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“Оюу толгой” ХХК 
Монгол улс, Улаанбаатар хот 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСӨЛ 

БОНХЗ-ийн хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн 
хяналт-шинжилгээний тайлан – Баримт 
бичигт суурилсан аудит – 2020 оны 12-р 
сар 

 

Баримт бичгийн дугаар P0014282-5-H1 Хувилбар 0 – 2021 оны 1-р сар 

 

Хувилбар Тайлбар Бэлтгэсэн Хянасан Баталсан Огноо 

1 Хоёрдугаар хэвлэл 

Д.Стренгт, 

А.Сэкстон, 

Ж .Трийвик, Д.Марш 
Б.Гроссо Э.Наполи 11/01/2021 

0 Нэгдүгээр хэвлэл 

Д.Стренгт, 

А.Сэкстон, 

Ж .Трийвик, Д.Марш 

Б.Гроссо Э.Наполи 31/12/2020 

 
Бүх эрх, түүний дотор орчуулгын эрхийг хамгаалсан. Энэхүү баримт бичгийн аль ч хэсгийг Рина Консалтинг компаниас бичгээр зөвшөөрөл авалгүй  



 

 

General Business / Affaires générales 

анхны зорилгоос өөр аливаа зорилгоор гуравдагч этгээдэд задруулахыг хориглоно.  



“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСӨЛ 

БОНХЗ-ийн хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээний тайлан – 

Баримт бичигт суурилсан аудит – 2020 оны 12-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар P0014282-5-H1 Хувилбар 0 – 2021 оны 1-р сар  1-р хуудас 

General Business / Affaires générales 

АГУУЛГА 

Хуудас 

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ 3 
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ  3 
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 4 
ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ  7 
1 УДИРТГАЛ  16 
2 ТӨСЛИЙН ТОЙМ  18 

2.1 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫН ЯВЦ 18 
2.2 ТАЙЛАНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 18 

3 ЗӨРЧЛИЙН ХҮСНЭГТ  20 
4 ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ  26 
4.1 АЖИГЛАГДСАН ЗҮЙЛС 26 

4.1.1 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүдийн төлөв  26 
4.1.2 Өөрчлөлтийн удирдлага  26 

5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН 28 
5.1 УС БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖ МЕНТ 28 

5.1.1 Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн ажиллагаа  28 
5.1.2 Өмнөд говийн усны хэрэглээ 29 
5.1.3 “Оюу толгой” төслийн усны хэрэглээ, хамгаалалт  29 
5.1.4 Усны хяналт -шинжилгээ 30 
5.1.5 Хаягдлын санийн шүүрэл 31 
5.1.6 Хайгуулын цооногийн битүүмжлэл 33 
5.1.7 Элэгдэл, тунадасжилтын судалгаа  33 
5.1.8 Бохир ус цэвэршүүлэлт, ундны ус  33 
5.1.9 Зөвлөмж 33 

5.2 ЭРДСИЙН ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖ МЕНТ  34 
5.3 ЭРДСИЙН БУС ХАЯГДАЛ, АЮУЛТАЙ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖ МЕНТ  34 
5.4 АГААРЫН ЧА НА Р 36 

5.4.1 Орчны агаарын чанар  36 
5.4.2 ТШХО байгууламжийн тоосонцрын хяналт  36 
5.4.3 Яндангийн утааны чанар  38 
5.4.4 Хүлэмжийн хийн бүртгэл, эрчим хүчний үр ашиг  41 
5.4.5 Зөвлөмж 41 

5.5 ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИ ЧИ РХИЙЛЭЛ 42 
5.6 ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ, АВАХ АРГА  ХЭМЖ ЭЭ 42 
5.7 ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖ МЕНТ 42 
5.8 БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖ МЕНТ  43 

5.8.1 Ховор ургамлын засаж сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ховор ургамалд, 

ялангуяа Грубовын хөөндийд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт  44 
5.8.2 Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлт 45 
5.8.3 Бэлчээрийн хяналт -шинжилгээ 46 
5.8.4 Тогтвортой ноолуур төсөл 47 
5.8.5 Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын төсөл  47 
5.8.6 Экосистемийн үйлчилгээ  47 



“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСӨЛ 

БОНХЗ-ийн хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээний тайлан – 

Баримт бичигт суурилсан аудит – 2020 оны 12-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар P0014282-5-H1 Хувилбар 0 – 2021 оны 1-р сар  2-р хуудас 

General Business / Affaires générales 

5.8.7 Төмөр замын хашаа буулгах:  48 
5.8.8 Биологийн олон янз байдлын үндсэн хяналт -шинжилгээний хөтөлбөрийг 

БОЯБХШҮХ-өөр дамжуулан хэрэгжүүлэх нь 49 
5.8.9 Зөвлөмж 50 

6 НИЙГЭМ  51 
6.1 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, АЖ ЛЫН НӨХЦӨЛ  51 

6.1.1 Хүний нөөц бүрдүүлэлт, ажиллах хүч 51 
6.1.2 Ажилчдын харилцааны менежмент 52 
6.1.3 Ажилчдын сууц 53 

6.2 НҮҮЛГЭН ШИЛЖ ҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ, А МЬЖИРГАА САЙЖ РУУЛАХ  53 
6.2.1 Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчид  54 
6.2.2 Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах  55 
6.2.3 Эмзэг бүлгийн иргэд 55 

6.3 ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД ТАЙ ХАМТРА Н АЖИЛЛАХ 55 
6.3.1 Орон нутгийн иргэдийн оролцоо  55 
6.3.2 Мэдээлэл ил тод болгох 56 
6.3.3 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол  56 
6.3.4 Гурван талт зөвлөл 56 
6.3.5 Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт -шинжилгээ 57 

6.4 БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 57 
6.4.1 Хамтын ажиллагааны гэрээ (ХАГ) 57 
6.4.2 Шилжилт хөдөлгөөн  58 

6.5 ОРОН НУТГИЙН И РГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД  58 
6.6 ОРОН НУТГИЙН И РГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 59 

7 АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, КОВИД-19 ЦАР ТАХЛААС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 60 
8 СОЁЛЫН ӨВ 62 

 



“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСӨЛ 

БОНХЗ-ийн хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээний тайлан – 
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General Business / Affaires générales 

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ 

3.1 дугаар хүснэгт: БОНХЗ-ийн тогтоосон зөрчлийн статус 25 
4.1дүгээр хүснэгт: БОНХЗ-ийн сүүлийн аудитаас хойших   төслийн өөрчлөлтийн мэдэгдлийн  төлөв 

байдал 26 
5.1-р хүснэгт: Сар тутмын гар төхөөрөмж ашиглан хэмжсэн ТШХО дахь тоосны хяналтын үр дүн (мг/м3)

 37 
5.2-р хүснэгт :Шинэ ТХЦ-ТШХО 5-р станцын мэдээллээс авсан ТШХО дахь тоосны хяналтын үр дүн 

(мг/м3) 38 
5.3-р хүснэгт: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний ГҮҮ-ийн дагуух Төслийн гүйцэтгэл, 2020 оны эхний 

10 сар (хаалтанд 2019 оны нийт үзүүлэлтийг оруулсан)  43 

 

 

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ 

5.1 дүгээр зураг: ХС-ийн шүүрлийн байршил 31 
5.2 дугаар зураг: Шүүрлийн ус хуримтлуулсан байдал  32 
5.3-р зураг: ТШХО-ын  байгууламжийн зүүн урд байгуулсан агаарын чанарын хяналтын шинэ станц  37 
5.4-р зураг: ДТС-ийн яндангаас ялгарч буй тоосонцрын дээжийн үр дүн 39 
5.5-р зураг:  ДТС-ийн яндангаас ялгарч буй азотын ислийн дээжийн үр дүн  39 
5.6-р зураг:  ДТС-ийн яндангаас ялгарч буй хүхрийн давхар ислийн дээжийн үр дүн  40 
5.7-р зураг: ДТС-ын яндангийн утааны дундаж үзүүлэлтийн тухай ОТ-н дотоод шинжилгээ, 2019-2020

 41 
5.8-р зураг: НУҮТ-д ургамал үржүүлж буй байдал  45 
2.1-р зураг: СпийкАут-д бүртгэгдсэн ажилчдын санал гомдол (2020 оны эхний 10 сарын байдлаар) (Эх 

сурвалж: ОТ, 2020 оны 11-р сар) ОТ, 2020 оны 9-р сар) 53 
2.2-р зураг: НШҮАТ-ний малчин өрхүүдийн Амьжиргаа сэргээх хөтөлбөрт хамрагдсан байдал, 2020 

оны 11-р сар (Эх сурвалж: ОТ, 2020 оны 11-р сар) 54 
2.3-р зураг: Шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн зорилт, бодит гүйцэтгэл, 2020 (Эх сурвалж: ОТ 

ОНХНХ, 2020 оны 12-р сар)  58 
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БОНХЗ-ийн хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээний тайлан – 
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Баримт бичгийн дугаар P0014282-5-H1 Хувилбар 0 – 2021 оны 1-р сар  4-р хуудас 

General Business / Affaires générales 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

АЯХХМТ Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

БОНЖТ Байгаль орчин, нийгмийн жилийн тайлан 

АЧХШТ Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

БОЯБҮАТ Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОЯБМҮХ Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөр 

БОЯБМТ Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

БТБМТ Бизнесийн тогтвортой байдлын менежментийн төлөвлөгөө 

ХАГ Хамтын ажиллагааны гэрээ 

ХУЗСҮАТ Ховор ургамал засаж сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

ХДХЗО Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх омбудсман 

БОЯБҮХШ Биологийн олон янз байдлын үндсэн хяналт шинжилгээ  

НТГХ Нөхөн төлбөрийн гомдлын хороо 

ХСХШС Хүлэмжийн хийн байнгын хяналт шинжилгээний систем  

ГЕЗ Гүйцэтгэх ерөнхий захирал  

СӨ Соёлын өв  

СӨМТ Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө 

СӨМТ Соёлын өвийн менежментийн тогтолцоо 

ДТС Дулаан төв станц 

ОНИЭМАААБМТ 
Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын 

менежментийн төлөвлөгөө 

ИХТ Иргэдийн хөгжлийн төв  

ТБХО Том бутлагдсан хүдрийн овоолго  

ОНХНХ Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлага 

ОНХНХМС Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын менежментийн систем 

ХДС Хөгжлийг дэмжих сан 

ЕСБХБ Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 

ЭЗА Экспортын зээлийн агентлагууд 

КЭХБ Канадын экспортын хөгжлийн байгууллага  

ЭСДК Экспортын санхүү, даатгалын корпорац 

ОБҮББААХТ Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 

ОБҮААХТ Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөө 

ОБҮААХЖ  Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний журам  

ГОХҮБ Гэнэтийн осолд хариу үзүүлэх баг 

БОНҮАТ Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

БОННҮ Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ 

ЭҮХШҮТ Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө 

БОНМТ Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө 

ГХ Гүний хоолой 

ХХЯ Хүлэмжийн хийн ялгарал 

СОУТТ Салбарын олон улсын тэргүүн туршлага 

ӨАСТ Өрхийн амьжиргаа сайжруулах төлөвлөгөө 

ХН Хүний нөөц 

ЭМААБО Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин 

ЭМААБООН Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг 

ЭМААБООН МС 
Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн 

менежментийн систем 
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General Business / Affaires générales 

ЭМААБОАБОН Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй байдал, орон нутаг 

ХөОГ Хөрөнгө оруулалтын гэрээ 

БОНХЗ Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх  

ОУХК Олон улсын санхүүгийн корпорац 

ХАШИХМТ Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө 

ХДБТЦ Хаягдал дахин боловсруулах түр цэг 

ХХМТ Ханбогдын хаягдлын менежментийн төв  

ГҮҮ Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт  

ГХХНСМТ Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө 

ГХЗ Газар хөндөх зөвшөөрөл 

АХМТ Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөө 

ОТБГА Олон талын баталгаа гаргагч агентлаг 

УТЗТ Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай 

ӨУ Өөрчлөлтийн удирдлага 

ШУТИС Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль 

ЭХМТ Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө 

ЦХХ Цэвэр хор хохиролгүй 

ӨМ Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

ЦЭН Цэвэр эерэг нөлөөлөл 

НУҮТ Нутгийн ургамал үржүүлгийн төв  

ДЧЧМТ Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн төлөвлөгөө 

ҮАМТ Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө 

ОТ Оюу толгой 

ОТ - 

Гашуунсухайт 
Оюу толгой – Гашуунсухайт  

ОТ - ХБ Оюу толгой – Ханбогд 

ХҮЧ Хүчил үүсгэх чадвартай 

ОТБОХШ Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны хяналт шинжилгээ  

БАСМТ Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө 

ГШ Гүйцэтгэлийн шаардлага 

ГС Гүйцэтгэлийн стандарт  

ЭХЭҮЗГ Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээ  

НШҮАТ Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

РТ Рио Тинто 

СЧБ Стандарт чартеред банк 

(ТНТ) Тогтвортой ноолуур төсөл 

ОТХАТ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

АД Ажлын даалгавар 

ТӨЦС Төрийн өмчит цахилгаан станц 

УХБНХ Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ  

ТМТ Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө 

ГТЗ Гурван талт зөвлөл 

т/хон тонн/хоног 

ХС Хаягдлын сан 

ҮЭ Үйлдвэрчний эвлэл 

ГУ Гүний уурхай 

АНУ ЭИБ АНУ-ын экспорт импортын банк 
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ҮАСДК Үйл ажиллагааны сайн дурын кодекс 

ЗАХН Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг 

ХМТ Хаягдлын менежментийн төв  

УХШТ Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 

ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго 

УНМТ Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөө 

ЗАСХТ Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв  
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ 

Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхийн (БОНХЗ) 2020 оны 12-р сард баримт бичигт тулгуурлан 

гүйцэтгэсэн аудитын ажлын үр дүнг энэ тайланд дэлгэрэнгүй өгүүлнэ. Энэ удаагийн аудитыг уурхайн талбайд 

хийх төлөвлөгөөтэй байсан боловч КОВИД-19 цар тахлын хязгаарлалтын улмаас хамрах хүрээг нь өөрчилж, 

2020 оны 5-р сарын аудитаар тогтоосон гол эрсдэлтэй чиглэлүүдэд төвлөрч нягтлан шалгалаа. БОНХЗ -ийн 

ОТ төсөлтэй холбоотой олон жилийн аудитын түүх, төслийн үүрэг амлалт болон ерөнхийдөө сайн 

үзүүлэлттэй байгаа гүйцэтгэлд үндэслэж гол эрсдэлтэй чиглэлүүдийг тодорхойлсон ба эдгээр эрсдэлтэй 

чиглэлүүдийг анхаарах шинэчилсэн мэдээллийг тус тайланд орууллаа. Шинэчлэхийн зэрэгцээ Байгаль 

орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгасан Төслийн үүрэг амлалт, Гүйцэтгэлийн үндсэн 

үзүүлэлтийг үргэлжлүүлэн тайлагнах зорилгоор өмнөх “бүрэн” хэмжээний аудитын мэдээллийг энэ тайланд 

мөн хадгалсан болно. Мэдээллийн өрөөнд байрлуулсан баримт бичиг, 2020 оны 12-р сарын 7-11-ний 

өдрүүдэд уурхайн талбай болон УБ хотын оффисын ажилтнуудтай хийсэн теле хурлаас шинэ мэдээлэл 

авсан.  

ОТ уурхайгаас баруун хойш 135 км-т, Ухаа худаг нүүрсний уурхайн (Таван толгойн цахилгаан станц БОННҮ, 

2019 оны 12-р сар) ойролцоо барихаар төлөвлөж буй нүүрсээр ажиллах  дулааны цахилгаан станцын 

БОННҮ-ний баримт бичгийг ОТ ХХК 2019 оны сүүлээр ирүүлсэн. Тус цахилгаан станцыг ОТ ХХК -ийн Монгол 

улсын Засгийн газар (МУЗГ)-тай байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд барихаар тусгасан 

байдаг. Таван толгойн цахилгаан станцыг (ТТЦС) анх ОТ ХХК-иар удирдуулан бариулна гэж төлөвлөж 

байсан боловч 2020 оны 4-р сард МУЗГ цахилгаан станцыг ОТ-оор удирдуулан бариулах асуудлыг 

дэмжихгүй хэмээн шийдвэр гаргасан. Үүний оронд төрийн санхүүжилттэй буюу төрийн өмчит цахилгаан 

станц (ТӨЦС) барих талаар ярьж төлөвлөж байгаа. Энэ тайлангаар ОТ уурхайн одоогийн үйл ажиллагаанд 

төвлөрөх ба ирээдүйд баригдах цахилгаан станцын талаар өөр баримт бичигт авч үзнэ.  

Ерөнхийдөө энэ удаагийн аудитын хүрээнд ОТ төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчин, нийгэм, 

эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны баримт бичиг/тоо мэдээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх, БОНХЗ сүүлд уурхайн 

талбайд ажилласнаас хойш Төслийн зүгээс мэдээлсэн аливаа нөлөөлөл/осол зөрчлийг тодруулах, мөн 

нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээг удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж буй эсэхийг 

үнэлэх зорилго агуулсан. Эрсдэлд суурилсан үнэлгээнд Зөвлөхийн зүгээс төсөл дээр хийсэн олон жилийн 

аудитын түүх, БОННҮ, Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөөний үүрэг, шаардлагын дагуу 

бууруулсан зөрчлийн талаар тусгасан. 

2020 оны 10-р сард ОТ ХХК “Хариуцлагатай зэс үйлдвэрлэгч” батламжаар шагнуулсан. Уг батламж нь зэсийн 

салбарт гарсан шинэ шагнал юм. “Хариуцлагатай зэс үйлдвэрлэгч” батламжийг зэс олборлох салбарын 

үйлдвэрлэгч, худалдан авагч, ТББ-уудын төлөөлөл бүхий бие даасан байгууллагаас олгодог. Эрүүл мэнд, 

нийгэм, компанийн засаглал гэсэн 30 гаруй шалгуураар нарийвчилсан үнэлгээ хийсний үндсэн дээр уг 

батламжийг олгосон. Түүнчлэн 2020 оны “Рио тинто” группийн Гүйцэт гэх захирлын нэрэмжит “Тэргүүн 

санаачлагч” шагналыг ОТ ХХК Зэс, очир эрдэнийн группээс шалгарч хүртсэн. Тус компани хөдөлмөр их 

шаарддаг хээрийн хяналт -шинжилгээний ажлыг цахим аргаар явуулж илүү үр дүнтэй болгох санаачилга 

дэвшүүлэн хэрэгжүүлж шалгарсан юм.  

Энэ удаагийн үнэлгээгээр нийт гурван зөрчил илрүүлсэн бөгөөд эдгээр нь агаарын чанар, цэвэршүүлсэн 

бохир усны чанар, орон нутгийн иргэдийн удаа дараагийн гомдлыг шуурхай  барагдуулахтай холбоотой I 

ангиллын гурван зөрчил, үл нийцэл байна. Биологийн олон янз байдалтай холбоотой II ангиллын нэг үл 

нийцлийгхаасан ба тус тайланд тодорхой өгүүлнэ.  

Энэ удаагийн баримт бичгийн үнэлгээгээр ажиглагдсан гол зүйлсийг доор дэлгэрэнгүй өгүүллээ.  

Ус, хаягдал усны менежмент 

2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар жилийн нийт хур тунадас дунджаас  хамаагүй өндөр буюу ОТ-н цаг уурын 

станцад бүртгэснээр 122.4 мм байгаа нь уурхай орчмын олон жилийн дунджаас (~110 мм/жил) ч өндөр байна. 

2019 онд уурхайн талбай орчимд хур тунадас бага буюу 71 мм байсан нь 10 жилийн хугацаанд бүртгэгдсэн 

хамгийн бага хэмжээ юм. 2020 оны эхний хагаст түр зуурын гантай байсан боловч 7-8 дугаар сард нэлээн их 

бороо орсон ба борооны улмаас уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дахь Ундай гол 6 удаа үерлэсэн.  2019 

онд Ундай гол үерлээгүй, харин 2018 онд 15 удаа үерлэсэн (уурхай орчмын нийт хур тунадасны хэмжээ 217 

мм буюу дунджаас хоёр дахин их байсан байна.) 

Ундай голын голдирлыг төлөвлөсөн ёсоор өөрчилсөн ба 2018, 2020 онд орсон хур тунадас тус сайрын 

аллювийн, бүс нутгийн задгай булаг шандыг нэлээд хэмжээгээр тэжээсэн. Ундай голын бага гүнтэй 

аллювийн хурдас дахь хяналт -шинжилгээний үндсэн цэгүүд өмнөд далангаас урагш ойролцоогоор 400 м 

зайд байрладаг (OTMB11-45, OTMB11-52/53). Барилгын ажлын дараах хяналт -шинжилгээний тоон мэдээлэл 

усны түвшин ерөнхийдөө нэмэгдэх хандлагатайг харуулж байна. Усны  түвшний ерөнхий үзүүлэлтүүд 2013 
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оны Ундай голын голдирол өөрчлөх ажлын өмнөх үеийнхээс бага зэрэг нэмэгдсэн байгаа нь уурхайн тусгай 

зөвшөөрлийн талбайн газар доорх усны хэмжээ нэмэгдсэнийг илтгэнэ. Энэ нь голын голдирол өөрчлөх  

шугам ил уурхайн ойролцоох Ундай голын ай савыг хөндлөн гарсан хагарлуудыг тойрон гарч байгаатай 
холбоотой байх магадлалтай юм. Эдгээр хөндлөн хагарлууд өмнө нь Ундай голын ай савын аллювийн 

давхаргаас шүүрэл үүсгэдэг байсан.  

Ундай голын голдирол өөрчилсний эцсийн үр дүнг голын хяналт-шинжилгээний цэгүүдээс авсан гүний усны 

мэдээлэл, ОТ уурхайн талбайгаас доош байрлах булаг шандын (Хөх хад, Будагт, Буурал, Мааньт) ундарга, 

гарцын удаан хугацааны хяналтад тулгуурлан үнэлнэ. Хамгийн их өртөх магадлалтай рецептор болох Будагт 

булаг Хүрэн толгойн голын цутгалаас дээш орших тул хур тунадсыг эс тооцвол ямар нэг гадаргын усаар 

сэлбэгддэггүй. Будагт булгийн талбай 2020 оны турш нэлээн том байсан ба мөн оны 3-р улиралд орсон хур 

тунадасны дараа бүр их томорсон.  

Түүний доор орших харьцангуй жижиг Хөх хад булаг жилийн ихэнх хугацаанд бараг хуурай байдаг ба 2018, 

2020 оны үерийн дараа устай болсон. Мөн Буурал, Мааньт булгууд нэлээн устай болсон. Мааньт булаг 2020 

оны 3-р улирлын борооноос өмнө буюу 2-р улиралд түр хугацаанд хуурай байсан. Түүнээс хойш Мааньт  

булгийн талбайн хэмжээ 400 м2 гаруй болж, гүн нь 2 м болсон.  

ОТ компани 2020 оны 1-11 дүгээр сард Гүний хоолойн уст давхаргаас 13.5 сая м3 ус татсан ба дараагийн 

аудитаар бүтэн жилийн үзүүлэлтээр шинэчлэн гаргана. Компани 700 л/с (60,480 м 3/хоног) үйлдвэрлэлийн ус 

ашиглах зорилт тавьдаг. Ил уурхайн үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш төслийн усны хэрэглээ энэ зорилтоос  

бага буюу 2019 оны дунджаар 502.1 л/с байгаа нь зорилтот хэмжээний 71.7% (WR-KPI-02) юм. 2020 оны 

дунджаар усны хэрэглээ 470 л/с байна.  

Төслийн ус дахин ашиглалтын хувь 2019 онд 87.1% байсан. Энэ нь 2018, 2017 оны 87.7%, 86.1% -ийн дахин 

ашиглалтын түвшинтэй ойролцоо байна. Эдгээр хувь нь гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн нэг болгож  

оруулсан (WR-KPI-03) ус дахин ашиглах шалгуурын хамгийн бага шаардлага болох 80%-ийн босгоос дээш 

үр дүнг харуулж байна. 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар ус дахин ашиглалтын хэмжээ 87.6% байна. 

2019 онд нэг тонн хүдэр боловсруулахад 392 л ус хэрэглэсэн амжилт гаргажээ. Энэ нь нэг тонн хүдрийг 547 

л усаар боловсруулах (WR-KPI -04) зорилтоос бага байгаа бөгөөд дэлхийн дундаж хэрэглээний түвшин 

болох 1,220 л/тонн хүдрийн гуравны нэгээс ч бага байна. Усны үр ашигтай ашиглалтыг нэмэгдүүлэх 
ажлуудын үр дүнг тогтмол үнэлдэг ба үүнд технологийн усан сангийн ууршилт багасгах, газрын гүнд хийгдэх 

ажлуудад усны хэрэглээг хязгаарлах арга хэмжээнүүд багтдаг. 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар нэг тонн 

хүдэр боловсруулахад 370 орчим литр ус хэрэглэсэн байна. 

Өргөтгөсөн төв Хаанзаа болон Манлай 1 бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал Төслийн хаягдал усны 

стандартын чанарт нийцэж байгаа. Сүүлийн аудитаас хойш стандартын хэмжээ хэтрүүлсэн тохиолдол 

гараагүй хэдий ч Манлай 2 БУЦБ-ийн цэвэршүүлсэн усны нийт фосфорын түвшин 2020 онд хийсэн сар 

бүрийн дээжлэлтээр Төслийн стандартаас (1.5 ppm) 2 болон 5 ppm-ээр 4 удаа давсан. Үүний шалтгаан нь 

фосфорын түвшин бууруулах зорилгоор БУЦБ-д хийдэг хөнгөн цагаан суурьтай бодис дутагдалтай 
байсантай холбоотой. Материалын хомсдол нь худалдан авах ажиллагааны явц, уурхайн талбайд химийн 

бодис нэвтрүүлэх дотоод зөвшөөрлийн үйл явцаас шалтгаалсан. БУЦБ-ийн хөнгөн цагаан суурьтай бодисын 

цаашдын хангамжийн талаар үйл ажиллагааны багтай санал солилцсон.  

Эрдсийн хаягдлын менежмент 

2019 оны хуанлийн жилд нийт 100.3 сая тонн материал олборлосны 40.1 сая тонн нь хүдэр, 59.3 сая тонн нь 

хаягдал чулуулаг байсан. Хаягдал чулуулгийг ил уурхайн ойр байрлах хаягдал чулуулгийн овоолго руу зөөж 

эсвэл Хаягдлын сан (ХС) барьж байгуулахад ашигладаг. Хаягдал чулуулгийн ихэнхийг (~36 сая тонн) ХС-

ийн далан байгуулахад ашигласан ба үлдэгдэл ~23 сая тонныг урт хугацаанд ашиглах хаягдал чулуулгийн 

овоолгод буулгасан.  Нийт 59.3 сая тонн хаягдал чулуулгийн 18.9 сая тонн орчим нь хүчил үүсгэх боломжтой 

(ХҮБ) гэж ангилагдсан ба үүнээс ~8 сая тонныг ХС барьж байгуулахад ашигласан бол үлдсэнийг нь нийт 

хүхэр, нийт нүүрстөрөгч, хүчил саармагжуулах потенциалыг харгалзан үздэг материал ангилан ялгах  

шалгуурын дагуу хаягдал чулуулгийн талбайд байрлуулсан. Эрдсийн хог хаягдлыг Эрдсийн хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөөний ЭХХ05, ЭХХ06, ЭХХ13 хэсэг, Овоолгын менежментийн төлөвлөгөөний дагуу 

ангилан зохицуулж байна. Энэхүү төлөвлөгөөг хүчил үл үүсгэх (ХҮҮ) ангиллын шалгуурт өөрчлөлт  

оруулахаар шинэчилж байгаа. 

“Голдэр Ассошиэтс” компани ХС-ийн зураг төслийн инженерийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Тус компани ХС-

ийн байгуулалт, хаягдлын ажлын явц хянах, зураг төслийн шаардлага хангаж байгаа эсэхийг 

баталгаажуулах ажлууд гүйцэтгэж байна. 2019 онд ХС-д анх төлөвлөснөөс 2 мянган тонноор бага материал 

байрлуулсан ба үүнийг 2020 оны зураг төсөл, барьж байгуулах ажлаар шийдвэрлэнэ. 2019 онд ХС-ийн зураг 

төсөлд өөрчлөлт оруулаагүй. Хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгийг ХС-д байрлуулахдаа хүчил үл үүсгэх 
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бүсийг хүчил үүсгэх материалаас тусдаа байлгах зохицуулалт хийдэг. ХҮҮ хаягдал чулуулгийг ХС-ийн 

хаягдал чулуулгийн шүүрэл цуглуулах бүс байгуулахад ашигладаг.   
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Эрдсийн бус хаягдал/Аюултай хаягдлын менежмент  

Ашиглалтын явцад гарсан хог хаягдлын менежментийг Төсөл бие даан гүйцэтгэдэг. УТЗТ-н зүүн талд 

байрлах байнгын ажиллагаатай Хаягдлын менежментийн төвийг “Ханбогд хаягдлын менежментийн төв” ХХК 

гэрээний дагуу ажиллуулж байгаа. Тус компани хаягдал тос, гал т огооны хаягдал тос, хаягдал төмөр, цаас, 

кабель зэрэг дахин боловсруулах боломжтой материалын эцсийн устгал зохицуулах ажлыг орон нутгийн 

дахин боловсруулалт/дахин ашиглалтын 11 туслан гүйцэтгэгч компаниар гүйцэтгүүлдэг. ОТ компани 

Хаягдлын менежментийн төвийн (ХМТ) хашааг 2 метрээс 4 метр болгон өндөрлөж хог хаягдал салхинд 

хийсэж УТЗТ-гаас гадагшлах эрсдэлийг бууруулсан.  

ОТ ХХК дахин боловсруулах боломжгүй хог хаягдал багасгах, боломжтой бол дахин ашиглах, эргүүлж 

ашиглагдахгүй материалыг хог хаягдлын цэгт хаялгүй дахин боловсруулах хаягдлын менежментийн 

шаталсан систем хэрэгжүүлдэг. Ж ижиг дугуй, мод гэх мэт дахин ашиглагдах зүйлсийг орон нутгийн  иргэдэд 

өгөхөөс гадна компанитай байгуулсан Санамж бичгийн дагуу Ханбогд сумын Улаан загалмайн нийгэмлэгт 

хүргүүлдэг.  

Одоогоор үндсэн хогийн цэгийн хаягдлыг Хаягдлын 2-р санд хаяж байгаа ба 2020 оны эхний 10 сарын 

байдлаар уг хаягдлын санд 5,528 тонн хог хаягдал байгаа нь нийт хүчин чадлынх нь 28 орчим хувь юм. ОТ 

ХХК-ийн Байгаль орчны баг кемпийн хоол хүнсний органик хаягдлаар бордоо хийх үйлдвэр байгуулж, 2019 

онд уг үйлдвэрийн менежментийг Дэд бүтцийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн. Бордооны үйлдвэр одоогоор нийт 

5,950 м3 бордоо агуулах хүчин чадалтай 9 овоолготой ба өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд 1,580 м3 хоол хүнсний 

хаягдлаар бордоо хийсэн байна.  

ОТ ХХК Монгол улсын аюултай хог хаягдал хадгалах шаардлага (ЗГ-ын 2018 оны 118-р тогтоол) болон олон 

улсын сайн туршлага, стандартын дагуу зураг төслийг нь боловсруулсан аюултай хог хаягдлын санг ХМТ 

дотор барьж дуусгалаа. Тус байгууламж нь Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол улсад анхны аюултай хог 

хаягдал булах зөвшөөрөгдсөн цэг болсон. Энэ нь уурхайн талбайд хуримтлагдсан аюултай хог хаягдлын 

асуудал шийдвэрлэх томоохон  амжилт юм.  Уурхайн талбайд 2007 оноос хойш нийт 443 тонн аюултай хог 

хаягдал хуримтлагдсаныг өмнөх тайланд дурдсан ба ШУА -ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн 

лабораторийн шинжилгээний дагуу уг тоо 375 тонн болж буурсан байна. ОТ ХХК БОЯ-наас аюултай хог 

хаягдал хаях албан ёсны зөвшөөрөл авахаар ажиллаж байна. Зөвшөөрөл авах хүртэл ХМТ-ийн аюултай хог 

хаягдлын санд хог хаягдал хаяхгүй ба 2021 онд багтаан уг зөвшөөрлийг авна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна.  

Төслийн холбогдох ГҮҮ-үүдийг 2019 оны байгаль орчин, нийгмийн жилийн тайланд (БОНЖ Т) тусгасан ба 

аюултай хог хаягдалтай холбоотой зөрчил бүртгэгдээгүй. 2020 онд 13 удаагийн бодис асгарсан тохиолдол 

бүртгэгдсэн ба тэдгээрийг зохих ёсоор шийдвэрлэсэн. Орон нутгийн иргэдээс эрдсийн бус хог хаягдлын 

удирдлагатай холбоотой санал гомдол ирээгүй.  

Агаарын чанар 

Агаарын чанарын менежментийн төлөвлөгөө (AЧМТ)-ний 1-р хавсралтад зааснаар өнгөрсөн 12 сарын 

хугацаанд орчны агаарын чанарын стандарт зөрчсөн 5 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эдгээр зөрчил бүгд 

тоосонцор (PM2.5, PM10)-той холбоотой байсан ба 2019 оны намар, 2020 оны хав рын улирлын салхи шуурга 

ихтэй үед бүртгэгдсэн байна. Стандартаас хэтэрсэн уг үзүүлэлттэй холбоотойгоор орчны агаарын хяналт -

шинжилгээний станцын мэдээллийг шүүж үзэхэд адилхан хэмжилтүүдээр станц орчимд УТЗТ-н баруун хойд 

хэсэг хүртэлх хэсгийн тоосонцрын агууламж нэмэгдэж 32 микрограмм/м3 хүрсэн байна. Орчны агаарын 

хяналт-шинжилгээнд хийн үзүүлэлтүүд хэтэрсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

2019 оны 1-р улирлаас хойших хяналт -шинжилгээний үр дүнгээс харахад тоосны хаалт суурилуулж, тоос 

дарах хөөс ашиглаж эхэлснээс хойш баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулах орчим дахь тоосонцрын 

хэмжээ нэлээд хэмжээгээр буурсан байна. 2020 оны 7-р сараас хойших БҮХА-5 орчмын агаарын чанарын 

хяналтын эхний мэдээнээс үзэхэд орчны агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл хязгаарлагдмал байна. 

Ялангуяа, PM10 -ын агуулга ~ 4 микрограмм/м3-аас ~15 микрограмм/м3 болж өссөн хэдий ч энэ нь Төслийн 

стандартаас (50 микрограмм/м3) доогуур байна. Хяналтын мэдээгээр PM10-ын агуулга 5 сарын хугацаанд 

Төслийн стандартаас хоёрхон өдөр хэтэрсэн ба их салхитай өдрүүд байжээ.  PM2.5 тоосонцрын дундаж  

агуулга 5-аас 7 микрограмм/м3 болж өссөн ба мөн л Төслийн стандартаас (50 микрограмм/м3) доогуур байна .  

Хяналтын мэдээнээс харахад орчны агаарын чанарт зарим нөлөөлөл ажиглагдаж байгаа хэдий ч Төслийн 

стандартыг хэтрэхэд ойрхон байгаа БҮХАорчимд нөлөөлөл байхгүй байна.  

Дулааны төв станцын (ДТС) яндангаас гарах утааны чанарын хяналт -шинжилгээний асуудлыг шийдвэрлэх  

зорилгоор 2019 оны 3-р улиралд Утааны тогтмол хяналт -шинжилгээний систем (УТХШС) суурилуулсан. Уг 

системийг ДТС-ын яндангийн утаа гадагшилдаг хэсэг болох 30 метрийн өндөрт суурилуулсан. 2016-015 

дугаартай батлагдсан Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн (ӨМ) дагуу ДТС-ын зуухны утааны чанарын хяналтыг 

утааны ачаалал нэрлэсэн хүчин чадлын 70%-иас дээш байх тохиолдолд хийх ёстой. 
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Тоосонцор/үнс, азотын ислийн талаарх тоон мэдээгээр бага зэргийн хэтрэлт гарсныг эс тооцвол 2016-015 

ӨМ-д тодорхойлсон төслийн стандарттай нийцэж байна. Харин хүхрийн давхар ислийн дундаж агуулга 378.6 

мг/м3 байгаа нь Төслийн стандарттай (400 мг/м3) ойролцоо боловч хэтрээгүй байна. Энэ нь өвлийн улиралд 
шилжих үед утааны системээс авсан анхны багц мэдээ хэдий ч ерөнхийдөө ДТС-аас ялгаруулж буй хүхрийн 

давхар ислийн агуулга Төслийн стандартыг хангадаггүй гэсэн тайлбарыг БОНХЗ -ийн зүгээс өгч байна. 

Өнгөрсөн хугацааны тоон мэдээнд тохиолдлын хэмжилтийн давтамж, 70%-иас доош ачаалалтай үеийн 

хэмжилтийн бүртгэл, шохойн чулууны нийлүүлэлтийн сүлжээнд асуудал гарсан үе зэрэг ноцтой асуудлууд 

байгааг хүлээн зөвшөөрч байна. Хүхрийн давхар ислийн агуулга Төслийн стандарттай (400 мг/м3) маш ойр 

байгаа одоогийн тоон мэдээг (378.6 мг/м3) үндэслэн БОНХЗ үүнийг I ангиллын үл нийцэл  гэж үзэж байна. 

Уурхайн талбайд хийнэ гэж тооцоолж байгаа дараагийн аудитаар БОНХЗ болон Зээлдүүлэгчид ОТ ХХК -тай 

холбогдож шинжилгээнээс ямар өгөгдөл хасах талаарх шалгуурыг албажуулах санал тавьж байна.   

Ингэснээр Төслийн одоогийн стандартыг тогтоосон 2016-015 ӨМ-ийг шинэчлэх боломжтой болно.  

Онцгой нөхцөлийн бэлэн байдал, арга хэмжээ 

Онцгой нөхцөлийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээтэй холбоотой өндөр эрсдэлтэй зүйл байхгүй ба энэ 

хэсгийг дараагийн уурхайн талбайд гүйцэтгэх аудитын тайланд шинэчлэн оруулна.  

Тээврийн менежмент  

2019 онд нийт 1,207 цуваа 765,000 тонн баяжмал Хятад улс руу тээвэрлэжээ. 2020 оны эхний 10 сарын 

байдлаар 1,014 цуваа тээвэрлэлт хийсэн байна.  КОВИД -19 цар тахлын нөлөөгөөр Хятадын талд жолооч 

хонож болохгүй гэсэн бодлого гарснаар тээвэрлэлт нэлээд хүндрэлтэй байна. Ганцмод боомтоор нэвтрүүлэх 
нүүрсний урсгал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Хятадын Хилийн алба ачаа тээврийн машин/чиргүүл 

нэвтрүүлэх тусгай эгнээ гаргаж өгөх шинэ систем хэрэгжүүлж, ачаалал, түгжрэл багасгах зорилгоор нэг дор 

явах автомашины тоонд хязгаарлалт тавьсан.  

2020 оны эхний 10 сарын байдлаарх Төслийн Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл болон ГҮҮ -ээс 

үзэхэд хурд хэтрүүлсэн (TMP KPI 01) болон мансууруулах бодис, согтууруулах ундааны стандартын (TMP 

KPI 04) зөрчил буурсан байна. Зөрчлийг зайны хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлж, засаж залруулах арга 

хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн байна.  

Дараагийн аудитын тайланд тээвэр зохицуулалтын тухай мэдээллийг бүрэн шинэчилж оруулна.  

Экологийн менежмент, биологийн олон янз байдал  

2018 оны 5-р сард хийсэн аудитын үеэр нээсэн Грубовын хөөндийн III түвшний үл нийцлийг  ОТ ХХК-ийн 

үржүүлгийн арга хөгжүүлэх ажилд гарсан ахиц дэвшлийг харгалзан 2019 оны  5-р сард II түвшний үл нийцлийг  

болгон ангиллыг нь бууруулсан ба тухайн зүйлд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх  боломжтой гэсэн баталгаагүй тул 

БОНХЗ уг зөрчлийг хаасан. 

2020 оны 5-р сард хийсэн аудитын дараа ОТ ХХК Ховор ургамлын засаж сайжруулах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулсан ба 1) бүртгэл, эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт, 2) судалгаа, талбайн туршилт 

бүхий үржүүлгийн төлөвлөлтөөр бүх ховор ургамалд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх арга хэмжээ төлөвлөжээ. 

БОНХЗ уг төлөвлөгөөг хянаж үзсэний үндсэн дээр уг төлөвлөгөө нь гол асуудлуудад хариулт болох төдийгүй 

цаашдын төлөвлөлтийг сайн чиглүүлэх юм байна гэж үзсэн. Гэхдээ БОНХЗ ховор ургамлын зүйлийн үлдсэн 

нөлөөллийн хяналт-шинжилгээг сайтар хийж, шинэ болон нөхөн сэргээсэн талбайд бие даасан ургамлын 

популяц бий болгох компанийн үржүүлэг, нөхөн сэргээлтийн ажлын ахиц дэвшлийг үргэлжлүүлэн хянах 

болно.  

Энэ аудитын хугацаанд шинэ зөрчил, үл нийцэлбүртгэгдээгүй хэдий ч болзошгүй эрсдэлд хариу болох хэд 

хэдэн ажиглах зүйл, зөвлөмж өглөө. 

ГХЗ-ийн нэг зөрчил  гарсан ба газар хөндөхөөс өмнө хариуцсан багт мэдэгдэж зөвшөөрөл авч батлуулаагүй 
байсан. Уг зөрчлийн дагуу компани арга хэмжээ авч, ГХЗ нөхөн авахуулж, хөндсөн 0.177 га талбайд нөхөн 

сэргээлт хийлгүүлж, Геологийн баг болон өрмийн компанийн ажилчдыг сургалтад хамруулсан. Уг талбай 

өмнө нь хөндөгдсөн байсан тул ховор ургамлын төрөл зүйл байсан гэж үзэхгүй байна. БОНХЗ компаниас  

авсан арга хэмжээнд сэтгэл хангалуун байгаа хэдий ч цаашид ийм төрлийн зөрчил дахин гарвал ховор 

ургамал сүйтгэж, эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх шаардлагыг өндөрсгөж магадгүй гэж үзэж байна.  

Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (ЗАХН) бэлчээрийн хяналт-шинжилгээг 4 жил дараалан гүйцэтгэсэн. 

Бэлчээрийн төлөв байдлын үзүүлэлтүүдэд үндэслэн хийх хяналт -шинжилгээ нь бэлчээрийн алдагдлыг 

хангалттай нөхсөн Тогтвортой ноолуур төслийн (ТНТ) ажлын амжилтыг үзүүлэх чухал үүрэгтэй. Хур тунадас 
(гол төлөв хэсэгчлэн ордог), малын тоо толгой, бэлчээрийн менежмент, бэлчээрийн чанар, тоо хэмжээ 

хоорондоо нарийн уялдаа холбоотойг хяналт -шинжилгээний үр дүн харуулсаар байна. Хамгийн гол 



“ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСӨЛ 

БОНХЗ-ийн хууль эрх зүйн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээний тайлан – 

Баримт бичигт суурилсан аудит – 2020 оны 12-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар P0014282-5-H1 Хувилбар 0 – 2021 оны 1-р сар  12-р хуудас 

General Business / Affaires générales 

ажиглагдсан зүйл бол хамгаалалттай талбай болон цөөн малтай айлуудын орчмоор бэлч ээрийн төлөв 

байдал хамгаалалтгүй талбай болон олон малтай айлуудын орчмоос хамаагүй сайн байна. Бусад газраас  

малчид нүүж ирж байгаа нь ТНТ болон нөхөн сэргээлтийн нийт үр дүнд гол асуудал болж байгааг тогтоосон. 
Өөр багийн малчдын шилжилт хөдөлгөөнд хэн хяналт тавих, тэдний бэлчээрийн төлөв байдалд үзүүлэх 

нөлөөллийг тогтмол хянах талаар сумын удирдлагатай хамтран ажиллахыг зөвлөж байна. Хоршооны 

малчдын бэлчээрт бусдын мал бэлчээрлэсэн тохиолдол бүрийг бүртгэх хэрэгтэй.  

Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын ажил КОВИД-19 цар тахлын хязгаарлалтын нөлөөнд өртөж, 

эргүүл хамгаалалт ~30-40% буурсан. Хяналт -шинжилгээний бусад аргаас үзэхэд хулгайн ан нэмж 

бүртгэгдээгүй хэдий ч 2020 оны 5-р сарын аудитын үеэр нэмсэн эргүүл хамгаалалтын тоонд санаа зовж 

байгаа тул КОВИД-19 цар тахлын хязгаарлалт дууссаны дараа БОНХЗ дүйцүүлэн хамгааллын талбайд 

дахин очих төлөвлөгөөтэй байна.  

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт -шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөнд (ЭҮХШҮТ) тусгасан менежмент, 

хяналт-шинжилгээний ажлуудын ихэнх нь биелсэн байна. Ханбогд суманд 3 шинэ гар худаг гаргах, 2 гүний 

худаг засах ажлыг компани санхүүжүүлж, малчид нэмэлт 4,500 га бэлчээр ашиглах боломжтой болжээ. Уг 

ажил малчдын ус, бэлчээрийн асуудлыг сайжруулсан хэдий ч худгуудын орчимд бэлчээрлэх малын тоо  

толгой нэмэгдсэнээр биологийн олон янз байдалд үзүүлж болзошгүй нөлөөлөлд БОНХЗ зарим талаар санаа 

зовж байна. Цаашид бэлчээрийн хяналт -шинжилгээ, дээжлэлтийн талбайг шинэ худгуудын ойр орчинд 

байгуулж, экосистемийн үйлчилгээ сайжруулах ажил бэлчээрийн төлөв байдалд өмнө болон хойно хэр зэрэг 

нөлөөлсөн талаар ойлголттой болохыг БОНХЗ зөвлөж байна. 

Транс-Монголын төмөр зам дагуух 2 хэсгийн торон хашаа буулгах туршилтын ажил амжилттай болж, том 

хөхтөн амьтад хашаагүй хэсгүүдээр дамжин гарч төмөр замын нөгөө талын бэлчээрт  хүрч байна. Камераар 

хийсэн хяналт -шинжилгээ хар сүүлт зээр, хулан шинээр гаргасан гарц, нээлхийгээр гарч, малын 

хөдөлгөөнтэй давхцахгүй байгааг баталгаажуулсан. 2020 оны 5-р сард уг гарцуудыг нээлттэй байлгах  

гэрээний хугацаа дуусаж хаасан ба түр зуур хаах байх гэж найдаж байна. 2020 оны 8-р сард төмөр замын 

удирдлагуудтай хийсэн уулзалт нааштай болсон тул гэрээг сунгаж, нээлхийн уртыг нэмэх байх гэсэн 

хүлээлттэй байна (39 км урттай 3 нээлхий гаргах санал тавьсан). 

2020 онд Биологийн олон янз байдлын үндсэн хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд 

босго үзүүлэлт хэтэрсэн нэг тохиолдол бүртгэгдсэн. Могойч загалайн идэвхтэй үүр 3 жил дараалан 

ажиглагдсангүй. Суурь судалгаанаас хойш уг төрөл зүйлийн үүрний тоо буурсан нь сүүлийн 3 жил удаан 

хугацаанд хуурай байсантай холбоотой байх магадлалтай гэж эрдэмтэд үзэж байна. ОТ компани 2021 онд 

уг төрөл зүйлийн талаар нэмэлт судалгааг Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төвөөр (ЗАСХТ) хийлгүүлэхээр 

үйлчилгээний гэрээ байгуулсан.  

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын нөхцөл 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээний (ХөОГ) хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой гол үүрэг амлалтууд хэрэгжиж, тус 

гэрээнд заасан бизнесийн нэгжүүдийн (ОТ ХХК, гэрээт компаниуд) 90 гаруй хувь нь үндэсний хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн нэгжүүд байна. ОТ ХХК -ийн нийт ажилтны 25% нь Өмнөговь аймгийн иргэд байна. 

Мэргэжлийн болон дээд боловсрол олгох сургалт явуулж ХөОГ-ний бусад үүргийг ч мөн хэрэгжүүлж байна. 

ОТ ХХК бүтцийн өөрчлөлт хийж, Гүний уурхайн төслийн орон тоог нэмэгдүүлж байгаа. 2020 оны 3 -р улиралд 

ил уурхайн үйл ажиллагааны 73 ажилтан цомхотголд орсны 46 нь буцаж өөр ажилд орсон байна. Эдний 5 

нь Өмнөговь аймгийн иргэд байна.  

Улс, орон нутгийн сонгууль, КОВИД-19 цар тахлын хязгаарлалтын улмаас Өмнөговийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 

ажлын хэсэг 6-р сараас хойш хуралдаагүй хэдий ч ажлын хэсгийн хөдөлмөр эрхлэхэд бэлэн байх,  ур чадвар 

хөгжүүлэх хөтөлбөр, гэр бүлийн хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг мэдээлэл сайжруулах 

чиглэлийн ихэнх үйл ажиллагаа хэрэгжиж байна. 

ОТ ХХК 2020 оны 4-р улиралд Ажилчдын судалгаа явуулсан. Судалгааны үр дүнгээр компанийн КОВИД-19 

цар тахлаас хамгаалах арга хэмжээ хамгийн өндөр оноо авсан чиглэлийн нэг байсан ба судалгаанд 

оролцогсдын 86% нь үр дүнтэй байна хэмээн үнэлжээ. 

СпийкАут-аар ажилчдын санал гомдол хүлээж авах ажил үргэлжилсэн. 38 гомдол ирснээс 5 нь нээлттэй, 

шалгаж байгаа.  

Өмнөх аудитаар гарсан хэвийн бус ажлын нөхцөлийн асуудал дээр ОТ ХХК үйлдвэрчний эвлэлтэй (ҮЭ) 

зөвшилцөлд хүрч, Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан харилцан тохирсон шийдлүүдээ  
хэрэгжүүлсэн.  2020 оны 7-р сард хийсэн жилийн уулзалтын дараа ҮЭ-д дотоод өөрчлөлт, удирдлага, 

засаглалын асуудал гарсан бөгөөд хараахан шийдэгдээгүй байна. 

Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор олгох, амьжиргаа сайжруулах 
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Үр дүнгийн үнэлгээгээр тодорхойлсон 11 өрхийг хамруулан Өрхийн амьжиргаа сайжруулах төлөвлөгөө 

(ӨМСТ)-нд заасан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. ОТ ХХК уг төлөвлөгөөнд хамрагдсан 11 өрхөд 

2020 онд Хөгжлийн шийдэл ТББ-ын мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэгээр дамжуулан 78.5 сая төгрөг 
зарцуулжээ. НШҮАТ-ний хэрэгжилтийн аудитын ажлын удирдамжийг боловсруулсан ба Зээлдүүлэгчид, 

Гурван талт  зөвлөлөөр (ГТЗ) хянуулсны дараа гэрээ байгуулна. Аудитыг 2021 оны 2-р улиралд хийх 

хүлээлттэй байна. НШҮАТ-нд хамрагдсан өрхүүдийн амьжиргаа сайжруулах, тогтвортой амьжиргаа дэмжих 

төслүүд дэх оролцоо, хамрагдалт өндөр байна.  

 

Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөөний (БАСМТ) ГҮҮ-ийг судалж үзэхэд  2020 оны 

эхний 10 сарын байдлаар 81 үйлдвэрлэгч өртөг нэмэх санаачилгын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, 27 аж 

ахуйн нэгж заавар баримт бичигтэй болжээ. 

 

Эмзэг өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх ажил үргэлжилж байгаа. Сумын захиргаатай хамтран тодорхойлсон 30 

өрхөд дэмжлэг үзүүлснээс гадна КОВИД -19 цар тахлын нөлөөнд өртсөн 200 өрхөд нэг удаагийн хүнсний 

тусламж үзүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. 
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Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа  

Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын (ОНХНХ) баг өмнөх аудитаас хойш 68 оролцогч талтай 

хамтран 98 уулзалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулжээ.  КОВИД -19 цар тахлын хязгаарлалтын улмаас зарим 

ажлууд хойшилсон хэдий ч талуудын хамтын ажиллагаа, оролцоог хадгалж чадсан гэж БОНХЗ тэмдэглэж 

байна.  

Мэдээлэл түгээх арга хэмжээ явагдаж байгаа төдийгүй ОТ-н түншүүдийн нийгмийн сүлжээн дэх оролцоо 

нэмэгдэн, сонирхогч талуудад мэдээлэл хүргэх ажлыг ихээхэн хөнгөвчилж байна. 

Орон нутгийн иргэдийн гомдлыг ОТХАТ-ний ГҮҮ-ийн шаардлагын дагуу үргэлжлүүлэн хянаж байна. 2020 онд 

орон нутгийн иргэдээс долоон гомдол хүлээн авч, хоёрыг нь III зэргийн эрсдэлтэй (Орон нутгийн ноцтой 

тохиолдол), тавыг нь II зэргийн эрсдэлтэй гэж үнэлсэн. Үүнээс хоёр гомдлыг шийдвэрлэсэн бөгөөд тав нь 

шийдвэрлэх шатанд явж байна. Замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл жолоодсонтой холбоотой III түвшний 

гомдлын мөрөөр авч хэрэгжүүлэх 2 ажил дуусаагүй байна. 

ГТЗ өмнөх аудитаас хойш хоёр удаа хуралдсан ба удирдлага, засаглал бэхжүүлэх ажил үргэлжилж  байна. 

ГТЗ-ийн үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчил удирдах шинэ журмыг гишүүд зөвшөөрөн баталсан.  

Харин мэдээлэл харилцаа болон ГТЗ-д хүсэлт/гомдол гаргах журам боловсруулах ажлыг төлөвлөсөн ба 

төсөл нь арай гараагүй байна.  

Бүс, орон нутгийн хөгжил 

Хамтын ажиллагааны гэрээний 5 жилийн ойг 4-р сард, “Говийн Оюу” ХДС-ийн ойг 9-р сард нийгмийн 

сүлжээгээр тэмдэглэсэн. Энэ хугацаанд “Говийн Оюу” ХДС-аар дамжуулж төрөл бүрийн төсөл хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, 5 жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд 250 төсөл, хөтөлбөрт нийт 27 сая доллар 

зарцуулжээ. Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээг 2021 оны 1-р улиралд гуравдагч 

этгээдээр хийлгүүлэхээр төлөвлөсөн. 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, Худалдан авах ажиллагааны ажлын хэсгүүд хүн амын шилжилт хөдөлгөөн 

удирдах чиглэлээр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар Өмнөговь 

аймгийн иргэдийн ажил эрхлэлт 27% байна. 2020 оны 11-р сарын байдлаар орон нутгаас худалдан авах 

ажиллагааны гүйцэтгэл зорилтоосоо бага зэрэг доогуур буюу 23%-тай байна.  

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй  ажиллагаа  

Өмнөх аудитаас хойш ОТ ХХК КОВИД-19 цар тахлаас хамгаалах чиглэлээр хамтран ажиллаж, хувь нэмэр 

оруулсаар байна. . НҮБ-ын Хүн амын сан, бусад талуудтай хамтран Түншлэгч сумдад түргэвчилсэн 

шинжилгээний төв байгуулах ажлыг зохион байгуулж байна. Б шатны (сэргээх/дасан зохицох) хариу арга 

хэмжээ үргэлжилж, бэлэн мөнгөний болон эд материалын хандив өгсөн. НҮБ-ын Хүн амын сангаар 
дамжуулж улсын хэмжээний бэлэн байдал хангах, сэргээн засах үйл ажиллагаанд зориулж 602,000 

ам.доллар хандивласан. Уг тусламжийг Улаанбаатар хот, Өмнөговь, Дорноговь аймгийн КОВИД -19 өвчний 

оношилгоо, зайн оношилгоо, сургалт, эмчилгээний чадавхыг нэмэгдүүлэх ажлуудад зориулах юм.   

Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа  

2020 оны 3-р улирлын байдлаар Төсөл нийт 20,805,511 хүн цагийн ажил бүртгэсэн байна. Үйл ажиллагааны 

эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын ерөнхий гүйцэтгэлийг хэмжихэд Бүх бэртэл гэмтлийн давтамжийн үзүүлэлт 

(ББГДҮ) ашигладаг. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар компанийн 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох ББГДҮ 0.17 

байгаа нь 200,000 хүн/цаг тутамд 0.21-ээс ихгүй байх уурхайн зорилтот түвшнээс доогуур байгаа юм. Энэ 

статистик үзүүлэлтээр ОТ ХХК Рио тинто групп дотор хамгийн найдвартай ажиллагаатай уурхайн нэг болох  

нь харагдаж байна. 2019, 2020 онуудад амь эрсэдсэн осол гараагүй. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар амь 

нас эрсдэж болзошгүй байсан 1 осол бүртгэгдсэн ба өмнөх оны 6 ослоос буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Одоогоор КОВИД-19 цар тахлын халдвар ажилчдын аюулгүй байдалд учирч болзошгүй хамгийн том эрсдэл 

болоод байна. Төслийн ажилтнууд амьдардаг өрөөнөөсөө аль болох гарахгүй байхыг шаардаж байгаа ба 

ажлын байрыг мөн тодорхой хүрээгээр хязгаарлаж байгаа. Монгол улс цар тахлын дэгдэлтийн эсрэг 

яаралтай арга хэмжээ авсны үрээр бусад орнуудтай харьцуулахад халдвар харьцангуй цөөн байна. 2020 

оны 3-р улирлын байдлаар Монгол улсад халдварын 801 тохиолдол бүртгэгдсэн ба харин уурхайн талбай 

дахь ажилтнуудын дунд халдвар байхгүй. ОТ ХХК 2020 оны 1-р сараас эхлэн КОВИД-19 цар тахлын эсрэг 

бэлтгэл, удирдлагын тал дээр идэвхтэй ажиллаж,  уурхайн талбай болон хотын оффисуудад халдвар 

хамгааллын олон арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Дээр дурдсанчлан халдварын тохиолдол гараагүй тул ОТ-

н уурхайн талбайг “ногоон бүс” гэж үзэж байгаа (өөрөөр хэлбэл, вирусээс ангид байгаа). 

Соёлын өвийн менежмент 
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Соёлын өвийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт соёлын өвтэй холбоотой ямар нэг зөрчил гараагүй. Ж уукан хавцалд 

болсон үйл явдлын дараа Рио тинто групп соёлын өвийн бодлогоо хянаж шинэчилсэн. ОТ компани соёлын 

өвийн эрсдэлийн  дотоод шалгалт хийж, гэрчилгээжүүлэх үйл явцыг хэрэгжүүлсэн. Компанийн тусгай 
зөвшөөрлийн талбайд орших Бор-Овоо дэнжийг соёлын чухал өв гэж тодорхойлон, уурхайн төлөвлөлтийн 

баг уг өвийн талбайн хамгаалалтыг албан ёсоор баталгаажуулах ажлыг хариуцан хийж байна.  Компани 

дотроо гэрчилгээжүүлэх ажлыг цаашид жил бүр хийнэ. 
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1 УДИРТГАЛ 

“Оюу толгой” зэс, алт олборлох төсөл нь (цаашид “Төсөл”, “ОТ Төсөл” гэнэ) Монгол улсын өмнөд говийн бүс 

нутагт Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрт, нийслэл Улаанбаатар хотоос урагш 600 орчим км, Монгол-Хятадын 

хилээс хойш 80 км-т оршдог. Тус ашигт малтмалын ордыг 2001 онд нээж илрүүлсэн бөгөөд зэс, алт, мөнгө, 

бага хэмжээний молибден агуулсан хэд хэдэн бүлэг ордоос бүрддэг. ОТ төс өл ил болон гүний уурхайгаас 

бүрдэх бөгөөд Баяжуулах үйлдвэр өдөрт 100,000 тонн баяжмал боловсруулж, жилд 500,000 гару й тонн 

баяжмал үйлдвэрлэнэ гэж тооцоолж байна.  2013 оны 7-р сараас хэрэглэгч нартаа бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэн 

хүргэж эхэлсэн. 

 2013 оны 9-р сард “Оюу толгой” ХХК (цаашид “Төслийн компани”, “ОТ” гэнэ) өөрийн хэрэгжүүлж буй Оюу  

толгой төслийн (Монгол улс засгийн газар, Рио тинто групп, Туркуойз Хилл Рeсурс компани хоорондын 

стратегийн түншлэл) Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөхөөр (БОНХЗ) Итали улсын Генуя хотод 

байрлах Д'Апполониа ХК (2017 оны 6-р сарын 5-с эхлэн АрАйЭнЭй Консалтинг болсон)-ийг ажиллуулахаар 

гэрээ байгуулсан. 2012 оноос эхлэн Рио тинто групп Төслийн бүх хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдыг 

төлөөлөн Төслийн менежментийг хариуцахаар томилогдсон. 

АрАйЭнЭй Консалтинг компани нь БОНХЗ-ийн хувьд Давуу эрхтэй зээлдүүлэгчдэд1 зориулан 2013 оны 9-р 

сарын 1-нд эхэлсэн ОТ уурхайн ашиглалтын (Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин) ЭМААБО, 

нийгмийн чиглэлд гол анхаарлаа хандуулан хөндлөнгийн үнэлгээ хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй. БОНХЗ уг 

үүргийнхээ хүрээнд ОТ төсөл Үйл ажиллагааны менежментийн т өлөвлөгөөндөө тусгасан байгаль орчин, 

нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж байгаа эсэхийг давуу эрхтэй зээлдүүлэгчдэд 
тайлагнах бөгөөд уг төлөвлөгөө нь БОННҮ болон бусад холбогдох бичиг баримтад тодорхойлсон нөлөөлөл 

бууруулах стратегийг ОТ компани хэрхэн хэрэгжүүлэхийг заасан баримт бичиг юм. Үүнд ирээдүйд тодорхой 

цаг хугацаатай гүйцэтгэх үйл ажиллагааны жагсаалт, мөн БОНХЗ төслийн Байгаль орчин, нийгэм, эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагааны (БОНЭМАА) гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ хийхдээ ашигласан лавлагаа баримт 

бичиг болсон Ашиглалтын үе шатны БОНМТ-үүдийг агуулсан төслийн Байгаль орчин, нийгмийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮАТ) багтана. 

Энэхүү тайланд мэдээллийн өрөөнд гаргаж өгсөн баримт бичгүүдэд үнэлгээ хийж, БОНХЗ -ийн хүсэлтийн 

дагуу цахим танилцуулгаар өгсөн олон удаагийн мэдээлэлд үндэслэн Төслийн төлөв байдлыг 2020 оны 12-
р сарын байдлаар танилцуулав. Тайлангийн үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө, төслийн түүхтэй 

холбоотой хэсэг дэх ерөнхий мэдээллийг БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудаас иш татсан болно. Энэ тайланд 

Төслийн анхаарах ёстой гол чиглэлүүдийн нөхцөл байдлын талаар шинэчилсэн мэдээлэл өгснөөс гадна 

БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад тэмдэглэсэн зөрчлүүдийн мөрөөр авч хэрэгжүүлж буй ажлын явц ямар 

байгаа талаар оруулсан. Энэ тайланд дурдаагүй аливаа сэдвийг КОВИД-19 цар тахлын улмаас тогтоосон 

аяллын хязгаарлалт тавигдсаны дараа уурхайн талбайд хийх дараагийн аудитын үеэр  авч үзнэ. БОНХЗ 2020 

онд уурхайн талбайд ажиллаж чадсангүй. 

Дараах тодорхой үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн: 

✓ ОТ компаниас гаргаж өгсөн ЭМААБО, нийгмийн үйл ажиллагааны баримт бичиг, Төслийн тайлангуудтай 

танилцах; 

✓ 2020 оны 12-р сарын 7-11-ний өдрүүдэд уурхайн талбайн болон хотын оффисын ажилтнуудтай цахим  

хурал хийх;  

✓ Үйл ажиллагааны үе шатны БОНМТ-үүд, БОНАХТ-нд тусгасан үүргүүдийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх; 

✓ Үйл ажиллагааны үе шатны менежментийн төлөвлөгөө болон БОНҮАТ-д тусгасан үүрэг хариуцлагаас  

гажсан буюу аль эсвэл зөрүүтэй, дутагдалтай зүйл байгаа эсэхийг тодорхойлж, Салбарын олон улсын 

тэргүүн туршлагад (СОУТТ) үндэслэн ЭМААБО-г сайжруулах чиглэлээр зөвлөмж өгөх; 

✓ БОНХЗ-ийн 2020 оны 5-р сард баримт бичигт тулгуурлан явуулсан аудитын тайлангийн үр дүн, 

ажиглалтуудыг хянах, хаах2.  

******* 
1 Ахлах зээлдүүлэгчдийн группд: Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац (ОУСК), Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк 

(ЕСБХБ), Канадын Экспортын Хөгжлийн Банк (КЭХБ), АНУ-ын Экспорт-Импортын Банк (АНУ ЭИБ), Экспортын 

Санхүүжилт, Даатгалын Корпорац (ЭСДК), Олон Талт Хөрөнгө Оруулалтын Баталгааны Агентлаг (ОТХОБА), Стандарт 
Чартеред Банк (СЧБ) болон BNP-Paribas банк ордог. 

2 АрАйЭнЭй Консалтингийн Байгаль орчин нийгмийн гүйцэтгэлийн нийцлийн хөндлөнгийн хяналт шинжилгээний тайлан – 

Баримт бичигт суурилсан аудит 2019 оны 5-р сар,  Баримт бичгийн дугаар  №. P0014282-1-H1 Хувилбар. 0 - 2019 оны 
8-р сар 
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Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь АрАйЭнЭй Консалтинг компанийнх бөгөөд 

Төсөл, давуу эрхтэй Зээлдүүлэгчдийн мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодлоос хараат бус, бие даасан болно.  

Тайланд дурдаагүй сэдвүүдийн тухайд ямар нэг эрсдэлтэй зүйл Төслийн хүрээнд илрээгүй болно. 
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2 ТӨСЛИЙН ТОЙМ 

2.1 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, АШИГЛАЛТЫН ЯВЦ 

БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад дурдаж байсанчлан ОТ төсөл нь зэс, алт, мөнгө, молибдены бүлэг ордоос  
бүрдэх ба ил болон гүний уурхайн арга техникийг хослуулан олборлолт явуулна. Ил уурхай 2012 оноос хойш 

уламжлалт хүнд даацын автомашин, экскаватор ашиглан хоногт 24 цаг тасралтгү й олборлолт хийж эхэлсэн. 

Гүний уурхайг блокчлон олборлох аргаар олборлох ба энэ нь хүдрийн доороос тулж буй чулуулгийг малтаж 

авснаар хүдэр хүндийн хүчний үйлчлэлээр малтлага хийсэн хоосон орон зай руу өөрөө нурж ордог арга юм. 

Олборлосон хүдрийг тусгай босоо амаар газрын гадарга руу гаргана. Гүний уурхайн энэхүү олборлох арга 

нь үр ашигтай, өртөг зардал багатайгаас гадна хаягдал чулуулаг багатай том хэмжээний хүдрийн биет 

олборлох боломжтой.  

Хүдрийг баяжмалд хувиргах процессын загварыг батлагдаж туршигдсан  тоног төхөөрөмж ашиглах , 
уламжлалт бутлах, хөвүүлэн баяжуулах технологид үндэслэн гаргасан. Тус процесст том бутлагдсан хүдрийг 

овоолж, анхдагч бутлуураар бутлах үйл ажиллагаа орно. Анхдагч бутлуураар буталсан хүдрийг 2.7 км урт 

газрын гадаргуу дээрх туузан дамжуулагчаар баяжуулах үйлдвэрийн ойролцоо байрлах овоолго руу хүргэж, 

тэндээсээ жижиглэн бутлах том диаметртэй цувраа тээрэм рүү шилжүүлнэ. Хөвүүлэн баяжуулах систем нь 

зэс агуулсан материалыг дараагийн үе шатанд боловсруулахаар шүүн авах ба флотацын том бассейн дотор 

шаардлага хангахгүй эрдсийг баян хүдрээс ялгаж авдаг. Энэ зуур лагийг (хаягдал) хоёр өтгөрүүлэгчид 60% 

хатуу болгож өтгөрүүлээд, Хаягдлын сан (ХС) руу шахаж зайлуулдаг. Хаягдал өтгөрүүлэгч болон ХС-аас  

гарсан усыг баяжмал үйлдвэрлэхэд дахин ашиглана. Үүний дараа зэс, алт агуулсан эцсийн бүтээгдэхүүн 

болох баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд савлан, ачааны машинаар Хятад улс руу Гашуун 

Сухайт/Ганц модны боомтоор дамжуулан тээвэрлэнэ. ОТ ХХК 2018 онд Төслөөс зүүн хойш 450 км-ийн зайд 

орших Чойрын төмөр замын өртөө хүртэл цуваагаар тээвэрлэх, мөн Улаанбаатараар дамжин тээвэрлэх 

тээврийн бусад боломжит маршрут тогтоосон. 2019 онд болон 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар 

олборлосон бүх баяжмалыг Гашуун сухайт-Ганц модны боомтоор гаргасан. 

2013 онд түр зогсолт хийсний дараа Гүний уурхайн үйл ажиллагаа 2016 онд дахин эхэлж, 2017 -2019 онд 

шаардлагатай нөөц, хүн хүчээ бүрдүүлж эхэлсэн. 2019 оны байдлаар ОТ-д ажиллаж буй нийт ажилчдын тоо 

13,800 байснаас 93 гаруй хувь нь монгол ажилчид байна. Ил болон гүний уурхайн дэд бүтцийг барьж 

байгуулах ажил дуусах үеэр энэ тоо буурах төлөвтэй байгаа. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт дуусахад 

~1.3 км-ийн гүнд 200 гаруй км урт хонгил бий болно. Гүний уурхайгаас 2023 онд бү тээгдэхүүн олборлож  

эхлэн, 2027 он гэхэд бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах тооцоотой байна.  

Уурхайн үйл ажиллагааны нэмэлт туслах байгууламжид орон нутгийн онгоцны буудал, Хятад улсын хойд 

хэсэгт орших Өвөр Монголын эрчим хүчний корпорацын цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнээс өндөр 

хүчдэлийн шугамаар дамжуулан авах 220 киловаттын (кВ) цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсээр ажилладаг  

дулааны төв станц (ДТС), ус хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж, засварын цех, агуулах, захиргааны 

байр, хог хаягдлын байгууламж, хаягдал чулуулгийн овоолго, түлш хадгалах депо, захиргааны байр, орон 

сууцны кемп, авто зам, тээврийн байгууламжууд орно.  Дулааны төв станцын өргөтгөлийн ажил дуусаж, 128 

мВт-ын станцыг 2019-2020 оны өвөл бүрэн ашиглалтад оруулав. 

МУ-ын Засгийн газар, ОТ-н хооронд 2020 оны 6-р сард Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээнд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулсан (ЭХЭҮЗГНӨ). Энэхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэрээгээр төрийн  өмчит 

цахилгаан станц барьж Эрчим хүч худалдан авах гэрээний (ЭХХАГ) дагуу ОТ уурхайг цахилгаан эрчим 

хүчээр хангахыг тэргүүлэх чиглэл болгосон. Эрчим хүчний яам болон ОТ ХХК уг хэлэлцээрийг 2021 оны 1 -р 

улирлын сүүлээр хийж дуусгах хүлээлттэй байна.  

2.2 ТАЙЛАНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Тайланг дараах байдлаар бүлэг болгон зохион байгуулав: 

✓ 3-р бүлэг– Зөрчлийн хүснэгт; 

✓ 4-р бүлэг – Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын менежментийн 

тогтолцоо; 

✓ 5-р бүлэг – Байгаль орчин; 

✓ 6-р бүлэг - Нийгэм; 

✓ 7-р бүлэг – Ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, КОВИД-19 цар тахлын хариу арга хэмжээ; 

✓ 8-р бүлэг - Соёлын өв. 
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БОНХЗ-ийн хяналт шалгалтаар илэрсэн үндсэн үр дүнг ажиглалт, тайлбар, зөвлөмж хэлбэрээр тайланд 

тусгасан болно. Хоёр төрлийн үр дүнг багтаасан: 

✓ Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө ба/эсвэл СОУТТ-д тодорхойлсон Төслийн үүрэг амлалттай 

холбоотойгоор Илэрсэн үл нийцлийн  хүснэгт (3-р бүлэг)-д харуулсан зөрчлүүд; 

✓ БОНХЗ-ийн багийн гишүүдийн хамтын мэдлэг, туршлагад үндэслэн тодорхойлж, бүлэг болгоны (4-8) 

төгсгөлд оруулсан цаашид авах шаардлагатай арга хэмжээ, нээлттэй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх  

талаар зөвлөсөн санал зөвлөмж.  

БОНХЗ-ийн өгсөн зөвлөмжүүд нь заавал биелүүлэх шаардлага биш тул тэдгээрийг нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх 

шаардлага тавихгүй. Гэхдээ БОНХЗ-ийн өгч байгаа бүх зөвлөмжийг ашигтай, ач холбогдолтой талаас нь 

харж, техник эдийн засгийн талаасаа тохиромжтой бол менежментийн цаашдын үйл ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлж ажиллахыг Төслөөс хүсэж байна.  
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3 ҮЛ НИЙЦЛИЙНХҮСНЭГТ 

Энэ бүлэгт баримт бичигт суурилсан аудитын энэхүү тайланд тодорхойлсон зөрчил, үл нийцлүүдийг 

хүснэгтээр хураангуйлан үзүүлсэн болно (Хүснэгт 3.1). Хүснэгтэд ОТ төслийн ҮАМТ, БОНҮАТ, дотоод 

журамд заасан байгаль орчин, нийгмийн үүрэг хариуцлагатай тухайн зөрчил дутагдлыг харьцу улан харуулж, 

ОТ төсөл үйл ажиллагаандаа Зээлдүүлэгч байгууллагуудын Байгаль Орчин, нийгмийн стандартыг хэрхэн 

дагаж мөрдөн удирдаж буйг тодорхойлсон. Өнгөөр кодолсон ангиллыг РТ-ийн ЭМААБООН Менежментийн 

системийн ангиллын дагуу боловсруулсан ОТ төслийн БОНМТ3-нд тодорхойлсон зөрчил дутагдлын ижил 

түвшинд үндэслэн оноосон юм. 

Дараах байдлаар тайлбарлав: 

✓  IV ангилал - Төслийн стандарт, Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн бөгөөд экологи, нийгмийн 

чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад нөхөж баршгүй нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулсан буюу  

учруулж болзошгүй, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулж болзошгүй маш 

ноцтой зөрчил, үл нийцэл; 

✓ III ангилал - Төслийн стандарт, Менежментийн төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн бөгөөд экологи, нийгмийн  

чухал нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад нөхөж баршгүй нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулах, эрүүл 

мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулах нь тодорхой илрээгүй хэдий ч тийм үр нөлөө 

үзүүлж болзошгүй бодитой зөрчил, үл нийцэл ; 

✓ II ангилал - Төслийн стандарт, Менежментийн төлөвлөгөөг зөрчсөн хэдий ч экологи,  нийгмийн чухал 

нөөц, эмзэг хүлээн авагчдад нөхөж баршгүй нөлөөлөл эсвэл ихээхэн хор хохирол учруулах хэмжээний 
биш, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулахааргүй бодитой зөрчил, үл 

нийцэл ; 

✓ I ангилал - Төслийн стандарт, Менежментийн төлөвлөгөөг бүрэн дагаж мөрдөөгүй бөгөөд байгаль 

орчин, орон нутгийн ард иргэд, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөл үзүүлэх 

үндэслэлтэй магадлал байхгүй зөрчил, үл нийцэл .  

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээг үүрэг даалгаврын дугаараар ангилсан ба (үүрэг даалгаврын X.Y дугаар) энд Х нь 

үүрэг даалгаврын дугаар, Y нь холбогдох арга хэмжээний дугаарыг заана. Заавар зөвлөмжийг тодорхойлсон 

текстийг нэг аудитаас нөгөө аудитын хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү тодорхой тусгаж өгөхийн 
тулд хянаж засвар оруулах шаардлагатай гэдгийг цохон тэмдэглэх  хэрэгтэй. Гэхдээ анхны дугаарууд нэг 

ижил үндсэн асуудалд хамаарч байгаа учраас тухайн асуудлыг шийдвэрлэж хаах хүртэл хэвээр үлдээнэ.  

Хүснэгтэд тодорхойлсон төсөлтэй холбоотой үл нийцэл тус бүрийн мөрөөр ОТ арга хэмжээ авах 

шаардлагатай бөгөөд БОНХЗ дараагийн аудитаар биелэлтийг нь шалгана. Хүснэгтэд мөн илрүүлсэн 

зүйлсийн тодорхойлолт, оноосон зөрчлийн түвшин, Төслийн үүрэг хариуцлагад хамаарч  буй холбогдох  

баримт бичиг, мөн БОНХЗ-ийн хамтын мэдлэг туршлага дээр үндэслэн өгч буй засаж залруулах, сайжруулах 

талаар өгсөн зөвлөмжүүд багтаж байна. БОНХЗ-ийн үзэж байгаагаар , үл нийцлийг хангалттай хэмжээнд 

шийдвэрлээгүй тохиолдолд, нөхцөл байдлаас шалтгаалаад бодит үр дагавраас үл хамааран зөрчлийн 
ангилал нэмэгдэж болзошгүй гэдгийг санах хэрэгтэй ба засаж залруулах арга хэмжээ авахаас зайлсхийсэн 

тохиолдолд үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай. 

Энэ удаагийн аудитын ерөнхий үр дүнг харуулбал: 

✓ IV ангилалд хамаарах  , үл нийцэл илрээгүй; 

✓ III ангилалд хамаарах  , үл нийцэл илрээгүй;  

✓ II ангилалд хамаарах , үл нийцэл илрээгүй; 

✓ I ангилалд хамаарах гурван , үл нийцэл илэрсэн. 

 

 

******* 
3 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө (БОНМТ) - Баримт бичгийн № OT -10-PLN-0003  2013.01.09. 
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3.1 дүгээр хүснэгт:  Зөрчил, үл нийцлийн хүснэгт 

Даалгав

ар/асууд
лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар 

Зөрчил үл 

нийцэл 

Лавлах 

баримт 

бичиг 
Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

Байгаль орчин – Ус, хаягдал ус 

М15.1 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 12-р сар 

 

Манлай 2-ын БУЦБ-ийн 

цэвэршүүлсэн усны 

фосфорын хэмжээ 

Төслийн стандартаас 

хэтэрсэн   

I 

Усны 

менежментий

н төлөвлөгөө, 

Хавсралт A 

Нээлтт

эй 

5.1.8 хэсгийг үзнэ үү. 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар 

Манлай 2-ын БУЦБ-ийн цэвэршүүлсэн усны фосфорын 

түвшин Төслийн стандартад заасан хэмжээнээс 4 удаа 

давсан байна. 1, 3, 7, 8 дугаар саруудад 2, 5 ppm буюу 

Төслийн стандарт болох 1.5 ppm-ээс давсан. Үүний уг 

шалтгаан нь Манлай 2-ын БУЦБ-д идэвхжүүлсэн лагийн 

чанар болон Мазаалай гал тогооны бохир усны  чанартай 

холбоотойг тогтоосон. Фосфорын түвшнийг Төслийн 

стандартаас буулгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулсан. 

Бүх цэвэршүүлсэн бохир усыг ХС руу нийлүүлж дахин 

боловсруулалтад оруулж, байгаль орчинд шууд 

хаядаггүй. БОНХЗ дээрх асуудалд хараа хяналт тавьж, 

шинжилгээний дүн нь Төслийн стандартад нийцэж, урт 

хугацаанд тогтвортой байх эсэхийг магадална. 

Байгаль орчин – Агаарын чанар 

M1.13 

2013 оны 

10-р сар 

 

4-р сарын 

14 

 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2014-

оны 8-р сар 

 

2014 оны 

 

Дулааны төв станцын 

зуухны яндангаас гарч 

буй утаанд дээжлэлт 

хийхэд хүхрийн давхар 

ислийн хэмжээ Төслийн 

стандартаас үл ялиг 

доогуур байсан 

I 

Агаарт 

ялгарах хийн 

хаягдлын 

менежментий

н төлөвлөгөө 

(AM03) 

 

Агаарын 

чанарын 

хяналт-

шинжилгээни

Нээлтэ

й 

5.4.3 хэсгийг үзнэ үү. ДТС-ын утааны чанарын үзүүлэлт 

Төслийн стандарттай харьцуулахад муу үзүүлэлттэй 

гарсаар байдаг бөгөөд энэ асуудал байнга тавигдсаар 

ирсэн. Хийн ялгарлын хяналт шинжилгээний асуудлыг 

шийдэхийн тулд төсөл саяхан ДТС-ын утаа гардаг нэг 
яндан дээр Утааны тогтмол хяналт шинжилгээний систем 

(УТХШС) суурилуулсан.  Тус системийн сүүлийн үеийн 

мэдээгээр ДТС-ын утааны чанарыг Төслийн стандарттай 

харьцуулан илүү сайн хэмжих боломж олгож байна.  

Ерөнхийд нь дүгнэхэд ДТС төлөвлөсөн ачааллаар (>70%) 

ажиллаж байх үеийн тоосонцор, азотын ислийн агууламж 

Төслийн стандартад нийцэж байгаа. Харин хүхрийн 
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Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар 

Зөрчил үл 

нийцэл 

Лавлах 

баримт 

бичиг 
Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

11-р сар 
 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2015-

оны 4-р сар 

2015 оны 9-

р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2016 

оны 4-р сар 

 

2016 оны 8-

р сар 

17 оны 5-р 

сар 

17 оны 10-р 

сар 

2018 оны 9-

р сар 

Баримт  

бичгийн 

аудит 2019 

оны 5-р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 5-р сар 

й төлөвлөгөө 
– 7.1.1 

УТХШС, ДТС-

ийн утааны 

чанарын 

хяналт 7.1.2) 

давхар ислийн дундаж агуулга 378.6 мг/м3 байгаа нь 
Төслийн стандартаас (400 мг/м3) хэтрээгүй боловч маш 

ойрхон байна. 

 

Энэ бол өвлийн улиралд шилжих үед шинээр 

суурилуулсан утааны системээс авсан анхны багц тоон 

мэдээ бөгөөд ДТС-аас ялгарч буй хүхрийн давхар ислийн 

агуулга Төслийн стандартыг ерөнхийдөө хангадаггүй 

гэсэн тайлбарыг БОНХЗ-ийн зүгээс өгч байна. Хүхрийн 

давхар ислийн “дундаж” агуулга Төслийн стандарттай 

(400 мг/м3) маш ойрхон байгаа одоогийн тоон мэдээг 

(378.6 мг/м3) үндэслэн БОНХЗ үүнийг I ангиллын зөрчил 

гэж үзлээ. Уурхайн талбайд хийнэ гэж тооцоолж байгаа 

дараагийн аудитаар БОНХЗ болон Зээлдүүлэгчид ОТ 

ХХК-тай холбогдож шинжилгээнээс ямар өгөгдөл хасах 

талаарх шалгуурыг албажуулах санал тавьж байна. 

Ингэснээр Төслийн одоогийн стандартыг тогтоосон 2016-

015 ӨМ-ийг шинэчлэх боломжтой болно.  

2020-2021 оны өвөл өндөр нарийвчлалтай тоон мэдээ, 

хэмжилтийн үр дүнгээс хамаарч уг зөрчлийг хаах 

боломжтой гэсэн хүлээлттэй байна.  
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General Business / Affaires générales 

Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар 

Зөрчил үл 

нийцэл 

Лавлах 

баримт 

бичиг 
Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

Баримт 
бичгийн 

аудит 2020 

оны 12-р 

сар 

Байгаль орчин – Биологийн олон янз байдал ба экологийн менежмент 

M11.2 

18 оны 4-р 

сар 

2018 оны 9-

р сар 

Баримт 
бичгийн 

аудит 19 

оны 5-р сар  

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 5-р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 12-р 

сар 

Ховор ургамлын зүйлд 

нөлөөлөл үзүүлэхээс 

сэргийлэх  
II 

Газар хөндөх 

зөвшөөрөл 

авах журам; 

БОЯБҮАТ; 

БОЯБХШҮТ  

Хаагдс

ан 

5.8.1 хэсгийг үзнэ үү. Шилжүүлэн суулгалт үр дүнгүй 

болсон, үржүүлгийн үр дүнтэй арга байхгүй зэргээс 

шалтгаалж эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх боломжтой гэсэн 

баталгаа байхгүй байсан тул Грубовын хөөндийн 

нөлөөллийн менежменттэй холбоотой III түвшний 

зөрчлийн асуудлыг анх 2018 оны 5-р сард хийсэн аудитын 

үеэр хөндсөн. ОТ энэ зүйлийн үржүүлгийн аргыг судалж, 

хөгжүүлж байгаа тул уг зөрчлийг 2019 оны 5 сарын 

аудитын хүрээнд II түвшний зөрчил болгон бууруулсан. 

2020 оны 5-р сард хийсэн суурин аудитын дараа ОТ ХХК  

Ховор ургамлын асуудлыг засаж сайжруулах үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан ба 1) бүртгэл, 

эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, 2) судалгаа, талбайн туршилт 

бүхий үржүүлгийн ажлын төлөвлөлтөөр бүх ховор 

ургамалд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх арга хэмжээг 
төлөвлөсөн. БОНХЗ уг төлөвлөгөө компанийн БОНМС-д 

багтсан гэж ойлгож байгаа.  

Зөвлөх уг төлөвлөгөөг хянаж үзсэний үндсэн дээр уг 

төлөвлөгөө нь гол асуудлуудад хариулт болох төдийгүй 

цаашдын төлөвлөлтийг сайн чиглүүлэх юм байна гэж 

үзсэн. Гэхдээ БОНХЗ ховор ургамлын зүйлийн үлдсэн 

нөлөөллийн хяналт-шинжилгээг сайтар хийж, шинэ болон 

нөхөн сэргээсэн талбайд бие даасан ургамлын популяц 

бий болгох компанийн үржүүлэг, нөхөн сэргээлтийн ажлын 

ахиц дэвшлийг үргэлжлүүлэн сайтар хянах болно.  
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General Business / Affaires générales 

Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар 

Зөрчил үл 

нийцэл 

Лавлах 

баримт 

бичиг 
Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

Нийгэм 

M14.1 

Баримт 

бичгийн 
аудит 2020 

оны 5-р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 12-р 

сар 

 

Орон нутгийн иргэдийн 

удаа дараагийн гомдлыг 

шийдвэрлэх  
I 

ОТХАТ; 

Гомдол 

шийдвэрлэх 

журам 

ОУВС ГС1 

§35  

Нээлтт

эй 

5.8 хэсгийг үзнэ үү. 2019 оны 5-р сард орон нутгийн 

иргэдийн удаа дараа гаргасан замгүй газраар тээвэрлэлт 

хийсэнтэй холбоотой гомдлыг хаах үлдсэн 3 арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж дуусгах.  

2020 оны 12-р сарын байдлаар дотоод үйл ажиллагааны 

хүрээнд авч үзэн шийдвэрлэх шаардлагатай засаж 

залруулах хоёр арга хэмжээ хэрэгжээгүй байна. 
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3.2 дугаар хүснэгтэд БОНХЗ 2013 оны 10-р сард уурхайд ирж аудит хийснээс хойш илэрсэн зөрчлүүдийн 

төлөвийг нэгтгэн харуулав. 

3.1 Дугаар хүснэгт: БОНХЗ-ийн тогтоосон үл нийцлийн  статус 

Даалгаврын 

д/д 

Уурхайд хийсэн 

аудит 

Шинээр илрүүлсэн  

Зөрчил, үл нийцэл 

  

Хаагдсан үл 

нийцэл 

Нээлттэй хэвээр 

үлдсэн зөрчил, 

үл нийцэл 

M1 2013 оны 10-р сар 26 хамаарахгүй хамаарахгүй 

M2 2014 оны 4-р сар 11 8 29 

M3 

Баримт бичгийн 

аудит 2014 оны 8-

р сар 
2 3 28 

M4 2014 оны 11-р сар 7 10 25 

M5 

Баримт бичгийн 

аудит 2015 оны 4-

р сар 
0 3 22 

M6 2015 оны 9-р сар 4 6 20 

M7 

Баримт бичгийн 

аудит 2016 оны 4-

р сар 
1 9 12 

M8 2016 оны 8-р сар 4 2 14 

M9 2017 оны 5-р сар 1 6 9 

M10 

Баримт бичгийн 

аудит 2017 оны 

10-р сар 

0 3 6 

M11 

Баримт бичгийн 

аудит 2018 оны 4-

р сар 
1 3 4 

M12 2018 оны 9-р сар 1 1 3 

M13 

Баримт бичгийн 

аудит 2019 оны 5-

р сар 
1 1 4 

М14 

Баримт бичгийн 

аудит 2020 оны 5-

р сар 

1 2 3 

М15 

Баримт бичгийн 

аудит 2020 оны 

12-р сар 
1 1 3 
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4 ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 
НИЙГМИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ 

ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн харилцааны удирдлагыг харилцан уялдаа холбоотой хэд хэдэ н үйл 

явц, баримт бичгээр тодорхойлдог. Эхний багц нь Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө  

(БОНМТ)4, Биологийн олон янз байдлын менежментийн төлөвлөгөө (БОЯБМТ), холбогдох Үйл ажиллагааны 

менежментийн төлөвлөгөө, журмууд гэсэн ерөнхий баримт бичгүүд юм. Эдгээр болон бусад холбогдох  

баримт бичгийг БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад авч үзсэн.  

ОТ төслийн Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутгийн удирдлагын системийг 

(ЭМААБООНУС) РТ группийн ЭМААБООНУС удирддаг бөгөөд энэ нь ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 

шаардлагуудтай нийцсэн РТ группэд мөрдөгддөг боловсронгуй систем юм. Төслийг Рио тинто групп, Монгол 

улс, Зээлдүүлэгчийн шаардлагад нийцүүлж хэрэгжүүлэх үүднээс Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн 

удирдлагын системийг ЭМААБООН-ийн удирдлагын системтэй нэгтгэсэн.  

4.1 АЖИГЛАГДСАН ЗҮЙЛС 

4.1.1 Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүдийн төлөв 

Одоо мөрдөж буй БОНМТ-нд төслийн нэгдсэн БОННҮ-нд дэлгэрэнгүй өгүүлсэн эрсдэл, нөлөөллийн 

илрүүлэлт, үнэлгээний талаар тусган, Үйл ажиллагааны менежментийн т өлөвлөгөөний (ҮАМТ) хамт БОНХЗ -

ийн өмнөх тайлангуудад тайлбарласан болно. 2019 онд шинэчилсэн БОНМТ-нд 2018 оны 4-р улиралд 

хийсэн нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг оруулсан. Мөн тус шинэчилсэн БОНМТ-нд дагалдах баримт 

бичиг, ҮАМТ-нд оруулсан өөрчлөлт, нэмэлтийг тусгаж, байгууллагын бүтцийн схемийг шинэчилснээс гадн а 

давхардсан агуулгууд, В хавсралтыг устган оронд нь ОТ-н хууль эрх зүйн болон бусад чиг үүргийн бүртгэлийг 

(OT-02-REG-0001) оруулсан.  Шинэчилсэн БОНМТ-нд 2018 оны нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурласан 

сайжруулалтуудыг мөн тусгасан.  

4.1.2 Өөрчлөлтийн удирдлага 

ОТ ХХК-ийн дотоод үйл ажиллагааны Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн (ӨМ) үйл явцын тухай БОНМТ-нд тусгасан 

бөгөөд энэ нь Төслийн үйл ажиллагаанд хийх томоохон өөрчлөлтүүдэд үйлчилнэ.   Үйл явцын хэ рэгжилтийг 

БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад тайлбарласан. Энэ тайлант  хугацаанд Зээлдүүлэгчдэд ирүүлсэн 

Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн хүсэлт, тэдгээрийн зөвшөөрлийн төлөв байдал, БОНХЗ сүүлд уурхайн талбайд 

ажилласнаас хойш гарсан өөрчлөлтийг 4.1-р хүснэгтэд харуулав . 

4.1 дүгээр хүснэгт: БОНХЗ-ийн сүүлийн аудитаас хойших  

 

төслийн өөрчлөлтийн мэдэгдлийн  төлөв байдал5  

Өөрчлөлтийн 

мэдэгдэл 

№ 

Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

нэр 

БОН-ийн ахлах 

төлөөлөгчид 

хүргүүлсэн 

огноо 

Төлөв 

2019-005 
Гэрээт байгууллагын менежментийн 

тогтолцоо  

2019 оны 4 сарын 

1 
Хүргүүлсэн  

2020-001 
ОТ-н Гэрээт байгууллагын менежментийн 

тогтолцооны шинэчлэлт, өөрчлөлт  

2020 оны 1 сарын 

10 
Батлагдсан 

2020-002 

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт -

шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөний 

шинэчлэлт  

2020 оны 2 сарын 

17 
Батлагдсан 

******* 
4 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө- баримт бичгийн №. OT -10-PLN-0003 шинэчлэгдсэн 03-29-19 

5 Эх сурвалж: БОНХЗ баримт бичгийн аудит 2019 оны 5 сар, 2019-5-24 ний эхний танилцуулах уулзалт 
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Өөрчлөлтийн 

мэдэгдэл 

№ 

Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

нэр 

БОН-ийн ахлах 

төлөөлөгчид 

хүргүүлсэн 

огноо 

Төлөв 

2020-003 

ОТ-н Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 

хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөний 

шинэчлэлт өөрчлөлт  

2020 оны 3 сарын 

6 
Батлагдсан  

2020-004 

ОТ-н Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний 
менежментийн төлөвлөгөөний шинэчлэлт, 

өөрчлөлт  

2020 оны 3 сарын 

10 
Батлагдсан  

2020-005 

ОТ-н тээврийн менежментийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний шинэчлэлт, 

өөрчлөлт  

2020 оны 5 сарын 

13 
Батлагдсан  

2020-006 
ОТ-н Биологийн олон янз байдлын хяналт -

шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөр 

2020 оны 6 сарын 

25 
Батлагдсан 

2020-007 Ховор ургамал хамгаалах журмын өөрчлөлт  
2020 оны 7 сарын 

10 
Батлагдсан 

2020-008 
Биологийн олон янз байдлын менежментийн 

төлөвлөгөө 

2020 оны 10 

сарын 1 
Батлагдсан  

2020-009 
Аюултай материал, эрдсийн бус хог хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөө 

2020 оны 10 

сарын 16 
Хүргүүлсэн 

2020-010 
Агаарт ялгаруулах хийн хаягдлын 

менежментийн төлөвлөгөө 

2020 оны 10 

сарын 21 
Хүргүүлсэн 

2020-011 
Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн 

төлөвлөгөө 

2020 оны 10 

сарын 21 
Хүргүүлсэн 
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5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН 

5.1 УС БОЛОН ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

2020 оны 9-р сарын 30-ны байдлаар жилийн нийт хур тунадасны хэмжээ дунджаас хамаагүй өндөр буюу ОТ-
н цаг уурын станцад бүртгэснээр 122.4 мм байгаа нь уурхай орчмын олон жилийн дунджаас (~100 мм/жил) 

ч өндөр байна. 2019 онд уурхайн талбай орчимд хур тунадас  бага буюу 71 мм байсан нь 10 жилийн хугацаанд 

бүртгэгдсэн хамгийн бага хэмжээ юм. 2020 оны эхний хагаст түр зуур гантай байсан боловч 7 -8 дугаар сард 

нэлээн их бороо орж, борооны улмаас уурхайн тусгай зөвшөөрлийн т албай дахь Ундай гол 6 удаа үерлэсэн. 

2019 онд Ундай гол үерлээгүй, харин 2018 онд 15 удаа үерлэсэн уурхай орчмын нийт хур тунадасны хэмжээ 

217 мм буюу дунджаас хоёр дахин их байсан.  

5.1.1 Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн гүйцэтгэл  

Ундай голын голдирол өөрчилсөн сувгийн одоогийн гүйцэтгэлийн талаарх дүгнэлтийг 2020 оны 6-р сард 

хэвлэгдсэн Ундай голын 2 жил тутмын сүүлийн тайланд үндэслэн боловсруулсан бөгөөд энэ тайлан нь 

тухайн хугацаан бүртгэгдсэн тоон мэдээг багтаасан. Ундай голын төлөв байдлын тайланг анх 14 хоног тутам 

гаргаж байгаад улирлаар гаргадаг болсон ба 2019 оны 5-р сараас хойш 2 жил тутамд гаргадаг болсон. Энэ 

нь 2013 онд Ил уурхайн орчимд Ундай голын голдирол өөрчилсний дараа голдирол хэрхэн алгуурхан 

тогтворжиж байгааг харуулах юм. Өмнөх тайланд дурдсанаар Ундай голын өөрчилсөн голдирлоор өдөрт  

~700 m3 гүний ус хойд тусгаарлах далангаас газар доорх хонгилын системээр дамжин урсаж УТЗТ-н урдхан 

байх эцсийн цэгт хүрч байна.  

Голдирлыг нь өөрчилсөн гүний усны урсац томоохон хиймэл булаг үүсгэсэн бөгөөд түүнээс зэрлэг амьтад 

төдийгүй малчид малаа байнга усалдаг болсон. Ундай голын дагуу Ил уурхай орчимд байсан Бор-Овоо 

булгийн оронд энэ хиймэл булгийг Бор-Овоогийн шинэ булаг гэж нэрлэсэн. Хуучин Бор-Овоо булаг 

харьцангуй жижиг, гадаргынх нь хэмжээ 40 орчим м2 байсан. 2013 онд Ундай голын голдирол өөрчлөх суваг 

байгуулснаас хойш шинэ булгийн морфологид хэмжилт хийж байгаа. Шинэ булгийн талбай ус хөлдөж гэсэх 

төлөвийн хооронд хэлбэлзэж байдаг. 2019 оны 1-р улирлаас эхлэн ОТ шинэ булгийн талбайн хэмжилтийг 

дроноор хийдэг болсон. Ингэснээр хэмжилтийн нарийвчлал нэмэгдэж, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагааны эрсдэл буурах боломжтой болсон.  

Ундай голын 2 жил тутмын сүүлийн тайланд өгүүлснээр 2020 оны 5-р сарын байдлаар Шинэ Бор-Овоо 

булгийн талбайн хэмжээ 2,678 м2 байна. Энэ нь голын урсцыг нэмж сэлбэн, булгийн талбайг ихэсгэсэн байх 

магадлалтай 2020 оны 7-8 дугаар саруудад болсон үерийн өмнө хийсэн хэмжилт юм. Булгийн талбай бүс 

нутгийн хур тунадасны төлөвөөс хамаарч жил бүр харилцан адилгүй байдаг. 2018 онд хур тунадас их унасан 

тул 2019 оны 1-р улиралд гэсэх үедээ булгийн талбай 61,000 м2 хүрсэн. 2019 оны хавар булгийн ус гэсэхэд 

талбайн хэмжээ 27,000 м2 болж өмнөх оныхоос хагасаар илүү бага хэмжээтэй байсан. Харин 2020 оны 2-р 

улирлын байдлаар 2,678 м2 байгаа ба зуны саруудад ууршилт өндөр байх үед энэ нь ердийн үзэгдэл юм. 

Ж илийн нийт ууршилтын дундаж жилийн хур тунадасны хэмжээнээс 36 дахин их байдаг. Хур тунадасны 

хэмжээ жил дараалан дунджаас доогуур байсны дараах 2015 оныг эс тооцвол шинэ булаг зуны саруудад 

дандаа устай байгаа.  

Шинэ булгийн морфологийн хяналтаас гадна Ундай голын аллювийн хурдасны гүехэн хэсэг дэх хяналт -

шинжилгээний үндсэн цэгүүд (OTMB11-45, OTMB11-52/53)  шинэ булгийн өмнөд тусгаарлах далангаас урагш 

ойролцоогоор 400 метрт байрладаг. Голдирол өөрчлөх тохируулга хийх барилгын ажлын дараах хяналт-

шинжилгээний тоон мэдээллээс харахад усны түвшин газрын гадаргаас доош 0.4-1.0 хооронд хэлбэлзэж 

байсан нь цаг агаарын нөхцөл байдал, мөсөн гадаргуу хайлснаас нэмэгдэх хандлагыг харуулж байна. Усны 

түвшний ерөнхий үзүүлэлтүүд Ундай голын голдирол өөрчлөх ажлын өмнөх үеийнхээс бага зэрэг гүехэн 

бөгөөд хэлбэлзэлтэй байгаа нь нийт нутгийг хамарсан цаг агаарын нөхцөлөөс үүссэн. Усны түвшин нэмэгдэх 

хандлагатай байгаа нь УТЗТ-н газар доорх усны хэмжээ голын голдирол өөрчлөхийн өмнөх үеийнхээс 

нэмэгдсэнийг илтгэж байна. Энэ нь нэг талаар голын голдирол өөрчлөх шугам ил уурхайн ойролцоох Ундай 

голын ай савыг хөндлөн гарсан хагарлуудыг тойрон гарч байгаатай холбоотой байх магадлалтай. Эдгээр 

хөндлөн хагарлуудаас өмнө нь голдирол өөрчлөх сувгийн шүүрэл үүсэж усны хэмжээг багасгадаг байсан.  

Ундай голын голдирол өөрчилсний эцсийн үр дүнг голын хяналт -шинжилгээний цэгүүдээс ирүүлсэн гүний 

усны мэдээлэл болон ОТ уурхайн доод биеэр байрлах булаг шандны (Хөх хад, Будагт, Буурал, Мааньт)  

ундарга, урсгалын удаан хугацааны хяналтад тулгуурлан үнэлнэ. Түүнчлэн Төслийн амжилтыг цаг уурын 

хэлбэлзэл, жишээ нь хэвийн эпизодик ган гачигтай жилүүд, үер усны гамшигт үзэгдэл зэргийг харгалзан 

үнэлэх ёстой.  
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Хамгийн их өртөгдөх рецептор болох Будагт булаг Хүрэн толгойн голын цутгалаас дээш орших тул хур 

тунадсыг эс тооцвол ямар нэг гадаргын усаар сэлбэгддэггүй. 2018 онд хур тунадас их унаснаас олон удаа 

үер бууж булгийн өмнөх байршлыг дарсан. Гэхдээ түүнээс хойш булгийн байршил голын голдирлын хүрээнд 
байгалийн жамаар шилжсэн. Будагт булаг 2020 оны турш нэлээн том талбайтай байж байгаад 2, 3-р улиралд 

орсон хур тунадасны дараа бүр их томорсон. 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар булгийн талбай 128 м2, гүн 

нь 0.3 м орчим байна.  

Түүний доор орших харьцангуй жижиг Хөх хад булаг жилийн ихэнх хугацаанд бараг хуурай байдаг ба 2018, 

2020 оны үерийн дараа устай байх болсон. Уг булаг ерөнхийдөө жилийн хоёрхон сар орчмын хугацаанд 

устай байдаг байсан бол сүүлийн хэдэн жилийн хяналт -шинжилгээгээр 4 болон түүнээс дээш сар устай 

байдаг болсон. Мөн түүний доор байрлах Буурал, Мааньт булгууд нэлээн устай болсон. Харин Мааньт булаг 

2020 оны 3-р улирлын борооноос өмнө буюу 2-р улиралд түр хугацаанд хуурай байсан. 3-р улирлын 
борооноос хойш Мааньт булгийн талбайн хэмжээ 400 м2 гаруй болж, гүн нь 2 м болсон. УТЗТ-гаас доош 

байрлах булгууд байнга устай байгаа нь Ундай голын голдирлын морфологи тохиолдлын үерээс үүдэн 

өөрчлөгдөж байгаагийн томоохон нөлөө юм.  Булаг “хатсан” байхад ч мал сүрэг/орон нутгийн ан амьтад 

шаварлаг хурдсыг малтан гадаргын ойролцоох гүний усаар ундаалдаг.  

5.1.2 Өмнөд говийн усны хэрэглээ 

OT ХХК МУ-ын Засгийн газар, төрийн бус байгууллагууд болон өмнөд говийн бүс нутагт ус хэрэглэгч бусад 
олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудад тухайн бүс нутагт ус ашиглах тогтвортой хөгжлийн загвар  

боловсруулахад болон одоогийн усны эх үүсвэрийг хэвээр хадгалахад нь туслах, хамтран ажиллах үүрэг 

хүлээсэн билээ. ОТ компани 2014 онд үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш Өмнийн говийн уурхай, усны 

менежментийн талаарх уулзалт хэлэлцээрүүдэд идэвхтэй, хувь нэмэр бүхий оролцогч байсаар ирсэн. 

Энэхүү хөтөлбөр нь 3 үндсэн чиглэлд үйл ажиллагаагаа чиглүүлсэн ба үүнд: 

✓ Компанийн ажилчид, иргэний нийгэм, төрийн байгууллагын ажилтнуудад устай холбоотой эрсдэлүүдийг 

бууруулах, үр дүнтэй менежментийн арга барилын талаар сургалт явуулах;  

✓ Үйл ажиллагааны сайн дурын кодекс (ҮАСДК) боловсруулах замаар усны менежменттэй холбоотой 

салбарын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, мэдээллийн солилцоог сайжруулах; 

✓ Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн усанд үзүүлэх нөлөөллийн талаар нутгийн иргэдийн  ойлголтыг 

тодорхойлох; 

✓ Дэлхийн банк, ОҮИТБС-тай хамтран усны хэрэглээ, чанарын талаар олон нийтэд ил тод мэдээлснээр 

сайн засаглал тогтоох.  

2016 оны 2-р сард ОТ ХХК Олон улсын санхүүгийн корпорацын Усны менежментийн сайн дурын үйл 

ажиллагааны кодексын үндсэн гишүүн болсон. Өмнөд говийн бүсэд хэрэгжиж буй дэд бүтцийн бусад том 

төслүүд уг кодексын гишүүн юм. СДК нь усны нөөцийн үр дүнтэй менежмент, хязгаартай усны нөөцийн 
хамгаалалт, ил тод хэрэглээ/бүртгэл зэрэг олон зорилгын төлөө ажилладаг. СДК -ын үр дүнгийн тайланг ГТЗ-

ийн гишүүд болон Ханбогд сумын оршин суугчдад тараадаг. 2019 онд ҮАСДК -ийн 4 уулзалт зохион 

байгуулагдсан ба  тэдгээрийг хөндлөнгийн зөвлөх зохион байгуулж байна. ОТ ХХК -ийн өмнөд говийн бүсэд 

усны тогтвортой хэрэглээг дэмжих чиглэлээр хүлээсэн үүргийн талаар БОНХЗ-ийн дараагийн аудитын 

тайланд шинэчлэн мэдээлэх болно.  

5.1.3 “Оюу толгой” төслийн усны хэрэглээ, хамгаалалт 

ОТ төсөл Гүний хоолойн сав газарт байрлах 28 худгаас 918 л/с эрдэсжилт ихтэй ус (ойролцоогоор 79,315 

м3/хоног) ашиглах зөвшөөрөлтэй. Энэхүү ус ашиглалтын зөвшөөрөл нь 2016 онд МУ-ын Засгийн газартай 

байгуулсан Урт хугацааны усны гэрээнд тусгалаа олсон юм. Урт хугацааны усны гэрээ 2040 он хүртэл 

хүчинтэй.  

ОТ төсөл 2019 онд Гүний хоолойн уст давхаргаас 16 сая м 3 татан авчээ (43,835 м3/хоног). 2019 онд 

хэрэглэсэн нийт усны хэмжээ Ус ашиглах урт хугацааны гэрээний дагуу Байгаль орчны яамнаас өгсөн 

зөвшөөрөлд заасан хэмжээний 55 гаруй хувь байв. Гүний хоолойн сав газрын эх үүсвэрээс 2019 онд авсан 

усны 85 гаруй хувийг уст давхаргын сав газрын хамгийн зүүн хойд хэсэгт байрладаг 1, 2, 3-р станцаас татсан 
байна. Гүний хоолойн сав газраас татан авч буй усны хамгийн ихийг зүүн хойд болон баруун өмнөд 

цооногийн талбайгаас 15.45 – 18.02 метрийн гүнээс авдаг ба энэ нь загварчлалын таамаглалтай нийцэж  

байна. 2020 оны эхнээс 11 сар хүртэлх хугацаанд Гүний хоолойн уст давхаргаас 13.5 сая м 3 ус татсан ба энэ 

хэмжилтийн мэдээг бүтэн жилийн дүнгээр шинэчилж дараагийн аудитын тайланд оруулна.  
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ОТ-н түүхий ус ашиглалтын зорилт 700 л/с (60,480 м3/хоног). Ил уурхайн ашиглалт эхэлснээс хойш төслийн 

усны хэрэглээ энэ зорилтоос бага буюу 2019 онд дунджаар 502.1 л/с ус хэрэглэсэн нь зорилтот түвшний 

71.7% байсан байна (WR-KPI-02). 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар усны хэрэглээ дунджаар 470 л/с байна. 
ХС-ийн хөлдөх, хайлах мөчлөгөөс ихэвчлэн шалтгаалж хэрэглээний түвшин жилийн туршид ялгаатай 

байдаг. Өвлийн саруудад усны хэрэглээ хамгийн өндөр байдаг ба энэ нь ХС-ийн ихэнх ус мөс болж хөлдөн 

хөдөлгөөнгүй болдогтой холбоотой. Баяжуулах үйлдвэрлэлийн эргэлт/дамжуурга нь уурхайн талбайн усыг 

хамгийн ихээр хэрэглэдэг бөгөөд ус хангамжийн бараг 90%-ийг ашигладаг тул ус дахин ашиглах хүчин 

чармайлтын гол анхаарах хандуулдаг хэсэг юм.  

ОТ төслийн ус дахин боловсруулж ашиглах хувь 2019 онд 87.1% байсан. Энэ нь 2018, 2017 оны 87.7%, 

86.1%-ийн дахин боловсруулж ашигласан түвшинтэй ойролцоо байна. Эдгээр бүх утга гүйцэтгэлийн үндсэн 

үзүүлэлтийн нэг болгож оруулсан (WR-KPI-03) дахин ашиглалтын хамгийн бага шалгуур болох 80%-ийн 
босгоос дээш байгааг харж байна. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар төслийн ус дахин ашиглалтын түвшин 

87.5% байгаа нь өмнөх жилүүдийн сайн туршлага хэв ээр байгааг харуулж байна.  

2019 онд нэг тонн хүдэр боловсруулахад 392 л ус хэрэглэсэн үзүүлэлттэй байв. Энэ үзүүлэлт нь 547 л/тонны 

(WR-KPI -04) зорилтоос доогуур байгаа бөгөөд дэлхийн дундаж хэрэглээний түвшин болох 1,220 л/тонн 

хүдрийн 1/3-ээс ч бага байна. Ус ашиглалтын үр ашиг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажлын үр дүнг тогтмол 

үнэлдэг ба үүнд технологийн усан сангийн ууршилтыг багасгах, газрын гүнд хийгдэх ажлыг хязгаарлах арга 

хэмжээнүүд багтдаг. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар нэг тонн хүдэр боловсруулахад 370 орчим литр ус 

хэрэглэсэн байна. 

Усны хэрэглээ/дахин ашиглалтын энэ бүх тоо баримтыг ГҮҮ-тэй харьцуулан 2020 оны бүтэн жилийн тоон 

мэдээ гарсан байх дараагийн аудитын тайланд шинэчлэн оруулна. Үнэлгээний шалгуурын дагуу ОТ төслийн 

өмнөх жилүүдийн гүйцэтгэл ерөнхийдөө сайн байна. Нэг тонн хүдэр боловсруулахад хэрэглэх усны жишиг 

тогтоох судалгааг 2021 онд хийж шинэчилнэ. 

5.1.4 Усны хяналт-шинжилгээ 

2019 оны усны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт 271 мониторингийн худаг/цооног, 69 малчны худаг, 11 булаг 

шанд гэсэн 351 уст цэгийг хамруулсан байна. Хяналт-шинжилгээний ажилд Өмнөговь аймгийн Ханбогд, 

Манлай, Цогтцэций сумдын нутаг дэвсгэрийг хамруулдаг. Уг хөтөлбөрт Ундай голын өөрчилсөн голдирлын 

дагуу нийт 35 хяналт -шинжилгээний цэг байгаагаас 14 нь цооног, 17 нь чиглүүлэх цэг, 3 булаг, 1 малчны 

худаг байна. 

2020 оны 3-р улирлын байдлаар Байгаль орчны хэлтсийн хийсэн үнэлгээгээр малчдын худаг, байгалийн 

булаг шандад ОТ төслөөс үзүүлсэн шууд, шууд бус нөлөөлөл байхгүй хэдий ч тус хэлтэс болзошгүй 

хамаарлыг тогтоох зорилгоор усны түвшний мэдээллийг тогтмол хянаж  байна (WR-KPI-01). Орон  нутгийн 

багаар дамжиж одоо байгаа худгуудыг засаж сайжруулах, Ханбумбат нисэх онгоцны буу длын дэргэд тогтсон 

усыг арилгах, малчид усны өөр эх үүсвэртэй болоход туслалцаа үзүүлэх зэрэг хэд х эдэн хүсэлт ирсэн. 2018 

оны зун орсон нэлээн хэмжээний бороо, 2020 оны дунджаас дээш хэмжээгээр унасан хур тунадас Өмнөговь 

аймгийн хэмжээнд ус, бэлчээрийн төлөв байдалд таатай нөлөө үзүүлсэн. Малчдын худгийн усны түвшин 

удаан хугацаагаар буурах эсвэл усны чанар өөрчлөгдвөл ОТ гидрогеологийн үнэлгээ явуулж, биечлэн үзлэг 

шалгалт хийж, худаг эзэмшигчтэй уулзалт зохион байгуулна.  

Усны хяналт -шинжилгээний төлөвлөгөөний нэг чухал хэсэг бол үерийн мониторинг юм Үерийн хяналт -

шинжилгээний журмыг 2017 оны 4-р улиралд хийсэн Усны нарийвчилсан хяналт шалгалтын үеэр өргөн 

хүрээтэй хянаж шалгасан. ОТ ХХК УТЗТ-н дотор болон гадна талд Ундай голын сав газрын дагуу Будаа 

голын голдирол, Гүний хоолойн бүсэд (Халив, Ухаа загийн аллювийн систем) усны түвшин хэмжих автомат 

төхөөрөмж бүхий үерийн усны 8 хяналтын цэг байгуулсан. Энэхүү төхөөрөмж нь 2020 оны 6 удаагийн үерийг 

сайн бүртгэсэн (2020 оны 9-р сарын 30). Мөн 2018 оны 41 өдрийн турш үргэлжилсэн үерийн усны түвшин 

бүртгэх үүргийг сайн гүйцэтгэсэн. 2020 оны үерийн хяналт-шинжилгээний бүтэн жилийн мэдээг дараагийн 

аудитын тайланд дэлгэрэнгүй оруулна.  

ОТ төсөл Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт -шинжилгээ (ХОБОХШ)-ний хөтөлбөрөө шинэчилсэн. 

ХОБОХШ-ний хөтөлбөрийг Орон нутаг, нийгмийн харилцааны хэлтэс хариуцан хэрэгжүүлдэг бөгөөд усны 

нөөц, Ундай голын экосистем, агаарын чанар, амьтан, ургамлын хяналт -шинжилгээ багтдаг. Хамтын 

оролцоот байгаль орчны хяналт -шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй зохицуулах үүднээс ОТ 

компани гадны ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Уг ТББ нь ХОБОХШ-г олон чиглэлээр хэрэгжүүлэх 

(орон нутгийн хөтөлбөр, усны нөөц, биологийн олон янз байдал г.м) тусгай багтай. 2019 онд тус хөтөлбөрийн  

хүрээнд 85 малчин усны хяналт -шинжилгээнд оролцсон байна.  
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Хур бороо багатай, гантай жилүүдэд шинэ Бор-Овоо булгийн ус татрах тохиолдолд хэрэгжүүлэх албан ёсны 

арга хэмжээний талаар БОНХЗ өмнө нь зөвлөмж өгч байсан. Голын голдирол өөрчилсөн бүх дэд бүтцийн 

ажил булаг ширгэх үед үр дүнтэй байх эсэхийг нягтлах судалгааг ОТ ХХК хийнэ. Ган гачигтай хүндхэн үед 
шаардлагатай арга хэмжээ яаралтай авах талаар тодорхой бодлого урьдчилан боловсруулах зөвлөмжийг 

БОНХЗ ГТЗ-өөр дамжуулж өгсөн. Малчдын хүсэлтийн дагуу бэлчээрийн ус хангамж, худаг засах ажлуудыг 

ОТ ХХК одоо ГТЗ-тэй хамтран зохион байгуулж байна. Энэ бүх ажлыг өргөжүүлэн шинэ Бор-Овоо булгийн 

менежментийн төлөвлөгөөнд оруулах боломжтой.  

5.1.5   Хаягдлын сангийн шүүрэл 

Хаягдын сангийн (ХС) шүүрлийн талаар дараагийн аудитын тайланд шинэчлэн оруулна.  Уурхайн талбайд 

хийсэн өмнөх аудит болон дараа дараагийн тайлангийн хүрээнд шүүрлийн нөхцөл байдлын хяналт -

шинжилгээг БОНХЗ нарийн хийж байсан. ХС-ийн 1-р санд 2013 оны 3-р сараас хаягдал хүлээн авч эхэлсэн. 

ХС-ийн ихэнх суурь байгалийн зузаан шаварлаг хөрс байдаг; гэхдээ 1-р сангийн зүүн өмнөд булангийн 

байгалийн хатуу шаварлаг хөрсгүй хэсэгт 1 м зузаан шаварлаг шугам барьж байгуулсан. 1 -р сангийн гүн 

ойролцоогоор 42 метр хүрсэн ба далангийн орой үүнээс дээш 10 орчим метр байна. 

5.1 дүгээр зурагт харуулснаар ХС-д одоогийн байдлаар шүүрлийн 3 байршил байна. 2-р шүүрлийг ХС-ийн 

далан байгуулахад нөхсөн. ОТ төсөл шүүрлийн ус хуримтлуулж, тоос дарах болон ил уурхайд эргүүлэн 

ашигладаг (5.2 дугаар зураг).  

 

5.1 дүгээр зураг: ХС-ийн шүүрлийн байршил 
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5.2 дугаар зураг: Шүүрлийн ус хуримтлуулсан байдал 

Голын салаануудын өргөн, гүн нь V хаалт суурилуулахад хэт том байсан учир 1 -р шүүрлийн хэмжээг 

тодорхойлох боломжгүй байсан. Гэсэн хэдий ч ил уурхайн тоосжилт дарах зорилгоор  усны машинаар татсан 

усны хэмжээнд үндэслэн тооцоход нийт шүүрлийн хэмжээ 1.3 л/с  байна. 2019 оны 3-р улиралд усны 

машинуудын ус авдаг станцуудад урсгал хэмжигч  суурилуулснаар хуримтлуулж буй шүүрлийн усны хэмжээг 

илүү нарийвчлан тодорхойлох боломжтой болсон.  

3-р шүүрэл нь ХС-ийн зүүн хойд булангаас урсаж шүүрэл цуглуулах цөөрөмд нийлдэг. Одоогийн байдлаар 

3-р шүүрэл байгууламжийн доогуур шургасан байдалтай байна. ХС-ийн баг 3-р шүүрлээс хойш 40-140 

метрийн зайд даралт бууруулах цооногууд өрөмдсөн. Энэ байршил дахь усны урсац ойролцоогоор 7.7 л/с 

байна гэсэн хэмжилтийн дүн гарсан. 4-р шүүрлийн урсац 1-1.75 л/с -ийн хооронд хэлбэлзэж байна. Эдгээр 

шүүрлийн хэмжээ нэлээн их байгаа бөгөөд шүүрлийн усны менежментийн талаар дараагийн аудитын 

тайланд шинэчилсэн мэдээлэл оруулна.  

Нийт ууссан хатуу бодисын хэмжээ, сульфат, фтор, молибден, бор, селен зэрэг ХС-ийн шүүрлийн усны 

чанарын үзүүлэлтүүд Австрали, Шинэ Зеландын Байгаль орчин хамгаалах зөвлөл (АШЗБОХЗ)-ийн малын 

усны удирдамжид заасан хэмжээнээс давсан байна. Мал, зэрлэг ан амьтад энэ уснаас ундаалах  

тохиолдлууд гарсан тул шүүрлийн ус хуримтлуулах талбайг тойруулан хашаа барьсан.  Мал, амьтан орохоос  

сэргийлж 2 м өндөр хашааг 100,000 м2 талбайд босгосон.  

БОНХЗ хаягдлын 1-р сангаас урагш 0.3 км-т орших  OTRC 1612 мониторингийн цооногийн гүйцэтгэлийг өмнө 

нь хянаж байсан. Энэ цооногийг ХС хүлээн авч  хяналтын OTMB 18-84, OTMB 16-84  цооногуудаар сольсон. 
Эдгээр хяналтын цэгүүдээс авсан мэдээнээс үзэхэд 2014 оны эхэн үед газрын гадаргаас доош 3 м байсан 

усны түвшин 10 м болж 7 метр орчмоор нэмэгдсэн байна. Усны түвшний энэ өсөлт нийт ууссан хатуу 

бодисын хэмжээ 2013 онд 573 мг/ л байснаа 3.794 мг/ л болж нэмэгдсэнт эй тохирч байна. Хлор, сульфат, 

натрийн агууламж ч мөн адил нэмэгдсэн боловч кали/натри, магни/калийн харьцаа хөвөгч насосынхоос өөр 

байгаа нь байгалийн гаралтай өндөр давсжилттай гүний усны өөр эх үүсвэр байгааг илтгэж байна. Одоо 

хийгдэж байгаа геохимийн шинжилгээний талаар дараагийн тайланд өгүүлнэ. 

Түр зуурын урсацтай Халивын гол, түүний хамгийн том салаа болох Дугат гол ХС-ийн 1-р далангийн зүүн 

хойд булангийн нам дор хэсгийг дайран өнгөрдөг нь энэ дагуух газрын доорх усны урсцыг нэмэгдүүлдэг. 
Эдгээр голын гадаргын урсац ХС-ийн эргэн тойрон дахь урсацгүй болсон голуудын инженерийн суваг 

шуудуунд хүрдэг. Сувагт цугларсан ус ХС-ийн доод хэсэгт Халивын голын аллювийн системд буцаж нийлдэг. 

Уг систем 2018, 2020 онд ОТ уурхайн талбайд болсон үерийн үед үүргээ сайн гүйцэтгэсэн.  

ХС-ийн зүүн талд Халив голын аллювыналлювийн сувагт тусгаарлах далан байгуулсан. Энэ даланг (“зүүн 

үзүүрийн шүүрлийн ус цуглуулах далан”) шүүрлийн ус хуримтлуулж уурхайн талбайд тогтоон барих  

зорилгоор барьсан. Халивын урсац Бор хошууны голын бэлчиртэй хэсэг газраар нийлж цааш Будаа голын 

эх болдог.  

Шүүрлийн усыг автомашинаар зөөж замын усалгаанд ашиглаж байгаа тул ХС руу ус буцааж шахах  

системийг одоогийн байдлаар ашиглахгүй байгаа. Далангийн доод талын хяналт -шинжилгээний цэгүүд нь 

энэ шүүрэл цуглуулах цэгт богино эргэлт үүсгэж болзошгүй аливаа шүүрлийг хянах боломж олгодог. Доод 

хяналтын цооногуудын мэдээллээс харахад ХС-ийн хойд, зүүн, өмнөд захад мэдэгдэж буй шүүрлүүдээс 

байгаль орчинд үзүүлсэн илэрхий нөлөө байхгүй байна. Одоо хийж байгаа энэ хяналт -шинжилгээний тоон 

мэдээг дараагийн тайланд өгүүлнэ.  
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5.1.6 Хайгуулын цооногийн битүүмжлэл 

2003-2011 онд Гүний хоолой, Галбын говьд хийгдсэн усны хайгуулын хуучин цооногуудыг өнгөрсөн жилүүдэд 

битүүмжлэн сэргээн засварлаж Монгол улсын Усны тухай хуулийн дагуу орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэн 

өгсөн. 2014-2018 онд нийт 76 усны хайгуулын цооног битүүмжилсэн байна. 2019 онд хөндлөнгийн 

гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу нэмж 41 хайгуулын цооног битүүмжилсэн. Дахин 34 хуучин 

цооногийг 2020 онд битүүмжилснээр Галбын говь, ОТ-ГС чиглэлийн зам дагуу цооног засварлах хөтөлбөр 

дуусгавар болно. Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилт КОВИД -19 цар тахлын нөлөөгөөр тасарсан. Гүний хоолойд 

битүүмжлэхээр хүлээгдэж буй 27 цооног байна. Гүний хоолой, Галбын говьд цооног битүүмжлэх ажлын 2020 

оны гүйцэтгэлийн талаар дараагийн аудитын тайланд шинэчлэн оруулна. 

5.1.7 Элэгдэл, тунадасжилтын судалгаа 

2019 оны Элэгдэл, тунадасжилтын хяналт -шинжилгээний жилийн тайланд УНМТ, элэгдэл тунадасжилтын 

хяналт-шинжилгээний шаардлагуудыг тусгасан. Ундай голын суваг дагуу голын ОТ уурхайн талбайд орсон 

хэсгээс эхлээд баруун салаа нь Ундай голын голдиролд нийлэх бэлчир хүртэл 500 м тутамд фото зураг 

авсан. ОТ-ХБ чиглэлийн зам дагуу таван хяналт -шинжилгээний цэг байдаг ба тэдгээрийн 3 нь ОТ-ХБ 

чиглэлийн зам, 6 нь ОТ-ГС зам дагуу байрладаг. Сансраас авсан зураг мөн ашигладаг. 2019 онд хур тунадас 
бага орсон тул элэгдэл, тунадасжилт мөн бага байв. 2019 оны судалгааны үр дүнг тоймловол ГС-н зам дагуу 

болон Гүний хоолой, Ундай голын дагуу элэгдэл гараагүй байна. Шинээр хатуу хучилт тавьсан ОТ-ХБ замын 

дагуу хяналт шинжилгээний цэгүүдийг шинээр байгуулсан. 2020 оны Элэгдэл, тунадасжилтын хяналт -

шинжилгээний жилийн тайлангийн хяналт үнэлгээний талаар дараагийн аудитын тайланд оруулна.  

5.1.8 Бохир ус цэвэршүүлэлт, ундны ус 

ОТ компани ундны ус, цэвэршүүлсэн бохир усны талаарх Төслийн стандартыг хангах амлалт өгсөн. Төслийн 

эдгээр стандартыг Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөний А хавсралт дахь А1, А2 дугаар хүснэгтэд 

тодорхойлсон. Төслийн хаягдал ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн системийн загварыг Австралийн А ангиллын ус 

цэвэршүүлэх стандартад нийцүүлэн гаргасан. 

Усны хяналт -шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу бохир уснаас сар бүр дээж авч хими, бактериологийн 

шинжилгээ хийдэг. Шинжилгээний үр дүнгээс харахад Хаанзаа болон Манлай 1 БУЦБ-уудын хаягдал ус 

төслийн стандартын шаардлагад нийцэж байна. БОНХЗ-ийн 2020 оны 5 сарын аудитаас хойш эдгээр 

байршилд стандартаас хэтэрсэн тохиолдол гараагүй. Гэхдээ 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар Манлай 2 

БУЦБ-ийн цэвэршүүлсэн усны фосфорын түвшин 2020 оны 1, 3, 7, 8-р саруудад төслийн усны стандартад 
заасан (Төслийн стандарт 1.5 ppm) хэмжээнээс 4 удаа 2-5 ppm давсан байна.  Үүний уг шалтгаан нь Манлай 

2-ын БУЦБ-д идэвхжүүлсэн лагийн чанар болон Мазаалай гал тогооны бохир усны  чанартай холбоотойг 

тогтоосон.  Хаягдал усны чанартай холбоотой энэ бүх зөрчлийг арилгаж, Төслийн стандартад нийцүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан ба дараах арга хэмжээг багтаасан:  

✓ Мазаалай гал тогооны саарал усыг үндсэн БУЦБ руу нийлүүлэх; үүнийг дамжуулах шугам хоолойн ажил 

одоо хийгдэж байгаа ба 2020 оны сүүлээр дуусгана. 

✓ Мазаалай гал тогоонд тосны шинэ трап суурилуулж 2020 оны сүүлээр дуусгана. Эдгээр төслийг 

хэрэгжүүлж дууссаны дараа Манлай БУЦБ руу саарал ус дахиж дамжуулахгүй. 

✓ Эдгээр ажлыг дуустал Мазаалай гал тогооноос гарах саарал усыг машинаар үндсэн БУЦБ руу зөөх ба 

өөрөөр хэлбэл, Манлай БУЦБ-д цэвэршүүлэхээс өмнө хөнгөн цагааны нэмэлт бодис хийж фосфорын 

хэмжээнд хяналт тавина. 

БОНХЗ энэ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг төдийгүй цэвэршүүлсэн бохир усны чанар 

Төслийн стандартад нийцэж  байгаа эсэхэд хяналт тавьж, дараагийн аудитын тайланд шинэчилсэн мэдээлэл 

оруулна. Цэвэршүүлсэн бүх хаягдал ус ХС руу очиж дахин ашиглалтад оруулах тул байгаль орчинд шууд 

нөлөөлөл учруулахгүй гэдгийг энд тэмдэглэж байна.   

5.1.9 Зөвлөмж 

1. Ирээдүйд хур тунадас багатай, гантай жилүүд тохиовол шинэ Бор Овоо булаг хатах үед авах арга 

хэмжээг албан ёсоор батлах хэрэгтэйг БОНХЗ өмнө нь зөвлөж байсан. Булаг шанд хатах тохиолдолд 

голдирол өөрчлөх бүх дэд бүтэц зохих ёсоор ажиллаж байгааг баталгаажуулах зорилгоор ОТ компани 

ойрын үед хяналт шалгалтын ажил явуулах үүрэг хүлээгээд байна. Ган гачигтай хүндхэн үед 

шаардлагатай арга хэмжээ яаралтай авах талаар урьдчилж тодорхой бодлого боловсруулах 

зөвлөмжийг БОНХЗ ГТЗ-өөр дамжуулж өгсөн. ОТ ХХК малчдын хүсэлтийн дагуу худаг засах, бэлчээрийн 
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ус хангамж сайжруулах санаачилга дээр ГТЗ-тэй хамтран зохион байгуулалтын ажил хийж байна. 

Эдгээр ажлыг өргөжүүлэн шинэ Бор Овоо булгийг менежментийн төлөвлөгөөнд оруулж болох юм.  

5.2 ЭРДСИЙН ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

Энэ хэсгийн мэдээллийг дараагийн аудитын тайланд шинэчлэн оруулна. Өнөөдрийг хүртэл эрдсийн 

хаягдлын менежментийг Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөгөөр хүлээсэн үүргийн дагуу хийж 

байгаа ба одоогоор өндөр эрсдэлтэй асуудал байхгүй.  2019 оны хуанлийн жилд нийт 100.3 сая тонн 

материал олборлосны 40.1 сая тонн нь хүдэр, 59.3 сая тонн нь хаягдал чулуулаг байсан. Хаягдал чулуулгийг 

ил уурхайн ойр байрлах хаягдал чулуулгийн овоолгод хаяж, Хаягдлын сан (ХС) байгуулахад ашигладаг 

Хаягдал чулуулгийн ихэнхийг (~ 36 сая тонн) ХС-ийн далан байгуулахад ашигласан ба үлдэгдэл ~ 23 сая 

тонныг урт хугацааны хаягдал чулуулгийн овоолгод буулгасан байна. Нийт 59.3 сая тонн хаягдал чулуулгийн 

ойролцоогоор 18.9 сая тонн нь хүчил үүсгэх боломжтой (ХҮБ) гэж ангилагдсан ба үүнээс ~8 сая тонныг ХС-

д, үлдсэнийг нь материал ангилан ялгах шалгуураар хаягдал чулуулгийн талбайд байрлуулсан. Эдгээр 

шалгуурыг нийт хүхэр, нийт нүүрстөрөгч, хүчил саармагжуулах боломжид үндэслэдэг. Эрдсийн хог хаягдлыг 

Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөний MW05, MW06, MW13, Овоолгын менежментийн 

төлөвлөгөөний дагуу ангилж, зохицуулдаг. ХҮҮ үзүүлэлтэд нийт хүхрийн үзүүлэлт < 0.8% байсныг <1.5% 

болгон өөрчлөхөөр уг төлөвлөгөөг 2019 онд шинэчилсэн. Өөрчилсөн шалгуурын дагуух гүйцэтгэлд үнэлгээ 

хийж, дараагийн аудитын тайланд оруулна.   

Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтаас үүссэн хаягдал чулуулгийг баяжуулах үйлдвэрийн шаврын овоолгын 

зүүн талд байрлах хаягдал чулуулгийн нэгдсэн овоолгод байрлуулж байна. Энэ талбайг ХҮБ материалд 

зориулан байгуулсан. Энэ талбайд 7.5 сая тонны нийт хүчин чадалтай 5 овоолго байгуулсан ба 2021 оны 2-

р улирал дуустал ашиглах боломжтой.  

“Голдэр асошиэтс” компани ХС-ийн зураг төслийн инженерингийн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн үзүүлж байна. 

Үүнд ХС-ийн байгуулалт болон хаягдлын ажлын явцыг хянах, зураг төслийн шаардлагыг хангаж байгаа 

эсэхийг баталгаажуулах зэрэг ажлууд орно. 2019 онд ХС-д анх төлөвлөснөөс 2 мянган тонноор бага 

материал байрлуулсан ба үүнийг 2020 оны зураг төсөл, байгуулалтын ажлын үр дүнд шийдвэрлэнэ. 2019 

онд ХС-ийн зураг төсөлд өөрчлөлт оруулаагүй. Хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгийн материалыг ХС-д 

байрлуулахдаа хүчил үл үүсгэх бүсийг хүчил үүсгэх материалаас тусад нь байлгах зохицуулалт хийдэг. ХҮҮ 

хаягдал чулуулгийг ХС-ийн хаягдал чулуулгийн шүүрэл цуглуулах бүс байгуулахад ашигладаг.  

Уурхайн талбайд 144.2 га талбайг хамарсан шимт хөрсний 10 овоолго, ул хөрсний 2 овоолго байна. 2020 

оны эхний улиралд гүний уурхайн бэлтгэл ажил, агуулга багатай хүдэр хадгалах зориулалтаар нийт 9.73 га 

талбайд шимт хөрс хуулсан.  

Эрдсийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөнд эрдсийн хаягдлын менежментийн асуудлууд тайлагнах, 
эрдсийн хаягдлын элэгдэл болон ОТ-н менежменттэй холбоотой санал гомдол бүртгэх ГҮҮ-ийг тодорхойлж  

өгсөн. Эрдсийн хаягдлын менежменттэй холбоотой гомдол, элэгдэл, тохиолдол бүртгэгдээгүй байна.  

5.3 ЭРДСИЙН БУС ХАЯГДАЛ, АЮУЛТАЙ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

Эрдсийн бус хог хаягдал зохицуулах, устгах Төслийн ерөнхий стратегийг БОНМТ-ний хүрээнд багтах 

Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө6, Эрдсийн бус хаягдал цуглуулах, шилжүүлэх журамд7 тус 

тус тусгасан. Төсөл хэрэгжих хугацааны аюултай хог хаягдлын менежментийн Төслийн ерөнхий стратегийг 

БОНМТ-ний хүрээнд багтах Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөөнд8  тусгасан. Уг төлөвлөгөө нь 

ОТ компанийн ажилтан, албан хаагчид болон гэрээт байгууллагуудад аюултай материал, бодис асгарахаас  

урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчин бохирдуулахаас хамгаалах менежментийн талаар зааварчилгаа өгөх 

зорилготой. ОТ төслийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд аюултай бодисын менежмент хийх  талаар тодорхой 

мэдээллээр хангадаг олон журам тус төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дэмждэг. Эдгээр журмын нэг нь хүрээлэн 

буй орчинд бодис хяналтгүй алдагдах аливаа тохиолдлыг шийдвэрлэх Асгаралтын хариу арга хэмжээний 

журам9 юм.  

******* 
6 Эрдсийн бус хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө № OT -10-E15-PLN-0001-E 

7 Эрдсийн бус хаягдал цуглуулах, шилжүүлэх журам № OT -10-E15-PRC-0002-E 

8 Аюултай материалын менежментийн төлөвлөгөө № OT -10-E5-PRC-0001-E 

9 Асгаралтын хариу арга хэмжээний журам № OT -10-E15-PRC-0002-E 
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Ашиглалтын явцад гарсан хог хаягдлын менежментийг Төсөл бие даан гүйцэтгэж байна. УТЗТ-н зүүн талд 

байрлах байнгын ажиллагаатай Хаягдлын менежментийн төвийг “Ханбогд хаягдлын  менежментийн төв” ХХК 

гэрээний дагуу үргэлжлүүлэн ажиллуулж байна. Тус компани хаягдал тос, гал тогооны хаягдал тос, хаягдал 
төмөр, цаас, кабель зэрэг дахин боловсруулах боломжтой материалын эцсийн устгал зохицуулах ажлыг 

орон нутгийн дахин боловсруулалт/дахин ашиглалтын 11 туслан гүйцэтгэгч компаниар гүйцэтгүүлдэг. ОТ 

компани Хаягдлын менежментийн төвийн (ХМТ) хашааг 2 метрээс 4 метр болгон өндөрлөж хог хаягдал 

салхинд хийсэж УТЗТ-гаас гадагшлах эрсдэлийг бууруулсан. Хашаа барьсны дараа Хаягдлын 

менежментийн баг ХМТ-ийн гадаад орчны цэвэрлэгээг хоёр долоо хоног тутам зохион байгуулсан ба 

хөтөлбөрийн амжилтад үндэслэж цэвэрлэгээг сар бүр хийдэг болсон.  

ОТ ХХК дахин боловсруулах боломжгүй хог хаягдал багасгах, боломжтой бол дахин ашиглах, эргүүлж 

ашиглагдахгүй материалыг хог хаягдлын цэгт хаялгүй дахин боловсруулах хаягдлын менежментийн 
шаталсан систем хэрэгжүүлдэг. Ж ижиг дугуй, мод гэх мэт дахин ашиглагдах  зүйлсийг орон нутгийн иргэдэд 

өгөхөөс гадна компанитай байгуулсан Санамж бичгийн дагуу Ханбогд сумын Улаан загалмайн нийгэмлэгт 

хүргүүлдэг. Компанийн Байгаль орчны баг 2018 оноос Хангамжийн багтай нягт хамтарч ажиллан, ухаалаг 

худалдан авалтын стратеги хэрэгжүүлж байна. Тус стратеги буюу санаачилгыг хэрэгжүүлснээс хойш дараах  

сайжруулалтууд гарсан: 

✓ ОТ-д аюултай хог хаягдал үүсгэдэг бараа/үйлчилгээ нийлүүлдэг нийлүүлэгчидтэй байгуулсан үндсэн 

гэрээнд хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө оруулж нэмэлт өөрчлөлт хийсэн; 

✓ Санал авах процессын хүрээнд шинээр санал ирүүлэгсдийн гэрээнд хаягдлын менежментийн 
төлөвлөгөө багтаахыг компани шаарддаг болсон ба төлөвлөгөөг санал ирүүлэгсдийн ерөнхий үнэлгээнд 

оруулдаг . 

Хуванцар, картон, мод, хүнсний тос зэрэг төрөл бүрийн материалыг дахин ашиглах ажлууд хийгдэж байна. 

2020 оны эхний 10 сарын байдлаар компани нийт хог хаягдлын (тонн жин) 31%-ийг уурхайн талбайд дахин 

ашигласан нь 54% байсан 2019 оны түвшнээс буурчээ. Гэхдээ ОТ ХХК 2020 он гарснаас хойш идэвхгүй 

хаягдлын цэгт хүргэгдсэн хог хаягдлын нэлээн их хувийг дахин боловсруулалтын үр ашгийн тооцоонд 

оруулсан. Цемент, үнс зэрэг идэвхгүй хаягдлыг Хаягдал чулуулгийн овоолгын хажууд байрлах 7.86 га 

хэмжээтэй зориулалтын хаягдлын нүхэнд хадгалдаг ба одоогоор уг талбайн 2.3 га-г ашиглаж байна. 

Дахин боловсруулсан материалыг ХМ-ГҮҮ 05-ийн дагуу хянадаг ба 2020 оны задаргааг харуулбал: 

✓ хуванцар материалын 63.7%-ийг дахин боловсруулсан; 

✓ хаягдал төмрийн 99.1%-ийг дахин боловсруулсан; 

✓ хаягдал тосны 98%-ийг дахин боловсруулсан; 

✓ хаягдал картоны 90.9% -ийг дахин боловсруулсан; 

✓ батарейг 100% дахин боловсруулсан ба жилийн турш хуримтлагдсан 36.5 тонн батарей, өмнө 

хуримтлагдсан 54 тонныг дахин боловсруулсан байна. 

Төслийн талбайн янз бүрийн байршилд үүссэн зутан, агаар шүүгч, тостой даавуу, бохирдсон хөрс зэрэг 

дахин боловсруулах боломжгүй нийтлэг хог хаягдлыг өдөр тутам цуглуулж, олон улсын шилдэг туршлагын 

стандартад нийцүүлэн байгуулсан Хаягдлын менежмент ийн төвд булдаг. Хог хаягдлыг 2018 оны 3-р улирал 

дуустал тухайн үед ашиглагдахаа больсон Хаягдлын 1-р санд хаясан ба уг хаягдлын сангийн ашиглалт нийт 

хүчин чадлынхаа 80%-тай байна. Одоо хаягдлыг 2-р сан руу хаяж байгаа ба уг хаягдлын сан 2020 оны эхний 

10 сарын байдлаар 5,528 тонн хог хаягдал агуулж байгаа нь нийт хүчин чадлынх нь 28 орчим хувь юм.  

ОТ ХХК-ийн Байгаль орчны баг кемпийн хоол хүнсний органик хаягдлаар бордоо хийх үйлдвэр байгуулж, 

2019 онд уг үйлдвэрийн менежментийг Дэд бүтцийн хэлтэст шилж үүлэн өгсөн.  Бордооны үйлдвэр одоогоор 

нийт 5,950 м3 бордоо агуулах хүчин чадалтай 9 овоолготой ба өнгөрсөн 12 сарын хугацаанд 1,580 м 3 хоол 
хүнсний хаягдлаар бордоо хийсэн байна.  

ОТ ХХК Монгол улсын аюултай хог хаягдал хадгалах шаардлага (ЗГ-ын 2018 оны 118-р тогтоол) болон олон 

улсын сайн туршлага, стандартын дагуу зураг төслийг нь боловсруулсан аюултай хог хаягдлын санг ХМТ 

дотор барьж дуусгалаа. Тус байгууламж нь Улаанбаатар хот  төдийгүй Монгол улсад анхны аюултай хог 

хаягдал булах зөвшөөрөгдсөн цэг болсон. Энэ нь уурхайн талбайд хуримтлагдсан аюултай хог хаягдлын 

асуудал шийдвэрлэх томоохон ололт амжилт юм. Уурхайн талбайд 2007 оноос хойш нийт 443 тонн аюултай 

хог хаягдал хуримтлагдсаныг өмнөх тайланд дурдсан ба ШУА -ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн 

лабораторийн шинжилгээний дагуу уг тоо 375 тонн болж буурсан байна. ШУА -ийн Хими, химийн технологийн 

хүрээлэнгийн тодорхойлсноор үүнээс 152 тонн нь аюултай хог хаягдлын санд х аяхад тохирно.  
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Аюултай хог хаягдлын байгууламжийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг (БОННҮ) 2020 оны 

6 сард БОАЖ Я-аар батлуулсан. Одоо компани БОЯ-наас аюултай хог хаягдал хаях албан ёсны зөвшөөрөл 

авахаар ажиллаж байна. Зөвшөөрөл авах хүртэл ХМТ-ийн аюултай хог хаягдлын санд хог хаяхгүй ба 2021 

онд багтаан уг зөвшөөрлийг авна гэсэн төлөвлөгөөтэй байна.  

Төслийн холбогдох ГҮҮ-үүдийг 2019 оны байгаль орчин, нийгмийн жилийн тайланд тусгасан ба аюултай хог 

хаягдалтай холбоотой зөрчил бүртгэгдээгүй. 2020 онд 13 удаагийн бодис асгарсан тохиолдол бүртгэгдсэн 

ба тэдгээрийг зохих ёсоор шийдвэрлэсэн. Орон нутгийн иргэдээс эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагатай 

холбоотой санал гомдол  ирээгүй.  

5.4 АГААРЫН ЧАНАР 

Тоос, хийн ялгаруулалтын удирдлагын ерөнхий стратегийг Үйл ажиллагааны үе шатны Агаар мандалд 

ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд10 тайлбарласан (АМЯХХУТ). Энэ менежментийн 

төлөвлөгөө нь Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын м енежментийн 

төлөвлөгөө, Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө, Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн 

менежментийн төлөвлөгөө зэрэг агаарын чанарын талаар тусгасан бусад төлөвлөгөөтэй уялдаатай.  

АМЯХХУТ-ний зорилго нь холбогдох төслийн стандартыг тоймлох, үүрэг амлалтуудыг тодорхойлох, хяналт 

шинжилгээ, тайлангийн журам тодорхойлох, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд (ГҮҮ) тогтооход чиглэсэн. Тус 

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь Агаарын чанарын хяналт -шинжилгээний төлөвлөгөө11 (АЧХШТ)  

юм. АЧХШТ нь Уурхайн тусгай зөвшөөрлийн талбай дотор болон гадна байрлах мониторингийн цэгүүд, 

хүрээлэн буй орчинд болон мөн утаанд хяналт-шинжилгээ хийх журмыг тодорхойлно. Тайлагнах  

шаардлагуудыг мөн тодорхойлсон байна. АЧХШТ, АМЯХХУТ-г 2018 оны 3 сард Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2018-

001-ийн хүрээнд шинэчлэн боловсруулсан.  

 

5.4.1 Орчны агаарын чанар 

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө (АЧХШТ)-ний 1-р хавсралтад зааснаар 2019 оны 
хуанлийн жилд орчны агаарын чанартай холбоотой Төслийн стандарт үзүүлэлт ийг давсан 5 тохиолдол 

бүртгэгдсэн. Эдгээр зөрчил бүгд тоосонцор (PM2.5 ба PM10) -той холбоотой ба 2019 оны намар, 2020 оны 

хаврын улирлын салхи шуурга ихтэй үед гарсан байна. Энэхүү стандартаас хэтэрсэн үзүүлэлттэй 

холбоотойгоор орчны агаарын хяналт шинжилгээний станцын мэдээллийг шүүж үзэхэд адилхан 

хэмжилтүүдээр станцын орчимд УТЗТ-н баруун хойд хэсэг хүртэлх хэсгийн тоосонцрын агууламж  нэмэгдэж 

32 мкг/м3 хүрсэн байна. Орчны агаарын хяналт  шинжилгээнд хийн үзүүлэлтүүд хэтэрсэн тохиолдол 

бүртгэгдээгүй.  

5.4.2 Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахын тоосны хяналт 

Баяжуулах үйлдвэрийн хүдрийн агуулахаас үүсдэг хэт их тоосжилтыг бууруулах зорилгоор уг байгууламжид 

тоосны хаалт суурилуулсан. Эхний ээлжид өндөр нягтралтай полиэтилен хаалт хийсэн нь байнгын салхины 

ачааллыг тэсвэрлэх чадваргүй,  хэврэг байсан тул хангалттай үр дүнтэй байж чадаагүй. Иймээс хаалтыг 

дахин хийж 2019 оны 2-р сард суурилуулж  дууссан. Түүнчлэн анхдагч бутлуурын тэжээгүүрт хөөсөөр тоос 

дарах системийг ашиглаж байна. Сонгон ашиглаж байгаа хөөсөн тоос дарагчийн хамгийн үр дүнтэй тун 

хэмжээ нь хамгийн багадаа нэг тонн хүдэрт 3.5 г байгаа ба 2020 оны эхний 10 сарын байдлаар уг хэмжээг 

дунджаар 3.63 граммд барьж байна.  Хүдрийн агуулахын овоолгыг хамгийн багадаа 70 хувийн агууламжтай 

байлгаснаар овоолгод материал унагах зайг багасгаж ингэснээр тоос босохыг багасгаж байна. Хүдрийн 

агуулахын овоолгыг 550 килотонн материалын суурь хэмжээнд хадгалах зорилготой үйл ажиллагааны 

өөрчлөлт хийсэн. Тоосны хаалт үр дүнтэй байгаа ба ажлын орчныг тогтмол цэвэрлэн усалж тоосжилт 

бууруулж байна.  

Хүдрийн агуулахын зүүн урд талд AQM65 загварын станцыг суурилуулж  (Агаарын чанарын суурин 5-р станц), 

тоосны байнгын хэмжилтийг хийж байна. Уг станцыг 2020 оны 7 сард суурилуулж ашиглалтад оруулсан (5.3 

дугаар зураг). Өмнө нь сар бүр ТХЦ-ТШХО 01, ТХЦ-ТШХО 2 станцууд дээр гар төхөөрөмж (Dusttrak) ашиглан 

хийдэг байсан орчны агаарын чанарын үнэлгээг одоо шинэ станц дээр хийдэг болсон. Өмнөх сар бүрийн 

хэмжилтүүдэд салхины хурд, салхины чиглэлийн нөлөөгөөр өндөр ялгаа гардаг байсан. Өдөр бүрийн хяналт -

******* 
10 Агаарт ялгарах хийн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө. Баримт бичгийн №.OT-10-E2-PLN-0001, 01.09.2013 

11 Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө– Баримт бичгийн. № OT -10-E2-PLN-0002 
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шинжилгээний үр дүн салхины хурд, салхины чиглэл гэх мэт цаг агаарын нөхцөл, хөөсний тун хэмжээ, 

бутлагчийн хүчин чадал, овоолгын түвшин зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Шинээр суурилуулсан 

байнгын ажиллагаатай станц энэ бодит хэлбэлзлийг хэвийн болгоход туслах юм.  

 

5.3-р зураг: Хүдрийн агуулахын зүүн урд байгуулсан агаарын чанарын хяналтын шинэ станц 

 

2019 оны 1-р улирлаас хойших хяналт -шинжилгээний үр дүнгээс харахад тоосны хаалт суурилуулж, тоос 

дарах хөөс ашиглаж эхэлснээс хойш хүдрийн агуулах орчмын тоосонцрын хэмжээ мэдэгдэхүйц буурсан. 

2020 оны 4 сар хүртэлх хяналтын мэдээний дунджийг 5-р станц суурилуулахаас өмнөх сар бүрийн гар 

төхөөрөмжийн мэдээллийг тоосны хаалт суурилуулахаас өмнөх суурь мэдээлэлтэй харьцуулсан байдлаар 

5.1-р хүснэгтэд харуулав. Тоосны хаалт илэрхий эерэг нөлөө үзүүлснийг уг мэдээллээс харж болно. 

5.1-р хүснэгт: Сар тутмын гар төхөөрөмж ашиглан хэмжсэн ТШХО дахь тоосны хяналтын үр дүн 

(мг/м3) 

 
ТХҮД-ТШХО 

01 

ТХҮД-ТШХО 

02  

Төслийн стандарт (MNS 

4585:2016, ЕХ-ны Орчны 

агаарын чанарын журам 2008/50 

EC) 

Тоосны хаалт хийхээс өмнө 2019 оны 3 сар (түүврийн хэмжээ= 11 -13 тохиолдол) 

Дундаж  PM2.5  73 285 50 

Дундаж PM10 173 401 50 

Тоосны хаалт хийсний дараа (түүврийн хэмжээ= 2019 оны 3 сараас 2020 оны 4 сар 

хүртэл 13 тохиолдол) 

Дундаж  PM2.5  24 32 50 
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Дундаж PM10 39 55 50 

 

2020 оны 7 сараас хойш агаарын чанарын суурин 5-р станц дээр бүртгэсэн эхний мэдээллийг 5.2 дугаар 

хүснэгтэд нэгтгэн харуулав. Шинэ хяналт-шинжилгээний станцын тасралтгүй бүртгэсэн мэдээллээс харахад 

орчны агаарын чанарт үзүүлэх нөлөөлөл хязгаарлагдмал байна. Ялангуяа, PM10 -ын агуулга ~4 мкг/м3-аас 

~15 мкг/м3 болж өссөн хэдий ч энэ нь Төслийн стандартаас (50 мкг/м3) доогуур байна. Хяналтын мэдээгээр 

PM10 -ын агуулга 5 сарын хугацаанд Төслийн стандартаас хоёрхон өдөр хэтэрсэн ба  эдгээр өдрүүд нь их 
салхитай өдрүүд байжээ. PM2.5 тоосонцрын дундаж агуулга 5-аас 7 мкг/м3 болж өссөн ба мөн л Төслийн 

стандартаас (50 мкг/м3) доогуур байна. Хяналтын мэдээнээс харахад орчны агаарын чанарт зарим нөлөөлөл 

ажиглагдаж байгаа хэдий ч Төслийн стандартыг хэтрэхэд ойрхон очих нөлөөлөл байхгүй байна.  

5.2-р хүснэгт: Шинэ ТХЦ-ТШХО 5-р станцын мэдээллээс авсан ТШХО дахь тоосны хяналтын үр 

дүн (мг/м3) 

 Хүрээ Дундаж  

Төслийн стандарт (MNS 

4585:2016, ЕХ-ны Орчны 

агаарын чанарын журам 2008/50 

EC) 

Тоосны хаалт хийхээс өмнө 2019 оны 3 сар (түүврийн хэмжээ= 11 -13 тохиолдол) 

PM10 

ТХЦ-ТШХО 5-р 

станц  
1 – 121 15 

50 

 ТХЦ-ТШХО 1-р 

станц Байхгүй 4 

PM2.5 

ТХЦ-ТШХО 5-р 

станц  
1 – 21 7 

50 

ТХЦ-ТШХО 1-р 

станц 
Байхгүй 5 

5.4.3 Яндангийн утааны чанар 

Дулааны төв станцын (ДТС) хүчин чадлыг 72 мВт -аас 130 мВт болгон нэмэгдүүлсэн. Хүчин чадал 

сайжруулах ажлын хүрээнд 29 мВт -ын хоёр шинэ зуух нэмсэн. 2020 оны хаврын урь орсон тул хоёр шинэ  

зуухыг бүрэн ашиглалтад оруулаагүй байгаа ба бүрэн ашиглалтад оруулах ажлыг 2020-2021 оны өвлийн 

улиралд хийхээр төлөвлөсөн.  

Агаарын чанарын хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөөнд тайлбарласнаар яндангийн утааны чанарын хяналт -

шинжилгээг өмнө нь тохиолдлын байдлаар буюу тогтмол бус хийдэг байсан. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх  
зорилгоор 2019 оны 3-р улиралд Утааны тогтмол хяналт шинжилгээний систем (УТХШС) ДТС-ын яндангийн 

бүх утаа гадагшилдаг хэсэг болох 30 метрийн өндөрт суурилуулсан. Үүнийг ДТС-ын нийт хүчин чадал 

сайжруулах ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн.  

УТХШС нь үнс/тоосонцор, азотын исэл, хүхрийн давхар ислийг тогтмол хянана. ОТ компани энэ удаагийн 

аудитад 2019 оны 11 сараас 2020 оны 10 сар хүртэлх нэг жилийн хугацааны мэдээлэл өгсөн.  Сүүлийн 12 

сарын хугацааны нийт мэдээллийн графикийг 5.4-5.6-р зурагт харуулав. Төслийн стандарт нь нийт 

тоосонцрын хувьд 50 мг/м3, азотын ислийн хувьд 300 мг/м3, хүхрийн давхар ислийн хувьд 400 мг/м3 байна. 

Төслийн стандартыг зурагт улаан шугамаар харуулав. 
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5.4-р зураг: ДТС-ийн яндангаас ялгарч буй тоосонцрын дээжийн үр дүн  

5.5-р зураг:  ДТС-ийн яндангаас ялгарч буй азотын ислийн дээжийн үр дүн  
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5.6-р зураг:  ДТС-ийн яндангаас ялгарч буй хүхрийн давхар ислийн дээжийн үр дүн  

2016-015 батлагдсан өөрчлөлтийн мэдэгдлийн дагуу ДТС-ын яндангийн утааны чанарын хяналтыг зуухны 

ачаалал нэрлэсэн хүчин чадлын 70%-иас дээш байх тохиолдолд хийх ёстой. Энэ нь яндангийн утааны 

мэдээлэл үнэлэх тухай MNS 6298:2011 стандарттай нийцэж байна. 5.4, 5.5 зурагт үзүүлснээр суурь ачаалал 

зуухны хүчин чадлын 70%-д хүрэхэд тоосонцор, азотын исэл хоёулаа илэрхий буурч байна. Хүхрийн давхар 

ислийн хувьд зуухны ачаалалтай бага хэмжээнд хамааралтай байдаг. Учир нь уг бодисын ялгаралыг шохойн 

чулууны нэмэлтээр багасдаг.  

Зуухны ачаалал 70%-иас дээш, доош байх тохиолдолд яндангаас гарах утааны чанарыг Оюу толгой компани 

дотооддоо үнэлж, ачаалал болон утааны чанарын хамаарлыг дүгнэж гаргасан. Шинэ зуух #5, #6-ийн (29 мВт -

ын хоёр шинэ зуух) эхний туршилт, үйлчилгээний зүгшрүүлэлт зэргийн тодорхой мэдээллийг дотоод 

шинжилгээнээс хассан. Хөргөлтийн хугацааны шаталтын шинж чанарын мэдээлэл гүйцэд биш тул зуухны 

асаах, унтраах хугацааг (ойролцоогоор тус бүр 4 цаг) мөн шинжилгээнээс хассан.  

1, 2, 3, 4-р зуухны асаах, унтраах мэдээлэл, ДТС-д бүрэн үйлчилгээ хийх зогсолтын хугацааны мэдээллийг 

мөн шинжилгээнээс хассан. Дотоод шинжилгээний үр дүнг 5.7-р зурагт  харуулав. 
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5.7-р зураг: ДТС-ын яндангийн утааны дундаж үзүүлэлтийн тухай ОТ-н дотоод шинжилгээ, 2019-

2020 

Зуухны ачаалал 70%-иас дээш байхад тоосонцор, азотын давхар исэл 27.7 мг/м3, 112 мг/м3 болж тус тус 
нэлээн буурсныг шинжилгээний дүнгээс харж болно. Эдгээр нь нийт тоосонцрын 50 мг/м3, азотын ислийн 

300 мг/м3 гэсэн Төслийн стандартуудаас хамаагүй бага байна.  Хүхрийн давхар ислийн дундаж хэмжээ 378.6 

мг/м3 байгаа нь Төслийн стандарттай (400 мг/м3) ойролцоо боловч хэтрээгүй байна. 

Энэ нь өвлийн улиралд шилжих үед утааны системээс авсан анхны багц мэдээ хэдий ч ерөнхийдөө ДТС-аас  

ялгаруулж буй хүхрийн давхар ислийн агуулга Төслийн стандартыг хангадаггүй гэсэн тайлбарыг БОНХЗ -ийн 

зүгээс өгч байна. Өнгөрсөн хугацааны тоон мэдээнд тохиолдлын хэмжилтийн давтамж, 70% -иас доош 

ачаалалтай үеийн хэмжилтийн бүртгэл, шохойн чулууны нийлүүлэлтийн сүлжээнд асуудал гарсан үе зэрэг 

ноцтой асуудлууд байсныг хүлээн зөвшөөрч байна. Хүхрийн давхар ислийн агуулга Төслийн стандарттай 
(400 мг/м3) маш ойр байгаа одоогийн тоон мэдээг (378.6 мг/м3) үндэслэн БОНХЗ үүнийг I ангиллын зөрчил 

гэж үзэж байна. Уурхайн талбайд хийнэ гэж тооцоолж байгаа дараагийн аудитаар БОНХЗ болон 

Зээлдүүлэгчид ОТ ХХК-тай холбогдож шинжилгээнээс ямар өгөгдөл хасах талаарх шалгуурыг албажуулах  

санал тавьж байна. Ингэснээр Төслийн одоогийн стандартыг тогтоосон 2016-015 ӨМ-ийг шинэчлэх  

боломжтой болно.  

Цаашид УТХШС-ээс авах мэдээллийг БОНХЗ үргэлжлүүлэн нарийвчлан үнэлнэ. 2020-2021 оны өвлийн 

улиралд тасралтгүй явагдах өндөр чанартай хэмжилтийн мэдээллийн үр дүнгээс хамаарч уг зөрчлийг хаах 

боломжтой гэж тооцоолж байна.  

5.4.4 Хүлэмжийн хийн бүртгэл, эрчим хүчний үр ашиг 

2020 оны бүтэн жилийн хүлэмжийн хийн бүртгэл, тайланг дараагийн аудитын тайлангаар танилцуулна. 2020 

оны эхний 10 сарын байдлаар Төсөл нийт 1,309,653 CO2 (экв) хүлэмжийн хий ялгаруулсан ба үүнд Гүний 

уурхайн төслийн үзүүлэлт ороогүй.  2019 оны хуанлийн жилд 1,583,078 CO2 (экв) хүлэмжийн хий 

ялгаруулсан. 2018 онд 1,514,205 CO2 (экв) байжээ.  

2020 оны эхний 10 сарын байдлаар 1-р хүрээнд хамаарах хүлэмжийн хийн хэмжээ 250,802 CO2 (экв), 2-р 

хүрээнд хамаарах нь 1,058,852 CO2 (экв) байна. Энэ нь 2020 оны өдийг хүртэл ялгаруулсан нийт хүлэмжийн 

хийн 19.2% болон 80%-ийг тус тус эзэлж байна. ОТ төслийн талбай дээр ялгаруулсан нийт хүлэмжийн хийн 

80% нь худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээтэй (2-р хүрээнд хамаарах ялгарал) холбоотой 

байна. 1-р хүрээнд хамаарах шууд ялгарал нь ихэвчлэн түлшний шууд шаталттай холбоотой  байсан бол 3-

р хүрээнд хамаарах шууд бус эх үүсвэрээс ялгарсан хэмжээ маш бага байна. 1, 2, 3-р хүрээнд хамаарах 

ялгарлын 2020 оны мэдээг дараагийн аудитын тайланд оруулна.  

Төсөл баяжмалын үйлдвэрлэлээс хамааралтай хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг хянадаг бөгөөд 2019 оны 

бүтэн жилийн мэдээгээр жилд нэгж бүтээгдэхүүнд 1.96 тонн CO2 ялгаруулах зорилттой харьцуулбал 

үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн тутамд 2.38 тонн CO2 ялгаруулжээ. Харин 2020 оны 10-р сарын 31-ний 

байдлаар үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн тутамд 2.34 тонн CO2 ялгаруулсан бол жилийн зорилт нэгж 

бүтээгдэхүүнд 2.75 тонн CO2 байна.  

ОТ 2015 оноос хойш эрчим хүчний үр ашиг сайжруулах чиглэлээр 20-иод төсөл уурхайн талбайд 

хэрэгжүүлсэн. 2020 онд дараах санаачилгуудыг тодорхой хэмжээндхэрэгжүүлэн ажилласан:  

✓ Их гэр орчмын харуул хамгаалалтын байранд нарны эрчим хүч ашиглах судалгаа хийх.  Одоо туршилт 

хийж байгаа ба 2020 оны сүүлээр дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Ингэснээр CO2-ын ялгаруулалтыг жилд 

40-60 тонноор буулгах боломжтой. 

✓ Уурхайн талбайн бүх явган хүний зам дагуу нарны эрчим хүчээр ажилладаг гэрэлтүүлэг суурилуулах, 

гүний уурхайн ажлын хэсэг рүү сунгах;  

✓ 2020 оны сүүлээр уурхайн талбайн захиргааны болон орон сууцны барилгуудад LED гэрэл суурилуулах 

ажлыг дуусгах. Энэ төслийн 50 орчим хув ь нь биелсэн.  

✓ Саяхан Байгаль орчны баг нь Нутгийн ургамал үржүүлгийн төвд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах, мөн 

уурхайн талбайн Кемпийн үйлчилгээний хэсгийг 5 мВт сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах санал гаргасан. 

5.4.5 Зөвлөмж 

2. Нутгийн ургамал үржүүлгийн төвд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах, мөн уурхайн талбайн Кемпийн 

үйлчилгээний хэсгийг 5 мВт сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах саналын талаар цаашид судалгаа, үнэлгээ 
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хийхийг БОНХЗ-ийн зүгээс зөвлөж байна. Үүнийг амжилттай хэрэгжүүлбэл бүс нутгийн цахилгааны 

хэрэгцээг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангаж хөгжүүлэхэд ач холбогдол өгөх боломжтой.    

5.5 ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЭЛ 

Дуу чимээ, чичирхийллийн хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг хамгийн сүүлд 2020 онд шинэчлэн 

боловсруулсан ба уг хөтөлбөрийг багтаасан илүү өргөн хүрээний Дуу чимээ, чичирхийллийн менежментийн 

төлөвлөгөөг мөн 2020 онд шинэчилсэн. Дуу чимээний хяналтыг шинээр суурилуулсан орчны агаары н 

чанарын хяналтын дөрвөн станц. ХС, ХМТ-д дуу чимээний түвшин 32.7-55.7 дБ (А) хооронд хэлбэлзэж 

байгаа нь (3, 4-р станц) Төслийн стандартаас (65 дБ (А)) доогуур байна. Манлай кемпийн ажилчдын сууцны 

орчны агаар, дуу чимээний чанарын 2-р станцад эвдрэл гарсан ба саяхан зассан. Уг станцын дуу чимээний 

хяналт-шинжилгээний мэдээллийг дараагийн аудитаар тайлагнана. Гэхдээ энэ байршилд өнгөрсөн 

хугацаанд дуу чимээний тал дээр асуудал, зөрчил гарч байгаагүй. ОТ уурхай, нисэх онгоцны буудал дээр 

дуу чимээний түвшнийг гар төхөөрөмжөөр хэмжихэд 60 болон түүнээс доош дБ (А) байна. 

Хамгийн сүүлийн газрын чичирхийллийн судалгааг 2019 оны 11 сард ШУА -ын Одон орон, геофизикийн 

хүрээлэн хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд Ханбогд сумын 2,170 км2 орчим газар нутгийг хамруулсан. Талбайн 

хэмжилтийг 8 байршилд 7 хоногийн турш хийж, ил уурхайн тэсэлгээний үйл явцыг бүртгэсэн. Тэсэлгээтэй 

холбоотой хөрсний чичирхийллийн хурд оргил үедээ 0.006 - 0.166 мм/сек байсан нь зөвшөөрөгдсөн түвшин 

болох 10 мм/сек хэмжээнээс бага байна.  ГҮҮ-ийн NV-KPI 01-аас 03-т хамаарах зөрчил гараагүй.  

5.6 ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Төсөл хэрэгжих явцад онцгой нөхцөл байдалтай тулгарах, түүнийг зохицуулах төслийн ерөнхий стратегийг 

Ашиглалтын үе шатны Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, арга хэмжээний төлөвлөгөө (ОБҮББАХТ)12-нд 

тодорхойлсон ба энэхүү төлөвлөгөөнд онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, үүрэг даалгаврыг өндөр 

түвшинд тоймлон тусгасан байдаг. Уг баримт бичгийг 2015 оны 5-р сард шинэчилж, төслийн үйл 

ажиллагааны үе шатуудыг тусгажээ. Уг төлөвлөгөөг онцгой нөхцөл тохиолдоход хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 

тодорхой заасан хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө, журмаар дэмждэг. Гүний уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй 

ажиллагаа, онцгой нөхцөлийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээг тусдаа бие даасан үнэлгээгээр авч үзсэн.  

2019 оны БОНЖ Т-нд дурдсанаар ‘Бизнесийн тогтвортой байдал хангах, сэргээх стратеги’ сэдэвт сургалтыг 

Үйл ажиллагаа, Гүний уурхайн төслийн ахлах удирдлагуудад үргэлжлүүлэн явуулсан.  Уг сургалтыг ердийн 

танхимын сургалт, дасгал ажлын хэлбэрээр явуулсан. Түүнчлэн үйл ажиллагаа сайжруулах боломж  

эрэлхийлсэн сургалтуудыг Бизнесийн тогтвортой байдал хангах баг, Аврах анги, Ил уурхайн онцгой байдлын 

багт сценарит суурилсан танхимын болон загварчилсан орчинд даалгавар биелүүлэх хэлбэрээр явуулсан. 

ОТ компани Онцгой байдлын ерөнхий газартай (ОБЕГ)-тай гамшгаас хамгаалах, гамшгийн менежментийн 

чиглэлээр хамтын ажиллагаа бэхжүүлэх санамж бичиг байгуулсан. Мөн Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ 

авах баг, Уурхайн аврах багт ур чадварын болон хуваарьт сургалт уудыг явуулсан байна. ХС-ийн Онцгой 

байдлын үед хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг 2019 онд шинэчлэн боловсруулж ХС-ийн доод биеэр 
байрлах 13 өвөлжөө, 5 малчин өрхийг хамруулсан. Онцгой нөхцөлийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээтэй 

холбоотой өндөр эрсдэлтэй асуудал байхгүй ба энэ хэсгийг дараагийн уурхайн талбайд гүйцэтгэх аудитын 

тайланд шинэчлэн оруулна.  

5.7 ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөнд (ТМТ)13 ОТ болон гэрээт байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 

холбоотой аюулгүй байдлын нөхцөлүүдийг тусгасан. Агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагааг тус 

төлөвлөгөөний хамрах хүрээнээс тусдаа баримт бичигт авч үзлээ ТМТ-нд замын зураг төсөл, аюулгүй 

байдал, зэрлэг амьтан хамгаалах арга хэмжээг багтаасан менежментийн хяналтуудыг тодорхойлсон. 

Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийг тусгах, удирдлагын хяналт, хяналт -шинжилгээний арга хэмжээг 

илүү тодорхой болгохын тулд ТМТ-г 2019 оны 5 сард шинэчлэн боловсруулсан. Дэд бүтэц, үйлчилгээний 

хэлтэс Орон нутгийн харилцааны хэлтсийн оролцоотойгоор улсын чанартай замын аюулгүй ажиллагааны 

хөтөлбөрийн удирдлагад хяналт тавьдаг.  

Менежментийн хяналт нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанаас гадна замын тоос, мал, зэрлэг 

амьтдад нөлөөлөх аюулыг шийдвэрлэх зорилготой. Оюу толгой-Гашуунсухайт, Оюу толгой-Ханбогд, Оюу  

******* 
12 Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө- Баримт бичгийн  № OT -12-PLN-0011 Хувилбар 1.2 

13 Тээврийн менежментийн төлөвлөгөө  - баримт бичгийн  № OT-10-C3-PLN-0001 хувилбар 1.4 
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толгой-нисэх онгоцны буудал чиглэлийн зам дагуу гарц байгуулж, мал сүрэг замаар аюул осолгүй хөндлөн 

гарах боломж бүрдүүлсэн.  

2019 онд нийт 1,207 цуваа 765,000 тонн баяжмалыг Хятад улс руу тээвэрлэжээ. 2020 оны эхний 10 сарын 

байдлаар 1,014 цуваа гарсан байна. КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр Хятадын талд жолооч хонож болохгүй 

гэсэн бодлого гарснаар тээвэрлэлт нэлээд хүндрэлтэй байгаа. Ганц мод боомтоор нэвтрэх нүүрсний урсгал 

нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор Хятадын Хилийн алба ачаа тээврийн машин/чиргүүлүүдийг нэвтрүүлэх тусгай 

эгнээ гаргаж өгөх шинэ систем хэрэгжүүлсэн. Мөн ачаалал, түгжрэл бууруулах зорилгоор нэг дор явах 

автомашины тоонд хязгаарлалт тавьсан.  

ТМТ-нд тодорхойлсон ГҮҮ-ийн дагуух (TMP-KP-01 - TMP-KP-04) Төслийн гүйцэтгэлийг 5.3-р хүснэгтэд 

харуулав.   

5.3-р хүснэгт: Тээврийн менежментийн төлөвлөгөөний ГҮҮ-ийн дагуух Төслийн гүйцэтгэл, 2020 

оны эхний 10 сар (хаалтад 2019 оны нийт үзүүлэлтийг оруулсан)  

 

TMP KPI 01 - 

Автомашины 

жолооны 

стандартын 

зөрчил (хурд 

хэтрүүлэх) 

TMP KPI 02 - 

Компанийн 

ЭМААБО-ны 

бодлого, журмын 

зөрчил  

TMP KPI 03 - 

Амь нас 

хамгаалах 

дүрэм, үндсэн 

журмын зөрчил    

TMP KPI 04 - 

Мансууруулах 

бодис, согтууруулах 

ундааны 

стандартын зөрчил 

Нийт зөрчил 15 33 7 24 2 4 2 6 

Босго 

Зөрчлийн 

тоог бууруулж 

тасралтгүй 

сайжруулах 

байхгүй 
Тэглэх зорилтод 

хүрэх 

Тэглэх зорилтод 

хүрэх Аливаа 

асуудлыг хугацаа 

алдалгүй 

шийдвэрлэх. 

Хүснэгтэд үзүүлснээр хурд хэтрүүлсэн (TMP KPI 01) болон мансууруулах бодис, согтууруулах ундааны 

стандартын (TMP KPI 04) зөрчил буурсан байна. Зөрчлийг зайны хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлж, засаж 

залруулах арга хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн байна.  

Цаашид тээврийн тоног төхөөрөмжийн паркийг шинэчилж, давхар чиргүүлтэй болгож үйл ажиллагааны 

зардал бууруулахаар төлөвлөж байна. Аюулгүй байдал, алжаал ядаргааны менежментэд гол анхаарал 

хандуулсан хэвээр байна. Уурхайн талбайн танилцуулах сургалтад замгүй газраар жолоодох талаар 

хичээлийн агуулгыг багтааж, шинээр ажилд орсон үндсэн болон гэрээт ажилчдад зааж байна. Тээврийн 

хэрэгсэл жолооддог үйлчилгээ эрхэлдэг гэрээт байгууллагын ажилчдад аюулгүй жолоодлогын сургалт, 

экспортын тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхэлдэг бүх гэрээт ажилтнуудад экспортын тээврийн танилцуулах  

сургалт явуулдаг. Эдгээр сургалтын агуулгад замгүй газраар жолоодох үеийн аюулгүй ажиллагааны талаарх 

мэдлэг, батлагдсан замын чиглэлээр зорчих, олон зам ашиглахаас зайлсхийх, орон нутгийн иргэдийн 
амьжиргаанд хүндэтгэлтэй хандах, тоосны хяналт зэрэг сэдвүүд багтаж байна. Дараагийн аудитын тайланд 

тээвэр зохицуулалтын тухай мэдээллийг бүрэн шинэчилж оруулна.  

5.8 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

ОТ ХХК биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх шууд, дам, хуримтлагдсан 

нөлөөллийг биологийн олон янз байдлын менежментийн хяналтыг тусгасан Биологийн олон янз байдлын 

менежментийн төлөвлөгөө14 (БОЯБМТ), биологийн олон янз байдалд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, цэвэр 

алдагдалгүй байх үр дүнд чиглэсэн дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийг нарийвчлан тодорхойлсон 

Дүйцүүлэн хамгааллын менежментийн төлөвлөгөөгөөр удирдан зохион байгуулдаг. Менежментийн нэмэлт 

хяналтыг бусад менежментийн төлөвлөгөөнд багтаасан ба үүнд Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн 

******* 
14 Зээлдүүлэгчийн амлалтуудыг анх одоо ашиглагдахаа больсон Биологийн олон янз байдлын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд оруулсан ба хэрэгжиж дуусаагүй үйл ажиллагааг БОЯБМТ-д нэгтгэн оруулсан 
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сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө (ГХХНСМТ), Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн 

төлөвлөгөө (БАСМТ), бусад менежментийн 10 төлөвлөгөө багтана.  

2020 онд БОЯБМТ болон Ховор ургамал хамгаалах журмыг “Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журам”-ын дагуу 

шинэчилсэн. Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, цэвэр алдагдалгүй байх нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний үр дүн, 

явцыг хянаж бүртгэх ажлыг Биологийн олон янз байдлын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөний 

дагуу хийдэг ба уг төлөвлөгөөг мөн энэ  онд Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журмын дагуу шинэчилсэн. БОНХЗ -д 

Ховор ургамал хамгаалах журам, Биологийн олон янз байдлын хяналт -шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөг 

хянаж санал, зөвлөмж өгөх хүсэлт тавьсан. 

Экосистемийн үйлчилгээний хувьд Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө 

(ЭҮХШҮТ) нь бэлчээр, түлшний биомасс, ундны ус, усны зохицуулалт гэсэн дөрвөн чухал, тэргүүлэх ач 

холбогдолтой экосистемийн үйлчилгээний гол хэрэглэгчид, ашиг хүртэгчдийг тодорхойлсон. Компани эдгээр 

үйлчилгээний үйл явц, тэдгээрийн өгч буй ашиг тусыг хадгалж үлдэх  зорилгоор менежмент, хяналт -

шинжилгээний төрөл бүрийн арга хэмжээг тодорхойлсон. ЭҮХШҮТ-ний үзүүлэлтүүдийг 2020 онд 

Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журмын дагуу шинэчилсэн.  

ОТ-н Байгаль орчин, Биологийн олон янз байдлын баг дээрх баримт бичгүүдэд заасан хяналтын ажлуудын 

хэрэгжилт, хяналт -шинжилгээг удирдан зохицуулдаг. Global Biodiversity Conservation (GBC), Зэрлэг амьтан 

хамгаалах нийгэмлэг (ЗАХН), Sustainability East Asia (SEA), Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв (ЗАСХТ), 

Stuart Anstee + Associates (SA+A) зэрэг байгууллага, зөвлөхүүд хээрийн судалгааны болон техникийн 

дэмжлэг үзүүлсэн байна. Өмнөх аудитаас хойш ОТ ХХК Монголын Биологийн мэргэжлийн нийгэмлэгээр 

ховор ургамал, хайлаасны судалгаа хийлгэсэн. 

5.8.1 Ховор ургамлын засаж сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, ховор 

ургамалд, ялангуяа Грубовын хөөндийд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт 

Уурхайн лицензийн талбайд (УЛТ) нэн чухал амьдрах орчноор тодорхойлогдсон дөрвөн зүйл  ховор ургамал 

(Spongiocarpella grubovii, Amygdalus mongolica, Cistanche lanzhouensis болон Zygophyllum potanini) 

тэмдэглэгдсэн бөгөөд  ОТ эдгээр зүйлүүдэд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үүрэг амлалт авсан. 2018 оны 5-р сард 

хийсэн аудитын үеэр Грубовын хөөндийд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх боломжтой гэсэн баталгаа байгаагүй 

учир БОНХЗ уг төрөл зүйлийн нөлөөллийн удирдлагад III түвшний зөрчил нээсэн. Энэ зүйлийн хувьд 

экологийн шинж чанар, тухайлбал цөөн тохиолдолд тааварлах боломжгүйгээр үрсэлдэг байдал, шилжүүлэн 

суулгасны дараа амьдрах чадвар маш бага, зорилтот нөхөн сэргээлт/нутагшуулалтын туршлага дутмаг 

зэргээс шалтгаалж эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт нэлээд бэрхшээлтэй тулгарч байна. Үржүүлэх арга 

судлан хөгжүүлж, лабораторийн нөхцөлд нахиалуулах боломжтой эд эс өсгөвөрлөх шинэ технологи 

боловсруулж байгаатай холбогдуулан 2019 оны 5 сарын аудитын хүрээнд уг зөрчлийг II түвшний зөрчил 

болгон бууруулсан. Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх шаардлагатай, УТЗТ дотор нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бусад 

гурван төрөл зүйлийн ховор ургамалд ч мөн үүнтэй ижил бэрхшээл тулгарч байна (бүйлс, аргамжин цэцэг, 

потанины хотир). 

2020 оны 5 сарын аудитын дараа БОНХЗ ОТ-н ховор ургамал хамгаалах арга хэмжээг хянаж үнэлсэн талаар 

дэлгэрэнгүй санамж, зөвлөмж өгсөн. Үүний хариуд ОТ Ховор ургамлын засаж сайжруулах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулсан ба 1) бүртгэл, эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, 2) судалгаа, талбайн туршилт бүхий 

үржүүлгийн төлөвлөлтөөр ховор ургамалд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үйл явц/арга хэмжээг төлөвлөсөн байна.  

БОНХЗ Ховор ургамлын засаж сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянаж, үрээр үржүүлэх боломжгүй 

төрөл зүйлүүд дээр эд эс өсгөвөрлөх судалгаа хийх зөвлөмж өгсөн. Уг төлөвлөгөө нь гол асуудлуудад 

хариулт болох төдийгүй цаашдын төлөвлөлтийг сайн чиглүүлэх юм байна гэж БОНХЗ үзсэн. Ингэснээр II 

түвшний зөрчлийг хаах боломжтой болно. Гэхдээ БОНХЗ ховор ургамлын зүйлийн үлдсэн нөлөөлөлд 

мониторинг сайн хийж, шинэ болон нөхөн сэргээсэн амьдрах орчны нөхцөлд бие даасан ургамлын популяци 

бий болгох компанийн үржүүлэг, нөхөн сэргээлтийн ажлын ахиц дэвшлийг үргэлжлүүлэн хянах болно.  

2020 оны 5 сараас хойш гарсан бусад ахиц дэвшил: 

✓ Грубовын хөөндийн эд эс өсгөвөрлөх судалгаанд гарсан ахиц дэвшил. УБ хотод байрлах Биологийн 

хүрээлэнгийн Ургамлын биотехнологийн  лаборатори ургамлын эд, холтосноос навч, үндэсний систем 

маш ихээр гаргаж авах ажлыг амжилттай хөгжүүлж байна (доорх зургаас үзнэ үү). Харин ОТ руу хөрсний 

туршилтад явуулсан бүх бодгаль үхсэн. Энэ ажлыг цаашид төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлэхэд 2-3 жил 

шаардлагатай. Ажлын явцад их хэмжээгээр үхэх магадлалтайг тооцож олон тооны бодгаль гаргаж авах 

шаардлагатайг ОТ ойлгож байгаа; 
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✓ ОТ анх удаа Грубовын хөөндийн үрийг талбайгаас түүж чадсан. Үрийн хагасыг Ургамлын 

биотехнологийн  лаборатори руу явуулж, үлдсэнийг нь НУҮТ-д авч үлдсэн. Үржүүлгийн ажлыг ирэх жил 

туршина; 

✓ Потанины хотирыг үржүүлэх шинэ арга хөгжүүлж туршихад үрийн соёололт 0-47%-иар дээшилсэн.  

Суулгацуудын амьдрах чадвар 2 сарын хугацаанд 100% байсан; 

✓ Монголын Биологийн мэргэжлийн нийгэмлэг 2021 онд УТЗТ-д ховор ургамлын судалгаа хийж, 8 зүйлийн 

ховор ургамлын тархалтын зураг гаргаж, нөлөөллийн үлдэгдлийг тооцоход ашиглана. Энэ нь төрөл зүйл 

бүрийн үлдэгдэл доройтлын талаар ОТ ойлголттой болж, төслийн хугацаанд эерэг нөлөө ахиу  үзүүлэх 

ажил төлөвлөх боломж олгох юм. 

✓ Ховор ургамал хамгаалах журмаа компани саяхан хянаж өөрчилсөн. БОНХЗ тус журмыг үзэж, үр 

дүнгийн талаар ӨМ-ийн хүрээнд санал дүгнэлт өгсөн. Өөрчлөлтөөр Газар хөндөх журмын зургаан 

алхмыг тодорхой томьёолж, нөлөөллөөс  зайлсхийх, ялангуяа үржүүлэх, шилжүүлэн суулгахад 

асуудалтай байгаа ховор ургамалд нөлөө үзүүлэхээс зайлсхийхэд онцгой ач холбогдол өгч, хэмжиж 

шалгах үйл явцыг сайжруулсан;  

✓ НУҮТ-д хэд хэдэн ховор ургамлыг үрээр үржүүлэх ажил амжилттай болсон (Өргөст ортууз, Улаан 

модлогт яшил, Пржевальскийн зээргэнэ).  

ОТ төслөөс сүүлийн үед хэрэгжүүлж буй ажлуудаас үзэхэд зорилтоо биелүүлэхийн тулд Төсөл эрсдэл үүрэн 

ахиц гаргаж байгаа нь БОНХЗ-д харагдаж байна. 

 

5.8-р зураг: НУҮТ-д ургамал үржүүлж буй байдал 

5.8.2 Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлт 

Гүний уурхайн үйл ажиллагааны бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 2020 онд шинээр хөндсөн газрын хэмжээ 

нэмэгдсэн (308.27 га). Компанийн Газар, нөхөн сэргээлтийн баг 99 газар хөндөх хүсэлт хүлээн авч, 2020 оны 

11-р сарын байдлаар 63-ыг нь баталсан ба бүгд бэлчээрийн талбайд байна. Газар хөндөхөөс өмнөх үзлэг 

шалгалтаар 4,094 ховор ургамлын бодгаль (хулан хойрго, хойрог харгана, дэмэглэй лавай) тодорхойлж, 

нөхөн сэргээлтийн талбайд шууд шилжүүлэн суулгасан. Уг бодгалиудын амьдрах чадавхыг тооцоход 

хэтэрхий эрт байна. 2021 оны 4-р сард хэмжинэ. Эдгээр төрөл зүйлийн хувьд шилжүүлэн суулгах сонголт 

хийсэн тул үрээр үржүүлэх боломжгүй. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын үе шатанд ховор ургамалтай 

газар хөндөхийг багасгаж, үлдэгдэл нөлөөллийг хязгаарлаж, үржүүлгийн арга болон нөхөн сэргээлтийн үр 

дүн нь тодорхойгүй зүйлүүдэд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх нь чухал байна. Дээр дурдсанчлан ОТ УТЗТ-н ховор 
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ургамлын тархалтын зураг боловсруулж байгаа. Зураг гарснаар УТЗТ дотор газар хөндөхөөс зайлсхийх  

хэсгүүд тодорхой болж, сонгох боломжтой өөр байршил, чиглэлүүдийн талаар мэдээлэлтэй болох юм.  

ГХЗ-ийн нэг зөрчил гарсан ба газар хөндөхөөс өмнө хариуцсан багт мэдэгдэж зөвшөөрөл авч батлуулаагүй 

байсан. Уг талбайд ХС-ийн 2-р сан дээр ажиллаж байгаа өрмийн компани хайгуулын ажлын бэлтгэл болгож  

шимт хөрс хуулсан байсан.  Уг зөрчлийн дагуу компани арга хэмжээ авч, ГХЗ -ийг нөхөн авахуулж, хөндсөн 

0.177 га талбайд нөхөн сэргээлт хийлгүүлж, Геологийн баг болон өрмийн компанийн ажилчдыг сургалтад 

хамруулсан. Уг талбай өмнө нь хөндөгдсөн байсан тул ховор ургамлын төрөл зүйл байсан гэж үзэхгүй байна. 

БОНХЗ компаниас авсан арга хэмжээнд сэтгэл хангалуун байгаа хэдий ч цаашид ховор ургамал сүйтгэх 

зөрчил дахин гарвал эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх шаардлагыг өндөрсгөж магадгүй гэж үзэж байна.  

Хөндөгдсөн газрын техникийн нөхөн сэргээлт (2020 онд 1,678.91 га) болон биологийн нөхөн сэргээлт (2020 

онд 485.11 га) хийгдсэн нийт талбайн хооронд зөрүү гарсаар байгааг БОНХЗ өмнө нь сануулж байсан бөгөөд  

анхаарал татсан хэвээр байна. Гэхдээ бэлчээрийн талбайн байгалийн аясаар нөхөн сэргэх үйл явцад 

мониторинг хийх төлөвлөгөөг ОТ баталсан. Компани гадны зөвлөхүүд ажиллуулж, ямар талбайг хүний 

оролцоотой нөхөн сэргээх, ямар талбай байгалийн аясаар нөхөн сэргэх боломжтойг тодорхойлох шалгуур 

боловсруулах ажилд туслалцаа авч байгаа. Хөндсөн газрын нөхөн сэргээлтийн явц, үр дүнг 2021 онд 

компани үргэлжлүүлэн хянана. Үүний үр дүнд үндэслэж цаашдын нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө гаргаж, 

нэмэлт  ургамалжуулах ажлын шаардлагыг гаргах юм. Бэлчээрийн ургамал, гарц, нөхөн сэргээх энэхүү 

аргачлалд БОНХЗ зарчмын хувьд сэтгэл хангалуун байгаа хэдий ч боломжтой үед талбайн хяналт -

шинжилгээний үр дүнг хянаж нягтална.  

2020 оны 5-р сараас хойш ахиц дэвшил гарсан бусад ажлууд: 

✓ Төсөл эхэлснээс хойш анх удаа улсын стандартын дагуу биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн Нарийн заг 

(6.77 га), Оюут онгоцны буудлын орчмыг (45.62 га) орон нутгийн захиргаанд хүлээлгэж өгсөн. Онгоцны 

буудлын талбайн хяналтыг үргэлжлүүлэх ба шаардлагатай бол зохих арга хэмжээ авна; 

✓ 2020 онд 8.63 га-д дасан зохицох менежмент, сайжруулалтын ажлууд хийсэн. Нөхөн сэргээлтийн 

стандарт хангаагүй талбайнуудыг тодорхойлж сайжруулалт хийж байгааг БОНХЗ үүнээс харж байна;  

✓ Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах нийгэмлэгийн туслалцаатайгаар нөхөн сэргээлтийн 

үнэлгээний карт боловсруулсан.  

5.8.3 Бэлчээрийн хяналт-шинжилгээ  

2020 онд ЗАХН байгууллагын боловсруулсан бэлчээрийн үзүүлэлтийн хэмжүүр ашиглан бэлчээрийн хяналт -

шинжилгээ хийсэн (Sinclair нар 2016; Авирмэд нар 2018). ЗАХН 4 жил дараалан уг хэмжүүр болон бэлчээрийн 

төлөв байдлын үнэлгээний арга зүй ашиглан хээрийн судалгаа хийж байна.  Судалгааны үр дүнг оруулсан 

тайлангийн төслийг БОНХЗ-ийн аудитад ирүүлсэн. 2020 онд газарзүйн гурван бүсэд (цөлийн хээр, заримдаг 

цөл, жинхэнэ цөл) нийт 59 хяналт -шинжилгээний цэгт үнэлгээ хийсэн байна. ЗАХН-ийн 2020 оны тайланд 

бэлчээрийн хяналт-шинжилгээг урт хугацаанд (хамгийн багадаа 10 жил) хийж, жилийн хугацаанд гарч буй 

өөрчлөлтийн чиг хандлага, малын тоо толгой, бэлчээрийн төлөв байдлын хамаарлын талаар ойлголттой 

болох найдвартай тоон мэдээ цуглуулах шаардлагатайг онцлон тэмдэглэжээ.  Гэхдээ зарим тодорхой зүйлс 

ажиглагдаж эхэлсэн бөгөөд бэлчээрийн чанар, төлөв байдалд цэвэр алдагдал үүсгэхгүй менежментийн 

зохистой арга хэмжээ авахын тулд хяналт шалгалтыг богино хугацаанд хийх хэрэгтэй.   Үүнийг биологийн 

олон янз байдлын хяналт -шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөний жилийн хяналт шалгалтын хүрээнд хийнэ. 

БОНХЗ тайлангийн төслийг хянаж, ОТ-д тайлбар өгсөн. Тайлангийн хяналтаар ажиглагдсан гол зүйлсийг 

доор өгүүлэв: 

✓ Хашаалсан талбайн бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ хашаалаагүй талбайнхаас байнга өндөр байна. 

Мөн бэлчээрийн градиентын үнэлгээгээр цөөн малтай айлуудын бэлчээрийн төлөв байдал олон малтай 

айлуудынхаас сайн байна.  Энэ нь бэлчээрийн дарамт төлөв байдлын үнэлгээнд нөлөөлдөг болохыг 

харуулж байна.  

✓ Харин эсрэгээрээ бэлчээрийн төлөв байдал, хоршооны малчдын бэлчээрийн талбайд бүртгэгдсэн 

малын тоо толгойн (нягтшил) хооронд илэрхий хамаарал байхгүйг 2020 оны тоон мэдээ харуулж байна. 

Таамаглаж байснаар заримдаг цөлийн бүсэд ноцтой биш ч гэсэн сөрөг хамаарал ажиглагдсан. Харин 

малын тоо толгойн нягтшил ихтэй, бэлчээрийн төлөв байдал нь өндөр үнэлгээ авсан цөлийн хээрийн 

бүсэд эерэг хамаарал ажиглагдсан. Энэ бүс нутагт ойр хавиас нүүж ирсэн малчдын нөлөөлөл дээрх үр 

дүнд нөлөөлсөн эсэх нь тодорхойгүй байна. Малын нягтшилын мэдээллийг дангаар нь нийт бэлчээрийн 

талбайг хамруулан хэрэглэх нь өгөгдөлийн үр дүнд нөлөөлөх магадлалтай. 
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✓ 2020 онд хийсэн үнэлгээний оноо хамгийн багадаа 2, хамгийн ихдээ 81 (100-гаас) хүрсэн ба  хэлбэлзэл 

өндөртэй байсан. 

ЗАХН тайландаа хяналт -шинжилгээний үр дүн, дүн шинжилгээнд анхаарсан байсан ба цаашид дүйцүүлэн 

хамгааллын хөтөлбөрийн ашиг тусыг харуулах үр дүн, үр дагаврыг тодотгож, дасан зохицох  

менежмент/засаж сайжруулах ажил шаардлагатай эсэхийг авч үзэх нь ач холбогдолтой байх юм.  

2020 оны 5-р сарын аудитаас хойш ОТ бэлчээрийн төлөв байдлын хэмжүүр ашиглалтыг БОЯБХШҮХ тусгах 

зорилгоор  дүйцүүлэн хамгааллын үзүүлэлт/зорилтуудаа хянасан (2020 оны 5-р сарын аудитын зөвлөмж). 

ОТ компани дунд хугацааны зорилтоо авч үзэж байгаа бөгөөд цаг тухайд нь боловсруулахаа мэдэгдсэн.  

Дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрт учирч болох эрсдэлийн төрөл, үр дүнг тооцоолох, бэлчээрийн төлөв 

байдалд нөлөөлөх байгалийн үйл явцыг ойлгоход нилээн урт хугацаа шаардлагатайг дээр дурьдсан.  

Бэлчээрийн төлөв байдал төлөвлөсний дагуу сайжрахгүй бол засаж сайжруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд 

урт удаан хугацаа шаардлагатай гэсэн үг юм.  

5.8.4 Тогтвортой ноолуур төсөл 

Хэдийгээр КОВИД-19 цар тахлаас хамаарч төслийн явц хязгаарлагдсан ч, 2020 онд төлөвлөсөн ихэнхи 

ажлуудаа хэрэгжүүлсэн. 2020 оны байдлаар ОТ нөхөрлөлийн нийт малчдын өвөлжөөний бэлчээрийн газрын 

зургийг боловсруулан, бэлчээрийн даацыг тодорхойлж, бэлчээрийн төлөв байдлын хяналт -шинжилгээ  

хийсэн (Бэлчээрийн хяналт -шинжилгээ - 5.8.3-р хэсэг).  

КОВИД-19 цар тахал гарснаас улбаалан Kering компани 2020 онд ноолуурын худалдан авалт хийгээгүй. Энэ 

нь хоршооны малчдын өрхийн орлого, амьжиргаанд томоохон нөлөө үзүүлнэ гэдгийг БОНХЗ тооцоолж үзсэн. 

Үүссэн энэ нөхцөл байдалд тус болж Giraffe, London Cashmere зэрэг өөр худалдан авагчдад малчдын 

ноолуурыг борлуулж чадсан юм. Түүнчлэн ноолуураас гадна тэмээний ноос, хонины махны борлуулалтыг 

хийсэн. Өөрөөр хэлбэл үүссэн нөхцөл байдалд хариу арга хэмжээг шуурхай авсны үр дүн гэж хэлэх 

боломжтой юм.   

Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрөөс харахад сайжирч байгаа бэлчээрийн төлөв байдалд гадны малчдын 

нүүдэл сөргөөр нөлөөлөх хандлагатай бөгөөд цаашилбал бэлчээрийн хяналт -шинжилгээний өгөгдөл 

мэдээллийн тайлбар, харьцуулалтад нөлөөлөх боломжтойг БОНХЗ онцолж байна (гаднаас ирсэн малчдын 

малыг нөлөөлөх хүчин зүйл биш гэж  үзвэл).  

5.8.5 Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын төсөл 

КОВИД-19 цар тахлын хязгаарлалтын улмаас Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын төслийн хээрийн 

хяналт, шалтгалтын тоо буурсан. ОТ компаниас 2020 онд төлөвлөсөн хяналт, шалтгалтын ажлын 30-40%-

ийг гүйцэтгэсэн гэж үзсэн. 2020 оны эхний хагаст болон 11-р сарын 11-нээс эхлэн орон даяар тогтоосон хөл 

хорионы улмаас хяналт, шалгалтын ажил хийгдээгүй. ОТ компаниас ОБХБ, ХАТХЭН багуудын төлөвлөсөн 

үйл ажиллагаануудад зориулсан санхүүжилтүүдийг хийсэн.  Хууль сахиулах хяналт, шалгалтын ажил 

багассанаар дэлхийн бусад улс оронд ажиглагддагтай адил хулгайн ан нэмэгдэж болзошгүй гэж БОНХЗ үзэж 

байна.  

Гэсэн хэдий ч ОТ-н мэдээлснээр Говийн Бага Дархан Цаазат Газар (ГБДЦГ) - т суурилуулсан 20 тээврийн 

хэрэгсэл тоолох төхөөрөмж болон дуу чимээний мониторинг зэрэг бусад төрлийн хяналт-шинжилгээний 

аргуудыг ашиглаж үзэхэд өнөөдрийг хүртэл хулгайн ан болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн нэмэгдээгүй 

байна.  Мөн хяналт, шалгалтын багууд хариуцан ажилладаг газрууддаа замын хяналт шалгалт хийх хорио 

цээрийн ажилтнаар хувиарлагдан холбогдох газрууддаа үүрэг гүйцэтгэж байна.  

КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэж эргүүл хийх боломжгүй байгаа тул 2020 оны 5-р сарын 

аудитын зөвлөмж хэвээр үлдэж, эргүүлийн ажлыг гүйцээж хийн сайжруулалт гаргасан байдал, тоон мэдээ 

цуглуулсан байдлыг 2021 онд нягтлан шалгана. Нэмж өгөх зөвлөмж байхгүй.  

5.8.6 Экосистемийн үйлчилгээ 

Экосистемийн үйлчилгээний ажлын хэсэг (ЭҮАХ) сар бүр тогтмол уулзалт зохион байгуулах, биологийн олон 
янз байдал, нийгмийн асуудалд оролцоо шаардлагатай нөхцөлд амьжиргаа дэмжих ажлуудыг зохицуулах  

замаар экосистемийн чухал үйлчилгээнд үзүүлж буй нөлөөлөл бууруулах ажилд үргэлжлүүлэн хяналт тавьж 

байна. ЭҮАХ-ийн удирдлагыг ЭМААБООНАБ-ын хэлтэс болон Орон нутгийн хэлтсүүд ээлжлэн хариуцдаг.  

Одоогийн байдлаар Биологийн олон янз байдлын ахлах мэргэжилтэн Т.Самданжигмэд ЭҮАХ-ийн даргаар, 

Орон нутгийн харилцааны ажилтан Х.Ганбат ЭҮАХ-ийн нарийн бичгээр ажиллаж байна.  
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Энэ аудитын үеэр 2020 оны ЭҮХШҮТ-ний тайлан эцэслэн гараагүй ба бүх тоон мэдээг эмхэтгэж, дүн 

шинжилгээ хийгээгүй байсан. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл ганцхан үзүүлэлт босго давсан байна. 2020 онд 

бэлчээрийн даац 225% хүрч, босго үзүүлэлт болох 200%-иас давжээ (2019 оны ~250%-иас буурсан). Энэ 
үзүүлэлтийг Өмнөговь аймгийн хэмжээнд Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн боловсруулсан.  

Энэхүү үзүүлэлт Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн даац хэтрэлт хэвээр байгааг илэрхийлж байна. 

Мөн ОТ-д тогтмол эрсдэл учруулж, цаашид экосистемийн үйлчилгээний бэлчээрийн чанар, биологийн олон 

янз байдал зэрэг үзүүлэлтүүд буурахад нөлөөлж болзошгүй. Гамшгийн үед бэлэн байх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулахад ОТ туслалцаа үзүүлсэн. Амьжиргаа сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа 

хөтөлбөрүүд, Тогтвортой ноолуур төсөл нь урт хугацаанд бэлчээрийн даац хэтрэлтийг бууруулах зорилготой 

тул нэмэлт зөвлөмж өгсөнгүй.  

2020 онд ОТ Ханбогд суманд 3 гар худаг гаргах, 2 гүний худаг засах ажлыг санхүүжүүлсэн. Ингэснээр малчид 
4,500 га бэлчээрийг нэмэлтээр ашиглах боломжтой болсон. Мөн гүехэн устай гар худгуудын ус хуримтлуулах 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажилд ОТ оролцож байна. Эдгээр ажлууд нь малчдын ус, бэлчээр ашиглалт ыг 

сайжруулна. Гэхдээ малын тоо толгой өсөж, бэлчээрт үзүүлэх дарамт нэмэгдсэнээр биологийн олон янз 

байдалд нөлөө үзүүлэх вий гэдэг асуудлыг БОНХЗ хөндөж байна.  

Хур тунадас багасах, зэргэлдээх сумдад бэлчээрийн даац хэтэрснээс ОТ уурхайн талбай эргэн  тойронд 

малчид нүүдэллэн ирж бэлчээр ашиглах болсон.  Нэг удаа зэргэлдээх сумаас нүүж ирсэн малчин нөхөн 

сэргээлтийн талбайн хашааг онгойлгож малаа бэлчээсэн байсан.  Ийм нөхцөл байдал нь бэлчээрийн төлөв 

байдал сайжруулах компанийн дүйцүүлэн хамгаалах, нөлөөлөл бууруулах үйл ажиллагаанд нөлөөлж  
болзошгүйг БОНХЗ онцолж байна. Малчдын нүүдэл хөдөлгөөнийг гэрээгээр зохицуулдаг сумын захиргаатай 

энэ талаар ярилцахаа ОТ мэдэгдсэн.  

Мөнх Ногоон Галба (МНГ) ТББ 2020 онд хайлаас модны хяналт -шинжилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн 

ба хөтөлбөрт Ханбогд сумын нутаг дэвсгэр бүхэлдээ багтсан. Мөн ОТ тухайн хяналт-шинжилгээний ажлын 

арга зүйг боловсруулахад бага зэрэг оролцсон. Хяналт -шинжилгээний ажлын үр дүнгээс харахад Ундай 

голын дагуу байрлах 3464 хайлаасны 320 (9%), бусад голуудын дагуу байх 6167 хайлаасны 327 (5%) бодгаль 

үхсэн гэж гарсан байна. Энэ судалгааны зорилго нь модны тоог энгийн байдлаар гаргах явдал байв. ОТ 

цаашдаа хяналт -шинжилгээний арга зүйг боловсруулахад оролцож (мод үхсэн шалтгаан, хугацааны талаар 
тоон мэдээ цуглуулах г.м), цугларсан мэдээлэлд нэвтрэх эрхтэй (Ундай голын дагуух амьд болон үхсэн 

моднуудын байршил г.м) болохыг зөвлөж байна. Гидрологийн үзүүлэлтээс харахад голын доод биеэр усны 

хэмжээ, чанар өөрчлөгдөөгүй бөгөөд ОТ-н үйл ажиллагаа сумын нутаг дэвсгэр дээр мод үхсэнтэй холбоотойг 

илэрхийлэх зүйл байхгүй гэдгийг БОНХЗ тэмдэглэж байна.  

ЭҮХШҮТ-нд “Босго үзүүлэлт байхгүй” гэж тэмдэглэсэн хэд хэдэн босго давсан үзүүлэлт байгааг БОНХЗ 

тэмдэглэв. Эдгээр босго үзүүлэлтээс алийг нь цаашид боловсруулах, цаашид босго үзүүлэлт боловсруулах 

төлөвлөгөө байхгүй гэдгээ тодруулж тодорхой болгохыг БОНХЗ ОТ-д зөвлөж байна. Зарим сайн 

гүйцэтгэлтэй босго үзүүлэлтийн тухайд ажлууд хийгдэж байгааг Зөвлөх хүлээн зөвшөөрч байгаа хэдий ч 
бэлчээрийн чанар, малчдад нөлөөлөл үзүүлэх шууд алдагдлын бүс, заган ой зэрэгт анхаарахыг зөвлөж 

байна. Түүнчлэн малчдын худгийн усны чанарын одоогийн босго утгыг дахин харах хэрэгтэй. Учир нь суурь 

судалгааны тоон мэдээний 50%-иар буурсан босго утга Ундны усны стандартаас давсан байж болзошгүй. 

“Хэрэв аливаа үзүүлэлт суурь судалгааны тоон мэдээг 2 улирал дараалан 50%-иар хэтэрвэл ЭСВЭЛ усны 

чанарын улсын стандартаас хэтэрвэл” гэсэн босго үзүүлэлтийг БОНХЗ зөвлөж байна.   

КОВИД-19 цар тахал малын бүтээгдэхүүний жилийн орлогод өөрчлөлт оруулан, малчдын амьжиргаанд 

нөлөөлөх магадлалтай байна. Холбогдох мэдээллийг эмхэтгэж дуусаагүй байгаа хэдий ч 2020 онд 

ноолуурын үнэ, борлуулалтын хэмжээ унасан гэсэн ойлголттой байгаа. Өөрчлөлтийн цар хүрээ босго утгыг 
20%-иар бууруулах эсэх нь тодорхойгүй байна. Гэхдээ аливаа бууралт дэлхий дахинд дэгдсэн цар тахалтай 

холбоотой ба ОТ-н үйл ажиллагаатай холбоотой нөлөөлөл биш юм.  ОТ Тогтвортой ноолуур төслийнхөө 

хүрээнд малчдад ноолуур борлуулахад нь туслалцаа үзүүлсэн. УТЗТ-ийн ойролцоох малчдад туслалцаа 

хүрсэн эсэх нь тодорхойгүй байгаа. Энэ чиглэлээр өгөх зөвлөмж байхгүй.  

5.8.7 Төмөр замын хашаа буулгах: 

2019 оны 5-р сард ОТ/ЗАХН төмөр замын удирдах байгууллагатай хамтран 12 сарын хугацаатай туршилтын 
ажил/гэрээний (2019 оны 5 сар - 2020 оны 5 сар) дагуу Транс-Монголын төмөр зам дагуу 2 хэсэгт  торон 

хашаа буулгах ажлыг амжилттай гүйцэтгэсэн. ОТ эхлээд гурван хэсгийн 1.5 км урт өргөстэй торон хашаа 

буулгах төлөвлөгөөтэй байсан боловч төмөр замын удирдах байгууллагын аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 

байдал хангах ажлын хүрээнд боломжгүй болсон. ЗАХН, Дорноговь аймгийн Засаг дарга, Дорноговь аймгийн 

Байгаль орчны хэлтэс, төмөр замын удирдлагууд хуралдаж, тухайн туршилтын талбайд зориулж шинээр түр 
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журам гаргаж, уг хашаа буулгасан газруудын ойролцоо малчдыг нутаглуулахгүй байх талаар тохиролцоонд 

хүрсэн.  

Хашаа буулгасан газруудад 100 автомат камераар иж бүрэн хяналт хийсэн. Хашаа буулгасан газруудыг 

хариуцаж буй хамгаалалтын ажилтнуудыг камераар хангаж зэрлэг амьтдын нэвтрэлтийг бүртгэсэн. Эцсийн 

үр дүнгээс харахад олон тооны хар сүүлт зээр болон цагаан зээр хашаа буулгасан газруудаар нэвтрэн 

өнгөрч байсан байна. Хашаа буулгасны дараа 2020 оны 3-р сарын 6-нд анхны хулан нээлхийгээр өнгөрч 

байгаа нь камерт буусан байна. Энэ үйл явдал олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсан 

(Монгабэй-н хэвлэсэн “Амьтны гарц: Хулан түүх бүтээв” нийтлэл, 2020 оны 6-р сарын 25). 12 сарын 

хугацаанд нэг хулан 2 гарцаар нэвтэрсэн байна. 

2020 оны 5-р сард гарц нээлттэй байлгах гэрээний хугацаа дуусаж түр хаасан ба ОТ/ЗАХН төмөр замын 

удирдах байгууллагатай хэлэлцээ хийх ажлаа дахин эхлүүлсэн. 8-р сард төмөр замын удирдлагуудтай 

хийсэн уулзалт нааштай болсон ба гэрээг сунгаж, нэмэлт гарц гаргах хүлээлттэй байна (39 км урттай 3  гарц). 

Төмөр замын удирдах байгууллага 39 км гарцын дагуу гурван эргүүл ажиллуулна (ОТ тэдний цалин, тоног 

төхөөрөмжийн санхүүжилтийг хариуцна). Үүнээс гадна 3 байрлалд (нийт 4 км) зэрлэг амьтдад ээлтэй 

хашааны дизайн гаргах ажлыг дуусгаж, төмөр замын удирдах байгууллагад компанийн энэ чиглэлийн 

бодлогын хамт өгсөн ба ингэснээр одоо болон цаашид зэрлэг амьтдад ээлтэй хашааны бүтэц, дизайн 

боловсруулахад нөлөө үзүүлж болох юм. 

Нэг жилийн хугацаанд гарцаар хөндлөн гарч буй зэрлэг амьтан, мал, хүний хөдөлгөөн  давхацсан тохиолдол 

гараагүй. Харин төмөр зам дээр мал байснаас болж 9, 10-р сард галт тэрэг хоёр удаа 8, 10 минутын зогсолт 

хийж, төмөр замын нарийн цаг хугацаатай үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн. 

Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын төлөвлөгөөнд дурдсан эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх нэг 

зорилт биелж, нэг сард хулан, зээрийн сүрэг 10 удаа гарцаар нэвтэрсэн байна. ЗАХН-ийн Транс-Монголын 

төмөр зам дагуух хулан, зээрийн нүүдэл хөдөлгөөний ТЭЗҮ-д “Хулан тодорхой замналаас илүү өргөн 

талбайгаар нүүдэллэдэг тул ОТ компани дүйцүүлэн хамгааллаа амжилттай хэрэгжүүлэх гарцны тоонд 2 км 

урттай хашаа буулгах нь хангалтгүй байх магадлалтай” гэжээ.  

Өгсөн мэдээлэлд үндэслэж үзэхэд хашаа буулгах туршилтын ажил амжилттай болж, том хөхтөн амьтад 

хашаагүй хэсгүүдээр дамжин гарч төмөр замын нөгөө талын бэлчээрт хүрч байна. Төмөр замын хашаа 
буулгах дүйцүүлэн хамгааллын ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж, амжилт, ахиц 

гаргасан ОТ болон ЗАХН-т баяр хүргэх нь зүйтэй.  

5.8.8 Голлох биологийн олон янз байдлын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрийг 
БОЯБХШҮТ-өөр дамжуулан хэрэгжүүлэх нь 

2020 онд компани БОЯБХШҮХ-т засвар хийн шинэчлэх ӨМ өргөн барьсан. Тус хөтөлбөрийн засвар 

шинэчлэлтийг Биологийн олон янз байдал хариуцсан баг Global Biodiversity Conservation (GBC)  

байгууллагын Доктор Дэвид Уилсоны дэмжлэгтэй хийсэн. Хянан засварлаж шинэчилсэн БОЯБХШҮХ-ийг 

БОНХЗ үзээд 2020 оны 7-р сард санал дүгнэлтээ хүргүүлсэн. Үүнд 2020 оны 5 - сарын аудитаар БОНХЗ-ийн 

дэвшүүлсэн босгоос давсан утгыг нэмэх, нэмж өөрчлөх талаар багтаасан явдал байв. БОЯБХШҮХ-ийн 

хяналт-шинжилгээний орон зайн хамрах хүрээг төмөр замын хашаа буулгах туршилтын ажлын талбайг 

оруулан зүүн хойш тэлж өргөжүүлсэн. Бусад нь бага хэмжээний өөрчлөлт байсан. 

Голлох биологийн олон янз байдлын хяналт-шинжилгээний хөтөлбөрт  (ГБОЯБХШХ) гүйцэтгэхээр 
төлөвлөсөн хээрийн ажлуудын нэгээс бусдыг нь 2020 онд хэрэгжүүлсэн. КОВИД -19 цар тахлын улмаас 

гадаадын мэргэжилтнүүд Монголд ирэх боломжгүй болсон тул хуланд хүзүүвч зүүх ажил төлөвлөгөөнөөс  

хоцорсон. Цар тахлын хязгаарлалттай байгаа хэдий ч ГБОЯБХШХ-ийн 2020 оны бусад ажлуудаа 

хэрэгжүүлсэн ОТ-н хамт олонд баяр хүргэх нь зүйтэй. Хуланд хүзүүвч зүүх ажлыг 2021 оны 9-р сард хийхээр 

төлөвлөсөн. ОТ компани ЗАХН, Сэкэнбэргийн хүрээлэнтэй хамтарч 2021 онд одоо ашиглаж байгаа орон 

зайн мэдээлэл дээрээ тулгуурлан хулангийн шилжилт хөдөлгөөний загвар гаргаж, тухайн зүйлийн эерэг 

нөлөө ахиу үзүүлэх зорилтын үр ашиг, алдагдлыг тодорхойлох юм. 

Могойч загалайн идэвхтэй үүр сүүлийн 3 жил дараалан ажиглагдаагүй нь 2020 оны босго давсан нэг 
тохиолдол юм. Суурь судалгаанаас хойш уг зүйлийн идэвхтэй үүрний тоо буурсан нь сүүлийн 3 жил 

дараалан гандуу, хуурай байсантай холбоотой байх магадлалтай гэж дотоодын эрдэмтэд үзэж байна. ОТ 

компани 2021 онд уг төрөл зүйлийн талаар нэмэлт судалгааг Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төвөөр 

(ЗАСХТ) үйлчилгээний гэрээний дагуу хийлгүүлнэ. БОНХЗ уг судалгааны үр дүнг хүлээж байна.  

Хулгайн ангийн аюулын үнэлгээг сайжруулах зорилгоор ОТ холбогдох үзүүлэлт, хэмжигдэхүүнээ өөрчилж 

байгаа. “Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын талбай дахь сэг зэмийн нягтшил” тогтоох өмнөх 
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үзүүлэлтээр тодорхой өөрчлөлт, үр дүн үзүүлэхгүй, илрүүлэхгүй байгаа нь тогтоогдсон. 2020 онд компани 

уст цэгийн орчимд буун дуу илрүүлэх акустик буюу  дуу авианы мониторингийн аргыг туршсан. Үзүүлэлтийг 

эцсийн байдлаар сонгож хэрэглэхээс өмнө үнэлгээ хийнэ. Энэ тал дээр БОНХЗ-өөс өгөх зөвлөмж байхгүй ч 
стратегийн /чухал байршлуудад акустик буюу дуу авианы мониторингийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 

санал болгож байгаа ба ингэснээрээ уудам орон зайд гарах хулгайн ангийн хэмжээг тооцоолох боломжтой.  

2020 онд ЦДАШ-аас үүдэлтэй зэрлэг амьтны хорогдлын мэдээллийн дүн гараагүй. Ногтрууны тухайд цэвэр 

алдагдалгүй байх зорилт болон босго утгыг авч үзэн өөрчилж байгаа гэдгийг БОНХЗ мэдэж байгаа. 

5.8.9 Зөвлөмж 

БОНХЗ дараах зөвлөмж өгч байна. Үүнд: 

1. УТЗТ-н зураг гарсны дараа ховор ургамал бүхий өндөр эрсдэлтэй газруудад хээрийн ажил хийх,  

ажилчдад зориулж анхааруулах тэмдэг байрлуулах.   

2. Ховор ургамлын ач холбогдол, ГХЗ авах үйл явцын талаар гэрээт компанийн ажилчдад танилцуулах, 

сургалтын сэдэвт оруулах.  

3. Бүлэг нөхөрлөл, хоршоонд хамрагдаагүй малчдын отор нүүдлийг зохицуулахад тухайн сумын 

захиргаатай хэлэлцээр хийх, Бэлчээрийн төлөв байдлын судалгаанд тухайн бүлэг нөхөрлөл, хоршооны 

малчдын бэлчээр ашиглалтын мэдээллийг бүртгэх.  

4. Цаашид шинээр гаргах гар худгийн орчимд бэлчээрийн мониторингийн талбай байгуулж (худаг гаргахын 

өмнө болон дараа дээжлэлт хийх) тус экосистемийн бэлчээрийн төлөв байдалд хэр нөлөөлж байгаа 

талаарх ойлголтыг сайжруулах.   

5. Хайлаасны судалгааны арга зүйн талаар зөвлөгөө өгөх (үхсэн шалтгаан, хугацааны  талаар мэдээлэл 

цуглуулах г.м), дүн шинжилгээ хийж танилцуулах зорилгоор ОТ мэдээллийн санд нэвтэрч бүрэн 

ашигладаг болох (Бүх бие гүйцсэн болон Ундай голын дагуу үхсэн модны байршил г.м).  

6. Цаашид ЭҮХШҮХ-т экосистемийн үйлчилгээний ямар босго утга боловсруулахыг тодорхой болгож, 

төлөвлөгөөгүй бол цаашид босго утга боловсруулах талаар тодотгох. 

7. Хээрийн судалгааны хамгийн сүүлийн үеийн тоон мэдээ болон санал болгосон хулангийн загварчлалд 
тулгуурлан хулан/хар сүүлтийн нэг сард зам хөндлөн гарч байгаа >10 гэж тогтоосон эерэг нөлөө ахиу 

үзүүлэх босгыг эргэн харах.  

8. Хашааны загварыг өөрчилбөл (одоо 4 км байгаа) хар сүүлт  зээрийн эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилтод 

гарч болох үр дүнгийн талаар оруулах. 

9. Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт биелүүлэхэд шаардлагатай хашаа буулгах газрын хэмжээг 

тодорхойлох. Тайлбар: Буулгах хашааны уртыг сунгах ажлыг БОЯБДХМТ-ний тухай 9-р хүснэгтэд 

тусгасан.   
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6 НИЙГЭМ 

Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлагын (ОНХНХ) баг нь ОТ-н орон нутгийн хөтөлбөрүүдийг удирдан 

зохион байгуулах үйл ажиллагааны менежментийн 6 төлөвлөгөөтэй. Үйл ажиллагааны менежментийн бүх 

төлөвлөгөөг хоёр жил тутамд хянаж, явуулж буй үйл ажиллагааг нь хамруулах ба Төслийн бүтэц, журамд 

орсон томоохон өөрчлөлтийг тусган байнга шинэчилдэг. Нийгмийн менежментийн чиглэлээр одоо 

хэрэгжүүлж буй төлөвлөгөөнүүдэд дараах төлөвлөгөө багтдаг: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй 

ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө (ОНИЭМАААБМТ), Оролцогч талуудтай хам тран 

ажиллах төлөвлөгөө (ОТХАТ), Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөө (БАСМТ) , 

Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ).  

Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын баг хөдөлмөрийн менежментийн баримт бичгийг хариуцдаг бол 

Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагааны баг гэрээт байгууллагын менежмент, төлөвлөлтийг хариуцдаг.  

Гэрээт байгууллагын менежментийн тогтолцоо, Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөөг өмнөх аудитаас 

хойш хянасан.   

6.1 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, АЖЛЫН НӨХЦӨЛ 

ОТ ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд Монгол иргэдийг ажиллуулах шаардлагыг тодорхой заасан байдаг 

(доор 6.1.1-д оруулсан). Компани Хөдөлмөрийн МТ-гөө15 саяхан цахим хуудсандаа байршуулсан (хувилбар 

1.5) ба уг баримт бичгийг Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалт хариуцсан Ерөнхий менежер хариуцдаг.  

Хөдөлмөрийн МТ гэрээт гүйцэтгэгчид болон ОТ-н бүх үйл ажиллагаанд үйлчилдэг. Гэрээт компаниудын 

гүйцэтгэлийг Гэрээт байгууллагын менежментийн тогтолцоонд авч үздэг16. Хөдөлмөрийн МТ-д дараах  

чиглэлүүдийг авч үздэг. Үүнд: Монгол улсын иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зорилтууд; Өмнөговийн 

иргэдийг сургалтад хамрагдах боломжоор хангах; ажилд авах үйл явц; эмэгтэйчүүдийг дэмжих; ажил 

амралтын хуваарь/ажлын цаг; хөдөлмөр эрхлэлтийн төвүүд, хүний нөөц бүрдүүлэлтийн ажилтнууд; 

цалингийн жишиг тогтоох; цомхотгол, ажлаас халах; орон сууцны стандарт хангах. 

БОННҮ-ий амлалтуудтай холбоотой нийгмийн бусад олон асуудлыг хөдөлмөрийн МТ-үүдэд танилцуулсан 

ба үүнд Төслийн худалдан авалтын үндэсний, бүсийн, орон нутгийн зорилтууд (Хүн амын шилжилт  

хөдөлгөөний МТ); гэрээт байгууллагын хүний нөөц/ ЭМААБО-ны стандартуудыг хангах шаардлагууд (Гэрээт 

байгууллагын менежментийн тогтолцоо); бүс, орон нутгийн дотоодын нийлүүлэгчид, үйлчилгээ үзүүлэгчдийг 

тодорхойлох (Нийлүүлэгч хөгжүүлэх бодлого) багтдаг.  

6.1.1 Хүний нөөц бүрдүүлэлт, ажиллах хүч 

Ажиллах хүчний үндсэн ГҮҮ-үүд биелэгдэж байна. Компанийн мэдээлснээр 2020 оны 9-р сарын 30-ны 

байдлаар ОТ төслийн нийт үйл ажиллагаанд 12,277 монгол, гадаад үндсэн болон гэрээт ажилтнууд гар бие 

оролцож байна. ОТ ХХК-ийн 3,071 үндсэн ажилтны 2,902 нь (94.5%) нь Монгол ажилчид байгаа ба Хөрөнгө 

оруулалтын гэрээнд 90%-иас доошгүй байлгах шаардлага тавьсан байдаг. Эдний 75% нь эрэгтэй, 25% нь 

эмэгтэй ажилчид байна. Өмнөх аудитаас хойш гадаад ажилтны тоо цөөрсний улмаас нийт аж илтны тоо 

буурсан. “75/25 гэрээт компанийн” 4,159 ажилтны 98.44% Монгол (75%-с багагүй байх шаардлага тавьсан) 

ажилтнууд байна. “60/40 гэрээт компанийн” 5,047 барилгын ажилчдын 91.7% нь Монгол (60% -иас багагүй 

байх шаардлага тавьсан) ажилтнууд ба өмнөх аудитаас хойш бага зэрэг нэмэгдэж, гадаад ажилтны тоо 

цөөрсөн.  

ОТ төсөл дэх бусад оролцогчдын үзүүлэлт өмнөх аудитынхтай төстэй байгаа. Тухайлбал Өмнөговь аймгаас  

2,896 иргэн төсөл дээр ажиллаж байна. Өмнөговь аймгийн иргэдээс 30 хүн удирдах албан тушаалд, 11 хүн 

инженер болон мэргэжилтний албан тушаалд ажиллаж байгаагаас гадна 206 оператор, 38 суралцагч 

ажилтан байна. 2,445 нь уул уурхайн бус мэргэжлийн хүмүүс байна.  

ОТ компани ил болон гүний уурхайгаа нэгтгэж нэг ОТ болгох ажлын хүрээнд зарим чиглэлээр бүт цийн 
өөрчлөлт хийн зарим ажлын байрны тоог цөөлж, гүний уурхайд тодорхой ажлын байрууд нэмж байгаа. 2020 

оны 9-10 дугаар сард ил уурхайн үйл ажиллагааны 73 ажилтнаа цомхотгож, нээлттэй ажлын байруудад эн 

тэргүүнд орох боломжийн талаар мэдэгдэл өгсөн.  Энэ аудит хийгдэх үеэр 55 хүн нээлттэй ажлын байруудад 

буцаж өргөдөл гарган, сонгон шалгаруулалтад оролцсон. 1-р сарын 8-ны байдлаар 132 ажлын байр нээлттэй 

байсан ба 46 хүн шинэ албан тушаал хашихаар буцаж орсон (23 эмэгтэй, 23 эрэгтэй, эдний 5 нь Өмнөговийн 

иргэд). Буцааж ажилд авах ажиллагаа явагдаж байгаа тул дээрх тоонууд өсөх магадлалтай ба бусад 

******* 
15 HR-10-PLN-0001-E, v.1.5 

16 OT-07-PLN-0001-E, v.1.2 
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чиглэлээр болон гүний уурхайд нээлттэй ажлын байрууд зарлана. Буцаж ажилд орж чадаагүй болон өргөдөл 

гаргаагүй хүмүүсийн хөдөлмөрийн гэрээ 2020 оны 12-р сарын сүүлээр дуусгавар болох байсан боловч 2021 

оны 1-р сарын 15 болгож сунгасан. Эрүүл мэндийн үзлэгт орох, ажилгүйдлийн тэтгэмж авахад шаардлагатай 
баримт бичиг бүрдүүлэх, ОТ компаниас сүүлийн төлбөр мөнгөө авах, тойрох зуруулах гэх мэт шаардлагаар 

хойшлуулсан байна.  

Үүнтэй зэрэгцээд гүний уурхайн улны огтлолын ажиллагаа эхэлсэн тул холбогдох ажиллах хүч нэмж 

бүрдүүлэх ажил эхэлсэн. 2020 оны 9-р сараас 2021 оны 6-р сарын хооронд Гүний уурхайн Олборлох түвшний 

үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалтад 20 гадаад, 250 Монгол ажилтан шалгаруулж авах төлөвлөгөөтэй байна. 

9-р сард үндсэн болон гэрээт ажилтнуудын дунд 90 ажлын байр зарласан ба одоо шалгаруулалт, үнэлгээ 

явагдаж байна. Ихэнх нь техникийн мэргэжил, ур чадвар шаардсан ажлууд байна. Үлдсэн ажлын 

байрнуудын хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг 2021 оны 1, 2 дугаар улиралд хийнэ. КОВИД-19 цар тахлын 
хязгаарлалт тогтоосноос хойш Нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулаагүй, сонгон шалгаруулалтыг нүүр тулсан 

хэлбэрээр явуулах боломжгүй болсон нь тохирох боловсон хүчин шалгаруулж авах үйл ажиллагаанд 

нөлөөлж байна.  

КОВИД-19 цар тахлын хязгаарлалт, улс, орон нутгийн сонгуулийн улмаас Өмнөговь аймгийн удирдлагуудын 

хүсэлтээр Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэсэг 6-р сараас хойш хуралдаагүй.  Өмнөговь 

аймгийн удирдлагууд томилогдож, ажлын хэсгийн гишүүдийг тодорхойлсны дараа ажлын хэсгийн дараагийн 

хурал болно.  Гэхдээ Ажлын хэсгийн олон ажил хэрэгжиж байгаа. Үүнд ажил эрхлэхэд бэлэн байх, зөөлөн ур 

чадвар хөгжүүлэх хөтөлбөрийн ихэнх бүрэлдэхүүн хэсэг; гэр бүл,  ахуйн хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын 
тухай мэдлэг олгох сургалт (2.1.2-ыг үзнэ үү); орон нутгийн ажилтнууд эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамрагдах эрүүл мэндийн төвийн төсөл; ажил мэргэжлийн хөтөлбөрт хамруулах замаар тогтвортой 

ажиллуулах; ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг17 ил тод тайлагнах зорилгоор цахим хуудас шинэчлэх ажлууд 

багтана. Ажлын хэсгийн уулзалт эхэлсний дараа хийх аудитаар дээрх ажлын явцад хяналт дүгнэлт хийнэ.   

ШУТИС-тай геотехникийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, блокчлон олборлох чиглэлээр чадавх 

бэхжүүлэх чиглэлээр хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах ажил дуусаж, уг 

сургалтын хөтөлбөр болон шинэ хичээлийн талаар 14 багш, мэргэжилтнийг мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөрт 

хамруулж, бакалаврын хөтөлбөрт 27 оюутан элсүүлсэн байна. Арван оюутанд бүтэн сургалтын т өлбөрийн 

тэтгэлэг олгоно.   

6.1.2 Ажилчдын харилцааны менежмент 

ОТ ХХК 2020 оны 4-р улиралд Ажилчдын судалгаа явуулсан. Судалгааны үр дүнгээр компанийн КОВИД -19 

цар тахлаас хамгаалах арга хэмжээ хамгийн өндөр оноо авсан чиглэлийн нэг байсан ба судалгаанд 

оролцогсдын 86% нь үүнийг үр дүнтэй гэж үнэлсэн байна. Аудит хийх үеэр тогтоосон карантины хугацаанд 

бүх нислэг цуцлагдсан тул уурхайн талбайн ажилтнууд 4 долоо хоногийн ростероор 50 гаруй хоног ажиллаж  

байсан ба нислэг зохион байгуулах ажилд эн тэргүүнд анхаарч МУЗГ-тай хамтран ажилласны үр дүнд одоо 

нислэг хийж эхэлснийг БОНХЗ тэмдэглэж байна. Хүний нөөцөөс гэр бүл/гэр бүлийн гишүүнээ асарч 

хамгаалах, ростероор ажиллах хугацаа нь хамгийн их хэтэрсэн, бусад онцгой хэрэгцээ шаардлагын улмаас 

буцах нислэгт хамрагдах 600 ажилтны жагсаалт гаргасан. Карантины хугацаанд Ажилтанд дэмжлэг үзүүлэх 

хөтөлбөрт хандсан ажилтны тоо нэмэгдээгүй хэдий ч стресс удирдах, өөртөө анхаарал халамж тавих 
чиглэлийн сургалт авах хүсэлт нэмэгдсэн тул долоо хоног бүр сургалт өгч байгаа талаар ОТ мэдээлснийг 

мөн тэмдэглэж байна.  

ОТ ХХК, Үйлдвэрчний эвлэл, ОТ ХХК-ийн Уул уурхайн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэл хамтран өмнөх аудитын 

үеэр хөндсөн хэвийн бус ажлын нөхцөлийн талаар тохиролцоонд хүрч, Санамж бичиг байгуулан, 

зөвшөөрсөн шийдлүүдээ хэрэгжүүлсэн.  

2020 оны 7-р сард хийсэн жилийн хурлын дараа ҮЭ-д дотоод өөрчлөлт, засаглалын асуудал гарсны улмаас 

нэр өөрчлөх, бүртгэл, гишүүдийн санхүүжилтээ алдахад хүрсэн. ҮЭ ОТ ХХК болон гишүүддээ мэдэгдэлгүй 

нэр, удирдлага, гишүүдээ өөрчилсөн. Дүрэм мөрдөж байгаа эсэх, үндсэн байгууллага (Уул уурхай, геологи, 

эрчим хүчний үйлдвэрчний эвлэлийн хороо) үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа эсэх талаар тодруулах 

зорилгоор ОТ ХХК мэдээлэл авах хүсэлт гаргасан. Төлөөлөх байгууллагыг хэрхэн дахин байгуулах талаар 

Ажлын хэсэг (ОТ-н ҮЭ-ийн гишүүдийн төлөөлөл) үйл ажиллагаа нь хүчингүй болсон ҮЭ-тэй уулзалт хийсэн. 
18Түр арга хэмжээ авсан ба ҮЭ-ийн удирдлагын эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. ОТ Хамтын гэрээг мөрдөж, 

******* 
17 www.umnugobi.skil ldata.mn цахим хуудастай болсон. 

18 ҮЭ-ийн дотоодод шийдэх асуудал: 

 

http://www.umnugobi.skilldata.mn/
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ҮЭ-тэй албан ёсны хамтын ажиллагаа байхгүй ч гэсэн ажилчдынхаа асуудлыг авч үзэн шийдвэрлэж байгаа 

гэж мэдэгдсэн.  

СпийкАут-аар ажилчдын санал гомдол хүлээж авах ажил үргэлжилсэн.  Бизнесийн нэгтгэлтэй холбоотой 38 

гомдол ирснээс ашиг сонирхлын зөрчил, залилан, ёс зүйн зөрчлийн тухай 6 гомдол үндэслэлтэй байсан 

(одоо хаагдсан). Адилхан ангиллаар авлига, хээл хахуулийн 7 гомдол гарсан ба одоо хаагдсан. Таван 

гомдол нээлттэй, судалгаа хийгдэж байна. 

2020 оны 1-11 дүгээр сард СпийкАут -д бүртгэгдсэн ажилчдын санал гомдлыг дараах зурагт харуулав.  

 

6.1-р зураг: СпийкАут-д бүртгэгдсэн ажилчдын санал гомдол (2020 оны эхний 10 сарын 

байдлаар) (Эх сурвалж: ОТ, 2020 оны 11-р сар) ОТ, 2020 оны 9-р сар) 

Уурхайн цогцолборт аюулгүй байдал сайжруулах Safehouse (Аюулгүй орчин) төслийг19 2020 онд 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн. Уурхайн цогцолборт бодит сайжруулалтууд гарсан ба Аймгийн захиргаа болон 

Цагдаагийн ерөнхий газартай хамтарсан кампанит ажил эхлүүлсэн. Үүний хүрээнд ахуйн хүчирхийлэл болон 

үүнтэй холбоотой дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээний талаар олон нийтийн мэдлэг дээшлүүлэх богино 

хэмжээний видео, удирдах ажилтнуудад зориулсан баримтат мэдээллийн хуудас, сургалтын видео гаргасан. 

ОТ ХХК Гэр бүлийн болон ахуйн хүчирхийллийн тухай зааврыг ил болон гүний уурхайн ажилчдад 

танилцуулсан. Өмнөх аудитаас хойш болон карантины хугацаанд бэлгийн дарамтын тохиолдол гараагүй. 

6.1.3 Ажилчдын сууц 

Энэ аудитад ажилчдын сууцыг хамруулаагүй. 

6.2 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ОЛГОХ, АМЬЖИРГАА 
САЙЖРУУЛАХ 

Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор, амьжиргаа дээшлүүлэх стратеги, менежментийн төлөвлөгөө, 

зохицуулалтын механизмыг ОТ ХХК-ийн дотоод Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) , 

гадаад Хамтын ажиллагааны гэрээ (ХАГ), Хөгжлийг  дэмжих сангийн (ХДС) хүрээнд боловсруулсан. Хамтын 

ажиллагааны гэрээний хүрээнд ХДС-гаар дамжуулан тогтвортой амьжиргааг дэмжих үйл ажиллагаагааг  

явагдсан  хэвээр байна. НШҮАТ-ний үр дүнгийн аудитыг 2021 онд тендер зарлан хийх ба аудитаар хийх 

ажлын даалгаврын төслийг боловсруулж байна.  

Хамтын ажиллагааны гэрээ нь  ОТ болон түншлэгч сумдын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх механизм юм20.  

ОТ ХХК, Ханбогд сумын удирдлага, малчдын хооронд байгуулсан Гурван талт зөвлөл (ГТЗ) нь Хамтын 

ажиллагааны гэрээний Харилцааны  хороон дор ажлын хэсгийн үүрэг гүйцэтгэдэг ба бэлчээрийн менежмент, 

малчдын амьжиргаа сайжруулахтай холбоотой үүрэг амлалтыг хариуцан ажилладаг. Харилцааны хороо 

******* 
• ОТ ХХК-ийн Уул уурхайн ажилчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны (ОТҮЭХ) дарга, ОТ ХХК-ийн ажилчдын 

байгуулсан ҮЭХолбоог улсын бүртгэлийн газарт хууль бусаар бүртгүүлсэн;  

•  ОТҮЭХ-г МУ-ын холбогдох хуулийн дагуу ОТҮЭХолбоо болгон өөрчлөх үед ОТҮЭХ-ны гишүүдийн ерөнхий хурал 
зохион байгуулаагүй; 

• ОТҮЭХ гишүүддээ үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан тавьж байгаагүй. Үүнээс гишүүнчлэлийн 

төлбөрийг зүй бус ашигласан байж болзошгүй гэсэн сэжиг төрсөн;  

• ОТҮЭХ-ны удирдлагын хууль ёсны байдлын тухайд маргаан гарсан. 

19  Кэмпэд бэлгийн дарамтын тодорхой тохиолдол гарсны дараа ОТ “Аюулгүй орчин” төслийг санаачилсан.  Энэ талаар 

анх 2019 оны 8-р сард мэдээлсэн  (Баримт бичгийн № P0014282-1-H1.Хувилбар.0-г үзнэ үү). 

20  Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумд   
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(ХХХ) нь Ханбогд сумын малчидтай хамтран Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу тогтвортой амьжиргаанд 

хувь нэмэр оруулах ХДС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжих төслүүдийг эрэмбэлэн санал болгох, түүнчлэн  ус, 

байгаль орчин, бэлчээрийн менежмент, соёлын өв, аялал жуулчлал, орон нутгийн бизнесийн хөгжил, 
худалдан авах ажиллагаа зэрэг   тогтвортой хөгжил бий болгох чиглэлээр хамтран ажиллаж Бэлчээр, 

амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөөний (БАСМТ) дагуу хэрэгжиж бу й мал аж ахуй, малчдын 

хоршоолол хөгжүүлэх болон түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.  

6.2.1 Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчид 

2018 онд хийсэн Үр дүнгийн үнэлгээгээр  амьжиргаа нь сэргэсэн өрхийн тооны ГҮҮ-ийг  судалж, нүүлгэн 

шилжүүлэлтэд өртсөн анхны 89 өрхийн (дараа нь 93 болсон) амьжиргаа сэргэсэн  буюу Өрхийн амьжиргаа 
сайжруулах тусгайлсантөлөвлөгөөнд (ӨАСТ) хамрагдсан нь  тогтоогдсон. Өрхийн амьжиргаа сэргээх 

хөтөлбөрийн дагуу 11 өрхийг заавал хөгжих өрхөөр тодорхойлон,  амьжиргаа сэргээх хөтөлбөрт хамруулан  

ажиллаж  байна.  

НШҮАТ-ний малчин өрхүүдийн амьжиргаа дэмжих   төслүүдэд хамрагдсан байдлыг доорх зурагт харуулав. 

ОТ ХХК болон бусад гэрээт байгууллагад ажил эрхэлж байгаа байдал хамгийн өндөр үзүүлэлттэй (одоогоор 

66 малчин өрхийн гишүүд) байгаа ба 59 өрх тогтвортой амьжиргаа дэмжих төслүүдэд хамрагдаж байна. 

Малчин өрхүүдийн хөтөлбөрийн ерөнхий оролцоо, хамрагдалт өндөр байна.  

 

6.2-р зураг: НШҮАТ-ний малчин өрхүүдийн Амьжиргаа сэргээх хөтөлбөрт хамрагдсан байдал, 

2020 оны 11-р сар (Эх сурвалж: ОТ, 2020 оны 11-р сар) 

2020 онд ӨАСТ-нд хамрагдсан 11 малчин өрхөд ОТ ХХК 78.5 сая төгрөг зарцуулсан ба үүний хүрээнд 

Хөгжлийн шийдэл ТББ тэдэнд төслийн санал боловсруулах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд байнга оролцоход 

мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлсэн. 11 өрхийн 7 нь мал аж ахуй, 4 нь бусад бизнес (гар урлал, махны 

дэлгүүр, бэлэг дурсгалын зүйлийн дэлгүүр, тоног төхөөрөмж түрээсийн бизнес) эрхэлдэг. Хөгжлийн шийдэл 

ТББ болон ОТ ХХК байнга хяналт-шинжилгээ хийдэг. ӨАСТ-ний үүрэг 2020 оны 11-р сард хэрэгжиж дууссан. 

 2011 оны Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчин өрхөд нөхөн олговор олгох хөтөлбөрийн 

НШҮАТ-ний хэрэгжилтийн аудитын Ажлын удирдамжийн төслийг боловсруулсан. Гэрээт байгууллага сонгон 

шалгаруулахаас өмнө зээлдүүлэгчид болон ГТЗ Ажлын удирдамжийг баталж,  хянана. Хэрэгжилтийн 

аудитыг 2021 оны 2-р улиралд хийхээр төлөвлөсөн. Ажлын удирдамжийн төсөлд НШҮАТ-ний үүрэг амлалт, 

үйл ажиллагаа тохиромжтой байсан эсэх, зорьсон үр дүндээ хүрч нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчин 

өрхүүдийн амьдрал бүрэн сэргэсэн, зорилтоос давсан эсэхийг төлөвлөгөөний ГҮҮ-ийн дагуу тодорхойлохыг 

зорьсон. НШҮАТ, Олон талт багийн судалгаа, Үр дүнгийн үнэлгээний хяналт дүгнэлт, ӨАСТ-ний болон 

нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн малчидтай хийсэн ярилцлага зэрэг анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг 

хослуулан дүгнэлт гаргах арга зүй хэрэглэнэ. Сонгогдсон зөвлөхүүд ОТ ХХК -д, шаардлагатай бол сум, ГТЗ-

д тайлагнана. Бүх талуудад үнэлгээний явцад тайлагнах уу эсвэл аудит дуусахаас өмнө дүгнэлтийн төсөл 
танилцуулахад тайлагнах уу, мөн аудитыг эцсийн байдлаар ОТ хүлээж авах уу эсвэл бүх талууд уу гэдэг нь 

тодорхойгүй байгаа тул БОНХЗ удирдлагын зохицуулалтыг тодорхой болгохыг зөвлөж байна.  

НШҮАТ-ний 93 өрхийн оролцогч талуудын судалгааг 2020 оны 3-р улиралд хийсэн ба х 48%-тай байна. 

Судалгаагаар малчин өрхүүдийн 96% нь НШҮАТ-нд эерэг болон  дундыг баримталсан, 3 нь сөрөг байр 
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суурьтай байна (НШҮАТ-г 10 өрх хамгаалсан, 15 өрх дэмжсэн, 17 өрх дундыг баримталсан байр суурьтай). 

5 өрх ус, хүүхдүүдээ ажилтай болгох, гагнуурын бизнес хийх хүсэлт гаргасан бол 2 өрх нөхөн төлбөр авах 

хүсэлт гаргасан. Нөхөн төлбөр олгох боломжгүй, нөхөн төлбөр олгох бүх гэрээ хэрэгжиж хаагдсан ба одоо 
мониторингийн зорилгоор хамтарч ажиллаж  байгаа гэдгийг тэмдэглэж байна. Гагнуурын бизнес эрхлэх 

хүсэлтийг ОТ дэмжсэн; хүсэлт гаргасан 6 өрх уг бизнесийг эрхэлж явуулах юм.  

НШҮАТ-ний Шилжилтийн стратегийн хүрээнд ӨАСТ-нд хамрагддаг өрхүүдэд зориулсан Тогтвортой 

амьжиргаа дэмжих төслүүд хэрэгжиж байна. Дэмжигдсэн 5 төсөл бизнесийн зорилтоо биелүүлэхээр үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна; хүнсний ногоо тариалах, оёдол, өндөр үр шимт  Ангус үүлдрийн үхрийн хоршоо 

үйлчлүүлэгчийнхээ хүрээг тэлэх, орон нутгийн нөхцөлд тохируулан ажиллах тал дээр мэдэгдэхүйц ахиц 

гаргаж ажиллаж байна.  

6.2.2 Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах 

Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах менежментийн төлөвлөгөөний (БАСМТ) ГҮҮ-ийг хянаж байгаа. Өнөөдрийн 

байдлаар 81 үйлдвэрлэгч нэмүү өртөг  шингээх санаачилгын сургалтад хамрагдаж, 27 аж ахуйн нэгж 

бодлогын баримт бичигтэй болжээ. 2020 оны 5-р сарын тайланд дурдсан ажлууд явагдаж байна: Ханбогд 

сумын малын эрүүл мэндийн төв, орон нутагт хүнсний ногоо тариалах буюу агробизнес хөгжүүлэх, 

хүлэмжийн төсөл, хадлан, тэжээлийн агуулах, “Цагаан алт” төсөл (хүйтэн хөргүүртэй машинаар тээвэрлэдэг 

болсноор ингэний сүүн бүтээгдэхүүнийг УБ хотын зах зээлд гарган өргөжиж байна).  

Малын эрүүл мэндийн төвийн тогтвортой ажиллагааг дэмжих үндсэн ажлын хүрээнд Ханбогд сумын малын 

эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааг хангах 3 жилийн хугацаатай түншлэлийн гэрээг Мал эмнэлгийн  

ерөнхий газартай байгуулсан нь сайшаалтай зүйл болсон.  

6.2.3 Эмзэг бүлгийн иргэд 

Ханбогд сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх Амьжиргаа дэмжих хороо эмзэг бүлгийн өрхийн жагсаалтыг  ОТ ХХК-ын 

дэмжлэгтэйгээр гаргасан. . Энэ жил 30 өрхийг дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай эмзэг бүлгийн өрхөөр  

тодорхойлсон бөгөөд нэг нь компанийн НШҮАТ-нд хамрагдаж байсан өрх байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 

Улаан загалмайн хороогоор  дамжуулж хаягдал мод, гэрийн бүрээс зэрэг эд материалын хандив өгөөд 

байна. КОВИД-19 цар тахлын улмаас эмзэг өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зарим төлөвлөгөөт ажлууд 

хойшилсон. Тухайлбал, өрхийн залуу гишүүдэд зориулсан мэргэжлийн ур чадвар, өрхийн санхүү удирдах, 

хувь хүний хөгжил сэдэвт сургалтын хөтөлбөр, эмзэг болон тусгай хэрэгцээт өрхийн гишүүдийг нийгэмд 

оролцуулах үйл ажиллагаа хойшлогдсон. Эдгээр ажлуудыг боломж гармагц дахин төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.  

КОВИД-19 цар тахлын улмаас орлогогүй болсон 200 өрхөд нэг удаагийн хүнсний дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр 

санаачлан, Өмнөговь аймгийн халамжийн газраар дамжуулан хэрэгжүүлсэн. Эмзэг өрхүүдэд тусгайлан 

чиглэгдээгүй хэдий ч Онцгой комиссоор дамжуулан нэмэлт ерөнхий хүсэлтүүд ирсэн (ХХХ-ийн хүсэлт г.м).  

6.3 ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

Орон нутгийн иргэдийн хамтын ажиллагааг Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний (ОТХАТ) 21 

дагуу ОНХНХ-ын баг хариуцдаг бол Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс засгийн газар болон 

бусад үндэсний түвшний оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа, түүний дотор БНХАУ дахь төлөөлөгчийн 

газрын хамтын ажиллагааг хариуцаж байна. Олон талт чиг үүрэг бүхий ҮАМТ-ний хувьд ОТХАТ бусад бүх 

ҮАМТ-тэй харилцан уялдаа холбоотой. ОНХНХ багийн орон нутгийн харилцааны ажилтнууд ОТ уурхайн 

талбай, Ханбогд, Даланзадгад, Улаанбаатараас ажиллаж байна.  

Өмнөх аудитаас хойших хугацаанд улс, орон нутгийн сонгууль болж, КОВИД -19 цар тахлын хязгаарлалтаар 

зарим ажлууд түр зогссон ч гэсэн ОНХНХ-ын баг үүргээ биелүүлэн ажиллаж байна. Хурал уулзалтыг 
масктай, хоорондын зай болон бусад урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ав ан зохион байгуулж, нэг ч ажил 

тасалдалгүй, бүх чухал үр дүн хангагдсаныг БОНХЗ тэмдэглэж байна. 

6.3.1 Орон нутгийн иргэдийн оролцоо 

2020 оны 5 сараас 12 сар хүртэлх хугацаанд ОНХНХ-ын баг 68 оролцогч талуудтай 98 үйл ажиллагаа зохион 

байгуулсны 29 нь НШҮАТ, 19 нь соёлын өв , 15 нь сургалттай холбоотой арга хэмжээ байсан. Оролцооны 

шатлалаар (мэдээлэх, зөвлөх, оролцуулах, хамтарч ажиллах) авч үзэхэд ихэнх (56%) ажил зөвлөх 
чиглэлийнх байсан бол 4% нь хамтын ажиллагаа байв. Энэ хугацаанд 46 мэдээлэл авах хүсэлт хүлээн авч, 

******* 
21 Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө No.: OT-10-PLN-0008-E, v.2.1 
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43-т  нь хариу өгсөн ба 5 удаа санал хүсэлт хүлээн авч, 4-ийг нь биелүүлсэн байна. ОНХНХ-ын баг талуудын 

оролцооны аргачлалаа үнэлж, боловсронгуй болгох ажлаа үргэлжлүүлж байна. ОНХНХ- 308 гол оролцогч 

талуудыг тодорхойлж тэдгээрийн 25% нь маш ойр нягт хамтын ажиллагаа шаардлагатай , 45% нь байнга 

ажиглаж байх шаардлагатай гэж ангилсан байна. .  

Нээлттэй өдөр гэх мэт зарим үйл ажиллагаа КОВИД -19 цар тахлын улмаас хойшилсон хэдий ч Наадам, 

түншлэгч сумдын Ахмадын баяр , уурхайн талбайд зочлох зэрэг олон үйл явдал, ажлууд үргэлжлэн явагдсан. 

Улс, орон нутгийн сонгуулийн кампанит ажлын үеэр орон нутгийн гол оролцогч талуудын оролцоонд 

мониторинг хийж, долоо хоног бүр удирдлагад шинэчилсэн мэдээлэл хүргүүлсэн. Кампанит ажилд 

оролцогчид ОТ-н үйл ажиллагааг ерөнхийдөө дэмжсэн байр суурьтай байсан ба сумын түвшинд залуус, 

эмэгтэйчүүд илүү олон сонгогдсоныг БОНХЗ тэмдэглэж байна. Аймаг, сумын захиргааны удирдлага 

өөрчлөгдсөн тул шинэ албан тушаалтнуудтай харилцаа тогтоох ажлыг ОНХНХ-ын баг эхлүүлсэн.  

6.3.2 Мэдээлэл ил тод болгох 

ОТ түншлэгч  сумд болон  бусад оролцогч талуудад сар тутмын орон нутгийн сонин, , цахим мэдээлэл, 

нийгмийн сүлжээгээр мэдээллээ хүргэсээр байна. Оролцогч талуудын дунд нийгмийн сүлжээний хэрэглээ 

өсөж байна; ГТЗ, “Мөнх ногоон галба” ТББ (ОТБОХШ хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагууд) фэйсбүүк 

хуудастай болсон ба цахим мэдээлэл ашиглах дагагчдын тоо нь өссөөр байна.  

6.3.3 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол 

Орон нутгийн иргэдийн санал гомдлыг ОТХАТ-ний ГҮҮ-ийн шаардлагын дагуу хянах ажил явагдаж байна. 

2020 онд орон нутгийн иргэдээс 7 гомдол хүлээн авсан ба үнэлгээгээр 2 нь III зэргийн эрсдэлтэй (ноцтой 

зөрчил), 5 нь II зэргийн эрсдэлтэй гэж  гарсан. Хоёрыг нь шийдвэрлэсэн, 5 нь шийдэх шатанд явж байна. 

Өмнөх аудитын дагуу III зэргийн эрсдэлтэй гомдлын нэг болох замгүй газраар тээвэрлэлт хийсэнтэй  

холбоотой гомдлын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй 8 арга хэмжээний 2 нь хаагдаагүй  байгаа тул уг гомдол 

КОВИД-19 цар тахлын улмаас хүлээгдэн, нээлттэй байна. Импортын тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэгч 

гэрээт компанитай холбоотой энэ асуудлыг 2019 оны 5-р сард БОНХЗ-д анх мэдээлэгдсэн22. Хүлээгдэж 

байгаа 2 арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуустал уг асуудал нээлттэй байх юм. Гүйцэтгэлийн стандарт I-д гомдол 

барагдуулах механизмын дагуу асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэх шаардлага тавьдаг 23. Хүлээгдэж буй 

2 арга хэмжээг авахдаа энэ гомдлыг дахиж гарахгүй байхаар, гомдол гаргагчийн сэтгэлд нийцү үлэн хаахад 

анхаарахыг БОНХЗ зөвлөж байна.  

III ангиллын хоёр дахь гомдол нь Гашуунсухайтын зам дээр шохойн цистерн  7 тэмээ дайрсан   тохиолдол 

юм. Уг ослыг аюулгүй ажиллагаа болон орон нутгийн зөрчил гэж бүртгэн, ослын судалгаа хийсэн. Засах арга 

хэмжээг тэр даруй авсан. Урьдчилан сэргийлэх 5 ажлын хоёрыг хэрэгжүүлсэн ба гэрээт байгууллагуудын 

алжаал ядаргааны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх ажил явагдаж байна. 

2020 оны 5-р сараас хойш НШҮАТ-тэй холбоотой нэг гомдол хүлээн авсан ба энэ нь нэг малчин өрх насан 

туршийн нөхөн олговор олгохыг шаардаж, орон нутгийн мал аж ахуйн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэхтэй 

холбоотой гомдол байсан Уг гомдлын мөрөөр эрсдэлийн үнэлгээ хийж, II зэргийнх гэж үнэлсэн. Давтагдсан 

гомдол байсан тул буцааж, гомдол гаргагчтай удаа дараа уулзалт хийж, мөн компанийн ерөнхий захирлын 

гарын үсэгтэй захидлаар хариуг мэдэгдсэн. 

6.3.4 Гурван талт зөвлөл  

Гурван талт зөвлөл ГТЗ-ийн гэрээний дагуу ажиллаж байна (2017-2024). ГТЗ-тэй тохиролцсон 76 ажлын 

69%-ийг хэрэгжүүлсэн байна.  

ГТЗ-ийн хурал 2020 оны 8, 10-р саруудад болсон. Зөвлөлийн гишүүнчлэлд өөрчлөлт орж, малчдын шинэ  

төлөөлөл ГТЗ-д сонгогдсон ба орон нутгийн сонгуулийн дараа орон нутгийн захиргааны төлөөлөл мөн 

өөрчлөгдөхөөр байна. Уг өөрчлөлт гарсан хэдий ч ГТЗ-ийн Дүрмийн дагуу удирдлагын зохицуулалт хүчтэй 

хэвээр байхыг ОТ мэдэгдсэн. Ханбогд сумын олон нийтийн ашиг сонирхлыг хангах, ГТЗ -ийн гишүүд болон 

гишүүн бус этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ил тод байдал, олон нийтийн 

дунд итгэлцэл бий болгох зорилгоор “ГТЗ-ийн үйл ажиллагаан дахь ашиг сонирхлын зөрчлийг удирдах  

журам”-ын талаар тохиролцоонд хүрсэн. ГТЗ-ийн гишүүд ашиг сонирхлын зөрчил мэдүүлж тайлбар өгөн, 

******* 
22 Баримт бичгийн №. P0014282-1-H1 Хувилбар.0-г үзнэ үү.  

23 ОУВС ГС1 §35 
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ашиг сонирхлын зөрчилтэй бол шийдвэр гаргалтад оролцохоос татгалзах ёст ой. Удирдлага, засаглалын 

зохицуулалтдаа ахиц дэвшил гаргаж байгаа ГТЗ-ийг сайшааж байна. 

Мэдээлэл харилцааны болон ГТЗ-д хүсэлт/гомдол гаргах тухай шинэ журмууд боловсруулж байгаа ба хоёр 

журмын төсөл хараахан бэлэн болоогүй байна. 

6.3.5 Хамтын оролцоот байгаль орчны хяналт-шинжилгээ 

ГТЗ-ийн үйл ажиллагааны үр дүнд 2017 оны 11-р сард24 ХОБОХШ-ний хөтөлбөр хариуцан хэрэгжүүлэх үүрэг 

бүхий Мөнх ногоон галба (МНГ) ТББ байгуулагдсан. 2020 оны 11-р сарын байдлаар ХОБОХШ-ний 
хөтөлбөрийн ус, тоос, бэлчээр, хайлаас, ан амьтны хяналт -шинжилгээнд 113 хүн оролцсон. МНГ ТББ-ын 

бүртгэсэн мэдээллийг ОТ ХХК танилцуулсан. 

5-р сараас хойш худгийн усны 10 удаагийн хяналт -шинжилгээнд 85 малчин оролцсон. Худгийн усны түвшинд 

хэмжилт хийсэн ба 0.02-0.40 метрийн хэлбэлзэлтэй байсан. 2-3 дугаар улиралд 27 гүний худагт хяналт -

шинжилгээ, хэмжилт хийсэн ба 2 дугаар улиралд 0.05-0.10 метрийн хэлбэлзэлтэй байсан.  3 дугаар улирлын 

үр дүн хүлээгдэж байна. Гүний худгуудын ундны усны чанарт хяналт -шинжилгээ хийхэд МУ-ын стандартад 

нийцэж байгааг тогтоосон. 2020 оны 5-р сард 5 цэг дээр улирал бүр тоосонцрын хяналт  шинжилгээ хийсэн 
ба бэлчээрийн хяналт -шинжилгээг 8-р сард 8 малчны оролцоотой хийсэн. Үр дүнг боловсруулж байгаа. 

Хайлаасны модны хяналт -шинжилгээгээр 2019-2020 онд амьд болон үхсэн модны тооллогод анхаарсан ба 

8,870 модноос 647 нь үхсэн байв. Үхсэн модны шалтгааныг байршил, хандлагаар ялгах судалгаа хийгээгүй 

гэдгийг онцолъё. Ан амьтны хяналт -шинжилгээнд 16 малчин оролцож, Ханбогд сумын газар нутгийн 30%-

ийг хамруулсан.  

2020 оны 5-10 сар хүртэл нэмэлт төсөл хэрэгжүүлж, 5.1 га-д заг нөхөн сэргээх ажилд 19 малчин оролцсон.  

6.4 БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 

Бүс, орон нутгийн хөгжлийг Өмнөговь аймагт ихэвчлэн Хамтын ажиллагааны гэрээгээр дамжуулан 

хэрэгжүүлдэг ба уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Өмнөговь аймаг, түншлэгч сумдын орон нутгийн 

хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмждэг.  

ОТ ХХК, Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдын (хамтад нь Түншлэгч сумд 

гэнэ) хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээг (ХАГ) ОТ ХХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Монгол 

улсын Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 2015 оны 4-р сард байгуулсан. Гэрээний дагуу ОТ жил бүр 5 

сая ам.долларыг Хөгжлийг  дэмжих санд (ХДС) хуваарилах үүрэг хүлээсэн бөгөөд тус сангийн үйл 

ажиллагааг Харилцаа холбооны хороо, ХДС-ийн удирдах зөвлөл удирддаг. 

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөөнүүдэд авч үзсэн 

асуудлуудтай шууд холбогддог. Үүнд: Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөөa25  

(ХАШИХМТ)-нд заасан дотоодын шилжин суурьшилтын менежмент, Хөдөлмөрийн менежментийн 

төлөвлөгөө26, Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн 

төлөвлөгөө (ОНИЭМАААБМТ)27 багтдаг. Эдгээр төлөвлөгөө нь хүн амын т өлөвлөгөөгүй шилжилт  

хөдөлгөөнийг бууруулах, хүлээн авагч сум орон нутагт хүн амын өсөлтийг даван туулахад нь туслах, бүс, 

орон нутгийн хөгжлийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн. 

6.4.1 Хамтын ажиллагааны гэрээ (ХАГ) 

Хамтын ажиллагааны гэрээний 5 жилийн ойг 4-р сард, “Говийн Оюу” ХДС-ийн ойг 9-р сард нийгмийн 

сүлжээгээр тэмдэглэсэн. Энэ хугацаанд “Говийн Оюу” ХДС-аар дамжуулж төрөл бүрийн төсөл хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, 5 жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд 250 төсөл, хөтөлбөрт нийт 27 сая доллар 

зарцуулжээ. Одоогийн байдлаар 135 төсөл хэрэгжүүлсэн, 112 төсөл хэрэгж үүлж байгаа, 3 төслийн тендер 

зарлагдсан байгаа. Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилтийн үнэлгээг 2021 оны 1-р улиралд гуравдагч 

этгээдээр хийлгүүлэхээр төлөвлөсөн ба КОВИД-19, улс, орон нутгийн сонгуулиас болж хойшлогдсон.  

******* 
24 ТББ-ын удирдлага, засаглалын хэлбэрийг өмнөх аудитын тайланд тайлбарласан (Тайлан: 13 -391-H13 Өөрчлөлт 0 - 

2018 оны 7-р сарыг үзнэ үү). 

25  Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичгийн № OT -10-PLN-0007-E, v.2.1.
. 

26 
 Ажиллах хүчний менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн № HR-10-PLN-0001-E, v.1.4 

27  
Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө Баримт бичгийн 
№ OT-10-PLN-0001-E, v.1.2 
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2020 онд Ханбогд сумын тэжээлийн ургамлын агуулах, хог хаягдлын цэг гэх мэт ихэнх гол төсөл хэрэгжсэн. 

Даланзадгад суманд 1,200 хүүхдийн багтаамжтай сургууль, усан сангийн хамт ашиглалтад оруулсан. Энэ нь 

Өмнөговь аймагтаа анхны усан сан бөгөөд ХДС усан санг тоног төхөөрөмжөөр хангасан. ХДС-ийн удирдах  
зөвлөл 2020 оны шинэ төслүүдийг баталсан ба үүнд Даланзадгад суманд шахмал түлшний үйлдвэр шинээр 

байгуулах, 200 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг барих, Гашуунсухайтын хилийн боомтын орчимд аюулгүй 

байдлын ажиглалтын цамхаг байгуулах төслүүд багтсан. 

6.4.2 Шилжилт хөдөлгөөн  

Шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн гол хяналт нь  (i) ажилд авах, худалдан авах ажиллагаагаар 

дамжуулан шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах (ii) хувьсан өөрчлөгдөж буй орон нутгийн иргэн , түүний дотор 
төлөвлөөгүй шилжилт хөдөлгөөнд хангалттай хүртээмжтэй нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх  дэд бүтэц, 

үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулах гэсэн 2 үндсэн ангилалд анхаарч байна. Энэ хоёр ангиллын зорилтыг бодит  

гүйцэтгэлтэй харьцуулсан байдлыг доор зурагт үзүүлсэн ба орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зорилт  

биелсэн байхад худалдан авах ажиллагаа зорилтоос доогуур байгааг харуулж байна. 2020 оны 10-р сарын 

30-ны байдлаар Өмнөговь аймгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт 27%-тай (2.1.1-г үзнэ үү), Орон нутгийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэсэг стратегийн хэрэгжилт, зорилтод үнэлгээ хийх хурлаа үргэлжлүүлж байна 

(9-р сард сүүлийн хурал хийсэн). 2020 оны 11-р сарын байдлаар орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны 

зорилт 23% байсан ба Орон нутгийн худалдан авалтын ажлын хэсгийн сүүлийн хурал 8-р сард болж орон 

нутгийн хүнсний хангамжийг хөгжүүлэхэд голлон анхаарсан.  

  

6.3-р зураг: Шилжин ирэх хөдөлгөөний менежментийн зорилт, бодит гүйцэтгэл, 2020 (Эх 

сурвалж: ОТ ОНХНХ, 2020 оны 12-р сар) 

Ханбогд сумын төвд хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөнийг бүртгэх ГМС-ийн зураглалын ажил дууссан ба 

ямар нэг асуудал гараагүй. Ханбогд сумын Мастер төлөвлөгөөг шинэчлэх ажилд ахиц гарч, дизайн, үзэл 

баримтлалын талаар орон нутгийн иргэдийн дунд 2 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Шинэчлэгдсэн 

Мастер төлөвлөгөөг илэрхийлэх ‘Ухаалаг тосгон’ туршилтын төслийг эцэслэн боловсруулж байгаа бөгөөд 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 85%-тай байна.  

6.5 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД 

Өмнөх аудитаас хойш ОТ ХХК КОВИД-19 цар тахлаас, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тал дээр хамтран 

ажиллах, хувь нэмрээ оруулсаар  байна. ОТ ХХК-тай хамтран ажиллагч НҮБ-ын Хүн амын сан, ЭМЯ, ХӨСҮТ 

хамтран Ханбогд, Баян-Овоо, Манлай сумдын эмнэлэгт КОВИД-19 цах тахлын үеийн бэлэн байдлын  үнэлгээ 

хийсэн ба компаниас эдгээр сумдад түргэвчилсэн оношилгооны төв байгуулахаар төлөвлөж байна. ОНХНХ -
ын баг компанийг төлөөлж Өмнөговь аймаг, Ханбогд сумын Онцгой комисст өдөр тут ам цар тахлын эсрэг 

үйл ажиллагааны талаар  тайлагнаж,  улс, аймаг, сумдын онцгой комисстой өдөр тутам харилцаа холбоотой 

ажиллаж байна. Онцгой комиссыг засаг дарга нар даргалж, бүрэлдэхүүнд нь цагдаа, эмнэлгийн гол 

удирдлагууд багтаж байгаа. ОТ ХХК зэсийн баяжмалын тээвэрлэлтээ улсаас баталсан эрүүл ахуйн дэглэм, 

журмын дагуу явуулж байгаа ба нүүрсний болон бусад экспортын компаниуд ч тээвэрлэлтдээ адилхан 

дэглэм, журам мөрдөж байна. Энэ чиглэлээр манлайлж байгаа ОТ ХХК-ийг сайшааж байна. 

Сэргээх/дасан зохицох В шатны арга хэмжээг үргэлжлүүлэн бэлэн мөнгө, эд материалын хандив өгч байна. 

Үүний хүрээнд НҮБ-ын Хүн амын сангаар дамжуулж улсын хэмжээний бэлэн байдал хангах, сэргээн засах 
үйл ажиллагаанд зориулж 602,000 ам.долларыг хандивласан . Уг тусламжийг Улаанбаатар хот, Өмнөговь, 

Дорноговь аймгийн КОВИД-19 өвчний оношилгоо, зайн оношилгоо, сургалт, эмчилгээний чадавхыг 

нэмэгдүүлэх ажлуудад зориулах юм. Үүнээс гадна Ханбогд сумын Онцгой комисст 1.5 с ая төгрөгийн эд 

материалын хандив өгсний зэрэгцээ Ханбогд сумын эмнэлэгт хүчилтөрөгчийн аппарат, Улаан загалмай 

нийгэмлэг, цагдаа, эмнэлэгт бусад бараа бүтээгдэхүүн хандивласан. 
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Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн Эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа төдийгүй  2020 оны 3-р улирлын 

байдлаар бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 245 хүнд үзүүлсэн байна. 2019 -2020 онд 

халдварт өвчин 64-өөс 39 болж буурсан ба гэмт хэрэг мөн хугацаанд 122-оос 79 болж буурчээ.  

6.6 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

ОТ орон нутгийн иргэдийн дунд гэр бүлийн хүчирхийллийг  бууруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж эхэлсэн 

(2.1.2-ыг үзнэ үү) ба аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх олон салбарын төлөөллөөс  

бүрдсэн зохицуулах хороо байгуулж, тус хорооны гишүүдийн Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн 

талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх анхны ажлаа хэрэгжүүлсэн. 

Хаягдлын санийн Онцгой байдлын төлөвлөгөөг шинэчилсэн. Хаягдлын санийн урсац дагуу суурьшиж буй 

нөлөөлөлд өртөж болзошгүй өрхийн жагсаалтыг журмаар гаргасан ба уурхай болон Монгол-Хятадын хил 

хүртэлх үерийн амны дагуу байрлах өвөлжөөтэй 21 малчин өрх байна (10 нь Ж авхлант багийн төвд). Ж урамд 

үерийн урсац 300-400 метрээс илүү өргөн хүрээг хамрахгүй ч гэсэн үерийн үндсэн шугамаас 1,000 м талбайд 

байрлах үерт өртөж болзошгүй бүх айл өрх, аж ахуйн нэгжийг  жагсаасан. Ж урмын өөрчлөлтөөр Орон 

нутгийн багаас нөлөөлөлд өртсөн малчин өрхүүдэд энэ талаар мэдэгдэж байх үүрэг өөрчлөгдөөгүй хэвээр 

үлдсэн. 
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7 АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА, КОВИД-19 ЦАР 
ТАХЛААС ХАМГААЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ХАБЭМҮ-ний 18001 стандарттай нийцүүлэн ОТ ХХК -ийн ЭМААБООН-ийн 

менежментийн системийн дагуу зохицуулдаг Ажлын байрны ерөнхий эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг 

БОНМТ, дагалдах баримт бичигт тусгасан байдаг. Элемент 3 - Аюул, эрсдэлийн менежмент; Элемент 6 - 

Сургалт, ур чадвар, мэдлэг. Эдгээр баримт бичигт аюул, эрсдэлийн үнэлгээний хамрах хүрээ, мөн аюул, 

хяналтын талаар ойлгуулдаг мэргэжлийн болон үйл ажиллагааны олон төрлийн асуудлыг шийдвэрлэх  

шаталсан үнэлгээний түвшнийг тодорхойлсон байдаг. БОНМТ-г 2019 оны 3-р сард шинэчлэн боловсруулсан.  

Гэрээт компаниудаас өөрсдийн аюулгүй ажиллагааны багтай байхыг шаарддаг. Аюул илрүүлэх, эрсдэлийн 
удирдлагын журмууд боловсруулж, өндөр эрсдэлтэй үйл ажиллагааг хамарсан аюулгүй ажиллагааны 

журмуудыг баримтжуулсан. Тавьсан зорилтууд биелж байгаа эсэхийг үнэлэх, хүний нөөцийн сургалт, 

гэрчилгээжүүлэлт, тоног төхөөрөмж шалган баталгаажуулах үнэлгээ, үзлэг шалгалтууд хийгдэж байна. 

Стандартуудын хэрэгжилтийг үнэлэх дотоод аудит хийдэг.  

2020 оны 3-р улирлын байдлаар Төсөл нийт 20,805,511 хүн цагийн ажил бүртгэсэн байна. Үйл ажиллагааны 

эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий гүйцэтгэлийг үнэлэхэд Бүх бэртэл гэмтлийн давтамжийн 

үзүүлэлт (ББГДҮ) ашигладаг. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох ББГДҮ 0.17 

байсан нь 200,000 хүн/цаг тутамд 0.21-ээс ихгүй байх уурхайн зорилтот түвшнээс доогуур байна. Энэхүү 
статистик үзүүлэлт нь ОТ Рио Тинто групп дотор хамгийн найдвартай ажиллагаатай уурхайн нэг болохыг 

харуулж байна. 2019, 2020 онуудад амь эрсэдсэн осол гараагүй. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар амь нас 

эрсдэж болзошгүй байсан 1 осол бүртгэгдсэн ба өмнөх оны 6 ослоос буурсан үзүүлэлттэй байна.  

ОТ ХХК ISO 14001, ХАБЭМҮ Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, орон нутаг (ЭМААБООН)-ийн 

удирдлагын тогтолцооны дагуу чанарын гэрчилгээ авсан ба тогтмол аудитад хамрагддаг. 2019 онд эдгээр 

стандартын аудитаар чанарын гэрчилгээний шалгуур үзүүлэлтийн дагуу ямар нэг зөрчил гараагүй.  

БОНЖ Т-нд тодорхойлсны дагуу 2019 онд Рио тинто Аюулгүй ажиллагааны төлөвшлийн загвар (ААТЗ) 

хөтөлбөрийг шинээр баталсан. ААТЗ хөтөлбөр нь аюулгүй ажиллагааны менежментийг стандартчилж, 

байгууллагын хэмжээнд үнэлгээ, сургалтыг харьцуулах боломж олгодог. Дотоод менежментээс гадна ОТ 

ХХК 21 аймгийн салбарын 71 албан ёсны улсын байцаагч, бусад төрийн өмчит байгууллага, хувийн 

хэвшлийн 180 гаруй төлөөлөгчдөд эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны талаар айлчлал/уулзалт  

зохион байгуулжээ. Эдгээр айлчлал/уулзалт нь ОТ ХХК ЭМААБО-ний менежментийн стандартыг хэрхэн 

хэрэгжүүлдэг талаар шилдэг туршлага хуваалцах, газар дээр нь туршлага судлах зорилготой байдаг. Мөн 

2019 онд ОТ ХХК Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн соёл хөгжүү лэх чиглэлээр хамтран 

ажиллахаар Монголын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн мэргэжлийн холбоотой (МХАБЭММХ) 

хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан.  

Одоогоор ажилчдын аюулгүй байдалд тулгарч буй хамгийн том эрсдэл бол К ОВИД-19-ийн халдвар юм. 

Төслийн ажилчид давчуу байранд байрладаг бөгөөд ажлын нөхцөл ч мөн ихэвчлэн хязгаарлагдмал орчинд 

байдаг. Монгол улс цар тахлын дэгдэлтийн эсрэг яаралтай арга хэмжээ авсны үрээр бусад орнуудтай 

харьцуулахад халдвар харьцангуй цөөн байна. 2020 оны 3-р улирлын байдлаар Монгол улсад халдварын 

801 тохиолдол бүртгэгдсэн ба харин уурхайн талбай дахь ажилтнуудын дунд халдвар байхгүй.  

ОТ ХХК 2020 оны 1-р сараас эхлэн КОВИД-19 цар тахлаас хамгаалах бэлтгэл, удирдлагын тал дээр идэвхтэй 

ажиллаж байна. 2019 онд халдварт өвчний олон улсын мэргэжилтэнтэй хамтран цар тахлын менежментийн 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээг ОТ компанийн Халдварт өвчний менежментийн төлөвлөгөөний дагуу 

явуулсан. 2019 онд уурхайд улаан бурхан өвчний тохиолдол гарахад энэхүү төлөвлөгөөг бодитоор 

хэрэгжүүлж туршиж үзсэн байна.  

Энэ удаагийн аудитын хүрээнд БОНХЗ КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар 

уурхайн ЭМААБО-ны менежертэй ярилцсан. Халдвар хамгааллын олон арга хэмжээг уурхайн талбай болон 

хотын оффисуудад хэрэгжүүлж байна. Дээр дурдсанчлан халдварын тохиолдол гараагүй тул ОТ-н уурхайн 

талбайг “ногоон бүс” гэж үзэж байгаа (өөрөөр хэлбэл, вирус гараагүй). Энэ статусаа хадгалахын тулд 

уурхайн талбайгаас гарч ороход халдвар хамгааллын дараах арга хэмжээ хэрэгжүүлж  байна: 

✓ Уурхайн талбай руу ойрын хугацаанд хийх аяллын талаар ажилчдад эхлээд зурвас явуулж байгаа. 

Халдварын шинж тэмдэг байгаа эсэхийг тодорхойлох стандарт асуулга бөглүүлж байгаа. 

✓ Уурхайн талбай руу явах бүх ажилтан 48 цагийн өмнө ПГУ шинжилгээ өгсөн байх; ПГУ шинжилгээ нь 

эсрэг биетийн шинжилгээнээс илүү найдвартай; 
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✓ УБ хотын онгоцны буудал дээр эсрэг биетийн түргэвчилсэн шинжилгээ өгөх, биеийн хэм үзэх зэрэг 

нэмэлт шинжилгээ хийлгэх; 

✓ Уурхайд ирснээс хойш 4-6 өдрийн дараа дахин эсрэг биетийн түргэвчилсэн шинжилгээ өгөх; 

✓ Уурхайгаас явахад мөн эсрэг биетийн түргэвчилсэн шинжилгээ хийлгэх, 14 хоног заавал тусгаарлалтад 

байх. 

Уурхайн талбайд лаборатори байгуулж, шинжилгээ өгөх шаардлагыг түргэвчлэх, хөнгөвчлөх боломжийн 

талаар ОТ судалж байна. Дээр дурдсан дэлгэрэнгүй шинжилгээнээс гадна уурхайн талбайд хоорондын зай 

барих, ХХХ (маск, нүүрний хамгаалалт г.м) заавал хэрэглэх гэх мэт урьдчилан сэргийлэх нийтлэг арга 

хэмжээ мөрдүүлж байна. 

Уурхайн талбай болон УБ хот, Ханбогд, Даланзадгад дахь оффисуудад халдвар хамгааллын олон арга 

хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Үүнд хоорондын зай барих, ХХХ заавал хэрэглэх багтана. Уурхайн талбайн цар 

тахлын арга хэмжээ авах баг 2020 оны 3-р сард байгуулагдсан ба халдвар хамгааллын арга хэмжээ үр 

дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт т авьж баталгаажуулах цорын ганц үүрэгтэй.  
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8 СОЁЛЫН ӨВ 

Соёлын өвийн менежментэд компанийн Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө (СӨМТ)28, ОТ болон 

гэрээт компаниудын бүх үйл ажиллагаанд хамаарах Соёлын дурсгал олдсон тохиолдолд баримтлах журам, 

Газар хөндөх журам (OT-10-E9-PRC-0003-E) зэргийг багтаасан Соёлын өвийн менежментийн систем 

(СӨМС)-ийн журмуудыг удирдлага болгодог.  

СӨМТ-ний ГҮҮ-ийн дагуу 2020 оны 5-12 дугаар сард соёлын өвийн зөрчил бүртгэгдээгүй. Уурхайн талбай 

дотор 36, уурхайн талбайн гадна 6 газар хөндөх зөвшөөрөл олгосон ба уурхайн гадна ажиллаж байсан 4 

гэрээт компанийн 21 ажилтанд орон нутгийн иргэдийн оролцоо, соёлын өв ийн талаар сургалт зохион 

байгуулсан.  

Ж уукан хавцалд болсон үйл явдлын дараа Рио тинто групп соёлын өвийн бодлогоо хянаж шинэч илсэн. ОТ 

компани соёлын өвийн эрсдэлийн суурин буюу дотоод шалгалт хийж, гэрчилгээжүүлэх үйл явцыг 

хэрэгжүүлсэн. Компанийн дотоод гэрчилгээжүүлэлт байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бүх чиглэлд 

үйлчлэх ба РТ групп бүх уурхайд мөрдүүлэхээр боловсруулсан 6 үе шаттай үйл явцыг (урьдчилж уншиж  

танилцах, нийгэм, улс төрийн хэлэлцүүлэг, SWOT шинжилгээ, ‘Black Hat’ семинар, уурхайн эрсдэлийн 

семинар, ойрын ирээдүйн үйл ажиллагааны хяналт) удирдлага болгосон. ОТ ХХК Зээлдүүлэгчдийн 

гүйцэтгэлийн стандартын шаардлагад нийцүүлж Төслийн үнэлгээ, шалгалтыг давхар хийж, энэ үйл явцыг 

сайн хэрэгжүүлснийг БОНХЗ тэмдэглэж байна. ОНХНХ-ын баг төслийн нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн 

иргэдтэй олон жилийн турш сайн харилцаа үүсгэн хадгалж, баг доторх гол байр сууриараа дамжуулж 

байгууллагынхаа ой санамжийг хадгалж ажилладаг гэдгийг БОНХЗ мөн тэмдэглэж байна. Компанийн тусгай 

зөвшөөрлийн талбайд байрлах Бор-Овоо дэнжийг соёлын чухал өв гэж тодорхойлсон ба уурхайн 

төлөвлөлтийн баг уг өвийн талбайн хамгаалалтыг албан ёсоор баталгаажуулах ажлыг хийж байна. Компани 

дотроо гэрчилгээжүүлэх ажлыг цаашид жил бүр хийнэ.  

Энэ хугацаанд уурхайн хоолны газрын хананд фото зураг тавих, Ажилчдын дуу хоолойгоор тусгай видео 

үзүүлэх, соёлын өвийн мэдээллийн багц гаргах зэргээр орон нутгийн соёлын өвийн газруудын (Ж авхлант 

уул, Шар цавын агуй г.м) талаарх ажилчдын мэдлэг мэдээллийг сайжруулах ажлуудад компани дотроо 

анхаарч ажилласан байна.  

Соёлын өвийн хяналт -шинжилгээгээр хил хаагдаж дотоодын аялал жуулчлал нэмэгдсэний улмаас соёлын 

өвийн газруудад хог хаягдал их байгаа нь ажиглагдсан. Компанийн байгаль орчны баг, гэрээт байгууллагууд, 

орон нутгийн удирдлагатай хамтран эдгээр газруудад цэвэрлэгээ зохион байгуулж сурталчилсан. РТ-гийн 

хайгуулын ажлын дараа хүрлийн үеийн булш зэрэг археологийн 18 талбайд малталт хийсэн; Өмнөговь 

аймгийн музейг 2021 оны 4-5 дугаар сард Цагаан сарын дараа дуусгана; ОТ археологи, палеонтологи, 

угсаатны зүйн өгөгдлөө компанийн ГМС портал дээр оруулах ажлыг санхүүжүүлж байна.  

 

******* 
28 Соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө  - Doc. No. OT-10-PLN-0002 v.1.2. 
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