийн амьжиргааны нөхцөлийг сайжруулах 
зорилгоор сайн дурын үндсэн дээр олон арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлж ирлээ. 

2018 онд Бадрах Энержи ХХК Дорноговь 
аймгийн Улаанбадрах сум, Зүүнбаян багтай 
Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. 

Тус гэрээ усны хүртээмж, хүний эрүүл мэнд, 
малын эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, эрчим 
хүчний хангамж, эдийн засгийн хөгжил гэсэн 
үндсэн чиглэлийг хөгжүүлэх үүднээс, нийгэмд 
чиглэсэн төслүүдэд компанийн зүгээс хийх 
хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах үндсэн 
зорилготой билээ. 

Төсөл, хөтөлбөрүүдийг Орон нутгийн хамтын 
ажиллагааны зөвлөлөөр дамжуулан жил бүр 
танилцуулах ба дээр дурдсан ач холбогдлын 
эрэмбийн дагуу сум, багийн удирдлагын 
оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх төслийг сонгодог. 

Орано группийн Уул уурхайн Бизнес нэгжийн 
байгуулсан Уул уурхайн нийгмийн хороо эдгээр 
төслүүд дээр дурдсан ач холбогдлын эрэмбэд 
нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж, баталгаажуулдаг. 

СУРГАЛТЫН ТЭТГЭЛЭГ

51 оюутан (2012-2019)
Их, дээд сургуулийн 4 жилийн 
сургалтын тэтгэлэг

ОРОН НУТГИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС 
ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙХ

2014 оноос жилд 5 тонн мах
2006 оноос 50,000 дээжний 
модон хайрцаг

МАЛЧДЫГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Малжуулах төсөл (2007 оноос 
хэрэгжиж байна)
Улаанбадрах сумын 57 малчин 
өрх айл хамрагдсан.

Малын эрүүл мэндийн төсөл 
(2014-2016)
Малчдын гэрт 800 гаруй удаа 
дуудлагаар очиж, 
1600 гаруй тоо толгой малд 
үзлэг хийж, оношилж, 
392,550 толгой малд 
паразитын эсрэг эмчилгээ хийв.

Худгийн засвар 2014 оноос 
хийгдэж байна
Жилд 12 худаг
70 гаруй худгийг 
хөтөлбөрийн дагуу засварлажээ.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ (САЯ ТӨГРӨГ)

51 176 299 475 728 868 1,064 
1,534 

1,987 

3,029 

4,455 

5,194 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.902



Бадрах Энержи ХХК нь Дорноговь аймгийн нутагт 
дэлхийн хэмжээний Зөөвч-Овоо ураны ордын 
нарийвчилсан судалгааг хийж буй хариуцлагатай 
уул уурхайн компани юм. Монгол Улсын ураны 
салбар дахь төслүүдээс хамгийн ахисан шатанд 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бадрах Энержи ХХК олон улсад шалгарсан 
туршлага бүхий стандартыг мөрдөж, байгаль 
орчин хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа, эрүүл мэндийн салбарт шилдэг 
үзүүлэлттэй ажиллаж буйдаа бахархаж байна.

БАДРАХ ЭНЕРЖИ ХХК
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
Жамъян Гүний гудамж 9
“Ай Си Си” Цамхаг, 3-р давхар
Улаанбаатар 14240, Монгол Улс
Утас:  976 11 320 698, 323 400
 976 7011 0475, 7011 0675
Факс:  976 11 329 037

20
19

 о
ны

 2
 д

уг
аа

р 
са

р,
 ф

от
о 

зу
рг

ий
г -

 ©
 Б

ад
ра

х 
Эн

ер
ж

и 
/ О

ра
но

 / 
Ж

. А
м

ан
ку

ло
в 

/ Ф
. О

ж
э,

 B
LE

U 
CE

RI
SE

 гү
йц

эт
гэ

в.

http://www.badrakhenergy.com
www.facebook.com/badrakhenergy


