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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 
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ХАГ Хамтын ажиллагааны гэрээ 

ХДХЗО Хууль дүрмийн хэрэгжилтийн зөвлөх Омбудсман 
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СӨМТ Соёлын өвийн удирдлагын тогтолцоо 

ДТС Дулаан төв станц 
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удирдлагын төлөвлөгөө 
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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 удирдлагын төлөвлөгөө 

ГХ Гүний хоолой 

ХХЯ Хүлэмжийн хийн ялгарал 

СОУТТ Салбарын олон улсын тэргүүн туршлага 

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 удирдлагын  

систем 

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

БОНХЗ Байгаль орчин, нийгмийн хөндлөнгийн зөвлөх 



“ОЮУ ТОЛГОЙ” уурхайн төсөл 

БОНХЗ-ийн баримт бичигт суурилсан аудитын тайлан – 2020 оны 5-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар. P0014282-2-H1 Хувилбар.3 -2020 Хуудас 5 

 

ОУХК Олон Улсын Санхүүгийн Корпорац 

ОУСБ Олон Улсын Санхүүгийн Байгууллага 

ХАШИХМТ Хүн амын шилжин ирэх хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө 

ХДБТЦ Хаягдал дахин боловсруулах түр цэг 

ХХМТ Ханбогдын хаягдлын удирдлагын төв  

ГҮҮ Гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлт  

ГХХНСМТ Газар хөндөлтийн хяналт ба нөхөн сэргээлтийн удирдлагын төлөвлөгөө 

ГХЗ Газар хөндөх зөвшөөрөл 

АХМТ Ажиллах хүчний удирдлагын төлөвлөгөө 

ОТБГА Олон талын баталгаа гаргагч агентлаг 

УЛТ Уурхайн лицензийн талбай 

ӨУ Өөрчлөлтийн удирдлага 

ШУТИС Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль 

ЭХМТ Эрдэс хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө 

ЦХХ Цэвэр хор хохиролгүй 

ӨМ Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

ЦЭН Цэвэр эерэг нөлөөлөл 

НУҮТ Нутгийн ургамал үржүүлгийн төв  

ЧЧМТ Чимээ, чичирхийллийн удирдлагын төлөвлөгөө 

ҮАМТ Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө 

ОТ Оюу толгой 

ОТ - 

Гашуунсухайт 
Оюу толгой – Гашуун сухайт  

ОТ - ХБ Оюу толгой - Ханбогд 

ХҮЧ Хүчил үүсгэх чадвартай 

ОТБОХШ Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны хяналт шинжилгээ 

БАСМТ Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах удирдлагын төлөвлөгөө 

ГШ Гүйцэтгэлийн шаардлага 

ГС Гүйцэтгэлийн стандарт  

НШҮАТ Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

РТ Рио Тинто 

СЧБ Стандарт чартеред банк 

ТНТ Тогтвортой ноолуур төсөл 

ОТХАТ Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

ТАДС Тогтвортой амьжиргааг дэмжих сургалт  

АХХ Ажлын хамрах хүрээ 

УХБНХ Ууссан хатуу бодисын нийт хэмжээ  

ТМТ Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөө 

ГТЗ Гурван талт зөвлөл 

т/хон тонн/хоног 

ХХБ Хаягдал хадгалах байгууламж  

ГУ Гүний уурхай 

АНУ ЭИБ АНУ-ын экспорт импортын банк 

ҮАСДК Үйл ажиллагааны сайн дурын кодекс  

ЗАХН Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг 

ХМТ Хаягдлын удирдлагын төв  

УХШТ Усны хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 
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ХЧО Хаягдал чулуулгийн овоолго 

УНМТ Усны нөөцийн удирдлагын төлөвлөгөө 

ЗАСХТ Зэрлэг амьтдыг судлах, хамгаалах төв  
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ 

Энэхүү тайланд БОНХЗ-ийн 2020 оны 9-р сард гүйцэтгэсэн баримт бичигт тулгуурласан аудитын ажлын үр 

дүнг дэлгэрэнгүй тусгасан болно. Үүнд мэдээллийн өрөөнд байрлуулсан баримт бичгүүдийн хяналт, OT 

уурхайн талбай болон УБ-т байрладаг ажилтнуудтай 2020 оны 5-р сард зохион байгуулсан теле хурал 

багтсан.  

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

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

БОНБҮ-ний баримт бичгүүдийг ОТ 2019 оны сүүлээр ирүүлсэн. Тус цахилгаан станцыг ОТ болон Монгол 
улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээний хүрээнд барихаар тусгасан  байдаг.  

БОНХЗ нь Таван толгойн цахилгаан станцтай холбоотой БОНБҮ-ний баримт бичгүүдийг үнэлж, дүгнэлтийг 

тусдаа баримт бичигт оруулсан ба энэ тайланд ОТ уурхайн одоогийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд 

анхаарал хандуулсан.  

Ерөнхийдөө, энэ удаагийн аудитын хүрээнд ОТ төслийн явуулж буй үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль 

орчин, нийгэм, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны баримт бичгүүд/тоо мэдээнд эрсдэлд суурилсан үнэлгээ 

хийх, БОНХЗ сүүлд уурхайн талбайд ажилласнаас хойш Төслийн зүгээс мэдээлсэн аливаа нөлөөлөл/осол 

зөрчлийг тодруулах, мөн нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу 
хэрэгжүүлж буй эсэхийг үнэлэх зорилго агуулсан. Энэ удаагийн үнэлгээгээр нийт гурван зөрчил илрүүлсэн 

бөгөөд үүнээс хоёр нь агаарын чанар, гомдол барагдуулах механизмтай холбоотой I ангиллын зөрчил; нэг 

нь биологийн олон янз байдалтай холбоотой II ангиллын зөрчил байв.  

Энэ удаагийн баримт бичгийн үнэлгээгээр ажиглагдсан гол зүйлсийг дор хураангуйлан нэгтгэвэл:  

Усны менежмент ба хаягдал усны менежмент 

2019 онд хур тунадас бага, нийт нутгаар 71 мм хур тунадас орсон нь олон жилийн дундаж ~ 100 мм/жил-ээс 

бага байв. Энэ нь 10 жилийн хугацаанд бүртгэгдсэн хамгийн бага хур тунадас байлаа. 2019 онд үер болоогүй. 

Энэ нөхцөл байдал нь 2018 оны 217 мм-ийн хур тунадас, 15 удаагийн үерийн тохиолдлоос эрс ялгаатай 
байна. Ундай голын өөрчилсөн голдирол төлөвлөсөн ёсоор үүргээ гүйцэтгэсний дээр 2018 оны хур тунадас 

Ундай голын аллюви, нутгийн булаг шандыг нэлээд хэмжээгээр тэтгэсэн. Ундай голын аллювын гүехэн 

хурдас дахь мониторингийн үндсэн цэгүүд нь өмнөд хаалтын далангаас ойролцоогоор 400 м зайд байрладаг 

(OTMB11-45 ба OTMB11-52/53). Барилгын ажлын дараах хяналт шинжилгээний тоон мэдээлэл усны түвшин 

ерөнхийдөө нэмэгдэх хандлагатай байгааг харуулж байна. Усны түвшний ерөнхий үзүүлэлтүүд Ундай голын 

голдирол өөрчлөх ажлын өмнөх үеийнхээс бага зэрэг нэмэгдсэн байгаа нь УЛТ-н газар доорх усны хэмжээ 

нэмэгдсэнийг илтгэж байна. 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 аллювын давхаргаас шүүрэл үүсгэдэг байсан.   

ОТ компани 2019 онд Гүний хоолойн уст давхаргаас 16 сая м3 ус татан авсан байна (43,835 м3/хоног). 2019 

онд хэрэглэсэн нийт усны хэмжээ “Ус ашиглах урт хугацааны гэрээ” - ний дагуу Байгаль орчны яамнаас өгсөн 

зөвшөөрөлд заасан хэмжээний дөнгөж 55 гаруй хувьтай байв.  Гүний хоолойн сав газрын эх үүсвэрээс авдаг 

усны 85 гаруй хувийг сав газрын хамгийн зүүн хойд хэсэгт байрладаг 1, 2, 3- р станцаас авдаг.  Гүний хоолойн 

уст давхаргаас татан авч буй усны хамгийн ихийг зүүн хойд болон баруун өмнөд цооногийн талбайгаас 5.45 

– 18.02 м-ийн гүнээс авдаг ба энэ нь загварчлалын таамаглалтай нийцэж байна.  

2019 онд ОТ ус дахин боловсруулж ашиглах түвшнийг 87.1% болгосон. Энэ хэмжээ 2018 болон 2017 оны 
87.7, 86.1%- ийн дахин боловсруулалтын түвшинтэй ойролцоо байна. Энэ бүх утга ГҮҮ (WR-KPI-03) болгон 

оруулсан дахин боловсруулалтын хамгийн бага шалгуур үзүүлэлт  80% - ийн босгоос дээш үр ашгийг харуулж 

байна.  

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

хүдэр боловсруулах 547 л ус зарцуулах зорилтоос (WR-KPI-04) доогуур, дэлхийн дундаж хэрэглээний 

түвшин болох 1,220 л/тонн хүдрийн 1/3-с ч бага байна. Ус ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

хүчин чармайлтын үр дүнг тогтмол үнэлдэг ба үүнд технологийн усан сангийн ууршилтыг багасгах, газрын 

гүнд хийгдэх ажлыг хязгаарлах арга хэмжээнүүд багтдаг.   

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

стандартад нийцэж байна.  Сүүлийн аудитаас хойш стандартад заасан хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдол 

гараагүй хэдий ч Манлай 2 БУЦБ -ийн цэвэршүүлсэн усны нийт фосфорын түвшин 2020 оны 1, 3-р саруудад 

төслийн усны стандартад заасан хэмжээнээс давсан байна (2 ба 5 ppm буюу төслийн 1,5 ppm-ийн 

стандартаас давсан). Үүний шалтгаан нь фосфорын түвшнийг бууруулах зорилгоор БУЦБ-д хийдэг хөнгөн 

цагаан суурьтай бодис дутагдалтай байсантай холбоотой юм. Материалын хомсдол нь худалдан авах 
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ажиллагааны явц, ОТ-н 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 (с.т) материал олборлосны 40.1 сая тонн нь хүдэр, 59.3 м.т нь 

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

ж эсвэл Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-ийг байгуулахад ашигладаг.  Хаягдал чулуулгийн ихэнхийг (~ 

36 м.т) ХХБ-ын далан байгуулахад ашигласан ба үлдэгдэл ~ 23 м.т -ийг урт хугацаанд ашиглах хаягдал 

чулуулгийн овоолгод буулгасан байна. Нийт 59.3 м.т хаягдал чулуулгийн ойролцоогоор 18.9 м.т нь хүчил 

үүсгэх боломжтой (ХҮБ) гэж ангилагдсан ба үүнээс ~ 8 м.т -ийг ХХБ-д, үлдсэнийг нь нийт хүхэр, нийт 

нүүрстөрөгч болон хүчил саармагжуулах боломжийг харгалзан үздэг материал ангилан ялгах шалгуурын 

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

төлөвлөгөөний ЭХХ05, ЭХХ06, ЭХХ13 хэсэг, Овоолгын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу ангилан зохицуулж 

байна. Энэхүү төлөвлөгөөг ХҮҮ ангиллын шалгуурт өөрчлөлт оруулахаар шинэчилж байна.  

ЭйТиСи Уиллямс компани 2019 оны 11-р сараас эхлэн ХХБ-ын бүртгэлийн инженерийн үйлчилгээ үзүүлж 

эхэлсэн. Үүнд ХХБ-ын байгуулалт, хаягдлын овоолгын явцыг хянах, зураг төслийн шаардлагыг хангаж 

байгаа эсэхийг баталгаажуулах ажлууд багтдаг. ХХБ-ын зураг төсөлд 2020 онд шүүлтүүрийг илүү 

оновчтой/боловсронгуй болгох өөрчлөлт оруулсан. Хүчил үл үүсгэх чулуулгийн материалыг ХХБ-д 

байрлуулахдаа хүчил үл үүсгэх бүсийг хүчил үүсгэж болзошгүй материалаас ангид байлгахын тулд анхаарал 

болгоомжтой зохицуулалт хийдэг.  ХҮҮ хаягдал чулуулгийг ХХБ-ын хаягдал чулуулгийн шүүрэл цуглуулах  

бүс байгуулахад ашигладаг.  

Эрдсийн бус хаягдал/аюултай хаягдлын менежмент 

Үндсэн хогийн цэгийн хаягдлыг 2018 оны 3-р улирал дуустал Хаягдлын удирдлагын төвийн 1-р санд хаясан 

ба нийт хүчин чадлын 80%-ийг нь ашигласан уг сангийн ашиглалтыг тухайн үед зогсоосон байсан. Одоогоор 

үндсэн хогийн цэгийн хаягдлыг ХУТ-ын хаягдлын 2-р сан руу хаяж байгаа уг хаягдлын сан 9,777 тонн хог 

хаягдал агуулж байгаа нь нийт хүчин чадлынх нь 15 орчим хувь юм. 

Хуванцар, картон, мод зэрэг олон янзын материалыг дахин боловсруулахад олон янзын аргыг ашигладаг. 

2019 онд ОТ компанийн дахин боловсруулж ашигласан хог хаягдлын хэмжээ 54% -д хүрчээ. ОТ ХХК-ийн 

Байгаль орчны баг кемпийн хоол хүнсний органик хаягдлаар бордоо хийх үйлдвэр байгуулж 2019 онд уг 

үйлдвэрийн менежментийг ОТ-н Дэд бүтцийн хэлтэст шилжүүлэн өгсөн.  Ж ижиг дугуй гэх мэт зарим нэг дахин 

ашиглах боломжтой зүйлсийг орон нутгийн иргэдэд, эсвэл “ОТ” компанитай байгуулсан Санамж бичгийн 

дагуу Ханбогд сумын Улаан загалмайн нийгэмлэгээр дамжуулан түгээдэг.   

ОТ ХХК улсын аюулгүй байдлын стандартын хамгийн сайн туршлагад нийцүүлэн байгуулсан ХУт -ийн 

аюултай хог хаягдлын санд хог хаягдал хаях албан ёсны зөвшөөрөл аваад байна. Энэ байгууламж нь 

Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол улсын анхны аюултай хог хаягдал булах зөвшөөрөгдсөн цэг болж байна. 

Энэ нь уурхайн талбайд хуримтлагдсан аюултай/хортой хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэх томоохон ололт  

амжилт юм. Уурхайн талбайд 2007 оноос хойш нийт 443 тонн аюултай хог хаягдал хуримтлагдаад байна.   

Бетон, үнс гэх зэрэг идэвхгүй хог хаягдлыг хаягдал чулуулгийн овоолгын ойролцоох 7.86 га талбайтай 

зориулалтын хогийн цэгт байрлуулж байна. Төслийн холбогдох ГҮҮ-үүдийг 2019 оны БОНЖ Т-т тусгасан ба 

аюултай хог хаягдалтай холбоотой ямар нэг зөрчил бүртгэгдээгүй. 2019 онд 19 удаагийн бодис асгарсан 

тохиолдол тэмдэглэгдсэн ба тэдгээрийг зохих ёсоор шийдвэрлэсэн. Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагатай 

холбоотой орон нутгийн иргэдээс санал гомдол ирээгүй.  

Агаарын чанар 

АЧМТ-ний 1-р хавсралтад зааснаар 2019 оны хуанлийн жилд орчны агаарын чанартай холбоотой Төслийн 

стандарт үзүүлэлт зөрчсөн нийт 4 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эдгээр зөрчил бүгд тоосонцор (PM2.5 ба PM10) -

той холбоотой зөрчил байсан ба хавар, намрын улирлын салхи шуурга ихтэй үед гарсан байна. Энэхүү 

стандартаас хэтэрсэн үзүүлэлттэй холбоотойгоор орчны агаарын хяналт шинжилгээний  станцын 

мэдээллийг хянан үзэхэд станцын орчимд болон УЛТ-н баруун хойд хэсэг хүртэлх хэсгийн тоосонцрын  

агууламж нэмэгдсэн буюу 33 – 47 микрограмм /м3 -ийн хооронд хэлбэлзэж байсан нь Төслийн стандартад 

заасантай ойролцоо 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 хөөсийг үр дүнтэй ашиглаж эхэлснээс хойш ТШХО-ын орчим дахь тоосонцрын хэмжээ нэлээд 

хэмжээгээр буурсан байна. Сар тутмын хяналт шинжилгээний үр дүн салхи ихтэй цаг агаарын нөхцөлөөс  
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шалтгаалан өөрчлөгддөг. Орчны агаарын чанарын тогтмол мэдээлэл авахын тулд хяналт шинжилгээний 

шинэ станцыг ТШХО-ын байранд суурилуулж байна. Уг станцыг эрчим хүчээр хангах нарны зайн 

төхөөрөмжийг авчрах ажил Ковид-19-өөс шалтгаалсан ачилтын асуудлаас болж хойшилсон. Станцыг 2020 

оны 2-р улиралд багтаан бүрэн суурилуулж дуусах төлөвтэй байна. 

Дулааны төв станцын (ДТС)-ын яндангаас гарах бодисын чанарын хяналт шинжилгээний асуудлыг 

шийдвэрлэх зорилгоор 2019 оны 3-р улиралд Утааны тогтмол хяналт шинжилгээний системийг 

суурилуулсан (УТХШС). УТХШС-г ДТС-ын яндангийн бүх утаа гадагшилдаг хэсэг болох 30 м-ийн өндөрт  

суурилуулсан. 2016-015 дугаартай батлагдсан өөрчлөлтийн мэдэгдлийн дагуу ДТС-ын зуухнаас гарах  

утааны чанарын хяналтыг утааны ачаалал нэрлэсэн хүчин чадлын 70% -иас дээш байх тохиолдолд хийгдэх 

ёстой. Тоосонцор/үнс болон азотын ислийн талаарх тоон мэдээлэл бага зэргийн хэтрэлт  зарим тохиолдолд 

гарсныг эс тооцвол 2016-015 ӨМ-д тодорхойлсон төслийн стандарттай нийцэж байна. Станцын ачаалал 
болон хүхрийн давхар ислийн агууламжийн хооронд хамаарал байхгүй. Учир нь уг бодисын ялгарал шохойн 

чулуун нэмэлтээс хамаардаг. Тоон мэдээлэл нь Төслийн ХДИ -ийн 400 мг/нм3-ийн стандартыг үе үе давж 

байгааг харуулсан ба үүнийг зөрчилд тооцсон.  

Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, авах арга хэмжээ 

2019 оны БОНЖ Т-нд дурдсанаар ОТ-н Бизнесийн тогтвортой байдлын хангах, сэргээх стратегийн сэдэвт 

сургалтыг ОТ-н Үйл ажиллагаа, Гүний уурхайн төслийн ахлах удирдлагуудад үргэлжлүүлэн явуулжээ. Энэ 

сургалтыг ердийн танхимын сургалт, танхимын дасгал ажил ажиллуулах хэлбэрээр явуулсан байна. 

Түүнчлэн үйл ажиллагааг сайжруулах боломжийг эрэлхийлсэн сургалтуудыг Бизнесийн тогтвортой байдлын 

хангах баг, Аврах анги, Ил уурхайн онцгой байдлын багт сценарид суурилсан тэнхимийн болон загварчилсан 

орчинд даалгавар биелүүлэх хэлбэрээр явуулсан байна. ОТ нь Онцгой байдлын ерөнхий газартай (ОБЕГ)  

гамшгаас хамгаалах, гамшгийн удирдлагын чиглэлээр хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх санамж бичиг 

байгуулсан. Түүнчлэн Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах баг, Уурхайн аврах багт ур чадварын болон 

хуваарьт сургалтуудыг явуулсан байна. БОНХЗ-ийн өмнөх зөвлөмжийн дагуу ХХБ-ийн Онцгой байдлын үед 

хариу арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг 2019 онд шинэчлэн боловсруулж ХХБ-ийн доош байрлах 13 өвөлжөө, 

5 малчин өрхийг хамруулсан.  

Тээврийн менежмент  

2019 онд нийт 1,207 цуваа 765,000 тонн баяжмалыг Хятад улс руу тээвэрлэжээ. Тээвэрлэлт нь ОТ төслийн 

хувьд нэлээд бэрхшээлтэй тулгарсан. Ганцмод боомтоор нэвтрүүлэх нүүрсний урсгал нэмэгдсэнтэй 

холбоотойгоор Хятадын Хилийн алба ачаа тээврийн машин/чиргүүлүүдийг нэвтрүүлэх тусгай эгнээ гаргаж 

өгөх системийг хэрэгжүүлж, түгжрэлийг багасгах зорилгоор нэг дор явах автомашинуудын тоонд хязгаарлалт  

тавьсан байна.  

ТМТ-д тодорхойлсон удирдлагын хяналттай холбоотой ямар нэг зөрчил гараагүй. 2019 онд хурд хэтрүүлсэн 

10 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эдгээр зөрчлийг зайны хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлж, засаж залруулах арга 

хэмжээ авахаар шийдвэрлэсэн байна. 245 оператораас авсан сорилд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэсэн тохиолдол гараагүй. Анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай гурван тохиолдол бүртгэгджээ  

(таараагүй гутал, толгой өвдсөн, гарын жижиг гэмтэл зэрэг). Энэ бүх үзүүлэлт ТМТ-д тодорхойлсон ГҮҮ-үүдэд 

нийцэж байна (TMP-KP-01 -аас TMP-KP-04).  

Экологийн менежмент ба биологийн олон янз байдал  

2019 оны 5-р сард хийгдсэн аудитын үеэр БОНХЗ нь үлдэгдэл доройтлын цар хүрээ, ургамлын төрөл зүйлийг 

үржүүлэхэд тулгарсан бэрхшээлийг харгалзан эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх боломжтой гэсэн баталгаагүй тул 

Грубовын хөөндэйн II түвшний зөрчлийг хэвээр үлдээсэн.  

Зөрчлийг хаах эсэх нь тухайн ургамлын төрөл зүйл шинэ амьдрах орчин, амьдрах нөхцөлийг сэргээсэн 
орчинд бие даан ургах чадамжаас хамаарна. Энэ үйл явц олон жилийн хугацаа шаардаж болзошгүй учраас 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК), Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (СБХБ) - ны 

төлөөлөгчид, ОТ, БОНХЗ нар уг зүйлийг нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан 

хэрэгжүүлэх боломжийг хэлэлцсэн. Грубовын хөөндэйд эерэг нөлөө үзүүлэхэд тулгарч буй асуудлуудын 

ихэнх нь бусад төрөл зүйлд ч бага хэмжээтэй боловч ижил нөлөөлөх учир эерэг нөлөө үзүүлэх шаардлага 

бүхий 4 ховор төрөл зүйлийг бүгдийг нөхөн сэргээлтийн удирдлагын төлөвлөгөөнд оруулахыг БОНХЗ зөвлөж 

байна. Уг төлөвлөгөөг эцэслэж, ОТ-н Байгаль орчин нийгмийн удирдлагын системээр дамжуулан 

хэрэгжүүлсний дараа нөхөн сэргээх арга техникийн судалгаа, хөгжүүлэлт туршилт, үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, явцын үр дүнд тулгуурлан тухайн төрөл зүйлийн эерэг нөлөө ахиу үзүүлэхэд чиглэсэн арга 

хэмжээ зөв зүйтэй байсан гэсэн баталгаа болох ба ингэснээр уг зөрчлийг хаах боломжтой болно.  

Энэ аудитын хугацаанд шинэ зөрчил бүртгэгдээгүй хэдий ч гарч болзошгүй эрсдэлд хариу арга хэмжээ авах 

зорилгоор хэд хэдэн ажиглалт, зөвлөмж өглөө. 
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Биологийн олон янз байдлын үндсэн хяналт шинжилгээг 2020 онд Биологийн олон янз байдлын үндсэн 

хяналт шинжилгээний төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн. ОТ нь тоон мэдээлэл цуглуулсан биологийн олон 

янз байдлын ховор төрөл зүйлсийн хувьд ГҮҮ ба/эсвэл цэвэр хор хохиролгүй байх зорилгод хүрэх чиглэлээр 
төлөвлөсөн ажлууд хийгдэж байна. Хөрвөх удирдлагын нэг улбар шар босго давсан тохиолдол жороо тоодог 

дээр гарсан (цахилгааны шугам мөргөсөн тохиолдол 6 гарсан нь жилд 5-аас цөөн тохиолдол гарна гэсэн 

ГҮҮ-ийн зорилтоос давсан). ОТ компани жороо тоодгийг цаашид гүнзгийрүүлэн судлахаар ЗАСХТ-тэй 

хамтарсан судалгаа явуулсан. БОНХЗ нь ногтруу шувуу цахилгааны шугам мөргөсөн тохиолдол олон гарсан, 

могойч загалай Ханбогдын судалгааны талбайд 2 дахь жилдээ дараалан үржиж чадаагүй зэргээс шалтгаалж  

ЦХХ-гүй байх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч болзошгүй эрсдэлүүдийг тэмдэглэсэн.  

ОТ нь дүйцүүлэн хамгаалах төслүүдээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа ба тэдгээрийн 2 нь (Цахилгааны 

шугамын төсөл, Хулгайн антай тэмцэх төсөл) тогтвортой хэрэгжүүлэх шилжилтийн үе шатандаа орсон.  

Бэлчээрийн төлөв байдлын үзүүлэлтүүдэд үндэслэн хийх хяналт шинжилгээ нь Тогтвортой ноолуур төслийн 

бэлчээрийн алдагдлыг зохих ёсоор дүйцүүлэн хамгаалах/нөхөн сэргээх ажлын үр дүнг үнэлэхэд чухал үүрэг 

гүйцэтгэнэ. Бэлчээр, хайлаасны төлөв байдлын хяналт шинжилгээг гурав дахь жилдээ дараалан 

гүйцэтгэжээ. Хур тунадас, малын тоо толгой, бэлчээрийн менежмент, зэрлэг туурайтан амьтдын бэлчээрийн 

чанар, тоо хэмжээ хоорондоо нарийн уялдаа холбоотой байдаг. ЗАХН-ийн 2019 оны тайланд урт хугацааны 

чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд тоон мэдээллийг урт хугацаанд (хамгийн багадаа 10 жил) цуглуулах  

шаардлагатай байгааг онцолсон. Малын тоо толгой олон байгаа, цаг агаарын нөхцөл байдал удирдлагын үр 

дүнд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй (зарим жилүүдэд) зэргээс шалтгаалж Тогтвортой ноолуур төсөлд 
хамрагдаагүй малчин өрхүүд, бүс нутгуудад хяналт тавьж, ТНТ-ийн эерэг нөлөө ахиу  үзүүлэх зорилтын үр 

дүнг хянах боломжийг ОТ-д олгох үүднээс бэлчээрийн төлөв байдлын босго үзүүлэлтүүдийг явцын үе 

шатуудын хамт тодорхойлохыг БОНХЗ санал болгож байна. Эдгээрийг 2021 онд төлөвлөсөн эерэг нөлөө 

ахиу үзүүлэх таамаглалыг шинэчлэн боловсруулах ажилтай хамтад нь хийх нь зүйтэй. 

Оюу толгой ХХК, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээ 2018 оны 

4-р сараас хэрэгжиж эхэлсэн ба хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд орон тоо бүрдүүлэх, 

хууль сахиулах ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, тайлагнах зэрэг 

хулгайн антай тэмцэх үйл ажиллагааг орон нутгийн засаг захиргаанд хариуцуулсан. Хулгайн антай тэмцэх 
үйл ажиллагааг төлөвлөсний дагуу хэрэгжүүлж чадахгүй байгааг БОНХЗ тэмдэглэсэн. Үүнд байгууллагын 

чадавхын сул байдал, ажилтнуудын байнгын өөрчлөлт нөлөөлөх хүчин зүйлс болж байна. ОТ болон 

хамтрагч байгууллагууд эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд ЗАХН-ийн 2019 оны ажлын 

төлөвлөгөөнд орон нутгийн хууль сахиулах байгууллагуудын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагаануудыг тусгасан ба мэдлэг сэргээх сургалтад 23 хүн хамруулжээ.  

ОТ 2019 онд төмөр замын дагуу 2 хэсгийн торон хашааг амжилттай буулгаж (3 хашаа буулгахаар 

төлөвлөсөн) цагаан зээр, хар сүүлт зээр, хулангийн нүүдлийг шинээр гаргасан гарцаар гарч байгаар 

баталгаажуулсан. ОТ-н энэхүү амжилт болон төмөр замын дагуух хашаа буулгах ажлыг үргэлжлүүлэхээр  

холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтран ажиллаж байгаа нь сайшаалтай хэрэг юм.  

Экосистемийн үйлчилгээний ажлын хэсэг (ЭСАХ) тогтмол уулзалт зохион байгуулах, биологийн олон янз 

байдал, нийгмийн асуудалд оролцоо шаардлагатай нөхцөлд амьжиргаа дэмжих зохицуулалт хийх замаар 

экосистемийн чухал үйлчилгээнд ОТ-н менежментийг бууруулах ажилд үргэлжлүүлэн хяналт тавьж байна. 

ЭСАХ-ийн засаглал, үйл ажиллагаа, төлөвлөлт Ковид-19-ийн хямралын үед хэвийн үргэлжилж, 2 долоо 

хоног тутмын уулзалт зохион байгуулж ЭҮХШҮТ-ний 2019 оны тайланг хугацаанд нь гаргаж өгсөн. 

Байгууллагын дотоод болон гадны оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа үргэлжилж байна. ЭҮХШҮТ-г 2019 

онд шинэчлэн боловсруулсан. Экосистемийн үйлчилгээний үзүүлэлт, босгыг шинэчлэн тохируулж, 
өөрчлөлтийг Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журмын дагуу баталгаажуулсан. Шинэчилсэн ЭҮХШҮТ-г хэрэгжүүлэх 

хугацаа олгох үүднээс Экосистемийн үйлчилгээний талаарх асуудлуудыг энэ удаагийн аудитаар нарийвчлан 

авч үзээгүй. 

Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын нөхцөл 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ (ХОГ)- ний хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой гол үүрэг амлалтууд хэрэгжиж, ХОГ-

нд заасан бизнесийн нэгжүүд (ОТ ХХК, гэрээт компаниуд) -ийн 90 гаруй хувь нь үндэсний хөрөнгө 

оруулалттай аж ахуйн нэгжүүд байна.  ОТ ХХК -ийн ажилтнуудын 20,4 % нь Өмнөговь аймгийн иргэд байгаа 

бөгөөд нийт ажилтнуудын 16,8 %-г эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Мэргэжлийн болон дээд боловсрол олгох  

сургалт явуулсан, Өмнөговь аймгаас 91 ажилтан шилжүүлэн ажиллуулсан зэрэг ХОГ -ний бусад амлалтуудыг 

ч мөн хэрэгжүүлж байна. Ажилчдын гомдолд хариу өгөх хугацааны ГҮҮ давж биелсэн.  

Ажилчдын байртай холбоотой ямар нэг асуудал бүртгэгдээгүй. 
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ОТ 2020 оны 2-р сард баталсан Гэр бүлийн хүчирхийллийн удирдамжийг түгээх замаар ажилчдын ажиллах  

орчин нөхцөл, хувийн аюулгүй байдлыг сайжруулахаар ажиллаж байгаа нь сайшаалтай. Удирдамжийг 

тухайн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр боловсруу лж Цагдаагийн ерөнхий газар 
зэрэг байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, гэр бүлийн хүчирхийллийн илүү өргөн хүрээний хөтөлбөрийн 

хүрээнд түгээн дэлгэрүүлэх ба үүний зэрэгцээ гомдол барагдуулах механизмыг ч мөн шинэчилж байна. ОТ 

нь энэхүү аудитын хугацаанд бэлгийн дарамтын холбогдолтой шинэ тохиолдол мэдээлээгүй.   

Нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн олговор өгөх, амьжиргаа сайжруулах 

ОТ болон хамтрагч байгууллагууд амьжиргаа сэргээхэд нэмэлт дэмжлэг шаардлагатай гэж тодорхойлсон 11 

өрхөд Өрхийн амьжиргааг сайжруулах төлөвлөгөө (ӨМСТ)-нд заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

Тогтвортой амьжиргааг дэмжих төслүүдийг (ТАДТ) үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. НШҮАТ-ний 2018 оны 

үр дүнгийн үнэлгээнд усны аюулгүй байдал алдагдсан гэж тодорхойлсон 5 өрхийн тогтвортой у сан 

хангамжийг баталгаажуулсан. НШҮАТ- ний гүйцэтгэлийн аудитын судалгааг 2020 онд хийх ба Ханбогд сумын 

эмзэг бүлгийн өрхүүдэд үзүүлэх дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн хүргэнэ. 

2019 оны Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах менежментийн  төлөвлөгөө (БАСМТ)- ний ГҮҮ-ийн хувьд зөрчил 

бүртгэгдээгүй ба Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих стратеги (ОНХААҮДС) -ийн 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тогтвортой хүнсний үйлдвэрлэлийн бизнес, нэмүү өртгийн сүлжээ, зах зээлийн 

хөгжлийг дэмжих чиглэлээр ахиц дэвшил гарсаар байна. 

Оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа  

Уурхайн талбайн гадна, замгүй газраар машин жолоодож байгаа талаар удаа дараагийн гомдолтой 

холбоотой нэг зөрчил бүртгэгдсэн.  Энэ асуудлыг өнгөрсөн жилүүдэд удаа дараа хөндөж байсан бөгөөд 

гэрээт компанитай холбогдон гомдол гаргагчийн сэтгэлд нийцсэн байдлаар шийдээгүй тул ОТХАТ, гомдол 

шийдвэрлэх журмын шаардлагыг хангаагүй гэж үзсэн. Илүү нарийн төвөгтэй асуудлын талаар гаргасан 

гомдлуудыг шийдвэрлэхэд олон талын мэргэжилтнүүдийн оролцоо шаардагдсанаас гадна нийт гомдлын 

29%-ийг барагдуулахад илүү удаан хугацаа (5-14 долоо хоног) зарцуулжээ. 

Орон нутгийн харилцаа, нийгмийн хариуцлага (ОНХНХ) -ын баг бүх оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг 

үргэлжлүүлж байгаа ба тэдгээрийн хандлага эерэг хэвээр байж, мэдээллийг ил тод байлгах амлалтуудыг 

хэрэгжүүлж байна. Ковид 19-аас шалтгаалж гол оролцогч талуудтай нүүр тулан уулзах боломж хомс 

байснаас гадна үүрэг амлалтын биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлуудыг цахимаар хэрэгжүүлж байгааг БОНХЗ 

хүлээн зөвшөөрч байна.   

ГТЗ-ийн шинэ гишүүдийг 2020 оны 1-р улиралд сонгож ГТЗ-ийн гэрээний хэрэгжилт үргэлжилж байна. 2020  

оны 4-р сарын байдлаар уг Гэрээнд тусгагдсан ажлуудын 50 % нь хэрэгжжээ. Нөхөн төлбөрийн гомдлын 

хорооны үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ба нийт 232 гомдол ирснээс 68% -ийг баталж, үлдсэн хэсгийг 

НШҮАТ-ий нөхөн төлбөрийн шаардлага хангаагүйн улмаас татгалзсан. НШҮАТ-ний шинээр ирэх гомдлыг 

ОТ-н гомдол барагдуулах механизм эсвэл ГТЗ хүлээн авч шийдвэрлэхээр болсон.   

Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ОТБОХШ) -ний хөтөлбөрийг хариуцаж буй” Мөнх  

Ногоон Галба” ТББ 2019 оны үйл ажиллагаагаа тайлагнаж, усны ОТБОХШ-нд оролцогчдод сургалт явуулсан.  

Амьтан, ус, хайлаас, бэлчээрийн хяналт шинжилгээний хувьд мэдээлэл солилцох, мэдлэг дээшлүүлэх  

зорилтын дагуу хяналт, шинжилгээний үр дүнг хэвлэл, нийгмийн сүлжээгээр  тогтмол мэдээлж буй 101 

оролцогч байна.  

Бүс, орон нутгийн хөгжил 

“Говийн Оюу” ХДС-ийн 2020 оны 1-р улирал хүртэлх 5 жилийн үйл ажиллагааны үр дүнд энэ хугацаанд нийт 

22.7 сая гаруй долларын хөрөнгө оруулалтыг дэд бүтэц, боловсрол, хөдөө аж ахуй зэрэг тэргүүлэх 

чиглэлүүдэд оруулжээ. ХДС-ийн жилийн тайланг нийтийн хүртээл болгосон ба ХДС-ийн бүх үйл ажиллагаанд 
хөндлөнгийн хяналт шалгалтыг 2021 онд хийж гүйцэтгэнэ.  Одоогийн байдлаар Говийн оюу тэтгэлэгт 84 хүн 

хамрагдаад байна. 

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах арга хэмжээтэй холбоотой ямар нэг зөрчил гараагүй. Орон 

нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авах ажиллагааны ажлын хэсгүүд ОТ-той шилжилт хөдөлгөөнийг 

зохицуулах, Өмнөговь аймгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, худалдан авах боломжоор хангахаар 

идэвхтэй ажиллаж байна. 2019 онд хэвлэгдсэн, 10 жилийн дараа шинэчилсэн Өмнөговь аймгийн Нийгэм 

эдийн засгийн суурь судалгаанд эдийн засаг, эрүүл мэнд, боловсролын үзүүлэлтүүд эрс дээшилснийг цохон 

тэмдэглэжээ.  

Ажилтнуудын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа  
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2019 онд Төсөл нийт 34,209,153 хүн цагийн ажил бүртгэсэн байна. Үйл ажиллагааны эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдлын ерөнхий гүйцэтгэлийг хэмжихэд Бүх бэртэл гэмтлийн давтамжийн үзүүлэлт (ББГДҮ) -ийг ашигладаг.  

ОТ-ийн 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох ББГДҮ 0.16 байсан нь 200,000 хүн/цаг тутамд 0.21-с ихгүй байх  
уурхайн зорилтот түвшнээс доогуур байгаа юм. Энэ статистик үзүүлэлт нь ОТ Рио Тинто дотор хамгийн 

найдвартай ажиллагаатай уурхайн нэг болохыг харуулж байна. 2019 онд амь нас эрсэдсэн осол гараагүй 

боловч амь нас эрсдэж болзошгүй байсан осол 6 бүртгэгджээ. Эдгээр нь тээврийн хэрэгсэл 

мөргөлдсөн/онхолдсон осол (2), энерги хяналтгүй чөлөөлөгдсөн (1), налуугийн нуралт (1), өндрөөс унасан 

(1), цахилгаан гүйдэлд өртсөн осол (1) байсан. Энэ бүх осол зөрчлийн цахилгаан гүйдэлд өртсөн осол гүний 

уурхайд, бусад нь ил уурхайд гарчээ. 2019 онд болзошгүй осол, гэмтлээс гадна хөдөлмөрийн чадвар түр 

алдсан гэмтэл ес бүртгэгдсэн.   

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа  

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ГҮҮ-д хамаарах зөрчил гараагүй. ОТ компани 

Ковид-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээг Засгийн газрын удирдамж, Бизнесийн тасралтгүй байдлын 

удирдлагын төлөвлөгөөний дотоод шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлж байна. Онцгой комисст  өгсөн хандив 

тусламжийн дараа бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авах, сэргээн босгох, өөрчлөн зохион 

байгуулалтыг дэмжих ажлууд хийгдэж байна. Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих бусад ажлууд, 

тухайлбал Цагаан хадны эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөрийг ХДС-аар дамжуулан хэрэгжүүлж байна. 

Соёлын өвийн менежмент 

Соёлын өвийн хөтөлбөр соёлын өвтэй холбоотой ямар нэг зөрчилгүйгээр үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд 
Орон нутгийн харилцаа, соёлын өвийн мэдээлэл өгөх сургалт, газар хөндөх зөвшөөрлийг соёлын өвийн 

удирдлагын төлөвлөгөөний ГҮҮ-ийн дагуу өгч байна. Даланзадгад дахь Өмнөговь аймгийн музей 2020 оны 

3-р улиралд ашиглалтад орох ба Ханбогд сумын ахмадын холбоо нь сургалтын хөтөлбөрөөрөө дамжуулан 

мал маллах уламжлалт мэдлэгийг залуучуудад дамжуулан өвлүүлж байна. 
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1 УДИРТГАЛ 

Оюу толгой төсөл нь (цаашид “Төсөл” буюу “ОТ Төсөл” гэх) Монгол улсын Өмнийн говийн бүс нутаг Өмнөговь 

аймгийн нутаг дэвсгэрт, нийслэл Улаанбаатар хотоос өмнө зүгт ойролцоогоор 600 км, Монгол-Хятадын 

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

мөнгө, бага хэмжээний молибден агуулсан хэд хэдэн бүлэг ордноос бүрдэнэ. Тус төсөл нь Ил уурхай, Гүний 

уурхайг хамрах бөгөөд Баяжуулах үйлдвэр өдөрт 100,000 тонн баяжмал боловсруулан гаргаж, жилд 500,000 

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

тээвэрлэн хүргэж эхэлсэн. 

2013 оны 9-р сард D'Appolonia S.p.A. 2013 оны 9-р сард “Оюу толгой” ХХК (цаашид “Төслийн компани” буюу 

ОТ гэнэ) өөрийн хэрэгжүүлж буй Оюу толгой төслийн (Монгол улс засгийн газар, Рио Тинто групп (цаашид 

РТ гэнэ), Туркуойз Хилл Рeсурс компани хоорондын стратегийн түншлэл) Байгаль орчин, нийгмийн 

хөндлөнгийн зөвлөхөөр (БОНХЗ ) Итали улсын Генуя хотод байрладаг Д'Апполониа ХК (2017 оны 6-р сарын 

5-с эхлэн АрАйЭнЭй Консалтинг болсон)-ийг ажиллуулахаар гэрээ байгуулсан. 2012 оноос эхлэн РТ групп 

нь 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 ү үрэгтэй. БОНХЗ нь уг 

үүргийнхээ хүрээнд ОТ төсөл Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөндөө 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 
нөлөөллийг бууруулах стратегийг ОТ компани хэрхэн хэрэгжүүлэхийг заасан баримт бичиг юм. Эдгээр нь 

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 БОНМТ-үүдийг агуулсан төслийн Байгаль орчин, 

нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ (БОННҮ), Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (БОНҮА Т)  

болно. 

Энэхүү тайланд төслийн төлөв байдлыг Оюу толгойн Байгаль орчин нийгмийн 2019 оны тайлангийн баримт 

бичигт тулгуурласан үнэлгээ, БОНХЗ-ийн хүсэлтийн дагуу гарган өгсөн олон удаагийн мэдээлэлд үндэслэн 
2020 оны 5-р сарын байдлаар танилцуулав.  Энэ тайлангийн үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө, 

төслийн түүхтэй холбоотой хэсэг дэх ерөнхий мэдээллийг БОНХЗ -ийн өмнөх тайлангуудаас иш татсан 

болно. БОНХЗ-ийн өмнөх тайланд Төслийн анхаарах ёстой гол чиглэлүүдийн нөхцөл байдлын талаар 

шинэчилсэн мэдээлэл өгснөөс гадна БОНХЗ-ийн өмнөх тайлангуудад тэмдэглэсэн зөрчлүүдийн талаар 

хэрэгжүүлж буй ажлын явц ямар байгаа талаар тусгасан. Энэхүү тайланд дурдагдаагүй аливаа сэдвийг 

Ковид 19- тэй холбогдуулан тогтоосон аяллын хязгаарлалтаас хамааран төлөвлөгдөх дараагийн уурхайн 

талбайд ажиллах үеэр авч үзнэ. 

Дараах тодорхой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн: 

✓ ОТ-н Байгаль орчин, нийгмийн 2019 оны тайлантай танилцах; 

✓ ЭМААБО болно нийгмийн нэмэлт баримт бичгүүд болон ОТ-с гаргаж өгсөн төсөлтэй холбоотой бусад 

баримт бичигтэй танилцах; 

✓ Үйл ажиллагааны үе шатны БОНМТ-үүд, БОНАХТ-нд тусгасан үүргүүдийн хэрэгжилтийг үнэлэх; 

✓ Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө болон БОНМХ-т 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; 

******* 
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. 
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✓ БОНХЗ-ийн 2019 оны баримт бичигт тулгуурлан явуулсан аудитын тайлангийн үр дүн, ажиглалтуудыг 

хянах, хаах2.  

Энэхүү тайланд дурдсан мэдээлэл, ажиглалт, үзэл бодол нь АрАйЭнЭй Консалтинг компанийнх бөгөөд 

тэдгээр нь Төсөл болон/эсвэл давуу эрхтэй Зээлдүүлэгчдээс хараат бус, бие даасан болно. Тайланд 

дурдагдаагүй сэдвүүдийн тухайд ямар нэг эрсдэлтэй зүйл төслийн хүрээнд илрээгүй болно.  

******* 
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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2 ТӨСЛИЙН ТОЙМ 

2.1 БАРИЛГА, АШИГЛАЛТЫН ЯВЦ 

Урд нь БОНХЗ-ийн тайланд дурдаж байсанчлан уг төсөл нь зэс, алт, мөнгө, молибдены хэд хэдэн ордоос  
бүрдэх ба далд болон ил уурхайн арга техникийг хослуулан олборлолт явуулдаг. Ил уурхай 2012 оноос  

эхлэн энгийн хүнд даацын машин болон экскаватор ашиглан хоногт 24 цаг тасралтгүй олборлолт хийж 

эхэлсэн. Гүний уурхайг блокчлон олборлох аргаар олборлох ба хүдрийг доороос нь тулж буй  чулуулгийг 

малтаж авснаар хүдэр нь хүндийн хүчний үйлчлэлээр малтлага хийсэн хоосон орон зай руу өөрөө нурж орох  

замаар олборлоно.  Олборлосон хүдрийг тусгай босоо амаар газрын гадарга руу гаргана. Гүний уурхайн 

олборлох арга нь үр ашигтай, өртөг зардал багатайгаас гадна хаягдал шороо чулуу бага гардаг, том 

хэмжээний хүдрийн биет олборлох боломжтой юм.  

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 жижигсгэн 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 үнэ цэнтэй хүдрээс ялгаж авдаг. Энэ зуур лагийг (хаягдал) хоёр 

өтгөрүүлэгчид 60% хатуу болгож өтгөрүүлээд, Хаягдал хадгалах байгууламжид (ХХБ) шахаж зайлуулдаг. 

Хаягдал өтгөрүүлэгч болон ХХБ-аас гарсан усыг баяжмал үйлдвэрлэхэд дахин ашиглана. Үүний дараа зэс, 

алт агуулсан эцсийн бүтээгдэхүүн болох баяжмалыг өтгөрүүлж шүүгээд битүүмжилсэн уутанд хийж савлан, 

ачааны машинаар Хятад улс руу Гашуун Сухайт/Ганц модны боомтоор дамж уулан тээвэрлэнэ. ОТ 2018 онд 

Төслөөс зүүн хойш 450 км-ийн зайд орших Чойрын төмөр замын өртөө хүртэл цуваагаар тээвэрлэх, мөн 

Улаанбаатараар дамжин тээвэрлэх Оюу толгой тээврийн бусад боломжит маршрутыг тогтоосон. 2019 онд 

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 сүүлийн байдлаар ОТ-д ажиллаж буй нийт 

ажилчдын тоо 13,800 байснаас 93 гаруй % нь монгол ажилчид байна. Ил болон гүний уурхайн дэд бүтцийг 

барьж байгуулах ажил дуусах үеэр энэ тоо буурах төлөвтэй байна. Гүний уурхайн бүтээн байгуулалт 

дуусахад 1.3 км-ийн гүнд 200 гаруй км урт хонгил бий болно. Гүний уурхайгаас 2023 онд бүтээгдэхүүн 

олборлож эхлэн, 2027 он гэхэд бүрэн хүчин чадлаар ажиллах 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 галладаг 

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

байр, хог хаягдлын байгууламж, түлш хадгалах депо, захиргааны байр, орон сууц, авто зам, тээврийн 

байгууламж зэрэг орно. Дулааны төв станцын өргөтгөлийн ажил дуусаж, 128 мВт -ын станцыг 2019-2020 оны 

өвөл бүрэн ашиглалтад оруулав. 

2018 оны 2-р сард Монгол улсын Засгийн газар Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах гэрээг цуцлах  

саналтай байгаагаа ОТ-д мэдэгдсэн. Ийнхүү уг гэрээг цуцалснаар ОТ дөрвөн жилд багтааж дотоодоос эрчим 

хүч авах эх үүсвэр байгуулах шаардлагатай болсон. Үүний үр дүнд МУ-ын Засгийн газар, ОТ-н хооронд 2018 

оны 12-р сарын 31-ний өдөр байгуулсан Эрчим хүчний эх үүсвэрийн зохицуулалтын гэрээг байгуулсан. 

Энэхүү гэрээ нь ОТ-н урт хугацааны эрчим хүчний эх үүсвэрийг бий болгоход чиглэсэн. ОТ-н барихаар 

төлөвлөж буй нүүрсээр галладаг Цахилгаан станц болон баяжуулах үйлдвэрийг х оногт 100 мянган тонн-с 

дээш баяжмал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай болгож нэмэгдүүлэх ажлуудад БОНҮАТ-нд тусгасны дагуу 

БОНХЗ-ийн үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай. 

2.2 ТАЙЛАНГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Энэхүү тайланг дараах байдлаар бүлэг болгон зохион байгуулав: 

✓ 3-р бүлэг– Зөрчлийн хүснэгт; 

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

тогтолцоо; 

✓ 5-р бүлэг – Байгаль орчин; 

✓ 6-р бүлэг - Нийгэм; 
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✓ 7-р бүлэг - Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа; 

✓ 8-р бүлэг - Соёлын өв. 

 

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

тайланд тусгасан болно. Хоёр төрлийн үр дүнг багтаасан: 

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

холбоотойгоор Илэрсэн зөрчлийн хураангуйлсан хүснэгт (3-р хэсэг) -д харуулсан зөрчлүүд; 

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

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

талаар зөвлөсөн санал зөвлөмжүүд.  

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

шаардлага тавигдахгүй. Гэсэн хэдий ч БОНХЗ-ийн өгч байгаа бүх зөвлөмжийг ашигтай, ач холбогдолтой 

талаас нь харж, хэрэв техник эдийн засгийн талаасаа тохиромжтой бол удирдлагын цаашдын үйл 

ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг Төслөөс хүсэж байна.  
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3 ЗӨРЧЛИЙН ХҮСНЭГТ 

Энэ бүлэгт баримт бичигт суурилсан үнэлгээний энэхүү тайланд тодорхойлсон зөрчлүүдийг хүснэгтээр 

хураангуйлан үзүүлсэн болно (Хүснэгт 3.1). Тухайн зөрчил дутагдал нь ҮАМТ, БОНМХ, ОТ төслийн хяналт 

шинжилгээний баримт бичиг, журамд тодорхойлсон ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн өмнө хүлээсэн 

хариуцлагын хувьд хэр ноцтой болохыг тодорхойлох, ОТ төслийн ашиглалтын үйл ажиллагаа нь зээ лдүүлэгч 

байгууллагуудын Байгаль Орчин, Нийгмийн холбогдох шалгуурт хэрхэн нийцэж буйг тодорхойлохын тулд 

хүснэгтийг өнгөөр кодлон ангилсан болно. Өнгөөр кодолсон ангиллыг РТ-ийн ЭМААБООН Удирдлагын  

Системийн ангиллын дагуух ОТ төслийн БОНМТ-нд 3тодорхойлсон зөрчил дутагдлын ижил түвшинд 

үндэслэн оноосон юм. 

Дараах байдлаар тайлбарлав: 

✓  IV ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Удирдлагын төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн бөгөөд экологийн эсвэл 

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

учруулсан буюу учруулж болзошгүй эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл 

учруулж болзошгүй маш ноцтой зөрчил; 

✓ III ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Удирдлагын төлөвлөгөөг ноцтой зөрчсөн бөгөөд экологийн эсвэл 

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

учруулах эсвэл эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ноцтой осол эндэгдэл учруулах нь тодорхой илрээгүй 

хэдий ч тийм үр нөлөө үзүүлж болзошгүй бодитой зөрчил; 

✓ II ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Удирдлагын төлөвлөгөөг зөрчсөн хэдий ч экологийн эсвэл 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; 

✓ I ангилал - Төслийн стандарт эсвэл Удирдлагын төлөвлөгөөг бүрэн дагаж мөрдөөгүй бөгөөд байгаль 

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

магадлал байхгүй.  

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

үүрэг даалгаврын дугаар, Y нь хэрэгжүүлэх холбогдох арга хэмжээний дугаарыг илтгэж байна. Заавар 

зөвлөмжийг тодорхойлсон текстийг нэг аудитаас нөгөө аудитын хооронд тухайн үеийн нөхцөл байдлыг илүү 

тодорхой тусгаж өгөхийн тулд хянаж засвар оруулах шаардлагатай гэдгийг цохон тэмдэглэх хэрэгтэй. Гэхдээ 
анхны дугаарууд нэг ижил үндсэн асуудалд хамаарч байгаа учраас тухайн асуудлыг шийдвэрлэж хаах 

хүртэл хэвээр үлдээлээ.  

Хүснэгтэд тодорхойлсон төсөлтэй холбоотой зөрчил тус бүрт ОТ ямар нэгэн арга хэмжээ авах шаардлагатай 

бөгөөд БОНХЗ дараагийн аудитаараа биелэлтийг нь шалгана. Хүснэгтэд мөн илрүүлсэн зүйлсийн 

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

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

сайжруулах талаар өгсөн зөвлөмжүүд багтаж байна. БОНХЗ -ийн үзэж байгаагаар зөрчлийг хангалттай 

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

авахаас зайлсхийсэн тохиолдолд үндэслэлтэй тайлбар шаардлагатай юм.  

Ерөнхийдөө аудитын үр дүнг дараах байдлаар тодорхойлов: 

✓ IV ангилалд хамаарах зөрчил илрээгүй; 

✓ III ангилалд хамаарах зөрчил илрээгүй;  

✓ II ангилалд хамаарах нэг зөрчил илэрсэн; мөн 

✓ I ангилалд хамаарах хоёр зөрчил илэрсэн. 

 

 

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

Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

Байгаль орчин – Ус, хаягдал усны менежмент 

M13.1 

Баримт 

бичгийн 
аудит 19 

оны 5-р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 5-р сар 

 

Манлай БУЦБ-ийн 

цэвэршүүлсэн усны 

Химийн хүчилтөрөгчийн 

хэрэгцээ, Биологийн 

хүчилтөрөгчийн 

хэрэгцээний 

үзүүлэлтүүд, аммиак, 

фосфорын хэмжээ нь 

Төслийн стандартаас 

хэтэрсэн байсан.  

I 

Усны 

удирдлагын 

төлөвлөгөө, 

Хавсралт A 

Хаагдс

ан 

5.1.8 хэсгийг үзнэ үү. Өргөтгөсөн төв Хаанзаа болон 

Манлай 1 бохир ус цэвэрлэх байгууламжуудын хаягдал нь 

төслийн хаягдал усны стандартын шаардлагад нийцэж  

байна. Сүүлийн аудитаас хойш стандартад заасан 

хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдол гараагүй. Гэсэн хэдий ч 

Манлай 2 БУЦБ -ийн цэвэршүүлсэн усны нийт фосфорын 

түвшин 2020 оны 1, 3-р саруудад төслийн усны 

стандартад заасан хэмжээнээс давсан байна (2, 5 ppm 

буюу төслийн стандарт 1,5 pp-ээс давсан). Үүний 

шалтгаан нь фосфорын түвшнийг бууруулах зорилгоор 

БУЦБ-д хийдэн хөнгөн цагаан суурьт бодисын 
дутагдалтай холбоотой юм. Материалын хомсдол нь 

худалдан авах ажиллагааны явц, ОТ-н талбайд химийн 

бодис нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн үйл явцаас шалтгаалсан. 

Цаашид БУЦБ-д хөнгөн цагааны бодисын хангамжийг 

тогтвортой байлгах талаар үйл ажиллагааны багтай санал 

солилцсон. Бүх цэвэршүүлсэн бохир усыг ХХБ руу 

нийлүүлж дахин боловсруулалтад оруулдаг буюу байгаль 

орчинд хаядаггүй. БОНХЗ энэ асуудалд хараа хяналт 

тавьж, шинжилгээний дүн нь Төслийн стандартад нийцэж, 

урт хугацаанд тогтвортой байгаа эсэхийг магадална. 
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Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

 

 

Байгаль орчин – Aгаарын чанар 

M1.11 

2013 оны 

10-р сар 

4-р сарын 

14 

Баримт 
бичгийн 

аудит 2014-

оны 8-р сар 

2014 оны 

11-р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2015 

оны 4-р сар 

2015 оны 9-

р сар 

4-р сарын 

16 

2016 оны 8-

р сар 

5-р сарын 

17 

10-р сарын 

17 

Баримт 

бичгийн 

аудит 

2020 

оны 5-р 

сар 

Том ширхэгтэй хүдрийн 

овоолгоос их хэмжээний 
тоос (тоосонцор) босдог. 

Тоосонцрын хяналт 

шинжилгээний дүн 

Төслийн стандартаас 

хэтэрснийг харуулж 

байгаа тул зөрчилд 

тооцогдоно. 

I 

Агаарт 

ялгарах хийн 

хаягдлын 

удирдлагын 

төлөвлөгөө 

(АЧ05) 

Хаагдс

ан 

5.5.2.2 хэсгийг үзнэ үү. Том ширхэгтэй хүдрийн овоолгын 

(ТШХO) байгууламж тоосжилт ихтэй байсаар ирсэн. 

Тоосны хаалт суурилуулж, хөөсөөр тоос дарах систем 

ашигласнаар агаар дахь бүхэл тоосны агууламж 

багассан. 2019 оны 1-р улирлаас хойших сар тутмын 

орчны агаарын чанарын шинжилгээний үр дүн нь 

тоосонцрын хэмжээ нэлээд хэмжээгээр буурсныг харуулж 

байгаа ба төслийн стандартад нийцэж байна (MNS 

4585:2016, ЕХ-ны 2008/50 EC удирдамж). Эдгээр хяналт 

шинжилгээний цэгүүдээс авсан тоон мэдээллийг агаарын 

чанарын байнгын хяналтын AМ65 шинэ станцаас авах 

мэдээллийн хамтаар БОНХЗ үргэлжлүүлэн хянана. 
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Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

18 оны 9-р 

сар 

Баримт 

бичгийн 
аудит 2019 

оны 5-р сар 

M1.13 

2013 оны 

10-р сар 

4-р сарын 

14 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2014-

оны 8-р сар 

2014 оны 
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 

5-р сарын 

17 

 

Дулааны төв станцын 

(ДТС) уурын зуухны 

яндангаас авсан 

хүхрийн давхар ислийн 

дээж төслийн 

стандартын шаардлагыг 

хангахгүй байна. 

I 

Агаарт 

ялгарах хийн 

хаягдлын 

удирдлагын 

төлөвлөгөө 

(AM03) 

 

Агаарын 

чанарын 

хяналт 

шинжилгээни

й төлөвлөгөө 

-7.1.1  

УТХШС, ДТС-

ийн утааны 

чанарын 

хяналт  

Нээлтэ

й 

5.4.3 хэсгийг үзнэ үү. ДТС-ын утааны чанарын үзүүлэлт 

Төслийн стандартад хүрсэн удаа үгүй бөгөөд энэ асуудал 

байнга тавигдсаар ирсэн. Хийн ялгарлын хяналт 

шинжилгээний асуудлыг шийдэхийн тулд төсөл саяхан 

130 МВт-ын Дулааны төв станцын (ДТС) утаа гардаг 

үндсэн яндан дээр Утааны тогтмол хяналт шинжилгээний 

систем (УТХШС) суурилуулсан. УТХШС-ийн сүүлийн 

үеийн мэдээлэл нь ДТС-ийн утааны чанарыг төслийн 

стандарттай харьцуулан илүү сайн үнэлэх боломжийг 
олгож байна. 2016-015 батлагдсан өөрчлөлтийн 

мэдэгдлийн дагуу ДТС-ын зуухнаас гарах утааны чанарын 

хяналтыг утааны ачаалал нэрлэсэн хүчин чадлын 70%-

иас дээш байх тохиолдолд хийх ёстой. Төслийн 

стандартыг 2017-001 өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

тодорхойлсон. 

Ерөнхийд нь дүгнэхэд ДТС төлөвлөсөн ачааллаар (>70%) 

ажиллаж байх үеийн тоосонцор, азотын ислийн агууламж 
Төслийн стандартад нийцэж байгаа боловч хүхрийн 

давхар ислийн агууламж төслийн стандартаас давсан 

хэвээр байна. Энэ нь шаталтын явцад хангалттай 

хэмжээний шохойн чулуун нэмэлт хийгээгүйтэй 

холбоотой.  
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Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

10-р сарын 

17 

18 оны 9-р 

сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2019 

оны 5-р сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 5-р сар 

Байгаль орчин – Биологийн олон янз байдал ба экологийн менежмент 

M11.2 

4-р сарын 

18 

18 оны 9-р 

сар 

Баримт 

бичгийн 

аудит 19 

оны 5-р сар  

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 5-р сар 

 

Ховор ургамлын зүйлд 

нөлөөлөл үзүүлэхээс 

сэргийлэх  
II 

Газар хөндөх 

зөвшөөрөл 

аах журам; 

БОЯБҮАТ; 

БОЯБХШҮТ 

Нээлтэ

й 

5.8.1 хэсгийг үзнэ үү. Шилжүүлэн суулгалт үр дүнгүй 

болсон, тариалалтын үр дүнтэй арга байхгүй зэргээр 

шалтгаалж эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх боломжтой гэсэн 

баталгаа байхгүй байсан тул Грубовын хөөндэйн  

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. 

ОТ нь шаардлагатай нөхөн сэргээлтийн судалгаа, 

хөгжүүлэлт, туршилт хийхэд чиглэсэн засан сайжруулах 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахаар 

Зээлдүүлэгчидтэй тохиролцоонд хүрсэн.   

Грубовын хөөндэйд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэхэд чиглэсэн 

засан сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тавих 

Зээлдүүлэгчдийн шаардлагыг хангахын тулд шинэ болон 

сэргээсэн амьдрах орчинд бие даан ургах чадвартай 
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Даалгав

ар/асууд

лын 

дугаар 

Уурхайд 

хийсэн 

аудит 

Хаасан 

огноо 
Тайлбар Зөрчил 

Лавлах 

баримт 

бичиг 

Төлөв Тайлбар/холбогдох тайлан 

Грубовын хөөндэйн бүлгэмдлийг бий болгох замаар эерэг 

нөлөө ахиу үзүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг 

нарийвчлан тодорхойлсон нөхөн сэргээлтийн удирдлагын  

төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулж албан ёсоор батлахыг 

БОНХЗ санал болгож байна. УЛТ дахь эерэг нөлөө ахиу 

үзүүлэх шаардлага бүхий бусад төрлийн ховор ургамалд 

ч мөн үүнтэй ижил тодорхойгүй байдал тулгарч байгаа тул 

БОНХЗ тэдгээрийг ч мөн төлөвлөгөөнд оруулах зөвлөмж 

өглөө. Төлөвлөгөөнд үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, үр дүнд 

хүрэх тодорхой үе шатуудыг хэрэгжих боломжит  

хугацааны хамт тусгана. Төлөвлөгөөг БОНХЗ, 

зээлдүүлэгчидтэй тохиролцсоны үндсэн дээр эцэслэн 
боловсруулж БОНМС-ийн нэг хэсэг болгон (Газар 

хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, 

Биологийн нөхөн сэргээлтийн журам эсвэл Дүйцүүлэн 

хамгааллын удирдлагын төлөвлөгөөний аль тохирохын 

хавсралт болгон оруулах) албан ёсоор баталгаажуулсан 

гэж үзвэл зөрчлийг арилгаж болно. 

Нийгэм 

M14.1 

Баримт 

бичгийн 

аудит 2020 

оны 5-р сар 

 

Орон нутгийн иргэдийн 

удаа дараагийн гомдлыг 

шийдвэрлэх 
I 

ОТХАТ, 

Гомдол 

шийдвэрлэх 

журам 

ОУВС ГС1 

§35 

Нээлтэ

й 

6.6 хэсгийг үзнэ үү. 2019 онд иргэдийн удаа дараа 

гаргасан замгүй газраар машин жолоодсонтой холбоотой 

гомдлыг гомдол гаргасан хүмүүсийн шаардлага хангасан 

байдлаар хаах үлдсэн 3 арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуусгах   
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Хүснэгт 3.2-т БОНХЗ 2013 оны 10-р сард уурхайд ирж аудит хийснээс хойш илэрсэн зөрчлүүдийн төлөвийг 

нэгтгэн харуулав. 

Хүснэгт 3.2: БОНХЗ-ийн тогтоосон зөрчлийн статус 

Даалгаврын 

д/д 

Уурхайд хийсэн 

аудит 

Шинээр 

тогтоогдсон  

зөрчил 

Хаагдсан  

зөрчил 

Нээлттэй 

хэвээр үлдсэн 

зөрчил 

Д1 2013 оны 10-р сар 26 хамаарахгүй хамаарахгүй 

Д2 2014 оны 4 сар 11 8 29 

Д3 

Баримт бичгийн 

аудит 2014 оны 8-

р сар 
2 3 28 

Д4 2014 оны 11 сар 7 10 25 

Д5 

Баримт бичгийн 

аудит 2015 оны 4-

р сар 
0 3 22 

Д6 2015 оны 9 сар 4 6 20 

Д7 

Баримт бичгийн 

аудит 2016 оны 4-

р сар 
1 9 12 

Д8 2016 оны 8 сар  4 2 14 

Д9 2017 оны 5 сар  1 6 9 

Д10 

Баримт бичгийн 

аудит 2017 оны 4-

р сар 

0 3 6 

M11 

Баримт бичгийн 

аудит 2018 оны 4-

р сар 
1 3 4 

Д12 2018 оны 9 сар 1 1 3 

Д13 

Баримт бичгийн 

аудит 2019 оны 5-

р сар 
1 1 4 

Д14 

Баримт бичгийн 

аудит 2020 оны 5-

р сар 

1 2 3 
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4 ЭРҮҮЛ МЭНД, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, 
НИЙГМИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН СИСТЕМ 

ОТ төслийн байгаль орчин, нийгмийн харилцааны менежментийг харилцан уялдаа холбоотой хэд хэдэн үйл 

явц, баримт бичгээр тодорхойлдог. Эхний багц нь Байгаль орчин, нийгмийн удирдлагын төлөвлөгөө4 

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

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

бичгийг өмнөх БОНХЗ-ийн тайланд авч үзсэн.   

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

(ЭМААБООНМС) РТ-ийн ЭМААБООНМС удирддаг бөгөөд энэ нь ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 
шаардлагуудтай нийцсэн РТ группэд мөрдөгддөг боловсронгуй систем юм. Төслийг  Рио Тинто болон Монгол 

улс, зээлдүүлэгчийн шаардлагад нийцүүлэх хэрэгжүүлэх үүднээс Орон нутаг, нийгмийн гүйцэтгэлийн 

удирдлагын системийг ЭМААБООН-ы удирдлагын системтэй нэгтгэсэн.  

Одоогийн БОНМТ нь Оюу Толгойн БОННҮ-ний нэгдсэн тайланд тусгагдсан нөлөөлөл, эрсдэлийг 

тодорхойлох, үнэлэх ба өмнөх БОНХЗ-ийн тайлангуудад Үйл Ажиллагааны Удирдлагын Төлөвлөгөөний 

(ҮАМТ) хамт тусгагдсан болно. 2019 онд шинэчилсэн төлөвлөгөөнд 2018 оны 4-р улиралд явуулсан нийгмийн 

эрсдэлийн үнэлгээний үр дүнг тусгасан.  

4.1 АЖИГЛАГДСАН ЗҮЙЛС 

4.1.1 Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнүүдийн төлөв 

2019 онд шинэчилсэн БОНМТ-нд дагалдах баримт бичиг, ҮАМТ-нд оруулсан өөрчлөлт, нэмэлтийг тусгаж, 

зохион байгуулалтын схемийг шинэчилснээс гадна 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 онд хийгдсэн нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурласан сайжруулалтуудыг мөн тусгасан.  

4.1.2 Өөрчлөлтийн удирдлага 

Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн (ӨМ) элементийг БОНМТ-нд тусгасан бөгөөд энэ нь үйлдвэр, үйл явц, систем 

болон хүмүүст хийх бүх өөрчлөлтөд хамаарна. Үйл явцын хэрэгжилтийг БОНХЗ -ийн өмнөх тайланд 

тодорхойлсон. Аудитын хугацаанд Зээлдүүлэгчдэд ирүүлсэн өөрчлөлтийн мэдэгдлийн хүсэлт, тэдгээрийн 
зөвшөөрлийн төлөв байдал, БОНХЗ сүүлд уурхайн талбайд ажилласнаас хойш гарсан өөрчлөлтийг 4.1 -р 

хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 4.1: БОНХЗ-ийн сүүлийн аудитаас хойших төслийн өөрчлөлтийн мэдэгдлийн  төлөв 

байдал5 

Өөрчлөлтийн 

мэдэгдэл 

№ 

Өөрчлөлтийн мэдэгдэл 

Нэр 

БОН-ийн ахлах 

төлөөлөгчид 

хүргүүлсэн 

огноо 

Төлөв 

2018-006 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн удирдлагын  

төлөвлөгөөнд хийх тогтмол хяналт  

2018 оны 10 

сарын 23 

Батлагдсан 

 

2018-007 

ОТ-н нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний шинэчлэлт, 

өөрчлөлт  

2018 оны 11 

сарын 20 
Батлагдсан 

2019-001 
БОЯБҮАТ-ний 7-рт агаарын судалгаа хийх 

(агаарын судалгааг цуцлах) өөрчлөлт   

2019 оны 1 

сарын 14 
Батлагдсан 

2019-002 
ОТ-н Соёлын өвийн удирдлагын төлөвлөгөөг 

шинэчлэн өөрчлөлт  

2019 оны 1 

сарын 24 
Батлагдсан 

2019-003 
Байгаль орчин нийгмийн удирдлагын  

төлөвлөгөөний шинэчлэлт  

2019 оны 3 

сарын 29 
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 

2019-004 
Усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг 

боловсронгуй болгох  

2019 оны 3 

сарын 22 
Батлагдсан 

2019-005 Гэрээт байгууллагын удирдлагын тогтолцоо  
2019 оны 4 

сарын 1 
Хүргүүлсэн  

2019-006 

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй 

ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын  

төлөвлөгөө  

2019 оны 5 

сарын 20 

 

Батлагдсан  

2019-007 
Аюултай материал, эрдсийн бус хог хаягдлын 

удирдлагын төлөвлөгөө  

2019 оны 6 

сарын 5 
Батлагдсан  

2019-008 

Эрдсийн холимог хог хаягдал хаях, хүчиллэг 

чулуулаг зайлуулах, овоолгын удирдлагын  

төлөвлөгөө     

2019 оны 6-р 

сарын 10 
Батлагдсан 

2019-009 

ОТ-н нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний шинэчлэлт, 

өөрчлөлт  

2019 оны 11 

сарын 5 
Батлагдсан 

2019-010 

ОТ-н Бэлчээрийн менежмент Амьжиргаа 

сайжруулах удирдлагын төлөвлөгөөний 

шинэчлэлт, өөрчлөлт  

2019 оны 11 

сарын 18 
Батлагдсан  

2020-001 
ОТ-н Гэрээт байгууллагын удирдлагын  

тогтолцооны шинэчлэлт, өөрчлөлт  

2020 оны 1 

сарын 10 
Батлагдсан 

2020-002 

Экосистемийн үйлчилгээний хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөөний 

шинэчлэлт  

2020 оны 2 

сарын 17 
Батлагдсан 

2020-003 

ОТ-н Биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн 
хамгааллын удирдлагын төлөвлөгөөний 

шинэчлэлт өөрчлөлт  

2020 оны 3 

сарын 6 
Батлагдсан  

2020-004 

ОТ-н Хүн амын шилжилт  хөдөлгөөний 

удирдлагын төлөвлөгөөний шинэчлэлт, 

өөрчлөлт  

2020 оны 3 

сарын 10 
Батлагдсан  

2020-005 
ОТ-н тээврийн удирдлагын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний шинэчлэлт, өөрчлөлт  

2020 оны 5 

сарын 13 
Хүргүүлсэн  

Батлуулахаас өгсөн Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн талаарх нэмэлт мэдээллийг энэхүү тайлангийн холбогдох  

хэсгүүдэд оруулсан. 
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5 БАЙГАЛЬ ОРЧИН 

5.1 УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ БА ХАЯГДАЛ УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

2019 онд хур тунадас бага, нийт нутгаар 71 мм хур тунадас орсон нь олон жилийн дундаж ~ 100 мм/жил-ээс 
бага байв. Энэ нь бүртгэл хяналт хийж эхэлсэн 10 жилийн хугацаанд хамгийн бага хур тунадас орсон жил 

болов. 2019 онд үер болоогүй. Энэ нь 2018 оны 217 мм-ийн хур тунадас, 15 удаагийн үерийн тохиолдлоос  

эрс ялгаатай байна.  

5.1.1 Ундай голын голдирол өөрчлөх сувгийн ажиллагаа 

Ундай голын голдирол өөрчилсөн төслийн одоогийн шйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн талаарх дүгнэлтийг 

2019 оны 12 сард хэвлэгдсэн Ундай голын 2 жил тутмын хамгийн сүүлийн тайланд үндэслэн боловсруулсан 
бөгөөд энэ тайлан нь тухайн хугацааны турш бүртгэгдсэн тоон мэдээллийг багтаасан. 2018 оны их 

хэмжээний хур тунадасны дараа Ундай голын голдирол өөрчлөх суваг нэлээд хэмжээгээр сэлбэгдэж 2019 

оны турш, 11 сарын дунд үеийн ус хөлдөх үе хүртэл гүний усны голдирол өөрчилсөн сувгаар өдөрт ~ 700 m3 

ус нэвтэрч хамгийн өндөр хүчин чадлаар ажилласан байна.  

УЛТ-н хашааны доод талын гадаргын урсац нь хиймэл булаг үүсгэсэн бөгөөд түүнээс зэрлэг амьтад төдийгүй 

малчид малаа өргөнөөр услах болсон (шинэ Бор Овоогийн булаг). Булгийн морфологид ОТ 2013 онд Ундай 

голын голдиролыг өөрчилсөн сувгийг байгуулснаас хойш хэмжилт хийж ирсэн. Шинэ булгийн хамрах талбай 

ус хөлдөх, аажмаар гэсэх төлөвийн хооронд хэлбэлзэж байдаг. Булаг 2018 оны их хэмжээний хур тунадсаар 
сэлбэгдсэний улмаас 2019 онын хаврын улиралд цас мөс гэсэхэд булгийн талбай 61,000 м2- д хүрсэн.  2019 

оны 11 сарын байдлаар булгийн талбайн хэмжээ 13,565 м2 байна. Харин 2019 онд хур тунадас бага байснаас  

газрын гадаргад гарах урсац жилийн турш буурсаар одоогийн 1.0 л/с хэмжээнд хүрчээ. Хэрэв хуурайшилт  

хэвээр үргэлжилбэл булгийн талбай цаашид ч багасаж болзошгүй. 

Ундай голын аллювийн хурдасны гүехэн хэсэг дэх хяналт шинжилгээний үндсэн цэгүүд өмнөд тусгаарлах 

далангаас урагш ойролцоогоор 400 мт -т байрладаг (OTMB11-45 ба OTMB11-52/53). Голдирол өөрчлөх  

сувгийн барилгын ажлын дараах хяналт шинжилгээний тоон мэдээллээс харахад усны түвшин 0.4 - 1.2-ийн  

хооронд хэлбэлзэж байсан нь цаг агаарын нөхцөл байдал, мөсөн давхарга хайлснаас нэмэгдэх хандлагыг 
харуулж байна.  Усны түвшний ерөнхий үзүүлэлтүүд Ундай голын голдирол өөрчлөх ажлын өмнөх үеийнхээс 

бага зэрэг нэмэгдсэн байгаа нь УЛТ-н газар доорх усны  хэмжээ 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 байсан.  

Ундай голын голдирол өөрчлөх зохицуулалтын эцсийн үр дүнг голын хяналт шинжилгээний цэгүүдээс 

ирүүлсэн гүний усны мэдээлэл болон ОТ уурхайн доод биеээр байрлах булаг шандны (Хөх хад, Будагт, 

Буурал, Мааньт) гарцын удаан хугацааны хяналтад тулгуурлан үнэлнэ. Түүнчлэн төслийн амжилтыг  цаг 
уурын хэлбэлзэл, жишээ нь эпизодик ган гачигтай жилүүд, үер усны гамшигт үзэгдэл зэргийг харгалзан 

үнэлэх шаардлагатай. УЛТ-н урд хэсгийн гүний усны урсгалын хурд бага (жилд 30 м) байгаагаас голын урсгал 

дагуух экологийн рецепторуудад нөлөөлөхөд хэдэн арван жилийн хугацаа шаардагдана.  

Хамгийн их өртөгдөх рецептор болох Будагт булаг нь Хүрэн толгойн голын цутгалаас дээш орших тул хур 

тунадсыг эс тооцвол ямарваа нэг гадаргын усаар сэлбэдэггүй. Будагт булаг 2019 оны 6-9 сар хүртэл 

ундаргатай байсан хэдий ч өвлийн улиралд хуурай болсон. Харин Хөх хад, Буурал, Мааньт булгийн урсгалын 

дагуу эсрэг төлөв ажиглагдсан ба тухайлбал зуны эхэн сард усгүй байсан ч 8-р сараас эхлэн урсаж эхэлсэн. 

УЛТ-аас доош орших булгууд байнгын ундаргатай байх эсэх нь Ундай голын эпизодик үерээс үүдэн 
өөрчлөгдөх морфологиос ихээхэн хамаардаг. Булаг хуурай байсан ч мал амьтад, эндемик зүйлс нь хөрсний 

гүехэн гадаргыг малтаж гадаргын усаар ундаалдаг байна.  

5.1.2 Өмнийн говийн усны хэрэглээ 

OT нь 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 нь болон одоогийн буй усны эх үүсвэрийг хэвээр хадгалахад нь туслах, хамтран ажиллах 
үүрэг хүлээсэн билээ. ОТ компани 2014 онд үйл ажиллагаагаа эхэлснээс хойш Өмнийн говийн уурхай, усны 

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

хөтөлбөр нь 3 үндсэн чиглэлд үйл ажиллагаагаа чиглүүлсэн ба үүнд: 
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✓ Компанийн ажилчид, иргэний нийгмийн болон төрийн байгууллагын ажилтнуудад устай холбоотой 

эрсдэлүүдийг бууруулах, үр дүнтэй удирдлагын 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; болон 

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

сайн засаглал тогтоох.  

2016 оны 2-р сард ОТ компани Олон улсын санхүүгийн корпорацын усны удирдлагын Сайн дурын үйл 

ажиллагааны кодексийн  (ҮАСДК) үндсэн гишүүн болсон. ҮАСДК Өмнийн говийн бүс нутгийн дэд бүтцийн 

томоохон төслүүдийг эгнээндээ нэгтгэсэн. ҮАСДК нь усны нөөцийн үр дүнтэй менежмент, хадгалалт 
хамгаалалт, ил тод хэрэглээ/бүртгэл зэрэг олон зорилгын төлөө ажилладаг. ҮАСДК -ийн үр дүнгийн тайланг 

ГТЗ-ийн гишүүд, Ханбогд сумын оршин суугчдад түгээсэн. 2019 онд ҮАСДК-ийн нийт 4 уулзалт зохион 

байгуулагдсан ба тэдгээрийг хөндлөнгийн зөвлөх зохион байгуулж байна.  

5.1.3 Оюу Толгойн усны хэрэглээ, хамгаалал 

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

м3/хоног) ашиглах зөвшөөрөл авсан. Энэхүү ус ашиглалтын зөвшөөрөл нь 2016 онд МУ-ын Засгийн Газартай 
хийгдсэн Урт хугацааны Усны Гэрээнд тусгалаа олсон юм. Урт хугацааны Усны Гэрээ нь 2040 он хүртэл 

хүчин төгөлдөр болно.  

ОТ компани 2019 онд Гүний хоолойн уст давхаргаас 16 сая м3 татан авсан байна (43,835 м3/хоног). 2019 

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

зөвшөөрөлд заасан хэмжээний  дөнгөж 55 хувьтай байв. Гүний хоолойн сав газрын эх үүсвэрээс авдаг усны 

85 гаруй хувийг уст давхаргын сав газрын хамгийн зүүн хойд хэсэгт байрладаг 1, 2, 3- р станцаас авдаг. 

Гүний хоолойн сав газраас татан авч буй усны хамгийн ихийг зүүн хойд болон баруун өмнөд цооногийн 

талбайгаас 5.45 – 18.02 м-ийн гүнээс авдаг ба энэ нь загварчлалын таамаглалтай нийцэж байна.  

ОТ-н 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 л/с ус хэрэглэсэн нь зорилт от түвшний 71.7 % 

байсан байна (WR-KPI-02). ХХБ-ийн хөлдөх, хайлах мөчлөгөөс ихэвчлэн шалтгаалж хэрэглээний түвшин 

жилийн туршид ялгаатай байдаг. Өвлийн саруудад усны хэрэглээ хамгийн өндөр байдаг ба энэ нь ХХБ-ын 

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

ашиглалтын түвшинтэй ойролцоо байна. Эдгээр бүх  утга гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтийн нэг болгож  

оруулсан (WR-KPI-03) дахин ашиглалтын хамгийн наад захын шалгуур болох 80% - ийн босгоос дээш 

хувьтай байгаа үр дүнг харуулж байна.   

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

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

хүдрийн 1/3-с ч бага байна. Ус ашиглалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хүчин чармайлтын үр дүнг 

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

хязгаарлах арга хэмжээнүүд багтдаг.  

5.1.4 Усны хяналт шинжилгээ 

Одоогийн байдлаар усны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт 271 мониторингийн худаг/цооног, 69 малчны 

худаг, 11 булаг шанд нийтдээ 351 цэгийг хамруулж байна. Энэ хяналт шинжилгээний ажил Өмнөговь аймгийн 

Ханбогд, Манлай, Цогтцэций сумдын нутаг дэвсгэрийг хамарч байна. 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.  

Байгаль орчны хэлтсийн хийсэн үнэлгээгээр малчдын худаг, байгалийн булаг шандад ОТ төслөөс үзүүлж 

буй ямар нэг шууд ба шууд бус нөлөөлөл ажиглагдаагүй хэдий ч тус хэлтэс болзошгүй хамаарлыг тогтоох 

зорилгоор усны түвшний мэдээллийг үргэлжлүүлэн тогтмол хянаж байна. Малчдын худгийн усны түвшин 

удаан хугацаагаар буурах эсвэл усны  чанар өөрчлөгдвөл  ОТ гидрогеологийн үнэлгээ явуулдаг ба биечлэн 
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үзлэг шалгалт хийж, худаг эзэмшигчтэй уулзалт зохион байгуулна. Энэ удаагийн аудитын хугацаанд ОТ-н 

үйл ажиллагаатай холбоотой усны талаар ямар нэг санал гомдол ГТЗ-өөс ирүүлээгүй байна.  

ОТ Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны хяналт шинжилгээ (ОТБОХШ) -ний хөтөлбөрөө шинэчилсэн.  

ОТБОХШ-ний хөтөлбөрийг ОТ-н орон нутаг нийгмийн харилцааны хэлтсээр дамжуулан хэрэгжүүлдэг  бөгөөд 

усны нөөц, Ундай голын экосистем, агаарын чанар, амьтан ургамлын хяналт шинжилгээг багтаадаг. 

Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үр дүнтэй 

зохицуулах үүднээс ОТ компани гадны ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Уг ТББ нь ОТБОХШ-г олон 

чиглэлээр хэрэгжүүлэх (орон нутгийн хөтөлбөр, усны нөөц, биологийн олон янз байдал г.м) тусгай багтай.  

Одоогийн байдлаар 78 малчин усны хяналт шинжилгээнд оролцож байна.   

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

шинжилгээний журмыг 2017 оны 4-р улиралд хийсэн Усны дэлгэрэнгүй тайланд дэлгэрэнгүй хянаж үзсэн. ОТ 

компани УЛТ-н дотор болон гадна талд Ундай голын савын дагуу Будаа голын голдирол, Гүний хоолойн 

бүсэд (Халив, Ухаа загийн аллювийн систем) усны түвшин хэмжих автомат төхөөрөмж бүхий 8 үерийн усны 

хяналтын цэг байгуулсан. Энэхүү төхөөрөмж нь 2018 оны 41 өдрийн турш үргэлжилсэн үерийг усны түвшин 

бүртгэх үүргийг сайн гүйцэтгэсэн ба 2019 онд үер болоогүй. 

5.1.5 ХХБ-ийн шүүрэл 

ХХБ-ийн 1-р Санд хаягдал хүдрийг 2013 оны 3-р сараас хүлээн авч эхэлсэн. Ихэнх ХХБ-ийн суурь нь 

байгалийн зузаан шаварлаг хөрс байдаг; гэхдээ 1-р Сангийн зүүн өмнөд булангийн байгалийн хатуу 

шаварлаг хөрсгүй хэсэгт 1 м зузаан шаварлаг шугамыг барьж байгуулсан. 1- р сангийн гүн ойролцоогоор 42 

м-т хүрсэн ба далангийн орой үүнээс дээш 10 м орчим байна.  

ХХБ-д нийт 3 шүүрлийг байршил байна.    

 

Зураг 5.1: ХХБ-ийн шүүрлийн байршил 
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Зураг 25. Шүүрлийн усыг цуглуулсан байдал 

 

Голын салаануудын өргөн, гүн нь V хаалт суурилуулахад хэт том байсан учир энэ байршил дахь 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 байсан байна. 2019 оны 

3-р улиралд усны машинуудын ус авдаг станцуудад урсгал хэмжигч суурилуулснаар шүүрлийн ус цуглуулж 

буй хэмжээг илүү нарийвчлан тодорхойлох боломжтой болсон.  

Шүүрэл № 3 нь ХХБ-ын зүүн хойд булангаас урсаж шүүрэл цуглуулах цөөрөмд нийлдэг.  Одоогийн байдлаар 

шүүрэл № 3 ХХБ-ын дор шургасан байдалтай байна.  ХХБ-ын баг шүүрэл № 3-аас хойш 40-140 м-ийн зайд 

даралт бууруулах цооногуудыг өрөмдсөн. Эдгээр байршил дахь усны урсац ойролцоогоор 7.7 л/с гэж 

хэмжигдсэн. Шүүрэл № 4-ийн урсац 1- 1.75 л/с -ийн хооронд хэлбэлзэж байна.   

Нийт ууссан нийт хатуу бодисын хэмжээ, сульфат, фтор, молибден, бор, селен зэрэг ХХБ -ийн шүүрлийн 

усны чанарын үзүүлэлтүүд нь Австрали Шинэ Зеландын Байгаль орчныг хамгаалах зөвлөл (АШЗБОХЗ)-ийн 

малын усны удирдамжид заасан хэмжээнээс дав сан байна. Тэжээвэр болон зэрлэг ан амьтад энэ уснаас 

ундаалах тохиолдлууд гарсан тул ОТ-н шүүрэл хадгалах талбайг тойруулан хашаа барьсан. Хашаа 2 м 

өндөр бөгөөд 100,000 м2 талбайг хамарсан.   

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

хянаж байсан. Энэ цооногийг ХХБ хүлээн авч OTMB 18-84, OTMB 16-84  цооногуудаар сольсон. Эдгээр 

хяналтын цэгүүдээс авсан мэдээллээс 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 нэмэгдсэнтэй 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.  

ХХБ-ийн 1-р далангийн зүүн хойд булангийн нам дор хэсгээр түр зуурын урсацтай Халивын гол, түүний 

хамгийн том салаа болох Дугатын гол дайран өнгөрдөг нь энэ  дагуух газрын доорх усны урсцыг 

нэмэгдүүлдэг.  Эдгээр сувгуудын гадаргын урсгал нь ХХБ-ын эргэн тойрон дахь урсацгүй болсон голуудын 

инженерийн суваг шуудуунд хүрдэг. Сувагт цугларсан ус ХХБ-ын доод хэсэгт Халивын голын аллювын 

системд буцаж нийлдэг. Уг систем 2018 онд ОТ уурхайн талбайд болсон үерийн үед үүргээ сайн гүйцэтгэсэн.   

ХХБ-ын зүүн талд Халивын голын аллювын сувагт тусгаарлах далан байгуулсан. Энэ даланг (“зүүн үзүүрийн 

цуглуулах далан”) аливаа шүүрлийг цуглуулж 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 ХХБ руу буцаан ус буцаан шахах  

систем одоогийн байдлаар ашиглагдахгүй байгаа. Далангийн доод талын хяналт шинжилгээний цэгүүд нь 

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

хяналтын цооногуудын мэдээллээс харахад ХХБ-ын хойд, зүүн, өмнөд захад эдгээр мэдэгдэж буй шүүрлээс 

байгаль орчинд үзүүлж буй илэрхий нөлөө байхгүй байна.  
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5.1.6 Хайгуулын цооногийг битүүмжлэх ажил  

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 ус хайгуулын хуучин цооногийг битүүмжилсэн байна. 2019 онд хөндлөнгийн 

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

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

дуусгавар болно. Гүний хоолойд битүүмжлэхээр хүлээгдэж буй 27 цооног байна.  

5.1.7 Элэгдэл, тунадасжилтын судалгаа 

2019 оны Элэгдэл тунадасжилтын хяналт шинжилгээний жилийн тайланд УНМТ, э лэгдэл 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 зураг авсан. 

ОТ-ХБ замын дагуу таван хяналт шинжилгээний цэг байдаг ба тэдгээрийн 3 нь ОТ- ХБ зам, 6 нь ОТ- ГС зам 

дагуу байрладаг. Сансараас авсан зургийг 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. 

5.1.8 Бохир ус цэвэршүүлэлт, ундны ус 

ОТ компани ундны ус, цэвэршүүлсэн бохир устай холбоотой Төслийн стандартыг хангах амлалт өгсөн. 

Төслийн эдгээр стандартыг Усны нөөцийн удирдлагын төлөвлөгөөний А хавсралт дахь А1, А2 хүснэгтэд 

тодорхойлсон. Төслийн хаягдал ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн системийн загварыг Австралийн 1 ангиллын ус 

цэвэршүүлэх стандартад нийцүүлэн гаргасан. 

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

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

төслийн стандартын шаардлагад нийцэж байна. БОНХЗ -ийн сүүлийн аудитаас хойш эдгээр байршилд 

стандартаас хэтэрсэн тохиолдол гараагүй. Гэсэн хэдий ч Манлай 2 БУЦБ -ийн цэвэршүүлсэн усны нийт 

фосфорын түвшин 2020 оны 1, 3-р саруудад төслийн усны стандартад заасан хэмжээнээс давсан байна (2, 

5 ppm буюу төслийн стандарт болох 1,5 pp- ээс давсан). Үүний шалтгаан нь угаалгын үйлчилгээтэй 

холбоотойгоор БУЦБ-д фосфорын түвшин бууруулах зорилгоор хийх хөнгөн цагааны нэмэлт бодис  

дутагдалтай байснаас үүдсэн байна. Материалын хомсдол нь худалдан авах ажиллагааны явц, ОТ-н 
талбайд химийн бодис нэвтрүүлэх зөвшөөрлийн үйл явцаас шалтгаалсан. Цаашид БУЦБ-д хөнгөн цагаан 

агуулсан бодисын хангамжийг тогтвортой байлгах талаар үйл ажиллагааны багтай санал солилцсон. Бүх 

цэвэршүүлсэн бохир усыг ХХБ руу нийлүүлж дахин боловсруулалтад оруулдаг бөгөөд байгаль орчинд 

хаядаггүй.  

5.1.9 Зөвлөмж 

1. Ирээдүйд хур тунадас багатай, гантай жилүүдийн улмаас шинэ Бор Овоо булаг хатах гэх мэт үед авах 

арга хэмжээг албан ёсоор батлах хэрэгтэй. Ойрын үед ОТ нь булаг шанд хатсан тохиолдолд голдирол 

өөрчлөх бүх дэд бүтцүүд зохих ёсоор ажиллаж байгааг баталгаажуулах зорилгоор хяналт шалгалтын 

ажил явуулах үүрэг хүлээгээд байна. Гэсэн хэдий ч ГТЗ -өөр дамжуулан хэрэгжүүлэх тодорхой бодлого 

нь хойшлуулшгүй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээг урьдчилан тодорхойлох боломжийг олгох юм.  

5.2 ЭРДСИЙН ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

2019 оны хуанлийн жилд нийт 100.3 сая тонн (С.т) материал олборлосны 40.1 сая тонн нь хүдэр, 59.3 М.т нь 

хаягдал чулуулаг байсан. Хаягдал чулуулгийг ил уурхайн ойр байрлах хаягдал чулуулгийн овоолгод хаях 

буюу Хаягдал хадгалах байгууламж (ХХБ)-ийг байгуулахад ашигладаг. Хаягдал чулуулгийн ихэнхийг (~ 36 

Мт) ХХБ-ын далан байгуулахад  ашигласан ба үлдэгдэл ~ 23 Мт -ийг урт хугацааны хаягдал чулуулгийн 

овоолгод буулгасан байна. Нийт 59.3 Мт хаягдал чулуулгийн ойролцоогоор 18.9 Мт нь хүчил үүсгэх 

боломжтой ХҮБ); гэж ангилагдсан ба үүнээс ~ 8 Мт -ийг ХХБ-д, үлдсэнийг материал ангилан ялгах  

шалгуураар хаягдал чулуулгийн талбайд байрлуулсан. Эдгээр шалгуур нь нийт хүхэр, нийт нүүрстөрөгч ба 

хүчил саармагжуулах боломжид үндэслэдэг. Эрдсийн хог хаягдлыг Ашигт малтмалын хаягдлын удирдлагын  
төлөвлөгөөний MW05, MW06, MW13, Овоолгын удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу ангилж, зохицуулдаг. 

Одоогийн байдлаар уг төлөвлөгөөнд ХҮҮ үзүүлэлтэд нийт хүхрийн үзүүлэлт < 0.8% байсныг <1.5% болгон 

өөрчлөхөөр шинэчилж байна. 
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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. Одоогоор энэ талбайд 7.5 м.т -ын нийт хүчин чадалтай 5 овоолго байгуулагдсан ба 

2021 оны 2-р улирал дуустал ашиглагдах боломжтой.  

Golder Associates ХХБ-ын бүртгэлийн инженерээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байна. Үүнд ХХБ-ын байгуулалт, 

хаягдлын ажлын явцыг хянах, зураг төслийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах  зэрэг орно. 

2019 онд ХХБ-д анх төлөвлөснөөс 2 мянган тонн-оор бага материал байрлуулсан ба үүнийг 2020 оны зураг 

төсөл, байгуулалтын ажлын үр дүнд шийдвэрлэнэ. ХХБ-ын зураг төсөлд 2019 онд өөрчлөлт оруулаагүй. 

Хүчил үл үүсгэх хаягдал чулуулгийн материалыг ХХБ-д байрлуулахдаа хүчил үл үүсгэх бүсийг хүчил үүсгэх 

материалаас ангид байлгахын тулд анхаарал болгоомжтой зохицуулалт хийдэг. ХҮҮ хаягдал чулуулгийг 

ХХБ-ын хаягдал чулуулгийн шүүрэл цуглуулах бүс байгуулахад ашигладаг.  

Уурхайн талбайд 144.2 га талбайг хамарсан өнгөн 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 өнгөн хөрсний хуулалт хийсэн.  

Эрдсийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд эрдсийн хаягдлын удирдлагын асуудлуудыг тайлагнах, 

эрдсийн хаягдлын элэгдэл болон ОТ-н менежменттэй холбоотой санал гомдлыг 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 хаягдлыг зохицуулах, устгах төслийн ерөнхий стратегийг ОТ-н БОНМТ-ны хүрээнд багтах 

Эрдсийн бус хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөө6 , Эрдсийн бус хаягдлыг цуглуулах, шилжүүлэх журамд7 тус 

тус тусгасан. Төсөл хэрэгжих хугацааны аюултай хог хаягдлын удирдлагын Төслийн ерөнхий стратегийг Т-н 

БОНМТ-ны хүрээнд багтах Аюултай материалын удирдлагын төлөвлөгөөнд8 тусгасан. Уг төлөвлөгөө нь ОТ 

ажилтан, албан хаагчид болон туслан гэрээлэгчдэд аюултай материал эсвэл бодис асгарахаас урьдчилан 

сэргийлэх, байгаль орчныг бохирдуулахаас хамгаалах удирдлагын талаар зааварчилгаа өгөхөд зорилготой. 
Уг төлөвлөгөө нь ОТ дахь аюултай бодисын удирдлагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны тусгай арга 

хандлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангадаг. Эдгээрт мөн хүрээлэн буй орчинд хяналтгүй алдагдах  

аливаа тохиолдлыг шийдвэрлэх Бодис асгарах үед авах арга хэмжээний журам 9 багтсан  

Төсөл нь ашиглалтын явцад гарсан хог хаягдлын менежментийг бие даан гүйцэтгэсээр байна. УЛТ-н зүүн 

талд байрлах байнгын ажиллагаатай Хаягдлын удирдлагын төвийг Ханбогд хаягдлын удирдлагын төв ХХК  

гэрээт компани үргэлжлүүлэн ажиллуулж байна. Тус компани хаягдал тос, гал тогооны хаягдал тос, хаягдал 

төмөр, цаас, кабель зэрэг дахин боловсруулах боломжтой материалын эцсийн устгалыг зохицуулах ажлыг 

орон нутгийн туслан гүйцэтгэгч хэд хэдэн жижиг дахин боловсруулалт/дахин ашиглалтын компаниуд 

гүйцэтгүүлдэг. 

Төслийн янз бүрийн байршилд үүссэн нийтлэг хог хаягдал, зутан, агаар шүүлтүүр, тостой дааву у, бохирдсон 

хөрсийг өдөр тутам цуглуулж олон улсын шилдэг туршлагын стандартад нийцүүлэн байгуулсан Хаягдлын 

удирдлагын 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 чадлын 80%-тай байна. Одоо 

хаягдлыг хаягдлын 2-р сан руу хаяж байгаа ба уг хаягдлын сан одоогийн байдлаар 9,777 тонн хог хаягдал 

агуулж байгаа нь нийт хүчин чадлынх нь 15 орчим хувь юм.  

Хуванцар, картон, мод зэрэг олон янзын материалыг дахин боловсруулахад янз бүрийн аргыг ашигладаг. 

2019 онд ОТ компанийн дахин боловсруулж ашигласан хог хаягдлын хэмжээ 54% -д хүрсэн байна. Дахин 

боловсруулсан материалыг ХМ- ГҮҮ 05-ийн дагуу дараах байдлаар хянадаг.  

✓ хуванцар материалын 63.7% -ийг дахин боловсруулсан; 

✓ хаягдал төмрийн 99.1% -ийг дахин боловсруулсан; 

✓ хаягдал төмрийн 99.1% -ийг дахин боловсруулсан; 

✓ Хаягдал тосны 99.1% -ийг дахин боловсруулсан; 

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

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

 

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

9
     Бодис асгарах үед авах арга хэмжээний журам багтсан  № OT-10-E15-PRC-0002-E 
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✓ Батарейг 100% дахин боловсруулсан ба жилийн турш хуримтлагдсан 36.5 тн батарей, өмнө 

хуримтлагдсан 54 тонныг дахин боловсруулсан байна. 

ОТ-н Байгаль орчны баг кемпийн хоол хүнсний органик хаягдлаар бордоо хийх үйлдвэр байгуулсан бөгөөд 

2019 онд уг үйлдвэрийн менежментийг ОТ-н Дэд бүтцийн хэлтэс шилжүүлэн өгсөн. Ж ижиг дугуй гэх мэт 

зарим нэг дахин ашиглах боломжтой зүйлсийг орон нутгийн иргэдэд өгөх буюу “ОТ” компанитай байгуулсан 

Санамж бичгийн дагуу Ханбогд сумын Улаан загалмайн нийгэмлэгээр дамжуулан түгээдэг.  

ОТ олон улсын аюулгүй байдлын стандартын хамгийн сайн туршлагад нийцүүлэн байгуулсан ХУТ-ын 

аюултай хог хаягдлын санд хог хаягдал хаях албан ёсны зөвшөөрлийг саяхан авсан.  Энэхүү байгууламж нь 

Улаанбаатар хот төдийгүй Монгол улсын анхны аюултай хог хаягдлын зөвшөөрөгдсөн цэг болж байна. 

Ингэснээр уурхайн талбайд хуримтлагдсан аюултай/хортой хог хаягдлын асуудлыг шийдвэрлэх томоохон 

ололт болсон. Уурхайн талбайд 2007 оноос хойш нийт 443 тонн аюултай хог хаягдал хуримтлагдсан байна. 

Эдгээрийг хадгалах байгууламжийг Монгол улсын аюултай хог хаягдал хадгалахад тавигдах шаардлагын 

дагуу (Засгийн газрын 2018 оны 118 дугаар тогтоол) барьж байгууллаа.   

ОТ компани 2019 онд эрдсийн бус хог хаягдлын менежменттэй холбоотой хэд хэдэн санаачилга гарган 

ажилласан ба Эдгээрт: 

✓ ХМТ-ийн дотоод хяналт шалгалтыг 18 удаа зохион байгуулж үр дүнг мэдээллийн санд бүртгэсэн;  

✓ ХМТ-ийн дүүргэлтийг дрон ашиглан судалсан; 

✓ ХМТ-ийн хашааг 2м-ээс 4 м болгон өндөрлөж хог хаягдал салхинд хийсэж гадагшлах эрсдэлийг 

бууруулсан. 

Бетон, үнс гэх зэрэг идэвхгүй хог хаягдлыг хаягдал чулуулгийн овоолгын ойролцоох 7.86 га талбайтай 

зориулалтын хогийн цэгт хаядаг. Төслийн холбогдох ГҮҮ-үүдийг оны БОНЖ Т-т тусгасан ба аюултай хог 

хаягдалтай холбоотой ямар нэг зөрчил бүртгэгдээгүй. 2019 онд 19 удаагийн бодис асгарсан тохиолдол 

тэмдэглэгдсэн ба тэдгээрийг зохих ёсоор засаж залруулсан. Эрдсийн бус хог хаягдлын удирдлагатай 

холбоотой орон нутгийн иргэдээс ямар нэг санал гомдол ирээгүй.  

5.3.1 Зөвлөмж 

2. Дараагийн аудитаар аюултай материалыг ХМТ-ийн саяхан батлагдсан аюултай хог хаягдлын санд хаяж 

байгаа эсэхийг нотлох баримтаар баталгаажуулах нь зүйтэй (аюултай хог хаягдлыг удаан хугацаанд 

хадгалахгүй байх) 

5.4 АГААРЫН ЧАНАР 

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

ялгарах хийн хаягдлын удирдлагын төлөвлөгөөнд10 тодорхойлсон (АМЯХХМТ). Энэ удирдлагын төлөвлөгөө 

нь Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө, 

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

зэрэг агаарын чанарын талаар тусгасан бусад төлөвлөгөөтэй уялдаатай.  

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

шинжилгээ, тайлангийн журмыг тодорхойлох, гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг (ГҮҮ) тогтооход чиглэсэн. 

АМЯХХМТ-г хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь ОТ-н Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний төлөвлөгөө 11 

(АЧХШТ) юм. АЧХШТ нь Уурхайн лицензийн талбай дотор болон гадна байрлах мониторингийн цэгүүд, 

хүрээлэн буй орчинд болон мөн утаанд мониторинг хийх журмыг тодорхойлно. Тайлагнах шаардлагуудыг 

мөн тодорхойлсон байна. АЧХШТ, АЯХХМТ-ийг 2108 оны 3 сард өөрчлөлтийн мэдэгдэл 2018-001-ийн 

хүрээнд шинэчлэн боловсруулсан  

5.4.1 Орчны агаарын чанар 

АЧМТ-ний 1-р хавсралтад зааснаар 2019 оны хуанлийн жилд орчны агаарын чанартай холбоотой Төслийн 

стандарт үзүүлэлт зөрчсөн нийт 4 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эдгээр зөрчил бүгд тоосонцор (PM2.5 ба PM10) -

той холбоотой зөрчил байсан ба хавар, намрын улирлын салхи шуурга ихтэй үед гарсан байна. Энэхүү 

хэтэрсэн үзүүлэлттэй холбоотой орчны агаарын хяналт шинжилгээний станцын мэдээллийг хянан үзэхэд 

станцын орчимд болон УЛТ-н баруун хойд хэсэг хүртэл газрын тоосонцрын  агууламж нэмэгдсэн буюу 33 – 

******* 
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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47 микрограмм /м3 хооронд хэлбэлзэж байсан нь Төслийн стандартад заасантай ойролцоо байна. Орчны 

агаарын хяналт шинжилгээний хийн үзүүлэлтүүд хэтэрсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй.  

5.4.2 ТШХО Байгууламж дахь тоосонцорын хяналт 

ОТ ТШХО-ын 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 ОТ анхдагч бутлуурын тэжээгүүрт хөөсөөр тоос дарах системийг ашиглаж  

байна. Сонгон ашиглаж байгаа хөөсөн тоос дарагчийг хамгийн үр дүнтэй тун хэмжээ нь хамгийн багадаа нэг 

тонн хүдэрт 3.5 г байна. ТШХО-ын овоолгыг хамгийн багадаа 70 хувийн агууламжтай байлгаснаар овоолгод 

материал унагах зайг багасгаж ингэснээр тоос үүсэлтийг багасгаж байна.   

Одоогийн байдлаар 2 байршилд (ТХЦ-ТШХО 01, ТХЦ-ТШХО 2) орчны агаарын чанарын сар тутмын хяналт 

тоосонцрын хэмжээг хянаж байна. ТХЦ-ТШХО 01 станц нь ТШХО –ийн барилгын хойно, ТХЦ-ТШХО 2 нь 

байгууламжийн өмнө зүгт байдаг. Салхины чиглэл гол төлөв, хойд, баруун хойноос зонхилдог. Хяналт  

шинжилгээний үр дүн салхины хурд, салхины чиглэл, хөөсний тун хэмжээ, бутлагчийн хүчин чадал, овоолгын 

түвшин зэрэг олон хүчин зүйлээс шалтгаалж ихээхэн өөрчлөгддөг.  

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

дарах хөөс ашиглаж эхэлснээс хойш ТШХО орчмын тоосонцрын хэмжээ мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан 

байна. Сар тутмын хяналт шинжилгээний үр дүн салхитай цаг агаарын нөхцөлөөс ихээхэн шалтгаалдаг. 

Хяналтын мэдээллийн дунджийг тоосны хаалт суурилуулахаас өмнөх суурь мэдээлэлтэй харьцуулсан 

байдлаар 5.2-р хүснэгтэд харуулав.  
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Хүснэгт 5.2:  ТШХО дахь тоосны хяналтын үр дүн (мг/м3) 

 
ТХҮД- 

ТШХО 01 

ТХҮД -

ТШХХО 02  

Төслийн стандарт (MNS 

4585:2016 болон Орчны 

Агаарын Чанарын талаарх ЕХ- 

ны Журам 2008/50 EC) 

Тоосны хаалт хийхээс өмнө (түүврийн хэмжээ= 11 -13 тохиолдол) 

Дундаж  PM2.5  0.073 0.285 0.05 

Дундаж PM10 0.173 0.401 0.1 

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

хүртэл 13 тохиолдол) 

 Дундаж PM2.5 0.024 0.032 0.05 

Дундаж PM10 0.039 0.055 0.1 

Орчны агаарын чанарын мэдээллийг тогтмол авч байхын тулд хяналт шинжилгээний шинэ станцыг ТШХО -

ын байгууламжид суурилуулсан (Зураг 5.3) Бусад байнгын хяналтын станцуудтай ижил төстэй Aeroqual 
АЧХ65 агаарын байнгын хяналтын системийг суурилуулах ажил хийгдэж байна. Уг станцыг эрчим хүчээр 

хангах нарны зайн төхөөрөмжийг авчрах ажил Ковид-19-өөс шалтгаалан ачилтын асуудлаас болж  

хойшилсон. Станцыг 2020 оны 2-р улиралд багтаан бүрэн суурилуулж дуусах төлөвтэй байна. 

 

Зураг 5.2: ТШХО-ын байгууламжийн ойролцоох агаарын чанарын хяналтын шинэ станцын 

байршил 

5.4.3 Яндангийн утааны чанар 

Дулааны төв станцын (ДТС) хүчин чадлыг 72 мВт -аас 130 мВт болгон нэмэгдүүлсэн. Шинээр 29 мВт -ын 2 

зуух нэмсэн. Энэ 2 шинэ зуухыг туршиж хэсэгчлэн ашиглалтад оруулаад байгаа ч 2020 оны хаврын дулаан 

уур амьсгал эхэлсэн тул бүрэн ашиглалтад оруулах боломжгүй болсон. Зуухыг 2020 оны 4-р улиралд бүрэн 

ашиглалтад оруулна.  

Утааны чанарын хяналтын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд төсөл 2019 оны 3-р улиралд Утааны тогтмол 

хяналт шинжилгээний систем (УТХШС)-г  яндангийн бүх утаа гадагшилдаг хэсэг болох 30 м -ийн өндөрт  

суурилуулсан. УТХШС-ийг суурилуулалт нь 100 мВт-аас дээш хүчин чадалтай дулааны байгууламжид 

шаардагдах олон улсын шилдэг туршлага, төслийн стандартуудтай нийцэж байгаа.  
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УТХШС нь үнс/тоосонцор, азотын исэл, хүхрийн давхар ислийг тогтмол хянана.  Өнөөдрийг хүртэл авсан 

дээжийн үр дүнг 5.4-5.6-р зурагт харуулав.  Төслийн тохиромжтой 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 харуулав. 

 

Зураг 45.  ДТС-ийн яндангийн ялгаруулж буй тоосонцрын дээжийн үр дүн 

 

Зураг 55.  ДТС-ийн яндангийн ялгаруулж буй азотын ислийн дээжийн үр дүн  
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Зураг 65.  ДТС-ийн яндангийн ялгаруулж хүхрийн давхар ислийн дээжийн үр дүн 

 

2016-015 батлагдсан өөрчлөлтийн мэдэгдлийн дагуу ДТС-ын яндангаас утааны чанарын хяналт нь зуухны 

ачаалал нэрлэсэн хүчин чадлын 70%-иас дээш байх тохиолдолд хийгдэх ёстой. Энэ нь яндангийн утааны 

мэдээллийг үнэлэхтэй холбоотой MNS 6298:2011 Монгол улсын стандарттай нийцэж байна. 5.4 ба 5.5 зурагт 

үзүүлснээр суурь ачаалал зуухны хүчин чадлын 70% -д хүрэхэд тоосонцор, азотын исэл хоёулаа буурч 

байна. Хүхрийн давхар ислийн хувьд зуухны ачаалалтай ямар нэг хамааралгүй. Учир нь уг бодисын ялгарал  

шохойн чулуун нэмэлтээр зохицуулагдаж байдаг. Хяналтын тоон мэдээллээс харахад төслийн стандартаас 

400 мг/нм3-аар хэтэрч байгаа тул зөрчилд тооцсон. Тоосонцор, азотын ислийн мэдээлэл Төслийн 

стандартын дагуу, зарим нэг бага хэмжээний хэтрэлтийг эс тооцвол 2016-015 Өөрчлөлтийн мэдэгдэлд 

дурдсантай нийцэж байна. Цаашид УТХШС-ийн улам нэмэгдэх мэдээллийг БОНХЗ үргэлжлүүлэн 

нарийвчлан үнэлнэ.  

5.4.4 Хүлэмжийн хийн тооцоолол болон эрчим хүчний үр ашиг 

ОТ нь 2019 онд нийт 1,583,078 CO2 (экв) хүлэмжийн хий ялгаруулсан гэж мэдээлсэн. 2018 онд энэ тоо 

1.514.205 CO2 (экв) байсан. 1 ба 2-р хүрээний ялгарал гэж задаргаа хийгээгүй боловч нийт ялгаруулсан 

хүлэмжийн хийн 80% нь цахилгаан эрчим хүч худалдан авсантай (2-р хүрээнд хамаарах ялгарал) холбоотой 

байв. 1-р хүрээнд хамаарах шууд ялгарал нь ихэвчлэн түлшний нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ шууд эх 
үүсвэрээс үүссэн ялгарал нь ихэвчлэн түлшний шууд хэрэглээтэй холбоотой байсан бол 3 -р хүрээнд 

хамаарах шууд бус эх үүсвэрээс ялгарсан хэмжээ маш бага байна. 1 ба 2-р хүрээнд хамаарах ялгарлын 

мэдээг дараагийн аудитын тайланд оруулна. Төсөл нь мөн баяжмалын үйлдвэрлэлээс хамааралтай 

хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг хянадаг бөгөөд 2019 оны 4-р улирлын байдлаар  жилд нэгж бүтээгдэхүүнд 

1.96 CO2 ялгаруулах зорилттой харьцуулбал үйлдвэрлэсэн баяжмалын тонн тутамд 2.38 байсан байна.  

ОТ хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах чиглэлээр нэлээд амжилт гаргасан. 2019 онд дараах 3 санал 

санаачилгыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:  

✓ Оюут кемпээс Савлах үйлдвэр, хойд хаалга хүртэл явган хүний зам дагуу нарны эрчим хү чээр 

ажилладаг гэрэлтүүлэг суурилуулсан. Нийт 34 гэрлийн шон суурилуулсан.  

✓ Зарим байранд агааржуулагч ажиллах цагийг зохицуулах төхөөрөмж суурилуулсан. Өдөрт агааржуулагч 

ажиллуулах цагийг  10 цаг болгон бууруулснаар эрчим хүчний хэрэглээг 30 хувиар бууруу лсан.  

✓ R22 хөргөх бодисыг хэрэглээнээс гаргаж R410a-аар сольсон.  
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5.4.5 Зөвлөмж 

3. БОНХЗ нь хүхрийн давхар ислийн ялгаруулалтыг зохицуулахын тулд ДТС-д шохойн чулуу нэмж байгаа 

байдалд анхаарал хандуулахыг зөвлөж байна. 2019-2020 оны өвлийн тоон мэдээллээс харахад хүхрийн 

давхар ислийн ялгаруулалтыг бууруулахаар ДТС-д хийсэн шохойн чулуун хэмжээ зуухны шалгуурын 

хангахуйц хэмжээнд хангалттай байж чадаагүйг харуулж байна.  

4. Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 1,2, 3-р хүрээнд, нарийвчлан мэдээлэх нь зүйтэй. 

5.5 ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРХИЙЛЭЛ 

Дуу чимээ, чичирхийллийн хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хамгийн сүүлд 2018 онд шинэчлэн 

боловсруулсан ба түүнийг багтаасан илүү өргөн хүрээний Дуу чимээ, чичирхийллийн удирдлагын  

төлөвлөгөөг 2019 онд шинэчилсэн. Дуу чимээний хяналтыг шинээр суурилуулсан орчны агаарын чанарын 

хяналтын 4 станцын хамт нийт 19 цэгт хийсэн. 2019 оны хяналт шинжилгээгээр дуу чимээ, чичиргээний 

түвшнийг Төслийн стандартаас  давсан тохиолдол гараагүй. Бүртгэгдсэн бүх утгууд нь өдрийн болон шөнийн 

бууруулсан Төслийн Стандартын босго утга аль алинаас доогуур байсан болно. 

Хамгийн сүүлийн газрын чичирхийллийн судалгааг 2019 оны 11 сард ШУА -ын Одон орон, геофизикийн 

хүрээлэн хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаанд Ханбогд сумын 2170 км2 орчим талбайг хамруулсан. Талбайн 

хэмжилтийг 8 байршилд 7 хоногийн турш хийж ил уурхайн тэсэлгээний үйл явцыг тэмдэглэсэн. Тэсэлгээтэй 

холбоотой тоосонцрын хурд оргил үедээ 0.006 - 0.166 мм/сек байсан нь зөвшөөрөгдсөн түвшин болох 10 

мм/сек хэмжээнээс бага байна. ГҮҮ, NV -KPI 01-аас 03-т хамаарах зөрчил гараагүй.  

5.6 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ, АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Төсөл хэрэгжих явцад онцгой нөхцөл байдалтай тулгарах, түүнийг зохицуулах төслийн ерөнхий стратегийг 

Үйл ажиллагааны/Ашиглалтын үеийн Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал, арга хэмжээний төлөвлөгөө 12 

(ОБҮББАХТ)-нд тодорхойлсон ба энэхүү төлөвлөгөөнд онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, үүрэг 

даалгаврыг өндөр түвшинд тоймлон тусгасан байдаг. Уг баримт бичиг 2015 оны 05-р сард шинэчлэгдэж  

төслийн үйл ажиллагааны үе шатуудыг тусгажээ. Энэхүү төлөвлөгөөний хэрэгжилт нь ОТ-н боловсруулсан 

онцгой нөхцөл байдал тохиолдоход хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тодорхой заасан хариу арга хэмжээний 

төлөвлөгөө, журмаар дэмжигдэнэ. Гүний уурхайн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, онцгой байдлын бэлэн 

байдал, хариу арга хэмжээг тусдаа бие даасан үнэлгээнд авч үзсэн.  

2019 оны БОНЖ Т-нд дурдсанаар ОТ-н Бизнесийн тогтвортой байдлын хангах, сэргээх стратегийн сэдэвт 

сургалтыг ОТ-н Үйл ажиллагаа, Гүний уурхайн төслийн ахлах удирдлагуудад үргэлжлүүлэн явуулжээ. Энэхүү 

сургалтыг ердийн танхимын сургалт, ширээний дасгал ажил ажиллуулах хэлбэрээр явуулсан. Түүнчлэн үйл 

ажиллагааг сайжруулах боломжийг эрэлхийлсэн сургалтуудыг Бизнесийн тогтвортой байдлын хангах баг, 

Аврах анги, Ил уурхайн онцгой байдлын багт сценарит  суурилсан танхимын болон загварчилсан орчинд 

даалгавар биелүүлэх хэлбэрээр явуулсан. ОТ нь Онцгой байдлын ерөнхий газартай (ОБЕГ) -тай гамшгаас  

хамгаалах, гамшгийн удирдлагын чиглэлээр хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх санамж бичиг байгуулсан. 

Түүнчлэн Онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах баг, Уурхайн аврах багт ур чадварын болон хуваарьт 

сургалтуудыг явуулсан байна. БОНХЗ-ийн өмнө зөвлөсний дагуу ХХБ-ийн онцгой байдлын үед хариу арга 

хэмжээ авах төлөвлөгөөг 2019 онд шинэчлэн боловсруулж ХХБ-ийн  доош байрлах 13 өвөлжөө, 5 малчин 

өрхийг хамруулсан.  

5.7 ТЭЭВРИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

Тээврийн удирдлагын төлөвлөгөөнд13 (ТМТ) 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 амьтдыг 

хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээг багтаасан удирдлагын хяналтуудыг тодорхойлсон. Монгол улсын 

холбогдох хууль тогтоомжийг тусгах, удирдлагын хяналтын арга хэмжээг илүү тодорхой болгохын тулд ТМТ-

г 2019 оны 5 сард шинэчлэн боловсруулсан байна. OT-н Дэд бүтэц, Үйлчилгээний Хэлтэс нь Орон нутгийн 

харилцааны хэлтсийн оролцоотойгоор улсын чанартай замын аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийн 

удирдлагад хяналт тавьдаг.  
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  Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө- Баримт бичгийн  № OT -12-PLN-0011 Хувилбар 1.2. 
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Удирдлагын хяналт нь тээврийн хэрэгслийн аюулгүй ажиллагаанаас гадна замын тоос, мал, зэрлэг амьтдад 

нөлөөлөх аюулыг шийдвэрлэх зорилготой. Оюу Толгой-Гашуун Сухайт, Оюу Толгой-Ханбогд, Оюу Толгой-

нисэх онгоцны буудлын чиглэлийн зам дагуу малыг аюулгүй зам хөндлөн гарах болом ж олгох гарц 

байгуулсан.  

2019 онд нийт 1,207 цуваа 765,000 тонн баяжмалыг Хятад улс руу тээвэрлэжээ. Тээвэрлэлт нь ОТ төслийн 

хувьд нэлээд бэрхшээлтэй тулгарсан. Ганц мод боомтоор нэвтрэх нүүрсний урсгал нэмэгдсэнтэй 

холбоотойгоор Хятадын Хилийн алба ачаа тээврийн машин/чиргүүлүүдийг нэвтрүүлэх тусгай эгнээ гаргаж 

өгөх системийг хэрэгжүүлсэн. Ачаалал бууруулах зорилгоор нэг дор явах автомашинуудын тоонд 

хязгаарлалт тавьсан.  

ТМТ-д тодорхойлсон сөрөг нөлөөг бууруулах арга хэмжээтэй холбоотой зөрчил илрээгүй ч хурд хэтрүүлсэн 

10 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эдгээр зөрчлийг зайны хяналтын төхөөрөмжөөр илрүүлж засаж залруулах арга 

хэмжээ авсан байна. 245 оператораас авсан сорилд согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдол 

гараагүй. Анхны тусламж үзүүлэх шаардлагатай гурван тохиолдол бүртгэгджээ (гутал таараагүй, толгой 

өвдсөн, гарны жижиг гэмтэл зэрэг). Энэ бүх үзүүлэлт ТМТ-д тодорхойлсон ГҮҮ-үүдэд нийцэж байна (TMP-

KP-01 -аас TMP-KP-04). 

Цаашид тээврийн тоног төхөөрөмжийн паркийг шинэчилж давхар чиргүүлтэй болгож үйл ажиллагааны 

зардлын бууруулахаар төлөвлөж байна. Аюулгүй байдал, алжаал ядаргааны менежментэд гол анхаарал 

хандуулсан хэвээр байна. ОТ-н уурхайн талбайн танилцуулах сургалтад замгүй газраар жолоодох талаар 

хичээлийн агуулгыг багтааж шинээр ажилд орсон ажилтнууд болон гэрээт ажилтнyудыг хамруулсан.  ОТ нь 

жолоодлогын үйлчилгээ эрхэлдэг гэрээт гүйцэтгэгчдэд 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.  

5.8 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ, ЭКОЛОГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

ОТ нь биологийн олон янз байдал, экосистемийн үйлчилгээнд үзүүлэх шууд, дам болон хуримтлагдсан 

нөлөөллийг үндсэндээ биологийн олон янз байдлын удирдлагын хяналтыг тусгасан Биологийн олон янз 

байдлын удирдлагын төлөвлөгөө  14 (БОЯБМТ) болон компанийн биологийн олон янз байдлын эерэг нөлөө 

ахиу үзүүлэх ба эсвэл цэвэр алдагдалгүй байх үр дүнд чиглэсэн  компанийн дүйцүүлэн хамгааллын 

хөтөлбөрийг нарийвчлан тодорхойлсон Дүйцүүлэн хамгааллын удирдлагын төлөвлөгөөгөөр удирдан зохион 

байгуулдаг. Удирдлагын нэмэлт хяналтыг бусад удирдлагын төлөвлөгөөнд багтаасан ба үүнд Газар 
хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлтийн удирдлагын төлөвлөгөө (ГХХНСМТ), Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах 

удирдлагын төлөвлөгөө (БАСМТ) болон өөр 10 удирдлагын төлөвлөгөө багтана.  ГХХНСМТ-г 2019 онд 

Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журмын дагуу шинэчилсэн.  

Эдгээр төлөвлөгөө нь ОТ-н  биологийн олон янз байдлын ховор төрөл зүйлсэд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх 

зорилт/таамаглалыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн нөлөөлөл бууруулах шатлалыг (зайлсхийх, бууруулах, нөхөн 

сэргээх ) хэрэгжүүлэх үндэс суурь болдог  Үлдэгдэл нөлөөллийг арилгахын тулд шаардлагатай тохиолдолд 

дүйцүүлэн хамгааллыг ашигладаг. Биологийн олон янз байдлын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөр 

(БОЯБХШҮХ)-ийг нөлөөлөл бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх зорилгоор 

хэрэгжүүлж байна. БОЯБХШҮХ нь босго үзүүлэлт, хөрвөх удирдлагын хариу арга хэмжээг тогтоож өгсөн. 

ОТ-н Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын баг дээрх баримт бичгүүдэд заасан хяналтыг хэрэгжүүлэх, 

хянах ажлыг удирдан зохицуулдаг. Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах нийгэмлэг (ДБИЯБХН), 

Зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг (ЗХАН), Тогтвортой Зүүн Ази (ТЗА), Зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах 

төв (ЗАСХТ), Stuart Anstee + Associates (SA+A) зэрэг байгууллага, зөвлөхүүд хээрийн болон техникийн 

дэмжлэг үзүүлсэн байна.  ОТ нь ШУА, МУИС-ийн судлаач эрдэмтэдтэй харилцаа холбоо тогтоож, зарим 

хяналт шинжилгээ хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, сэдэвчилсэн судалгаанд оролцох дэмжлэг хүссэн.  

Экосистемийн үйлчилгээний хувьд Экосистемийн үйлчилгээний хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө 

(ЭҮХШҮТ) нь дөрвөн чухал буюу тэргүүлэх ач холбогдолтой экосистемийн үйлчилгээний гол хэрэглэгчид ба 

ашиг хүртэгчдийг тодорхойлдог. Эдгээр нь бэлчээр, биомассын түлш, цэвэр ус, усны зохицуулалт юм. OT нь 

эдгээр үйлчилгээний үйл явц, тэдгээрийн өгч буй ашиг тусыг хадгалж үлдэхэд чиглэсэн менежмент, хяналт 
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төлөвлөгөөнд оруулсан ба хэрэгжиж дуусаагүй үйл ажиллагааг БОЯБМТ-д нэгтгэн оруулсан.  
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шинжилгээний төрөл бүрийн арга хэмжээг тодорхойлж өгсөн. ГХХНСМТ-г 2020 онд Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн 

журмын дагуу шинэчилсэн. 

5.8.1 Ховор ургамал, ялангуяа Грубовын хөөндийд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх 
зорилт 

Грубовын хөөндэй нь УЛТ нэн чухал амьдрах орчин болсон дөрвөн төрлийн ховор ургамлын нэг бөгөөд 

энэхүү төрөл зүйлд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх амлалтыг ОТ өгсөн. Грубовын хөөндэй нь үндэсний хэмжээнд 

устах аюулд орсон ургамлын жагсаалтад бүртгэгдсэн байгаа хэдий ч ОТ-н цуглуулсан хяналт шинжилгээний 
тоон мэдээлэлд үндэслэн цаашид устах аюул багатай ангилал руу оруулж болзошгүй юм.  Энэ төрөл зүйлийн 

хувьд экологийн шинж чанар, тухайлбал ховор 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. УЛТ-н 

талбай дотор зайлсхийх боломжгүй нөлөөлөлд өртсөн бодгалийн үлдэгдэл доройтол одоо ч байсаар  байна.  

2018 оны 5-р сард хийсэн аудитын хүрээнд шилжүүлэн суулгалт амжилтгүй болсноос үлдэгдэл доройтол 

хэвээр байсан, тариалалтын үр дүнтэй арга байхгүй зэргээс шалтгаалж эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх баталгаа 

байхгүй тул Грубовын хөөндэйд үзүүлж буй нөлөөллийг зохицуулахтай холбоотой III түвшний зөрчлийг 
нээсэн. Энэхүү төрөл зүйлийг үржүүлэх аргыг судлан хөгжүүлж, лабораторийн нөхцөлд нахиалуулах  

боломжийг олгодог эд эс өсгөвөрлөх шинэ технологи боловсруулж байгаатай холбогдуулан уг зөрчлийг 2019 

оны 5 сарын аудитын хүрээнд II түвшний зөрчил болгон бууруулсан.  

ОТ-н Грубовын хөөндэйн талаар судалгаа өргөжин тэлж хүлэмжийн орчинд амжилттай ургуулахад 

шаардлагатай арга техникийг боловсруулахаар ажиллаж байна. 2019 онд хийгдсэн туршилтын 

тариалалтаар вермикулит  бодисыг нахиa ургуулах хэрэгсэл болгон ашигласнаар тухайн ургамал ургаж 

байсан газрын хөрсийг ашиглахаас илүү сайн үндэслэж байгааг харуулсан. Энэ мэт ололтууд нь томоохон 

хэмжээний талбайд нөхөн сэргээлт хийх туршилтад ашиглагдах хангалттай хэмжээний ургамлын нөөцийг 
бий болгох чухал үндэс суурь болж өгдөг. ОТ ургамлын хяналт шинжилгээний хөтөлбөрөөрөө дамжуулан 

урд өмнө мэдэгдэж/бүртгэгдэж байгаагүй байршлуудад Грубовын хөөндэй байгааг ажиглаж бүртгэсэн байна. 

Грубовын хөндэйн шинэ байршлууд нь уурхайн лицензийн талбай дотор, Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 

болон Ханбогдын хойд, зүүн талын хөрш сумуудад бүртгэгдсэн ба 2019 онд  Номгон суманд бүртгэгдсэн.  

Энэ төрөл зүйл нь шинээр олдсон газруудад тархац ихтэй, зарим газар хэдэн мянгаараа ургаж байна.  Энэ 

ажиглалт нь үндэсний хэмжээнд ихээхэн ач холбогдолтой мэдээлэл бөгөөд Монгол улсын Улаан номд орсон 

төрөл зүйлийн статустай хамааралтай байж болох юм. ОТ эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх үр дүнд хүрэхийг зорьж 

байна. Үүнийг боломжтой гэж батлахын тулд амжилттай үржүүлж, тарьж ургуулахад хангалттай тооны 

үрсэлгээ хийж, одоо байгаа эсвэл бий болгосон нөхцөлд байдалд тохируулан нутагшуулах боломжтой 

гэдгийг нотлох баримт нотолгоо шаардагдана. Хэдийгээр ОТ үржүүлгийн арга техник боловсруулахад ахиц 

дэвшил гарган ажиллаж байгаа ч одоо байгаа тоо толгойг нэмэгдүүлэх, шинээр бий болгох замаар нөхөн 

сэргээлт хийх, эерэг нөлөө үзүүлэх ажлын үр дүн, чадавх чадамж хараахан баталгаатай болоогүй байна.  

Зөрчлийг хаах эсэх нь тухайн ургамлын төрөл зүйл шинэ амьдрах орчин болон амьдрах нөхцөлийг сэргээсэн 

орчинд өөрөө урган төлжих чадамжаас хамаарна. Энэ үйл явцад олон жилийн хугацаа шаардагдаж болох  

тул Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК), Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (СБХБ) - ны 

төлөөлөгчид, ОТ, БОНХЗ нар уг төрөл зүйлийг нөхөн сэргээх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан 

хэрэгжүүлэх боломжийг хэлэлцсэн. Ингэснээр ГҮҮ-ийн тодорхойлолт, таамаглалыг шинэчлэх ажлыг 

чиглүүлж, шаардлагатай судалгаа, нөхөн сэргээлтийн арга техникийг хөгжүүлж турших ажлын суурийг тавих 

болно. Энэ аудитын хүрээнд Грубовын хөөндэйн удирдлагын төлөвлөгөөг хянан үзсэн. Эцэслэн 

боловсруулж хэрэгжүүлсний дараа тухайн төрөл зүйлийн ГҮҮ-ийг хэрэгжүүлэхэд зохих алхмуудыг авч 

хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг баталгаажуулах боломжтой болох юм. Энэхүү төлөвлөгөөнд үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх үе шат, гарах үр дүнг багтаасан байх ба ингэснээр зөрчлийг хаах боломжтой болно.  

Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх шаардлагатай, УЛТ дотор нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бусад гурван төрөл 

зүйлийн ховор ургамалд ч мөн үүнтэй ижил бэрхшээл тулгарч байна (монгол бүйлс, аргамжин цэцэг, 

потанины хотир) Нутгийн ургамал үржүүлгийн төв (НУҮТ) -д эдгээр ургамлын төрөл зүйлийг үржүүлэх, 

ургуулах ажил янз бүрийн үр дүнтэй байна. Потанины хотирын үрийг хиймэл орчин, хөрсөнд нахиалуулсан. 

Туршилтаар суулгасан үрийн 60 орчим хувь нь соёолсон боловч зуун үрээс ердөө 27 хувь нь амьд үлдэж 

анхны нахиа гарсан. Бүйлс, аргамжин цэцгийг НУҮТ-д амжилттай үрслүүлж хараахан чадаагүй байна. Энэ 

гурван зүйлийн нөхөн сэргээлтэд ашиглах үрслэгээний нөөц хараахан бэлэн болоогүй байгаа. Хэдийгээр 

эдгээр зүйлүүд нь одоогийн байдлаар зөрчлийн нэг хэсэг биш боловч нөхөн сэргээлтийн тодорхойгүй 

байдал, эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх баталгаатай болоход шаардагдах үндсэн үе шатууд нь Грубовын 

хөөндэйтэй ижил төстэй тул БОНХЗ-ийн зүгээс ОТ-д эдгээр төрөл зүйлийг нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд 
оруулахыг зөвлөж байна. Хүчин чармайлт гаргах, анхаарал шаардсан үндсэн үе шат бол үржүүлгийн 
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хангалттай нөөц бүрдүүлэх, тохиромжтой байршилд бие даан ургах чадвартай бүлгэмдэлд нас бие гүйцсэн 

ургамлыг бий болгох явдал юм.  

НУҮТ нь нутгийн ургамлын төрөл зүйлийг ОТ-н биологийн олон янз байдлын нөхөн сэргээлт, орон нутгийн 

тариалалтын схемд ашиглах олон тооны нутгийн ургамлын төрөл зүйлийг бий болгосон сайн менежменттэй, 

бүтээмжтэй системийн үүрэг гүйцэтгэсээр байна (5-7, 5-8-г үзэх). 2019 онд явуулсан уурхайн үйл 

ажиллагааны нөлөөлөлд өртсөн бусад ховор ургамлын талаар ОТ мэдээлэл өгсөн (Төв Азийн лавай, Хойрог 

харгана, Нангиад зээргэнэ, Хулан хойрго) 7075 хулан хойрго ургамлыг НУҮТ-д болон нөхөн сэргээлтийн 

талбайд шууд шилжүүлэн суулгасан ба амьдрах чадвар 47%, 64% тус тус байсан. 1249 нангиад зээргэнэ 

нөхөн сэргээлтийн талбайд шилжүүлэн суулгаснаас дөнгөж 25% нь амьд үлджээ. Нөхөн сэргээлтийн талбай 

дахь бусад төрөл зүйлийн тухайд амьдрах чадвар нь НУҮТ-ийн хяналттай нөхцөлөөс доогуур байгаа нь 

амжилттай ургахад нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлох талбайн судалгааг системтэйгээр хийх 
шаардлагыг харуулж байна. Грубовын хөөндэйд эерэг нөлөө үзүүлэхэд тулгарч буй олон асуудал бусад 

ховор ургамлын төрөл зүйлд бага хэмжээнд боловч тулгарч байна. Иймээс БОНХЗ төслийн үйл 

ажиллагаанаас үүдэн үлдэгдэл доройтолд өртөх магадлалтай, эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, цэвэр алдагдалгүй 

байх шаардлагатай ховор ургамлын нөхцөл байдлыг системтэйгээр хянан үзэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Үүний үр дүнг эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх таамаглалыг шинэчлэх, эдгээр төрөл зүйлийг нөхөн сэргээх 

төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах боломжтой.  

 

Зураг 5.3: НУҮТ-д ургамал ургуулж буй байдал 
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Зураг 5.4: НУҮТ-ийн суулгацыг Үндэсний мод тарих өдөр тэмдэглэхэд ашиглаж байна.  

 

5.8.2 БОЯБМТ-г БОЯБМҮХ-өөр дамжуулан хэрэгжүүлэх нь 

Биологийн олон янз байдлын мониторинг, үнэлгээний хөтөлбөр (БОЯБМҮХ) -ийг ОТ-н баримт бичгийн 

хяналтын үйл явцын дагуу 2 жил тутам үнэлж шинэчилдэг. 2018 онд БОЯБМҮХ-т зарим нэг өөрчлөлт  

хийгдсэн ба үүнд ОТ-н тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой олон тооны зөрчил (хурд хэтрүүлсэн, замгүй газраар 

жолоодсон, байрлуулсан) тогтоосон босго, ховор ургамлын төрөл зүйлийн хариу үйлдлийн явцын 

үзүүлэлтийг нэмсэн зэрэг өөрчлөлт багтсан. БОЯБМҮХ-ийн зарим үзүүлэлтүүдэд хөрвөх удирдлагын  

тодорхой босго үзүүлэлт (дор дурдсан) хуваарилагдаагүй байгаа нь хөрвөх удирдлагын хариу арга хэмжээг 

цаг хугацаанд нь хэрэгжүүлэх ОТ-н боломжийг хязгаарлаж болзошгүй юм. Улбар шар босго давсан нэг 

тохиолдол гарсан нь одоогоор шалтгаан, шийдэл нь тодорхойгүй байна. Энэ нь урт хугацаандаа ЦХХ-гүй 

байх/эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилтод хүрэхэд нөлөөлж болзошгүй юм.  

 

БОНЖ Т-д хяналт шинжилгээний үр дүнг тоймлон оруулж дэлгэрэнгүй мэдээллийг БОЯБҮХШ-ний тайланд 

оруулсан. БОЯБҮХШ-ний тайланд босго үзүүлэлт давсан ямар нэг тохиолдол бүртгэгдээгүй боловч тайлан 

2019 оны 10 сард гарсны дараа жороо тоодог цахилгааны шугам мөргөсөн 2 тохиолдол гарсан. Энэ 

шалтгаанаар улбар шар босго давсан тохиолдол 2019 онд нэг бүртгэгдсэн.  

Босго тогтоогоогүй үзүүлэлтүүдийн тоо багасаж байгаа хэдий ч БОЯБҮХШ-ний 2019 оны тайланд дараах  

үзүүлэлтүүдэд босго тогтоох дутуу байгааг БОНХЗ тэмдэглэж байна. Үүнд: 

✓ Хулан, хар сүүлт зээр - Хууль бус ан агнуурын батлагдсан тохиолдлын тоо (хууль дүрмийн хэрэгжилтийн 

багуудаас) (босго үзүүлэлтийн баганыг “Тодорхойлно (Тд)”гэж тэмдэглэсэн.  

✓ Хулан- Оюу толгойн тээврийн хэрэгслийн гаргасан зөрчлийн тоо (хурд хэтрүүлсэн,  замгүй газар 

байрлуулсан). Босго үзүүлэлт тогтоосон (> 0 тохиолдол улбар шар өнгийн босгыг үүсгэнэ) боловч 

БОЯБҮХШ-ний тайланд оруулаагүй гэсэн мэдээллийг БОНХЗ-д өгсөн. 2016 оноос хойш хурд хэтрүүлсэн 

зөрчлийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж, 2017-2019 оны хооронд ОТ-ийн ийм зөрчил 31-ээс 69 болж хоёр 

дахин нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн замгүй газраар жолоодсоны улмаас тоосжилт үүсэж байгаатай 

холбоотой иргэдийн гомдол нэмэгдэж байна. Иймд БОНХЗ -ийн зүгээс ОТ-д цаашид хурд хэтрүүлэх, 

замгүй газраар жолоодох асуудлыг шийдэх шийдэл олохыг зөвлөж байна. 

✓ Могойч загалай- Ханбогд сумын судалгааны талбай дахь идэвхтэй үүрний тоо Босго нь “тодорхойлно”  

төлөвтэй боловч энэ төрөл зүйлийн хувьд 2016 оны эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх таамаглалд цэвэр 

алдагдалгүй байх зорилтод хүрэхийн тулд идэвхтэй үүрний тоог 2013-2015 оны суурь үеэс хойш 

бууруулахгүй байх шаардлага тавьсан. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд идэвхтэй үүр бүртгэгдээгүй байгаа 
нь цэвэр алдагдалгүй байх зорилтод хүрэхэд эрсдэл учруулж байгааг БОНХЗ тэмдэглэж байна. ОТ-н 

баг хариу арга хэмжээ авч, хайлаас модонд байх идэвхтэй үүрийг хайж, шувуу үржихгүй байхад нөлөөлж  
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болзошгүй шалтгаануудын талаар шинжээчийн дүгнэлтийг авсан. Шувуудын үржил, үүрээ засахгүй 

байгаагийн шалтгаан нь цаг агаарын эрс тэс нөхцөл байдал (зун маш хуурай байсан) болон идэш хоол 

хомс болсонтой холбоотой байж болох юм. Түүнчлэн энэ жил ЗАХН Галбын говьд (ОТ-ээс урагш > 100 
км-т) шувууны судалгааг хийж гүйцэтгэсэн боловч энэ төрөл зүйлийн идэвхтэй үүрний байршлыг олж  

чадаагүй. Энэ нь уг төрөл зүйл үүр засах  байршлын бүс нутгаа өөрчилсөн байж болзошгүй гэсэн 

таамаглалд хүргэж байна. Хаалтын хяналт шинжилгээгээр ямар нэг засан сайжруулах арга хэмжээ авах 

шаардлагатай эсэхийг үргэлжлүүлэн тодорхойлох нь зүйтэй.  

✓ Ховор ургамал- Тогтоосон бэлчээрийн талбай дахь бодгалийн тоо Ховор ургамлын төрөл зүйлд 

тогтоосон босго байхгүй (холбогдох баганад “Тодорхойлно” гэж тэмдэглэх) Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх 

таамаглал нь” ОТ-той холбоотой бууралт байхгүй байх” зорилттой. Хяналт шинжилгээний үр дүн орон 

зайн янз бүрийн хамрах хүрээнд жил бүр өөр өөр мэдээлэл өгдөг тул жилүүдийг харьцуулж эерэг нөлөө 

ахиу үзүүлэх зорилттой нийцүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг. ОТ энэ үзүүлэлтэд зориулан мэдээлэл 

цуглуулахдаа Газар хөндөх журмыг хэрэгжүүлэхэд алдагдсан бодгалийн тоогоор хязгаарлаж болох  юм 

(доорх тайлбаруудыг үзнэ үү). Эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх таамаглалд мэдэгдэхүйц үлдэгдэл доройтол 

урьдчилан таамаглагдаагүй бусад төрөл зүйлсэд нөлөөлөл үзүүлэхээс Газар хөндөх журмаар 

дамжуулан зайлсхийнэ гэж заасан. Энэ үзүүлэлт, босгыг 2021 онд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх таамаглалыг 

шинэчилсний дараа хянан үзнэ. 

✓ Голын эргийн хайлаас мод- Булаг моддын ойролцоох гидрологийн урсгал Хяналт шинжилгээнд 

ашигласан үзүүлэлт/босго болон “Хяналтын талбайтай харьцуулахад ОТ-н нөлөөлж болзошгүй талбайд 
онцын өөрчлөлт гарахгүй” гэсэн эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт хоорондоо тохирохгүй байгааг БОНХЗ 

тэмдэглэж байна. Зөвхөн улбар шар, улаан босгод ашигладаг гидрологийн урсгалыг үзүүлэлт болгосон 

нөхцөлд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт (талбайд суурилсан) -ын үр дүнг баталгаажуулахад 

хүндрэлтэй юм. Үүнийг 2021 оны эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх таамаглалыг шинэчлэх үед шийдвэрлэх  

шаардлагатай бөгөөд ялангуяа оролцоонд тулгуурласан хяналт шинжилгээний явцад бүртгэгдсэн Ундай 

голын дагуу бүртгэгдээд байгаа 320 ширхэг үхсэн хайлаас модны асуудлыг авч үзэх шаардлагат ай. 

Үхсэн моддын байршлыг тогтоож, гидрологич, төрөл зүйлийн мэргэжилтэн, малчдын оролцоотойгоор 

голын эргийн хайлаас модонд цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлэх зорилтыг үнэлж, хорогдолд нөлөөлж буй 

шалтгааныг цогц байдлаар хянан үзэхийг БОНХЗ санал болгож байна.  

Экосистем, амьдрах орчны олон үзүүлэлтийн хувьд хяналт шинжилгээний босго байхгүй байгаа хэдий ч 

амьдрах орчны чанарыг үнэлэх аргачлал, ялангуяа бэлчээрийн амьдрах орчныг үнэлэх аргачлалыг 

боловсруулаад байна. Суурь мэдээллийг 2017 оноос хойш цуглуулж эхэлсэн. Дараах экосистемийн 

үзүүлэлтүүдийн хувьд хяналт шинжилгээний босго байхгүй хэвээр байна. Үүнд:  

✓ Заган ой- Заган ой тариалсан талбай Эерэг  нөлөө ахиу үзүүлэх зорилт, босго үзүүлэлт “Одоогоор 

хянагдаж байгаа” төлөвтэй байна. Эдгээр нь нөхөн сэргээлтийн амжилт, амьд үлдэх боломжийн 

залруулах коэффициентээр үлдэгдэл нөлөөллийг үлэмж хэмжээгээр дүйцүүлэн хамгаалахад тохирсон 
байх ёстой. БОНХЗ 2021 онд цэвэр эерэг нөлөөллийн таамаглалыг шинэчлэх ажлын хүрээнд энэ 

тохируулгыг хийнэ гэсэн хүлээлттэй байна. 

5.8.3 Цахилгаан дамжуулах шугамын нөлөөлөл   

2019 онд Азийн жороо тоодог (Chlamydotis mcqueenii) цахилгааны шугам мөргөж үхсэн  тохиолдол улбар 

шар босго үзүүлэлтээс давсан байна (БОЯБҮХШ-ний 2019 оны тайлан, 2019 оны зэрлэг амьтдын бүртгэл).  

Монгол ногтруу (Syrrhaptes paradoxus) үхсэн тохиолдлын тоо (n:104) 2019 оны зэрлэг амьтдын бүртгэлд 
бүргэгдсэн шувуу цахилгааны шугам мөргөж үхсэн нийт тохиолдлын ~68% орчим хувийг эзэлж байна. Энэ 

төрөл зүйлийг хорогдол энэ 2 төрөл зүйлд эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх, цэвэр алдагдалгүй байх зорилтуудад 

хүрэхэд эрсдэл учруулж байна.  

Шинэ цахилгаан дамжуулах шугамын үр дүнд шувуу үргээгч, цахилгааны шугамын тусгаарлагчийг 

цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд цохиулах эрсдэл бүхий шувууны ховор т өрөл зүйлд үзүүлэх шууд 

нөлөөлөл, дүйцүүлэн хамгааллын үлдэгдэл нөлөөллийг бууруулахад ашиглаж байна.  2018 оны баримт 

бичигт суурилсан аудит болон өмнө хийгдсэн хэд хэдэн аудитаар ОТ-н цахилгааны шугамд суурилуулсан 

шувуу үргээгчийн (ихэвчлэн хийсдэг хэлбэрийн ) алдагдал/доголдол (~40%)-ийн талаар хөндөж байсан ба 
спираль хэлбэрийн үргээгчийг ашигласан хэвээр, тэдгээр нь ч шугам мөргөснөөс үүдсэн хорогдлыг 

бууруулахад үр дүнтэй байна (Дамням нар, 2016 он)15. Цахилгааны шугамын тусгаарлалт маш үр дүнтэй 

******* 
15

  Б. Дашням, Ц. Пүрэвсүрэн, С. Амарсайхан, Д.Батаа, Б. Бүүвэйбаатар, Г. Датсон нар (2016).  Монголын говийн 
цахилгааны шугамын шувуу үргээгчийн ажиллагааны доголдол. Монг. Ж. Биол. Sci., 14(1 -2): 13 -20 
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байна. БОНЖ Т-д дурдсанаар тусгаарлалтын үр дүнд шувуу цахилгаанд цохиулах тохиолдол 90 хүртэлх 

хувиар буурсан байна  

2013 онд эхэлсэн мониторингоос хойш Азийн жороо тоодог цахилгааны шугам мөргөсөн тохиолдол аль ч 

жилд 4-өөс хэтрээгүй. Энэ нь хөрвөх удирдлагын босгоос доогуур юм.  Монгол ногтруу цахилгааны шугам 

мөргөсөн өмнөх тохиолдлуудыг БОЯБҮХШ-ний 2019 оны тайланд оруулаагүй боловч ОТ-н өмнө бүртгэснээр 

жилд 100 гаруй тоо толгой шугам мөргөж хорогдож байжээ. 

2019 оны Зэрлэг амьтдын бүртгэлд: 

✓ 6 Азийн жороо тоодог цахилгааны шугам мөргөсөн нь 2013 оноос хойш хөрвөх удирдлагын улбар шар 

босгыг давсан анхны тохиолдол болсон (аль ч жилд 4-өөс дээш тоо толгой цахилгааны шугам мөргөж  

хорогдох) аж. Энэ нь жилд 5-аас бага тоо толгой хорогдоно гэсэн эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилтоос  

мөн давсан байна. 

✓ 57 удаагийн тохиолдлоор 104 ногтруу цахилгааны шугам мөргөсний 69 нь 8-р сарын нүүдлийн үеэр 

тохиолдсон.   

Төслийн цахилгаан дамжуулан шугамыг хамгийн их мөргөж эрсдэж байгаа шувуу ногтруу юм. Монголын 

нөхцөлд энэ төрөл зүйлс хамгийн их эрсэддэг төрөл зүйл бөгөөд (Амартүвшин, Гомбобаатар)  Батбаяр  

нарын хийсэн үндэсний хэмжээний судалгааны үеэр (2020) үйл олноороо цахилгааны шугам мөргөсөн 

тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тухайлбал, Нямбаяр нарын дурдсанаар (2016) Өвөрхангай аймагт нэг 

удаагийн тохиолдлоор 2000 гаруй ногтруу шувуу цахилгааны шугам мөргөж осолджээ. Ногтрууны хувьд 

төслийн талбай чухал амьдрах орчны зэрэглэлд хамрагдахгүй боловч (ОУБХН) БОЯБМТ-ийн тэргүүлэх 
төрөл зүйлийн жагсаалтад багтсан (12-3-р хүснэгт) ба БОЯБМТ-ний дагуу цэвэр алдагдалгүй байх  

шаардлага бүхий төрөл зүйл юм (11-р хүснэгт). Энэ төрөл зүйлийн хяналт шинжилгээний шаардлагуудыг 

БОЯБҮАТХ-д жагсаасан ба (2-р хүснэгт) цэвэр алдагдалгүй байх зорилт, босго үзүүлэлтийг хараахан 

тодорхойлоогүй байна. 

Хонин тоодог нь БОЯБМХ/БОЯБҮАМТ-ний жагсаалтад орсон 2019 онд шугам мөргөсөн тохиолдол 

бүртгэгдсэн (n:3, цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх  зорилт, босгоос доогуур) өөр төрөл зүйлийн ганц шувуу юм.   

5.8.4 Газар хөндөлтийн хяналт, нөхөн сэргээлт 

ОТ компани 5 жилийн хугацааг хамарсан, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөтэй бөгөөд уг төлөвлөгөөнд нөхөн 

сэргээх талбайг тодорхойлж жил бүрийн 1-р улиралд шинэчилдэг. Одоогийн байдлаар уг төлөвлөгөөнд 220 

га талбай хамрагдаж байгаа ба үүнээс 698.37 гад нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай байна. Төлөвлөгөөнд 

шаардлагатай тохиолдолд дараа дараагийн засан сайжруулах үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгох  

үүднээс нөхөн сэргээхэд хамгийн төвөгтэй байршлуудыг эрэмбэлж өгдөг. ОТ компани 2019 онд төлөвлөсөн 

биологийн нөхөн сэргээлтийн зорилтуудаа хангаж чадсан. 

 5 жилээр төлөвлөх үйл явцын хүрээнд биологийн олон янз байдлын нөхөн сэргээлтийг нь хойшлуулснаар 

нь гүйцэтгэлийн шалгуурыг хангах цаашдын үр дүнд сөргөөр нөлөөлж болох эсвэл ховор ургамлын нөхөн 

сэргээлтийн туршилтад ашиглаж болох газруудыг тодорхойлохыг БОНХЗ зөвлөж байна. Түүнчлэн хөрсний 

муу бүтэц эсвэл өнгөн хөрсний дутагдлаас шалтгаалж ургамал ургах боломжтой болгоход усалгаа зайлшгүй 

шаардлагатай эсэхийг авч үзэж болно. Хөндөгдсөн газрын техникийн нөхөн сэргээлт болон биологийн нөхөн 

сэргээлт хийгдсэн нийт талбайн хооронд хэрэгжилтийн зөрүү гарсаар байгаа ба үүнийг авч үзэх нь зүйтэй. 

Техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайд удаан хугацаанд ургамал ургахгүй хэвээр байвал биологийн 

нөхөн сэргээлтийн үр дүнд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм. Гэхдээ зарим тохиолдолд өнгөн хөрсний үр 

эсвэл салхиар тархсан үрээр байгалийн нөхөн сэргээлт амжилттай хийгдэх боломжтой ба ийм тохиолдолд 
цаашдын байгалийн нөхөн сэргээлт хийх  хэрэгцээг бууруулах юмуу нөхөн сэргээлт хийх шаардлагагүй 

болдог.  

ОТ 2019 онд  Газар хөндөх зөвшөөрөл (ГХЗ) олгох шинэ цахим систем нэвтрүүлсэн. Энэхүү шинэ цахим 

системээр 68 газар хөндөх зөвшөөрөл олгох хүсэлт гаргаж, олон тооны зөвшөөрөл олгосон. ОТ ГХЗ -ийн 

хүсэлт биологийн олон янз байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг үргэлжлүүлэн хянаж байгаа бөгөөд холбогдох  

дүрэм журмууд нөлөөлөл бууруулах шатлалыг дагаж мөрдөх үр дүнтэй арга хэрэгсэл болж байна. ОТ нь 

овоолгод тогтмол шалгалт хийх замаар өнгөн хөрсний системтэй, хатуу чанга удирдлагын систем 

хэрэгжүүлдэг. Энэ нь нөхөн сэргээлтийн амжилтад нөлөөлөх чухал хүчин зүйл болдог.  Ургамал судлалын 
баг ховор болон нэн ховор 4 төрөл зүйлийн ургамлын 961 тоо толгойг БУҮЖ -д шилжүүлэн суулгажээ. 

Тэдгээрийн амьдрах чадвар 25-64 % тай байсан.  
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5.8.5 Бэлчээрийн нөхцөлийн сайжралыг суурь утгатай харьцуулан тодорхойлох 
нь  (Тогтвортой ноолуур төсөл)  

Экосистемийн амьдрах орчныг үнэлэх нь ярвигтай асуудал бөгөөд ургамлын дотоод нөхцөл байдлын нэг л 

үзүүлэлтийг боловсруулахад ямар ажил шаардагддаг болохыг БОНХЗ ойлгож байна. ЗАХН-ийн 2019 оны 

тайланд урт хугацааны чиг хандлагыг тодорхойлохын тулд тоон мэдээллийг урт хугацаанд (хамгийн багадаа 

10 жил) цуглуулах шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэсэн. Энэ нь ОТ-д цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлэх 
зорилтыг 10 жилийн хугацаанд биелүүлэхэд (2016 оны ЦЭН-ийн таамаглал/БОЯБМХ-нд тусгагдсаны дагуу) 

эрсдэл учруулахаас гадна төлөвлөсөн сайжрал ажиглагдаагүй тохиолдолд засан сайжруулах арга хэмжээ 

хэрэгжүүлэх хангалттай цаг хугацаагүй болно.   

2016 оны ЦЭН-ийн таамаглалд бэлчээрийн нөхцөлийн зорилтыг “бэлчээрийн амьдрах орчны үлдэгдэл 

доройтлыг нөхөх зорилгоор биомассыг 10 жилийн хугацаанд 10 %-иар нэмэгдүүлнэ” гэж тодорхойлсон (8,500 

QH). Энэ тооцооллыг ЗАХН-ийн Монгол дахь хөтөлбөрөөс “ОТ-н ноолуурын төслийн хувьд 15% -ийн эерэг 

нөлөө үзүүлнэ гэсэн нь бодитой таамаглал” гэж үзэж дэмжсэн (С. Ж амбал  2015). Тогтвортой ноолуур 

төслийн үр дүнд амьдрах орчныг сайжруулж байгаа үр дүнг үнэлэх боломжийг  ОТ-д олгох үүднээс 

Бэлчээрийн төлөв байдлыг үнэлэх хэмжигдэхүүнийг 2018 онд боловсруулсан.  

Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд энэ хэмжигдэхүүн, нөхцөл байдлын үнэлгээний аргачлалыг ЗАХХ -аас 

хэрэгжүүлж байна. 2019 оны Бэлчээрийн нөхцөл байдлын тайланд хур тунадасны  төлөв байдлын 

хэлбэлзлийн талаар хангалттай хэмжээний мэдээлэл авах, малын бэлчээрийн менежменттэй холбоотой 

өөрчлөлтийг тооцохын тулд тоон мэдээлэл цуглуулах мөчлөгийг 10 жил болгохыг санал болгосон. 

Өнөөдрийг хүртэл гурван жилийн хугацаанд цуглуулсан үр дүнгээс харахад малын тоо толгой бэлчээрийн 

төлөв байдалд таамагласнаас бага нөлөө үзүүлж, харин хур тунадас давамгайлах хүчин зүйл болж байх  

магадлалтай байна. Хэдийгээр эдгээр нь үл хамаарах хувьсагч биш ч үр дүн нь малын тоо толгой, 

бэлчээрийн төлөв байдлын хоорондын хамаарлыг харуулж байгаа юм.  

Энэхүү төслөөр дамжуулан биомассыг нэмэгдүүлэхэд 2 чухал эрсдэл бий. Эхнийх нь цаг агаарын нөхцөл 

байдал (юуны түрүүнд хур тунадас) малчдын менежментийг сайжруулах замаар хүрсэн амжилтыг үгүй 

болгох магадлалтай. Нөгөө нь төслийн үр дүнд ноолуурын зах зээл тэлж байгаагийн улмаас төсөлд 

оролцоогүй малчид ноолуурын ямааны тоогоо өсгөхөд хүргэж улмаар сумын хэмжээнд малын тоо толгой 

нэмэгдэж бэлчээрийн даац хэтрэх эрсдэл юм. Гэхдээ зөвхөн ТНТ-д оролцож буй малчдад нэмүү өртгөөр 

ноолуур борлуулах боломжийг олгох нь дээрх магадлалыг бууруулна. Түүнчлэн ОТ төслийн баг нь 

бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн малын тоо толгойн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор сумын түвшинд 
бэлчээрийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэхээр төрийн албан хаагчидтай хамтран 

ажиллаж байна. БОНХЗ-д ТНТ-ийн талбайн (Баян-Овоо, Номгон сум) бэлчээрийн даацын талаар тоон 

мэдээлэлгүй байна. 2019 оны ГХХНСМТ-нд дурдсанаар Ханбогд сумын ойролцоох малын тоо толгой 

2019/2020 оны өвөл бэлчээрийн даацаас 250%-иар хэтэрсэн (улбар шар босго давсан) ба хэрэв энэ нөхцөл 

байдал төслийн талбайд ижил бол энэ нь 2020 оны бэлчээрийн нөхцөл байдлын оноонд шууд бус нөлөө 

үзүүлж болох юм.  ОТ нь ТНТ-ийн үр дүнд урт хугацаанд нөлөөлж болзошгүй бүс нутгийн хүчин зүйлийн 

талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн тулд ТНТ-ийн талбайд, тэр дундаа Өмнөговийн нутагт илүү өргөн 

хүрээнд бэлчээрийн хяналт шинжилгээ хийж байна.  

5.8.6 Төмөр замын хашаа буулгах: 

2019 онд төмөр замын хашааны 2 хэсгийг амжилттай буулгасан. ОТ компани 1.5 км урт гурван өргөстэй 

төмөр торон хашаа буулгахаар төлөвлөсөн боловч төмөр замын компани/газрын зүгээс аюулгүй байдал, 

хамгаалалтын асуудлыг хөндсөн. ЗАХН, Дорноговь аймгийн засаг дарга, тус аймгийн байгаль  орчны газар, 

төмөр замын ажилтнуудын хооронд хийсэн уулзалтаар малчдыг төмөр замын задгай хэсэгт ойрхон буухаас 

урьдчилан сэргийлэх талаар тохиролцоонд хүрсэн. Энэ нь ОТ-н төмөр замын хашаа буулгах дүйцүүлэн 

хамгааллаар туруутан амьтдад эерэг нөлөө үзүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хангалттай хэмжээний 

хашаа буулгахад тулгарах бэрхшээлийг харуулж байна. ОТ өнөөдрийг хүртэл төмөр замын дагуух хашаа 

буулгах дүйцүүлэн хамгааллыг хэрэгжүүлэхээр холбогдох албан тушаалтнуудтай хичээл зүтгэл гарган 

хамтран ажиллаж байгааг сайшаалтай.   

500м, 700 м-ийн хоёр гарцыг хяналт шинжилгээний аргыг турших, зэрлэг туруутан амьтдын нүүдлийн нөлөө, 

эрсдэл бууруулах төрөл бүрийн аргыг туршихад ашиглаж байна ОТ компани төслийн ашиг тусыг оролцогч 

талуудыг хамруулсан арга хэмжээ, хэвлэл мэдээлэл, ТВ-ийн нэвтрүүлгээр дамжуулан сурталчлан таниулж 

байна.  Төслийн тухай 31 минутын баримтат киног 2020 оны 3-р сарын 11-нд орон даяар, 2020 оны 3-р сарын 

17-нд Дорноговь аймагт тус тус гаргасан. Төслийн тухай нийтлэлийг хандалт ихтэй мэдээ ний цахим хуудсанд 
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2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр нийтэлж (холбоосыг хавсаргав), мөн нийтлэлийг “Өглөөний сонин” -д гаргажээ 

(зургийг хавсаргав).  Уг сонин нэг өдөрт 3500 ширхэг зарагдсан.  

ОТ-н мэдээлснээр Ковид-19 цар тахлын улмаас биечлэн уулзах боломжгүй байсан тул ЗАХН, Байгаль орчны 

яам, төмөр замын компанийн удирдлагуудыг оролцуулсан цахим уулзалт хийх зохицуулалт хийсэн байна. 

ЗАХН-ийн зүгээс мягмар, пүрэв гараг бүр хамгаалалтай ажилтнуудтай холбоо тогтоож мэдээлэл авч байна.  

Гарцуудыг 85 байршилд байрлуулсан камер ашиглан бүрэн хянаж байна. Гарцаар өнгөрч буй зэрлэг 

амьтдын бичлэгийг хийх зорилгоор ОТ-оос камераар хангасан. Урьдчилсан үр дүнгээр цагаан зээр, хар сүүлт 

зээр, хулан зэрэг амьтад уг гарцыг ашиглаж байгааг баталгаажуулсан (5.5-р зураг)  

Урьдчилсан үр дүнд үндэслэн ОТ, ЗАХН энэ төслийн урт хугацааны стратеги/төлөвлөгөө боловсруулахаар 

ажиллаж байгаа ба энэ ажил үр дүнтэй байхаар харагдаж байна.  Энэ талаар БОНХЗ-ийн зүгээс одоогоор 

өгөх зөвлөмж байхгүй.   

 

Зураг 5.5: Төмөр замын хашаа буулгасны үр дүнд сүүлийн хэдэн арван жилд анх удаа тухайн 

газарт Хулан ажиглагдсан 

5.8.7 Хулгайн антай тэмцэх дүйцүүлэн хамгааллын төсөл 

Хулгайн антай тэмцэх төслийн 2019 оны тайланд дурдсанаар 2019 оны өвөл/хавар ганцхан удаа эргүүл 

хийжээ. Төлөвлөгдсөн эргүүл 2018 онд ч мөн хийгдээгүй байна. Олон байгууллагын хамтарсан баг (ОБХБ) , 

хулгайн антай тэмцэх хөдөлгөөнт эргүүлийн нэгж (ХАТХЭН) -ийн тогтвортой үйл ажиллагаа, тэдний хийх 

эргүүлд гэрээний асуудал нөлөөлж байна гэж БОНХЗ үзэж байна. Төлөвлөж, төсөвт тусгагдсан эргүүлийг 

хийж чадахгүй байгаа нь удаан хугацаанд үргэлжилсэн асуудал юм. 

2019 оны 5-р сард хийгдсэн аудитын тайланд 2018 онд хийсэн эргүүлийн тоо, эргүүл хийсэн талбай, эргүүл 

хийсэн өдрийн тоо 2017 онтой харьцуулахад буурсан байгааг тэмдэглэжээ. Тайлангаас харахад 

төлөвлөгөөнүүдийг биелүүлэх ёстой үүрэг гэж үзэхгүй байгаа, ОТ-д төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, 

төсвийн зардлыг хянах арга аргачлал байхгүй байгааг харуулж байна.  

Гүйцэтгэсэн эргүүл, хулгайн ангийн эсрэг үйл ажиллагааны үр дүнд цөөн тооны сэг зэм ажиглагдсан 

(Өмнөговийн тусгай хамгаалалттай газарт 2) Төлөвлөсөн ажлуудын ихэнхийг хэрэгжүүлээгүй. БОНЖ Т болон 

хулгайн антай тэмцэх төслийн тайланд: 

✓ ОБХБ\ХАТХЭН-ийн багууд 2018 онд хийгдээгүй эргүүлийн үлдэгдэл төсвөөр 2019 оны өвөл/хавар 

эргүүлийг үргэлжлүүлэн хийхээр тохиролцсон. 2019 оны 1-4-р саруудад зөвхөн нэг удаагийн эргүүл 

хийсэн байна.  
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✓ ОБХБ-ийн эргүүлийн ажлыг дэмжих зорилгоор төсөв нөөц хуваарилсан ба үүнд 2019 оны 9-р сараас 12-

р сарын хооронд сард нэг удаа авто замын шалган нэвтрүүлэх цэг байгуулах ажил багтсан. 11, 12 

саруудад төлөвлөсөн эргүүл хийгдээгүй. 

✓ ХАТХЭН-ийн багууд 2019 оны 9-р сараас 12-р сар хүртэл хугацаанд эргүүл хийхдээ төлөвлөсөн 

эргүүлийн 79% (24-ийн 18.9)-г гүйцэтгэж, төлөвлөсөн хугацааны 65%-ийг талбайд өнгөрүүлж (40 

хоногийн 26), төлөвлөсөн талбайн 51% (14400 км-ийн 7254) -г хамруулсан байна.   

✓ Говийн бага дархан газар 2019 оны 9-12-р сарын хооронд төлөвлөсөн 40 эргүүлийн 30-г (75%) 

гүйцэтгэсэн. 

✓ Эргүүлийн мэдээллийг цуглуулах, илгээхтэй холбоотой зарим асуудал мөн ажиглагдсан. Төсөл зарим 

эргүүлийн маршрут, ажиглалтын талаар бүртгэл хөтлөөгүй байсан. 

Засгийн газрын төлөвлөгөө/тэргүүлэх чиглэлд хяналт тавих боломжгүй, төрийн байгууллагын хүний нөөцийн 

байнгын халаа сэлгээ, байгууллагын чадавх зэргээс шалтгаалж энэ асуудлын шийдвэрлэхэд ОТ хүндрэл 

бэрхшээлтэй тулгарч байгааг БОНХЗ хүлээн зөвшөөрч байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр хүндрэл бэрхшээл 

эхнээсээ тодорхой байснаас гадна хулгайн антай тэмцэх үр дүнтэй арга хэмжээ нь ОТ-н туруутан амьтад 

болон аргалийн чухал амьдрах орчинд эерэг нөлөө үзүүлэх хүчин чармайлтын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг юм.   

ЗАХН 2019 оны 9-12-р сар хүртэл сар бүр чадавх бэхжүүлэх, мэдлэг сэргээх сургалт явуулж 23 хүн 

хамруулжээ. Энэ сургалтууд 2020 оны судалгаа авах үед мэдээлэл цуглуулах, илгээх ажлыг сайжруулахад 

хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. Гэвч асуудал хэвээр үргэлжилбэл нэмэлт дэмжлэг/үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлэх талаар авч үзэх нь зүйтэй. БОНХЗ дараагийн аудитаар хулгайн антай тэмцэх арга хэмжээний 

цар хүрээ, тогтвортой байдлын талаар хүлээгдэж буй нөлөөлөл, хяналт шинжилгээтэй холбогдуулан 

хэлэлцүүлэг явуулна. Энэ талаар цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлэх таамаглалыг шинэчлэх үеэр авч үзнэ.   

5.8.8 Цахилгаан дамжуулах шугамын дүйцүүлэн хамгаалал 

Цахилгаан дамжуулах шугамын нөлөөнөөс үүдсэн үлдэгдэл нөлөөллийг арилгах/дүйцүүлэн хамгаалахын 

тулд ОТ үндэсний цахилгаан шугам сүлжээний стандартыг боловсруулж, эмзэг, ховордсон төрөл зүйлийн 

цахилгааны шугам мөргөх, цахилгаанд цохиулах тохиолдлыг багасгахаар төлөвлөж байна. 15 кВ-ын 

цахилгааны шугамын хийц муу байснаас болж Монгол улсад өдгөө жил бүр хэдэн мянган идлэг шонхор 

цахилгаанд цохиулсаар байна. ОТ цахилгааны шугам мөргөх явдлыг бууруулах хямд өртөгтэй аргыг 

боловсруулж, улмаар тусгаарлалтын аргыг туршилт шалгалтыг хийсний дараа 2018 онд 400 орчим км шугам, 

2018 онд ойролцоогоор 200 км шугамд тусгаарлалт  хийсэн. Эдгээр аргууд маш үр дүнтэй байна.  

Төсөл одоогийн байдлаар “тогтвортой хэрэгжилтийн үе шат” руу орохоор төлөвлөж байна.  Т-н мэдээлж 

байгаагаар шугамын тусгаарлалтын хийц/дизайныг Монгол улсын цахилгаан дамжуулах шугамын зураг 

төслийн стандартад нэгтгэн оруулж байгаа юм байна.   Бага (6, 10 кВ) ба дунд (15 кВ) хүчдэлийн стандартын 

төслийг Монголын Эрчим хүчний Эдийн Засгийн Хүрээлэн (ЭХЭЗХ) боловсруулсан бөгөөд одоогоор Монгол 

Улсын Стандартчиллын агентлагт хянагдаж байгаа гэж ОТ мэдээлсэн. Бага, дунд, өндөр хүчдэлийн 

цахилгаан дамжуулах шугамуудын үндэсний стандартыг бий болгох ажлын явц, дүйцүүлэн хамгааллын гол 

төрөл зүйлийн алдагдал/ашгийн хамт 2021 оны эерэг нөлөөллийн таамаглалыг шинэчлэх боловсруулах үед 

болон түүний дараа хийгдэх БОНХЗ-ийн аудитын явцад эргэн хянах шаардлагатай.  
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Зураг 5.6: ОТ-н цахилгаан дамжуулах шугамын дүйцүүлэн хамгааллын төслийн явц, хугацаа 

(Анхаарах: Зурагт үзүүлсэн чиг хандлагын шугам нь зөвхөн хугацааг илэрхийлсэн)  

5.8.9 Экосистемийн үйлчилгээ 

Экосистемийн үйлчилгээний ажлын хэсэг (ЭҮСАХ) тогтмол уулзалт зохион байгуулах, биологийн олон янз 

байдал, нийгмийн асуудалд оролцоо шаардлагатай нөхцөлд амьжиргаа дэмжих зохицуулалт хийх замаар 

экосистемийн чухал үйлчилгээнд ОТ-н менежментийг бууруулах ажилд үргэлжлүүлэн хяналт тавьж байна. 

ЭҮСАХ-ийн засаглал, үйл ажиллагаа, төлөвлөлт Ковид-19-ийн хямралын үед хэвийн үргэлжилж, 2 долоо 

хоног тутмын уулзалт зохион байгуулж ЭҮХШҮТ-ний 2019 оны тайланг хугацаанд нь гаргаж өгсөн. 

Байгууллагын дотоод болон гадны оролцогч талуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллаж байна. 

ЭҮХШҮТ-ний тайланг 2019 онд шинэчлэн боловсруулсан. Экосистемийн үйлчилгээний үзүү лэлт, босгыг 

шинэчлэн өөрчилж, өөрчлөлтийг Өөрчлөлтийн мэдэгдлийн журмын дагуу баталгаажуулсан. Шинэчилсэн 

ЭҮХШҮТ-г хэрэгжүүлэх хугацаа олгох үүднээс Экосистемийн үйлчилгээний талаарх асуудлуудыг энэ 

удаагийн аудитаар дэлгэрэнгүй авч үзээгүй. 

Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны менежмент нь бэлчээрийн хяналт, малын бэлчээр, цэвэр усны 

тогтвортой хангамжийн үндэс юм. ОТБОМ-д оролцож буй малчидтай сайн харилцаа холбоо тогтооход ОТ-н 

хүчин чармайлт гарган ажиллаж байгаа нь сайшаалтай. Тухайлбал, ОТ 66 малчин,  орон нутгийн засаг 

захиргаа, Шинжлэх ухаан техникийн их сургуулийн профессоруудыг оролцуулан ОТБОМ-ийн 2019 оны үр 

дүнг танилцуулах уулзалт хийж, малчдад худгийг зүй зохистой ашиглах, усны чанар хэмжээг хадгалах  

талаарх зөвлөмжийг танилцуулсан.  

ОТ нь Чандмань-Эрдэнэ схемээр дамжуулан мал аж ахуй эрхлэхэд бэлчээрийн томоохон нэмэлт талбайг 

бий болгох усны хүртээмжийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлж байна. ЭҮСАХ-ээс мэдээлснээр 40,000 га 

бэлчээрийн талбайг малчид ашиглах боломжтой болж, 70-80 малчин өрх усны найдвартай хангамжийг бий 

болгож өгчээ. Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхдээ зэрлэг ан амьтдад үзүүлэх үр дагаврыг 

хэрхэн тооцож, харгалзан үзсэн нь одоогоор тодорхойгүй байгаа ба зэрлэг амьтдад зориулан 4 гүний худаг 

ухсан талаар дурдсан байна. Эдгээр асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэх хүсэлтийг дараагийн аудитаар 

гаргана. Усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь зэрлэг туруутан амьтдад ашигтай байж болох хэдий ч зарим 

газарт тэдний тайван байдлыг алдагдуулах/дүрвээх, бэлчээрийн даац хэтэрсэн нөхцөлд оруулах эрсдэлтэй 

юм.  

Энэ талаар БОНХЗ-ийн зүгээс одоогоор өгөх зөвлөмж байхгүй.  

14БҮХ ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН © 2012, ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК

COPYRIGHT © 2012 OYU TOLGOI , ALL RIGHTS RESERVED
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5.8.10 Зөвлөмж 

БОНХЗ дараах зөвлөмжийг өгч байна.  

5. ОТ Грубовын хөөндийг нөхөн сэргээх удирдлагын төлөвлөгөөг эцэслэн баталж, шинэ болон нөхөн 

сэргээсэн амьдрах орчинд бие даан ургахад тохиромжтой тоо толгойг бий болгох замаар цэвэр эерэг 

нөлөөлөл үзүүлэхэд шаардагдах арга хэмжээг нарийвчлан тодорхойлж,  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, 

үр дүнд хүрэх боломжит хугацааг завсрын үе шатуудын хамт тодорхойлох. Уг төлөвлөгөөг БОНХЗ, 

зээлдүүлэгчидтэй тохиролцсоны үндсэн дээр эцэслэн баталж, ОТ-н БОНМС-д оруулсан гэж үзвэл 

одоогийн зөрчлийг хаах боломжтой болно. 

6. ОТ нь Грубовын  хөөндэйн нөхөн сэргээлтийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулахтай зэрэгцэн, тус 

төлөвлөгөөний хүрээнд цэвэр эерэг нөлөөлөл үзүүлэх шаардлага бүхий ховор ургамлын бүх төрөл 

зүйлийн өнөөгийн байдалд системчилсэн үнэлгээ хийх. Энэ үнэлгээгээр Грубовын  хөөндэйн  

хамгааллын өнөөгийн төлөв байдлыг тогтоож, өнөөг хүртэл төслийн нөлөөллөөр хорогдсон тоо хэмжээ 

(цаашид хорогдоно гэж тооцоолж буй тоо хэмжээ)-г тодорхойлж, шилжүүлэн суулгасны дараах амьдрах 

чадвар, НУҮТ-д үржих соёолох, нахиалах чадамжийг үнэлэн, тариалалтад тохиромжтой газар, 

удирдлагын шаардлагыг тодорхойлж (тариалалтын дараах усалгаа гэх мэт), эцэст нь бие даан ургах 

популяцийг бий болгоно/дахин сэргээнэ. Үлдэгдэл нөлөөлөл, боломжит эерэг нөлөөллийг холбогдох тоо 

толгой болон/эсвэл тархалтын талбайн хувь хэмжээгээр тодорхойлно (улсын популяци гэх мэт). 
Үнэлгээний үр дүнгийн хариуд ОТ төрөл зүйл тус бүрийн зорилтот нөхөн сэргээлтийг хэзээ, хаана 

хийхийг нарийвчлан зааж өгөх ёстой. 

7. ОТ биологийн нөхөн сэргээлтийн аргыг сонгоход чиглэсэн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан 

баримтжуулж, техникийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбай тус бүрт нөхөн сэргээлтийн хугацааг төлөвлөн 

тогтоох. Ж ишээлбэл, байгалийн  сэргэн ургалтыг (идэвхгүй) ашиглахад шаардагдах эсвэл зорилтот 

төрөл зүйлийг бий болгохын тулд нутагшуулан ургуулах аргыг ашиглах (үр, тайралт, соёо, нахиа) 

нөхцөлийг тодорхойлох.  

8. ОТ хөрвөх удирдлагын хариу арга хэмжээний суурь болох бүх шаардлагатай босго үзүүлэлтийг 

үргэлжлүүлэн боловсруулах. ОЯБМҮХ- ийн хүрээнд боловсруулсан мэдээлэлд үндэслэн БОЯБМХ-ийн 

босго үзүүлэлтүүдийг боловсруулж 2 жил тутмын баримт бичгийн хяналтын хүрээнд шинэчлэх. 2020 онд 

БОЯБМХ-г шинэчлэх ажлын хүрээнд босго үзүүлэлтийг шинэчлэн боловсруулахаа ОТ баталгаажуулсан. 

Энэ нь суурь мэдээлэл байгаа нөхцөлд босго үзүүлэлтийг хянах боломжийг олгох чу хал ач 

холбогдолтой. Бусад тохиолдолд босго үзүүлэлтийг хасахад үндэслэл, үнэлгээний субьектив 

аргачлалыг гарган өгөх, тэдгээрийг боловсруулах хугацааг тодорхойлох шаардлагатай.  

9. Хэрэв дараагийн хяналтын судалгааны үеэр идэвхтэй үүр бүртгэгдээгүй тохиолдолд ОТ орон нутгийн 

мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр төслийн талбайд үүрээ зассан могойч загалай хорогдож байгаагийн 
шалтгааныг тодруулах нь зүйтэй. (өөрөөр хэлбэл гурван жил дараалан идэвхтэй үүр бүртгэгдэхгүй 

байх). Шаардлагатай бол мэргэжилтнүүдийн нэмэлт зөвлөгөө авах хүртэл могойч загалайд авах хөрвөх 

удирдлагын арга хэмжээг судлах хэрэгтэй. 

10. Голын эргийн хайлаас моддод эерэг нөлөө ахиу үзүүлэх зорилтыг хянан үзэж, оролцоонд тулгуурласан 

хяналт шинжилгээний хүрээнд бүртгэгдсэн үхсэн тохиолдлуудын (n:320 бодгаль) шалтгааныг цогц 

байдлаар шалган үзэх. Энэ судалгааг гидрологич, төрөл зүйлийн мэргэжилтэн, малчдын 

оролцоотойгоор гүйцэтгэнэ.  

11. Ногтруу шувуунд цэвэр алдагдалгүй байх зорилт, босгыг БОЯБМХ/БОЯБҮА МТ-нд нийцүүлэн 

боловсруулах.  

12. ОТ 2021 онд цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх зорилтыг шинэчлэхдээ бэлчээрийн нөхцөл байдлын тооцооллын 

таамаглал, хэмжигдэхүүнийг шинэ арга зүй, амьдрах орчны нөхцөл байдлын мэдээлэлтэй уялдуулахад 

анхаарах. Цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх цаашдын зорилт, босго үзүүлэлтийг бэлчээрийн нөхцөл байдлын 

хэмжигдэхүүнтэй шууд харьцуулах боломжтой байх ёстой. Одоогийн байдлаар цэвэр эерэг нөлөө 

үзүүлэх таамаглалд 10 жилийн хугацаанд биомассыг 10 %-иар нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан.   

13. ОТ ЗАХН-тэй хамтран бэлчээрийн нөхцөл байдлын босго үзүүлэлтийг боловсруулах хугацаа/хуваарийг 

(шаардлагатай бол завсрын үе шатуудын хамт) гаргах . 2019 оны бэлчээрийн төлөв байдлын тайланд 
‘хур тунадасны янз бүрийн төлөв байдлын мэдээллийг хангалттай авахын тулд 10 жилийн хугацаа 

шаардлагатай’ болохыг дурдсан хэдий ч БОНХЗ-ийн зүгээс дунд хугацааны босго үзүүлэлт, хөрвөх 

удирдлагын хариу арга хэмжээ боловсруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Эдгээр босго үзүүлэлт нь 

Тогтвортой ноолуур дүйцүүлэн хамгааллын төслийн явцыг цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх зорилттой 

харьцуулах хянахад чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.   
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14. Цэвэр эерэг нөлөө үзүүлэх 25 жилийн хугацаанд БОЯБҮА -ний зорилтод хүрэх дунд хугацааны 

зорилтуудыг тодорхойлох. Ялангуяа биологийн нөхөн сэргээлт гэх мэт жил бүрийн амжилтыг 

хуримтлуулж нийт үр дүнг удаан хугацаанд тооцдог удирдлагын үйл ажиллагаанд дээрх явцын 

зорилтуудыг тодорхойлох нь чухал.   

15. 2020 онд ОБХБ/ХАТХЭН/Говийн бага дархан газрын ажилтнуудыг үргэлжлүүлэн мэдлэг сэргээх 

сургалтад хамруулж ажилчдын шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг шийдвэрлэх, эргүүлийг тогтвортой хийх 

нэмэлт арга хэрэгсэл, эсвэл Ковид -19-ийн хязгаарлалтын үед хэрэгжүүлэх боломжтой эргүүлийн өөр 

арга хэлбэрийг тодорхойлох. Үүнд мөн мэдээлэл цуглуулах, тайлагнах аргуудын уялдаа холбоог 

сайжруулахад туслалцаа үзүүлэх ажил багтаж болно. 
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6 НИЙГЭМ 

Орон нутгийн харилцааны (ОНХ) баг нь ОТ-н орон нутгийн хөтөлбөрүүдийг удирдан зохион байгуулах  

зорилгоор бий болсон 6 Үйл Ажиллагааны Удирдлагын Төлөвлөгөөтэй. Үйл Ажиллагааны Удирдлагын бүх 

Төлөвлөгөөнүүдийг хоёр жил тутамд хянах  ба Төслийн бүтэц, журамд орсон томоохон өөрчлөлтийг тусгахын 

тулд байнга шинэчилж байна.  2019 оны 5-р сард хийгдсэн аудитаас хойш Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд 

аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөө (ОНИЭМАААБМТ), Оролцогч талуудтай 

хамтран ажиллах төлөвлөгөө (ОТХАТ), Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах удирдлагын төлөвлөгөө (БАСМТ)  

тус тус шинэчлэгдсэн. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) -г 2020 оны 11-р сард 

хянан үзнэ.   

Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын баг хөдөлмөрийн удирдлагын баримт бичгийг хариуцдаг бол 

Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагааны баг гэрээт байгууллагын менежмент, төлөвлөлтийг хариуцдаг. 

Гэрээт байгууллагын удирдлагын тогтолцоо, Хөдөлмөрийн удирдлагын төлөвлөгөөг хянан үзэх хугацаа 

болсон (2018 оны 1-р сард сүүлийн хувилбарыг баталсан).  

6.1 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, АЖЛЫН НӨХЦӨЛ 

ОТ-н Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд зааснаар уул уурхай, уул уурхайтай холбоотой гэрээт компаниудын 

ажилтнуудын 75-аас доошгүй хувь нь Монгол ажилтан (гэрээт компаниудын хувьд 75/25), барилгын 

ажилчдын 60-аас доошгүй хувь нь Монгол ажилтан (гэрээт компаниудын хувьд 60/40), Ашигт малтмалын 

тухай хуульд заасны дагуу Хөрөнгө оруулагчийн ажилчдын 90-ээс доошгүй хувь (ерэн хувь) нь Монгол 

ажилтан байх шаардлага тавьсан.  

Хөдөлмөрийн УТ16-г Боловсон хүчин, бүтэц зохион байгуулалтын газар хариуцдаг ба гэрээт гүйцэтгэгчид 

болон ОТ-н бүх үйл ажиллагаанд хамаардаг. Гэрээт компаниудын гүйцэтгэлийг Гэрээт байгууллагын 

удирдлагын тогтолцоонд авч үздэг17. Хөдөлмөрийн УТ-д дараах асуудлуудыг 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 ба ажилд авах ажилтнууд; цалингийн жишиг тогтоох; цомхотгол, ажлаас халах; орон сууцны 

стандартыг хангах. 

БОННҮ-ий амлалтуудтай холбоотой нийгмийн бусад олон асуудлыг хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар үүрэг 

хүлээсэн УИХ-ын гишүүдэд танилцуулсан ба үүнд: төслийн худалдан авалтын үндэсний, бүсийн, орон 

нутгийн зорилтууд (хүн амын шилжилт хөдөлгөөний УТ); гэрээт байгууллагын хүний нөөц/ ЭМААБО-ны 

стандартуудыг хангах шаардлагууд (Гэрээт байгууллагын удирдлагын тогтолцоо); болон бизнесийг дэмжих 

бусад олон төсөл хөтөлбөрүүд (ХДС-аар дамжуулан олгох Next Generation Fund тэтгэлгийн санхүүжилт, 

Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр) зэрэг багтсан. 

6.2 АЖИЛД АВАХ, АЖИЛЛАХ ХҮЧ 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн гол ГҮҮ-үүд биелэгдсэн хэвээр байна. БОНЖ Т-ний 2019 оны тайланд дурдсанаар 

2019 оны эцсийн байдлаар ОТ-д ОТ ХХК, гэрээт компаниудыг оролцуулан нийт 13,799 гадаад дотоодын 

ажилчид байна.  Энэ тоо 2018 оныхоос 2,782-оор буурсан үзүүлэлт юм. ОТ ХХК-ийн 3,114 ажилтны 2,903 нь 

(93.22%) нь Монгол ажилчид байгаа ба Хөрөнгө оруулалтын гэрээнд хамгийн багадаа 90% байлгах  

шаардлага тавьсан байдаг.  75/25 гэрээт компанийн 3,962 ажилтны 98.14% нь Монгол ажилчид байна (75% -

иас багагүй байх шаардлагатай). “60/40 гэрээт компанийн” 6,648 барилгын ажилтнуудын 90.67% Монгол 

(60%-с багагүй байх шаардлага тавьсан) ажилтнууд байна.  ОТ Монгол ажилтан ажиллуулах талаар эдгээр 

ГҮҮ-үүдийг тогтмол биелүүлж ирсэн. 

ОТ ХХК дахь оролцооны бусад үзүүлэлт өмнөх жилийнхтэй төстэй байгаа тухайлбал Өмнөговь аймгаас  

2,925 (22,69%) ажилтан, 920 (31,45%) эмэгтэй ажиллагсад байна.  Нийт ажиллах хүчний 2,410 (17,47%) нь 

эмэгтэй ажилчид байна.   

2- р босоо амын ажилд ажилтан авах үйл явц дууссан ба 400 орчим хүн ажилд авсан (эдгээрийн 90 гаруй 

хувь нь Монгол ажилчид). Эдгээр ажилтнуудыг авахад 2019 оны турш 40 гаруй үнэлгээний төв ажиллажээ.  

Хөдөлмөрийн УТ нь орон нутгийн иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх боломж олгох сургалт явуулах удирдлагын  

үндсэн хяналт болдог. Өмнөх аудитаас хойш ОТ-н мэргэжлийн сургалт үргэлжилж одоогийн байдлаар нэмж 

******* 
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ил болон далд уурхайн 200 мэргэжилтнийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулж (механик, цахилгааны 

3-р зэргийн сертификат олгох) ШУТИС-тай геотехникийн болон гүний уурхайн инженерүүдийн чадавхыг 

сайжруулах чиглэлээр санамж бичиг байгуулсан байна.  Санамж бичгийн зорилго нь олон улсад магадлан 
итгэмжлэгдсэн, салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн бакалавр, магистрын хөтөлбөр бүхий блокчлон олборлох  

сургалтын төвийг  Монгол улсад байгуулах явдал ба хэрэгжилт нь 2020 онд үргэлжилнэ.  

ОТ, аймгийн захиргаа, гэрээт компаниудын төлөөллөөс бүрдсэн Өмнөговийн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын 

хэсгийн ажлын үр дүнд Өмнөговь аймгийн хэмжээнд ажил эрхлэлт нэмэгдэж байна. Ажлын хэсгийн 2019 -

2023 оны стратеги нь орон нутгийн хүний нөөцийн чадавхыг бий болгох, түншлэлийн харилцаа холбоог 

бэхжүүлэх, Өмнөговийн ажилчдыг тогтвортой ажиллуулахад чиглэгдсэн. 2019 оны тайланд орон нутгийн 

ажилгүй иргэдийн анхан шатны ур чадвар, чадамжийг сайжруулах ажилд бэлтгэх, дадлагажуулах сургалтад 

хамруулсан, Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт ур чадварын мэдээллийн баазыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлж 
байгаа талаар дурдсан байна. Уг мэдээллийн баазыг 2017 оноос хойш ашиглаж байгаа ба 1,894 хүн 

бүртгүүлсэн байгаагаас 219 нь гэрээт компаниудад ажилд орсон байна. 

Өмнөговийн хөдөлмөр эрхлэлтийн ажлын хэсэг өөр ажлын байранд шилжүүлэ н ажиллуулах туршлагыг 

хэрэгжүүлсэн талаар мөн тайландаа дурджээ. 2019 онд Өмнөговь аймгийн ажилтнуудаас 45 -г гэрээт 

компани хооронд шилжүүлэн ажиллуулсан бол 12-г гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төслөөс ОТ ХХК -д, 

34-г Даян гэрээт компаниас ОТ ХХК руу (нийт 91) шилжүүлсэн байна.   Хамгийн сүүлд ORICA, Даян, GCR 

компаниуд удахгүй гэрээ дуусах ажилтнуудын бүртгэл мэдээлэлд үндэслэн тэдгээр ажилтнуудын ур чадварт 

нийцүүлэн шилжүүлэн ажиллуулжээ. Ажлын хэсэг болон ОТ нь ХӨГ -ний шаардлагын дагуу Өмнөговь 
аймгийн иргэдийг ажлын байраар хангах асуудлыг хөнгөвчилж буй энэ үйл ажиллагааг БОНХЗ -ийн зүгээс 

сайшаан дэмжиж байна. 

6.3 АЖИЛЧДЫН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖМЕНТ 

Хөдөлмөрийн УТ нь цалин хөлс, шагнал урамшуулал зэрэг хүний нөөцийн бодлого, журмын удирдлагын гол 

хяналтыг багтаадаг.  Ажилтнуудыг сайшаан урамшуулах туршлагыг улам сайжруулах, ОТ Бидний Бахархал 

амжилт сайшаах хөтөлбөрийг өргөжүүлэх зорилготой Урамшууллын цогт стратегийг 2020 онд 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, шинэчлэн боловсруулж 2019 оны 1 сарын 1-нээс хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

Хөдөлмөрийн нөхцөл, хувийн аюулгүй байдлыг сайжруулах Safehouse (Аюулгүй орчин) төслийг 18 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна.  ОТ Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх удирдамжийг 2020 оны 2 -р сард 

баталсан ба уг удирдамжид гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлтэй ажилтнуудад үзүүлэх дэмжлэг 

туслалцааг нарийвчлан тодорхойлсон.  Уг удирдамжийг гадны мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр 

боловсруулсан. Удирдамжид: цалинтай чөлөө19, яаралтай санхүүгийн тусламж, ажлын уян хатан 

зохицуулалт, хохирогчийн ажлын байрыг хадгалах20, ажлын байран дахь хүчирхийллийг хориглох зэрэг 

асуудлууд тусгагдсан.  Түүнчлэн хохирогч, удирдах ажилтан, хамтран ажиллагсдад өгөх заавар, Ажилтанд 

дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрт хэрхэн хандах, уурхайн талбайд хохирогч болон хүчирхийлэл үйлдэгчид үзүүлэх 

сэтгэл зүйн үйлчилгээ өгөх зэрэг зааварчилгааг мөн багтаасан.  Удирдамжийг Монгол, Англи хэл дээр  

боловсруулжээ. Удирдамжийг ажилтнуудад түгээн таниулах компанит ажлыг Цагдаагийн ерөнхий газар, 

Өмнөговь аймгийн удирдлагатай хамтран эхлүүлж хэвлэмэл, видео материал, зурагт хуудас тараах, сургалт 

зохион байгуулах зэргээр дэмжин ажиллаж байна. Үүнд ОТ-н удирдах ажилтнуудад гэр бүлийн хүчирхийлэлд 

өртөж болзошгүй хамтран ажиллагчаа танин мэдэж дэмжлэг үзүүлэхэд туслах удирдамжийг багтсан.  Энэ 

чухал ажлыг үргэлжлүүлж, удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд гадны энэ чиглэлээр ажилладаг байгууллагаас  

дэмжлэг аван ажиллаж байгаа нь сайшаалтай. Энэхүү удирдамж нь илүү өргөн хүрээний хөтөлбөрийн нэг 

хэсэг болж гомдол барагдуулан механизм, ёс зүйн дүрэм, хэрэгжилтийн хяналтад мөн гэр бүлийн 

хүчирхийллийн асуудлыг тусгаж гэрээт компаниудаар гэр бүлийн хүчирхийллийн удирдамжийг батлуулан 

ажиллана гэж БОНХЗ найдаж байна. ОТ Ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтын эсрэг бодлогыг 
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  Кэмпэд бэлгийн дарамтын тодорхой тохиолдол гарсны дараа ОТ “Аюулгүй орчин” төслийг санаачилсан.  Энэ талаар 
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ажиллагаагаа кемпийн дүрэм зөрчсөн, согтууруулах ундаа хэрэглэсэнтэй холбоотой уурхайн талбайн аюулгүй 
байдлын зөрчлүүдэд хариу арга хэмжээ авахыг урьдал болгосон.  Дараагийн БОНХЗ-ийн тайланд Safehouse төслийн 

хүрээнд ОТ уурхайн талбайн аюулгүй байдал, хамгааллыг сайжруулсан талаар баримт дурдсан ба уг төсөлд энд 
дурдсанчлан гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар баримтлах бодлого, энэ эрсдэлийг арилгах механизмыг сайжруулах 

ажлууд багтсан.   

19
  Жишээлбэл, хууль эрх зүйн туслалцаа авах, шүүх хуралдаанд оролцох, зөвлөгөө авах, аюулгүй байдлын зохицуулалт 

хийх. Энэ чөлөө хүчирхийлэл үйлдэгчид хамаарахгүй. 

20
  Ажилтан нь Монгол улсын "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай" хуульд тодорхойлсон ‘хамгаалалтад байгаа’ 

нөхцөлд, ийм тохиолдолд ажилтан нотлох баримт гаргаж өгөхийг цагдаагийн байгууллагаас шаарддаг.  



“ОЮУ ТОЛГОЙ” уурхайн төсөл 

БОНХЗ-ийн баримт бичигт суурилсан аудитын тайлан – 2020 оны 5-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар. P0014282-2-H1 Хувилбар.3 -2020 Хуудас 52 

 

боловсруулж байгаагаас гадна 2020 онд бэлгийн хүчирхийллийн тохиолдол гараагүй гэж мэдэгдсэн. Энэ 

талаар дараагийн аудитаар судалж үзнэ.  

2019 оны 5-р сард ОТ болон Үйлдвэрчний эвлэл хэвийн бус ажлын нөхцөлийн талаар тохиролцоонд хүрсэн.  

Үүний дараа Монгол улсын хуульд заасан шаардлагын дагуу ажлын хэвийн бус нөхцөлөөс хэвийн нөхцөл 

болгон өөрчилж улмаар цалин хөлсөнд өөрчлөлт оруулсан асуудалд үнэлгээ хийгдсэн. Ж урмыг 

тайлбарлахтай холбоотой талуудын байр суурь өөр байгаа хэдий ч ОТ ХХК болон Үйлдвэрчний эвлэл хоёр 

тал холбогдох журмын заалтуудыг хэрхэн тайлбарлах талаар тохиролцоонд хүрэх хүртэл хохирсон 

ажилтнуудад зориулан түр зуурын шийдэл хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон.  Энэ талаар дараагийн аудитаар  

судална. 

Ажилчдын гаргасан санал гомдолд хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.  2019 онд нийт 397 

хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой 397 асуудал хөндөгдсөн бөгөөд үүнд: аюулгүй ажиллагааны зөрчил, 

хөдөлмөрийн гэрээ, бодлого журамтай холбоотой зөрчил, хүний нөөцийн зөвлөгөө өгсөн, сахилгын шийтгэл 

ногдуулсан асуудлууд оржээ. 397 асуудлын 50 нь ажилчдаас ирүүлсэн санал гомдол, хүсэлт байсан байна.  

ГҮҮ-д ажилчдын гомдлыг судалж, хариу үзүүлэх хугацааг 30 хоног байхаар тогтоосон. 2019 онд гомдолд 

хариу өгч хаах дундаж хугацаа 19 хоног байсан.   

6.4 АЖИЛЧДЫН СУУЦ 

2019 онд ажилчдын сууцанд аудит хийж Манлай болон Цахилгааны кемпийг хаасантай хамт гэр сууцны 500 

гаруй хэсгийг буулгасан. Энэ удаагийн аудитаар ямар нэг асуудал гараагүй. Ажилчдын сууцыг дараагийн 

аудитын үеэр сумын захиргаанаас боловсруулж буй Ханбогд сумын мастер төлөвлөгөөний хүрээнд авч үзнэ.  

6.5 НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ, НӨХӨН ОЛГОВОР ӨГӨХ, АМЬЖИРГАА 
САЙЖРУУЛАХ 

Нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговор, амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн стратеги, удирдлагын төлөвлөгөө, 

зохицуулалтын механизмыг ОТ-н дотоод нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (НШҮАТ) , 

Хамтын ажиллагааны гэрээ (ХАГ) ба Хөгжлийг дэмжих сан (ХДС) -ын хүрээнд боловсруулсан. НШҮАТ-нд 

2018 онд хянаж үзэхдээ мөн тус онд хөндлөнгийн шинжээчдийн гүйцэтгэсэн Үр дүнгийн үнэлгээний үйл 

ажиллагааг нэгтгэн оруулах арга хэмжээ багтсан. Хамтын Ажиллагааны Гэрээ (ХАГ) нь Хөгжлийг Дэмжих 

Сан (ХДС)-гаар дамжуулан тогтвортой амьжиргааг дэмжих чиглэлээр хувь нэмэр оруулсан хэвээр байна.  

Хамтын ажиллагааны гэрээ бол ОТ ба түншлэгч сумдын хоорондын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

механизм юм21. Ханбогд сумын удирдлага, Ханбогд сумын малчдын хооронд байгуулсан Гурван талт зөвлөл 

(ГТЗ) нь Хамтын ажиллагааны гэрээний Харилцаа холбооны хорооны дор ажлын хэсгийн үүрэг гүйцэтгэдэг 

ба бэлчээрийн менежмент, малчдын амьжиргааг сайжруулахтай холбоотой үүрэг амлалтыг хариуцан 

ажилладаг. Харилцааны Хороо (ХХ) 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 

бизнесийг хөгжүүлэх, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр тогтвортой хөгжлийг бий болгоход чиглэлээр 

хамтран ажиллаж Бэлчээр, амьжиргаа сайжруулах удирдлагын төлөвлөгөөний (БАСМТ) дагуу хэрэгжиж буй 

мал аж ахуй, малчдын хоршооллыг хөгжүүлэх болон түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж  

байна.  

Ханбогд сумын малчдын амьжиргааг сайжруулах үйл ажиллагаа нь нэмэлт тусламж шаардлагатай байгаа 

хүмүүст өрхийн түвшний стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар тусламж дэмжлэг хамгийн их 

шаардлагатай байгаа иргэдэд нэн тэргүүнд анхаарал хандуулахад чиглэж байна. Нүүлгэн шилжүүлсэн 

малчдын эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулсан хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна.   

6.5.1 Эдийн засгийн шилжилт хөдөлгөөнд өртсөн малчид 

Амьжиргааг сэргээсэн өрхийн тооны ГҮҮ-г 2018 онд хийгдсэн Үр дүнгийн үнэлгээгээр судлан үзэж нүүлгэн 

шилжүүлэгдсэн бүх өрхийн орлогын түвшнийг сэргээн сайжруулсан эсвэл Өрхийн амьжиргааг сайжруулах 

төлөвлөгөөнд (ӨАСТ) хамруулсан болохыг тогтоосон. Тодруулбал, 2011 оны нөхөн олговрын гэрээг 

хэрэгжүүлсний үр дүнд 73 өрхийн амьжиргааг сэргээсэн бөгөөд 11 өрхөд ӨАСТ-өөр дамжуулан амьжиргаа 

сэргээх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Таван малчин өрхөд ус хүргэдэг байсныг гүний худаг 

ашиглах боломжтой болгосон (доорх мэдээллийг харах)  
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2019 оны 1-р улирлын Үр дүнгийн үнэлгээгээр тогтоосон 11 өрхөд ӨАСТ боловсруулан гарын үсэг зурж 

баталгаажуулсан бөгөөд Хөгжлийн Шийдэл ТББ 2019 оны турш эдгээр өрх бүртэй  ӨАСТ-г боловсруулан 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ байгуулж ажилласан. НШҮАТ-ний үр дүнгийн үнэлгээг үргэлжлүүлж, 
6.1-р зурагт үзүүлсэнчлэн 11 өрхтэй ӨАСТ-ний дагуу ажиллаж байна.  2020 оны 1-р сард хагас жилийн 

мониторинг хийж, амьжиргааг дэмжих төслүүдийг айл өрхүүдэд хүртээмжтэй хэвээр үргэлжлүүлж, хувь хүний 

хөгжил, гэр бүлийн харилцааны талаарх сургалтыг 2020 оны 2-р сараас эхлүүлжээ. Энэ сургалт нь дээр 

дурдсан 11 өрхөд зориулагдсан бөгөөд Ханбогд сумын Залуучуудын хөгжлийн төв, мэргэжлийн сэтгэл 

зүйчтэй хамтран зохион байгуулсан тус сургалтад 9 өрх хамрагджээ. Сургалтын агуулгад: (1) гэр бүлийн 

харилцаа; (2)өсвөр насныхантай харилцах харилцаа; (3) гэр бүлийн санхүүгийн төлөвлөлт гэсэн сэдвүүдийг 

багтааж ӨАСТ-нд хамрагдсан гэр бүлүүдийн нууцлалыг хадгалах зорилгоор гэр бүлийн нэгжийн түвшинд 

явуулсан.   

 

Зураг 6.1: НШҮАТ, Үр дүнгийн үнэлгээний хяналт (Эх сурвалж: ОТ, 2020 оны 5-р сар) 

Үр дүнгийн үнэлгээнд дурдсанчлан гүний худаг барьсантай холбогдуулан 5 өрхийн зөөврийн ус хүргэлтийг 

зогсоосон байна. Үр дүнгийн үнэлгээний дараа зөөврийн ус хэрэглэж буй айлуудад 6 дахь гүний худаг 

ашиглах боломжтой, шаардлагатай гэж үзсэн байна. 6 дахь малчин өрх нь 2004 онд нүүлгэн шилжүүлсэн 

айлуудын нэг юм. Энэ өрх шинэ худгийг ашиглах боломжгүйгээс гадна ОТ-н таван толгойн нүүрсний зам, ОТ 

уурхайн талбайн хоорондох шороон замаас үүдэж усанд хүрэхэд бэрхшээлтэй болсноос ОТ-н зөөврийн ус 

хүргэлтийг авах болсон аж. Иймээс ГТЗ хэлэлцээд дээрх зургаан өрхөд ус зөөвөрлөхийн оронд байнгын усан 

хангамжтай болгохоор тохиролцсон. 

НШҮАТ-ний шилжилтийн стратегийн хүрээнд ӨАСТ-нд хамрагддаг өрхүүдэд зориулсан Тогтвортой 

амьжиргааг дэмжих төслүүд (ТАДТ)-ийг 5 дахь хөтөлбөр болгон өргөжүүлж үхрийн  ферм, оёдол, хүнсний 

ногоо тариалах, тахиа/өндөг, хонины аж ахуйн хоршоо байгуулсан.  Эдгээр бизнес Хөгжлийн шийдэл ТББ -

ын удирдлага дор ерөнхийдөө амжилттай явагдаж тодорхой үр дүнд хүрч  байна (тугал, хурга, тахианы 

ялгадсаар борлуулах бүтээгдэхүүн хийх боломжтой). Оёдлын бизнес олонд танигдаж бизнес эрхлэгчдийн 

шагналыг хүртэж хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хүртээж байгаа амжилтыг энд онцлон тэмдэглэх нь 

зүйтэй. Хүнсний ногоо тариалах бизнес бусад хөтөлбөрүүдтэй харьцуулахад удаан боловч урагшилж байна.   

НШҮАТ-ний Хэрэгжилтийн аудитын хамрах хүрээг 2020 онд тодорхойлох ба БОНХЗ энэ ажилд дэмжлэг 

үзүүлэх боломжтой юм. 

6.5.2 Бэлчээр, амьжиргааг сайжруулах 

БАСМТ-ний 2019 оны ГҮҮ-ийн хувьд зөрчил бүртгэгдээгүй.  2019 онд Даланзадгадын махны үйлдвэр зэрэг 

тогтвортой мал аж ахуй эрхлэх найман хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн ба өвөлжөөг ариутган халдваргүйжүүлэх 

хөтөлбөр үргэлжилж байна. Бэлчээрийн бизнесийг хөгжүүлэх зорилт дээр 6.3.2.1-т дурдсан таван ТАДТ-г 

хэрэгжилтээр үргэлжилж байна.  

БАСМТ-ний 2020 оны тэргүүлэх чиглэлд Ханбогд суманд ХДС-ийн санхүүжилтээр малын тэжээлийн сан, 

агуулахын барилга барих, Орон нутгийн хөдөө аж ахуйг дэмжих стратегийг (ОНХААДС) дэмжих аж лууд 

багтсан.  АНХААДС-ид Ханбогд сум болон Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамардаг ба 2019-2023 оны 
Хүнсний чадавхыг дээшлүүлэх стратегийг дэмжих зорилготой. Уг стратегийг малчдын тогтвортой хүнсний 

үйлдвэрлэлийн бизнес (жишээ нь Ангус үхэр, хүнсний ногоо тариалах төслүүд), нэмүү өртгийн сүлжээ ( 

махны үйлдвэр, цагаан идээний үйлдвэрлэл), зах зээлийн хөгжлийг дэмжих (малчдын хоршоо ба зах зээл) 

зорилгоор боловсруулсан.   



“ОЮУ ТОЛГОЙ” уурхайн төсөл 

БОНХЗ-ийн баримт бичигт суурилсан аудитын тайлан – 2020 оны 5-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар. P0014282-2-H1 Хувилбар.3 -2020 Хуудас 54 

 

АНХААДС-ийн зах зээлийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Ханбогд сумын малчдад зориулан төслийн 

мэдээлэл авах, хяналт шинжилгээнд оролцох, менежмент, шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох эрхээ 

хэрэгжүүлэхэд нь зориулж ухаалаг гар утсанд ашиглах “Малчин” эппликейшнийг хөгжүүлж байна. Энэхүү  
Эппликейшн нь сургалтын цахим талбар болохоос гадна бүлгийн гишүүд санал өгөх,  биечлэн уулзах 

уулзалтад ирц хүрэхгүй байх зэрэг зарим асуудлыг шийдвэрлэх зорилготой.  Малчин өрхүүд (2019 оны 

тооллогоор Ханбогд суманд 389 өрх байна) ОТ-н гол оролцогч талуудын нэг боловч цаг хугацаа, орон зайн 

хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалж хүрч ажиллахад хүндрэлтэй байх нь бий22.  ОТ энэ санал санаачилгыг  

гарган ажиллаж байгаа нь сайшаалтай хэдий ч хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах шаардлага ү үсгэж болох  

урьдчилан тооцоогүй эерэг, сөрөг үр дагаврын товч хяналт/мониторинг хийхийг санал болгож байна 

(жишээлбэл, алсын зайн цахим харилцаанд дасан зохицох).   

6.5.3 Эмзэг бүлгийн иргэд 

Эмзэг бүлгийн өрхийн жагсаалтыг жил бүр Ханбогд сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх Амьжиргааг дэмжих хорооноос  

гаргадаг ба уг бүлгийн иргэдийг дэмжих үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг түншлэгч байгууллагуудтай 

хамтран Ханбогд сумын Засаг даргаар батлуулахаар боловсруулаад байна. 2019 онд эмзэг бүлгийн 20 өрх 

тодорхойлогдсон бөгөөд тэдгээр нь ОТ-н НШҮАТ-нд хамрагдаагүй өрхүүд байна. 2020 онд эмзэг бүлгийн 30 

өрх Ханбогд суманд бүртгэгдсэний нэг нь ОТ-н НШҮАТ-нд хамрагдсан байна.   

ОНХНХ-ны багийн мэдээлснээр сумын эмзэг бүлгийн өрхүүдэд 2019 онд дараах дэмжлэгийг ОТ үзүүлжээ. 

Үүнд: бүх өрхийн гишүүдийг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан, ОТ-н гэрээт компаниудад байнгын ажлын 

байртай холбоход дэмжлэг үзүүлсэн (9 өрх), гагнуурын сургалтад хамруулсан (1 өрх), газар өмчлөх 

нэхэмжлэх гаргахад туслалцаа үзүүлсэн (4 өрх).   

6.6 ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ 

Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний (ОТХАТ)23 дагуу ОНХ-ны багийн хариуцсан үүрэг бол 

Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс засгийн газар болон бусад үндэсний түвшний оролцогч 

талуудын хамтын ажиллагаа, түүний дотор БНХАУ-ын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны Урдын 

төлөөлөгчийн газрын хамтын ажиллагааг хариуцаж байна. ОТХАТ-ний хүрээнд ОТ-н үйл ажиллагааны бүхий 

л үе шатанд байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг амжилттай удирдан зохион байгуулах чиглэлээр орон 

нутгийн иргэд болон бусад гол оролцогч талуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллахыг эрмэлздэг бөгөөд ОТ 

болон гэрээт компаниудын  бүхий л үйл ажиллагаанд хамаарна. Олон талт чиг үүрэг бүхий ҮАМТ-ний хувьд 

ОТХАТ бусад бүх ҮАМТ-тэй харилцан уялдаа холбоотой. ОНХ-ны багийн орон нутгийн харилцааны 

ажилтнууд ОТ сайт, Ханбогд, Даланзадгад, Улаанбаатараас ажиллаж байна. ОТ ХХК ОНХ-ний үнэлгээгээр 

дамжуулан орон нутгийн иргэдийн хамтын ажиллагааны талаар санал сэтгэгдэлд (эерэг/төвийг сахисан 

/сөрөг) дотоод хяналт тавьсаар ирсэн.  Ханбогд сумын Олон нийтийн харилцааны төв (ОНХТ)-ийг орон 

нутгийн иргэд удирдаж олон жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж байна. 

6.6.1 Орон нутгийн иргэдийн оролцоо 

ОНХ-ны баг 2019 оны 10 сараас 2020 оны 4-р сар хүртэлх хугацаанд 101 олон нийтийг хамарсан үйл 

ажиллагаа зохион байгуулсны (3,844 хүнд хүрсэн) 10% нь хамтрагч байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран 

зохион байгуулсан арга хэмжээ байв.  Мөн хугацаанд нийт ирж мэдээлэл авсан 2,172 хүний 671 нь (30 %) 

салбар оффисуудаас нөхөн төлбөртэй холбоотой мэдээлэл авсан байна.  

ОТ олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны чанар, төрөл, тоог үргэлжлүүлэн хянаж үнэлгээ өгч байна.  2019 

онтой харьцуулахад санал гомдол, хүсэлт ирүүлсэн, хариу өгсөн тоонууд тус тус нэмэгдсэн байна (6.3 a 

зураг). 308 гол оролцогч талуудын дөрөвний нягт нямбай удирдан зохицуулж байна. Өмнөх жилтэй 

харьцуулахад сөрөг санал сэтгэгдэл бага зэрэг нэмэгдсэн ч ерөнхийдөө хандлага маш эерэг хэвээр байна. 

(6.2 -р зураг) 
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  Тухайлбал нийт малчин өрхийн 40 хүртэлх хувь нь ганц гишүүнтэй өрх тул оролцогч талуудын уулзалтад биечлэн 
оролцохын тулд малаа хараа хяналтгүй орхих ёстой болдог талаар ОТ мэдээлсэн. 
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Зураг 6.2: (a) Санал гомдол, хүсэлт, хариу (2018-19, 2019-20) болон (b) хандлагын өөрчлөлт 

(2018-20) (Эх сурвалж: OT, 2020 оны 5 сар) 

Хөтөлбөрийн онцлог хэрэгцээ, ОТХАТ-нд нийцүүлэн оролцоог хангах тодорхой үйл ажиллагааг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, Ханбогд сумын 389 малчин өрхөд хүрч, малчдын зах зээл, мал 

нядалгааны төслийн талаар мэдээлэл өгөн (ОТХАТ-11), Ханбогд сумын 4 багийн бүр уулзалтуудыг ОТ ГТЗ-

ийн оролцоотойгоор хийжээ (ОТХАТ-8).  2019 оны 12-р сард 2 -р босоо амын нээлтийн арга хэмжээнд орон 

нутгийн иргэд оролцсоноос гадна Залуу малчдын чуулганд 120 малчин оролцсон байна.  Тус чуулганы үр 

дүнд  Ханбогд сумын Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх 13 тэргүүлэх чиглэл бүхий үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө гарсан. Орон нутгийн залуусын оролцоо, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажил  

хэрэгжүүлсэн нь сайшаалтай. 

Хамгийн сүүлд ОНХНХ-ны баг орон нутгийн оролцогч талуудтай Ковид-19 цар тахлын талаар шуурхай хариу 

өгч ажилласан ба цар тахлаас үүдэн биечлэн уулзах боломж багасаж утсаар ярих утсаар ярих, видео хурал 

хийх нь нэмэгдсэн байна. ГТЗ, Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хамтарсан ажлын хэсэг хязгаарлалт  

тогтоосон үед цахимаар үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж биечлэн уулзах нөхцөлд зай барих дүрэм баримталж  

байна.  Нийгмийн эрүүл мэндийн бусад арга хэмжээний талаар 7.2.2-хэсгээс харна уу. 

6.6.2 Мэдээллийг ил тод болгох 

ОТ хамтрагч сумд болон бусад бусад оролцогч талуудад Нээлттэй өдөрлөгүүд, сар тутмын олон нийтийн 

мэдээллийн товхимол ба цахим хэлбэрээр мэдээлэл хүргэсээр байна. ОТ Өмнөговь аймаг, Ханбогд, 

Даланзадгад сумын ОТ-н салбар оффисуудын 117 байршилд 52,800 хувь орон нутгийн сонин тарааж, нийт 

5,341 хүнд биечлэн болон утсаар мэдээлэл өгчээ. Ж илийн турш 18,919 орон нутгийн иргэд багийн уулзалт, 

нээлттэй өдөрлөг, танилцах аялал, хамтын ажиллагааны уулзалт, салбар оффисын уулзалт зэрэг арга 

хэмжээнд оролцсон байна. 2019 оны 11 сараас хойш Орон нутгийн сониныг уншигчдад зориулан шинэчлэн 

сайжруулснаас гадна Манай ажлын үзүүлэлт тойм мэдээг үргэлжлүүлэн гаргаж байна. Сонины хамгийн 

сүүлийн дугаарт Ковид-19-ийн тархалтаас сэргийлэхэд чиглэсэн ОТ-н арга хэмжээний талаар нэмэлт 

мэдээллийг оруулжээ. 

6.6.3 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол 

Орон нутгийн иргэдийн гомдлыг ОТХАТ-ний ГҮҮ-ийн шаардлагын дагуу үргэлжлүүлэн хянаж байна. 2019 онд 

ОТ орон нутгийн иргэдийн 17 гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн нь 2018 оныхоос 6-аар нэмэгджээ (6.3-р 

Зураг). 2015 оноос хойш санал гомдлын тоо 3 дахин буурсан хэдий ч илүү нарийн төвөгтэй асуудлуудыг 

шийдвэрлэхэд илүү их цаг хугацаа, оролцоо шаардсан байна. 2019 онд замгүй газраар тээврийн хэрэгсэл 

жолоодсоноос үүссэн тоосжилт, тээвэр, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт нь гомдолд дахин давтагдсан 

асуудлууд байсан ба бүгдийг Орон нутгийн иргэдийн гомдол шийдвэрлэх журмын дагуу шийдвэрлэжээ.   

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувьд нэг сарын дотор 71% (12) гомдлыг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх эд 

төвөгтэй байдлаас нь шалтгаалж 5 гомдлыг 5-14 долоо хоногт шийдвэрлэсэн. Эдгээр гомдлыг дахин 

давтагдуулахгүй байх үүднээс олон талын багуудыг оролцуулах шаардлага гарсан байна (жишээлбэл 
ЭМААБОАБ, Худалдан авах ажиллагаа, логистик, Орон нутгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн хамтарсан ажлын 

хэсэг). 
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Зураг 6.3: 2015-2019 онд орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдол (Эх сурвалж: ОТ, 2020 оны 5 сар)  

2020 оны 1, 2-р улиралд хоёр гомдол хүлээн авсан. Үүний нэг болох хандив тусламж хүссэн өргөдлийг 

шийдвэрлэсэн бөгөөд замгүй газраар жолоодсонтой холбоотой хоёр дахь гомдлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж  
байна. Импортын тээвэрлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэрээт компанитай холбоотой энэ асуудлыг 2019 оны 5 -

р сард БОНХЗ анх мэдээлсэн24. ОТ энэ зөрчлийг гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагааны явцад III түвшний 

зөрчил гэж тодорхойлсон ба Орон нутгийн харилцаа, Худалдан авах ажиллагаа, Байгаль орчны хэлтсүүд 

шалгалт судалгаа хийсэн байна. Нийт засаж залруулах шаардлагатай 8 асуудал гарснаас Орон нутгийн 

иргэдийн оролцооны удирдамжийн талаар ОТ-н холбогдох хэлтсүүдтэй дотоод уулзалт зохион байгуулах, 

орон нутгийн иргэдтэй буруу ойлголцохоос сэргийлэх, тэдэнтэй хэрхэн харилцах талаар жолооч нарт сургалт 

явуулах зэрэг ажил үргэлжилж байна.   

Гүйцэтгэлийн стандарт 1-д гомдол барагдуулан механизм асуудлыг түргэн шуурхай шийдвэрлэхийг 

эрмэлзэх гэсэн шаардлага тавьдаг25. Хэдийгээр уг асуудлыг шийдвэрлэхэд ахиц дэвшил гарч байгаа ч энэ  

асуудал сүүлийн нэг жилийн хугацаанд тасралтгүй хөндөгдсөн асуудал болж байна.   

Цаашид авах арга хэмжээг авахдаа энэ гомдлыг дахиж гарахгүй байхаар, гомдол гаргагчийн сэтгэлд 

нийцүүлэн хаахад анхаарахыг БОНХЗ зөвлөж байна.     

6.6.4 Гурван талт зөвлөл  

ГТЗ  Гэрээний дагуу ажиллаж байна (2017-2024). ХДХЗО-ны үйл явц дуусаж, нөхөн олговор олгох үйл явц, 

Ундай голын холбогдолтой гомдлуудыг хааснаас хойш (2019 оны 3-р сар) ГТЗ-ийн үйл ажиллагаа зөвлөлийн 

гишүүд, нарийн бичиг, зөвлөхүүдийн үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох үүднээс ГТЗ -ийн дүрмэнд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулан, гэрээний хэрэгжилтэд гол анхаарах хандуулж ажилласан байна. 2017 оны 5-р сард 

тохиролцсон тогтвортой амьжиргааны хөтөлбөрийн 75 амлалт, төслийн хэрэгжилт үргэлжилж байна.  Эдгээр 

үйл ажиллагааны хэрэгжилт 2020 оны 4 сард эхэлснээс хойш одоог хүртэл 50% -тай байна. ГТЗ Ковид-19-

ийн үеэр ч шинэ арга барилаар үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байгаа нь сайшаалтай юм.    

Нөхөн олговрын нэхэмжлэлийн хороо (хамгийн сүүлд ГТЗ -ийн дор үйл ажиллагаа явуулж байсан) 2019 оны 

3-р сарын 30-нд хаагдсан ба ГТЗ шинээр гомдол хүлээн авахаа зогсоохыг зөвшөөрч баримт цуглуулах  

хамтарсан баг бүх нэхэмжлэлд үнэлгээ хийсэн. Ханбогд сумын бүх малчин өрх хороонд нэхэмжлэл гаргасан 

ба нийт 232 нэхэмжлэх ирснээс 157-г баталж 75-г цуцалжээ.  Цаашид ирэх гомдлыг ОТ-н гомдол барагдуулах  

механизм эсвэл ГТЗ-өөр дамжуулан хүрээн авна. 6-4 - р зурагт батлагдсан нэхэмжлэхийн ангиллыг 

харуулав. 

******* 
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Зураг 6.4: Нөхөн төлбөрийн нэхэмжлэхийн байдал (2017-2020) (Эх сурвалж: OT, 2020 оны 5 

сар) 

6.6.5 Оролцоонд тулгуурласан байгаль орчны хяналт шинжилгээ 

ГТЗ-ийн үйл ажиллагааны үр дүнд 2017 оны 11-р сард 26ОТБОХШ-ний хөтөлбөрийг хариуцан хэрэгжүүлэх 

үүрэг бүхий Мөнх Ногоон Галба (МНГ) ТББ байгуулагдсан. Тус ТББ, түүний гишүүд зорилгынхоо дагуу 

амжилттай ажиллаж,2019 оны 12-р сард жилийн үйл ажиллагаагаа дүгнэх хурал зохион байгуулжээ. Хуралд 

66 малчин нийт 82 хүн оролцсоноос гадна ГТЗ уригдсан.  Хуралд дараах танилцуулгууд хийгдсэн: МНГ ТББ 

ОТБОХШ-ний үр дүн, жилийн тайлангаа танилцуулсан бол МУ-ны ШУТИС-иас оролцсон мэргэжилтэн усны 

сэдвээр малчдын асуулт, хариултын хэсгийг удирдан чиглүүлсэн байна. Мөн ОТБОХШ-ний хөтөлбөрт 

оролцогчдод усны мониторинг, үр ашигтай хэрэглээний талаар сургалт явуулжээ.   

 2017 оноос хойш усны мониторингийн хөтөлбөрт хамрагдах байдал эрс нэмэгдсэнээс (2020 онд 85 

оролцогч) үүдэн ОТБОХШ-нд оролцогчдын бүлгийн тоо өсөх хандлагатай байна. Оролцогчдын тоо 2020 онд 

101-т хүрсэн байна (амьтан, ус, хайлаас мод, бэлчээрийн мониторинг) . Чиглэл тус бүрээр дүгнэвэл: 

✓ 2019 оны 10 сараас 2020 оны 5 сар хүртэл малчдын худгуудад сард 10 удаа хяналт шинжилгээ хийж, 

гүний худгийн усны түвшинд улирал тутам хэмжилт хийсэн. Ундны усны чанарын дээжийг шалгасан ба 

лабораторийн шинжилгээгээр усны чанарт хэлбэлзэл гараагүй байна.   Усны чанарын шалгалтын үр 

дүнг орон нутгийн сониноор дамжуулан сар бүр мэдээлж, усны ОТБОХШ-ний тухай видео бичлэгийг 

олон нийтийн сүлжээнд байрлуулсан нь 6800 хандалт авчээ. ОТБОХШ-ний усны мониторингийн үр дүнг 

ОТ-н өөрийн хэмжилтүүдэд нийцүүлсэн. 

✓ Хайлаас модны хяналт шинжилгээнд дөрвөн малчин оролцож байна. Ундай голоос 120 км зайд хайлаас  

модны есөн хувь (320 мод) үхсэн талаар мэдээлсэн, шалтгааныг судлахаар төлөвлөж байна.  

✓ Амьтдын хяналтыг 16 малчин тус бүр нь 100 км радиус газар нутагт гүйцэтгэж байгаа ба Ханбогд сумын 

нутаг дэвсгэрийн 30% нь хамрагдаж байна. Хулан (зэрлэг адуу), хар сүүлт зээр, аргаль (зэрлэг хонь), 

янгирт мониторинг хийж байгаа боловч мониторинг хийх зорилтот тоо хараахан гүйцээгүй байна.  

Малчдын хяналт шинжилгээнд оруулж буй хувь нэмрийн талаар сонин хэвлэл, олон нийтийн сүлжээнд 

гэрэл зураг бүхий нийтлэл хэвлүүлэх зэргээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр амжилттай сурталчилж 

байна.  

✓ Ханбогд сумын 8 талбайн бэлчээрийн хяналт шинжилгээнд 8 малчин оролцож байгаа ба талбайн 72% -

д бэлчээрийн нөхцөл байдал сайн байгаа гэж мэдээлжээ.  

✓ 2020 оны 5-р сараас эхэлж Ханбогд сумын 5 байршилд DustTrak DRX 8533 бодит цагийн аэрозол 

монитор ашиглан тоосны хяналт шинжилгээ хийж байна.   

✓ ТББ байгуулагдсан цагаас эхлэн 7 ийм төсөлд оролцсон 118 өрхийн амьж иргааг дэмжих боломжийг 

бүрдүүлжээ (тоос цуглуулагчийн хэмжигч гагнах ажил, үерийн дараах цэвэрлэгээ хийх ажил гэх мэт)  

ОТБОХШ-нд оролцогчид, МНГ ТББ, OT-ийн мэдээллийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, ТББ-ын зорилтод 

нийцүүлэн мэдээлэл солилцох, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хүчин чармайлтыг БОНХЗ үнэлж байна.   

******* 
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  ТББ-ын засаглалын өөрчлөлтийн талаар өмнөх аудитын тайланд тайлбарласан болно (тайлан: 13 -391-H13 Өөрчлөлт 
0 - 2018 оны 7-р сар-ыг үзнэ үү). 
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Замгүй газраар машин жолоодож байгаатай холбоотой дахин давтагдаж буй гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд 

илүү хүчин чармайлт гарган ажиллах, холбогдох гэрээт компани, ОТ-н дотоодын багууд, гомдол гаргагчтай 

хамтран шийдэлд хүрэх өөр хувилбаруудыг туршиж үзэхийг БОНХЗ санал болгож байна.  

6.7 БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 

Бүс, орон нутгийн хөгжил нь ОНХ-ны багийн үндсэн чиг үүргүүдийн нэг бөгөөд энэ чиглэлийн ихэнх үйл 

ажиллагаа Өмнөговь аймгийн Хамтын ажиллагааны гэрээгээр дамжин хэрэгждэг ба уурхай үйл ажиллагаа 

явуулж буй Өмнөговь аймаг, түнш сумдын орон нутгийн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл 

ажиллагаагаар дэмжигдэж байдаг.  

ОТ, Өмнөговь аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумдын  (хамтад нь Түншлэгч сумдууд гэх) 

хооронд байгуулсан Хамтын ажиллагааны гэрээг (ХАГ) ОТ-ийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Монгол Улсын 

ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 2015 оны 4-р сард байгуулсан. Энэхүү гэрээнд эдийн засгийн өргөн 

цар хүрээтэй хөгжил, нийгмийн дэд бүтэц, соёлын өвийг сурталчлах, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр 

уурхайн үйл ажиллагаа явуулах хугацаанд ОТ ба түншлэгч орон нутаг хэрхэн хамтарч ажиллахаа 

тодорхойлсон. Гэрээний дагуу ОТ жил бүр 5 сая ам.долларыг Хөгжлийг дэмжих санд (ХДС) хандивлах үүрэг 

хүлээсэн бөгөөд тус сангийн үйл ажиллагааг Харилцааны  хороо, ХДС-ийн удирдах зөвлөл удирддаг. 

Говийн Оюу Хөгжлийг дэмжих сан нь Өмнөговь аймаг болон түншлэгч сумдын нийгмийн дэд бүтцийн 

төслүүд, тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан санхүүжилт бүхий ХАГ -ний гол 

хэрэгсэл юм. Тус сан хуримтлуулсан туршлагадаа үндэслэн үйл аж иллагаагаа улам сайжруулан ажилладаг. 

Бүс, орон нутгийн хөгжилд хүрэх арга хэлбэрийг орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах загвараар 

хэрэгжүүлж, орон нутгийн иргэдийн хариуцлага/өөриймсөг хандлагыг нэмэгдүүлж, хараат байдлыг 

бууруулан ОНХ-ны мэргэжилтнүүдийн үүргийг хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчээс дэмжлэг үзүүлэгч рүү шилжүүлэх  

зорилго агуулж байна. 

Оролцогч түнш байгууллагууд хамтран хөгжлийн стратеги боловсруулах зорилгоор ОТ ХХК, орон нутгийн 

удирдлагын төлөөллөөс бүрдсэн ‘Түншлэлийн хороо’ -г байгуулсан. 

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь Үйл ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлууд 

болох шилжилт хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө 27 -өөр дамжин хэрэгжих хүн амын шилжилт  

хөдөлгөөний менежмент  (ШХМТ), Хөдөлмөрийн удирдлагын төлөвлөгөө28 болон Орон нутгийн иргэдийн 

эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын удирдлагын төлөвлөгөөтэй (ОНИАААБМТ)29 шууд 

холбоотой юм. Эдгээр төлөвлөгөө нь төлөвлөгдөөгүй хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах, хүлээн 
авагч орон нутгуудад хүн амын өсөлтийг даван туулахад нь туслах, бүс нутаг, орон нутгийн хөгжлийг дээд 

зэргээр нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжихэд чиглэгдсэн.  

6.7.1 Хамтын Ажиллагааны Гэрээ (ХАГ) 

Говийн Оюу ХДС-ийн үйл ажиллагааны тоймыг 6.6-р зурагт үзүүлэв 30. Тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ  

оруулах, хамтын үнэ цэнийг бий болгох зорилтын хүрээнд тус сан энэ хугацаанд 22.7 сая ам.долларын 

хөрөнгө оруулалт хийжээ. Санхүүжилтийн дийлэнх хувийг Даланзадгад, Ханбогд сумдын нийгмийн дэд 

бүтцэд оруулсан бол 2016 оноос хойш тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд оруулах хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэж байна.  

******* 
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Шилжилт хөдөлгөөний менежментийн төлөвлөгөө – баримт бичгийн №. OT -10-PLN-0007-E, v.2.1.  

28 
 Хөдөлмөрийн менежментийн төлөвлөгөө – Баримт бичгийн № HR-10-PLN-0001-E, v.1.4. 

29  
Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын менежментийн төлөвлөгөө - Баримт бичгийн №. OT-
10-PLN-0001, хувилбар 1.2. 

30
  Сангийн бүтэц, үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, жилийн тайлангуудыг  http://www.goviinoyu.mn цахим 

хуудаснаас авна уу.  

http://www.goviinoyu.mn/
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Зураг 6.5: ХДС-гийн үйл ажиллагааны тойм (2015-20) (Эх сурвалж: ОНХНХ, 2020 оны 5-р сар) 

ХДС-гийн нийгмийн дэд бүтцийн төслүүдийн31 үйл ажиллагааны жилийн ГҮҮ-ийн үнэлгээгээр ХДС-гаас  

санхүүжилт авч буй төслүүд ерөнхийдөө төлөвлөсөн зорилтдоо нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Гэхдээ хүний нөөцийн хангамж, төслийн үйл ажиллагаанд зарим нэг ялгаатай байдал ажиглагдсан. 

Хэрэгжүүлж дууссан 16 төслөөс 9 нь хамгийн дээд хүчин чадлаар ажиллаж, 5 нь хүчин чадал хэтэрсэн 

(цэцэрлэг, сургуулийн хамрагдалт >100%) байдалтай ажиллаж байгаа бол Ханбогд сум дахь Малын эрүүл 

мэндийн төв мэргэжлийн боловсон хүчин ирэхийг хүлээж үйл ажиллагаа явуулахгүй байна.  Энэ ялгаа зөрүүг 

шийдвэрлэх арга хэмжээ авч байгаа бөгөөд тухайлбал Малын эрүүл мэндийн төвийг Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний байгууллагын дэргэд, түүний санхүүжилт хүний нөөцөд түшиглэн ажиллуулах тохиролцоо 

хийж байна.   

ХДС-ийн бүх үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ажил Ковид -19-ын хязгаарлалт болон удахгүй 

болох сонгуулиас шалгааж 2021 он хүртэл хойшилсон хэдий ч энэ нь ХАГ-ний 3 жилд тутамд үнэлгээ хийх 

гэсэн шаардлагад нийцэж байгаа юм. БОНХЗ энэ үнэлгээний үр дүнг хүлээж байгаа бөгөөд э нэ үнэлгээгээр 

яагаад төслүүд хэтэрсэн хүчин чадлаар эсвэл дутмаг нөөцөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар гүнзгий 

дүн шинжилгээ/сургамж өгнө гэж найдаж байна.  

Одоогийн байдлаар Говийн Оюу Тэтгэлэгт 84 хүн хамрагдаад байгаа ба  ЕБС-ийн ахлах ангийн манлайлагч 

сурагчдыг дэмждэг Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт Өмнөговь аймгийн   215 оюутан хамрагдаад байна  

6.7.2 Шилжилт хөдөлгөөн  

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг удирдах арга хэмжээтэй холбоотой ямар нэг зөрчил гараагүй. Шилжилт  

хөдөлгөөний удирдлагын төлөвлөгөө (ШХМТ)-г 2020 оны 3-р сард шинэчлэн баталсан. Удирдлагын гол 

хяналт нь (i) ажилд авах, худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах (ii)  

хувьсан өөрчлөгдөж буй орон нутгийн хүн, түүний дотор төлөвлөөгүй шилжилт хөдөлгөөнд хангалттай 

үйлчилгээ үзүүлэх нийгмийн дэд бүтэц, үйлчилгээнд хувь нэмэр оруулах гэсэн 2 үндсэн ангилалд багтаж 

байна. 

Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлт, худалдан авах ажиллагааны ажлын хэсгүүд (ОНХЭАХ, ОНХАААХ)  

идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж улирал бүр хуралддаг. Ковид-19-ийн улмаас 2020 оны Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг хойшилсон хэдий ч ОНХЭАХ Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн стратеги, Үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байгаа. ОНХАААХ-ийн хувьд 2019 онд 141 сая ам.долларын 

худалдан авалт хийсэн нь зорилтын 99% байсан бөгөөд үндэсний ханган нийлүүлэлтийн 24%-ийг Өмнөговь 

аймгийн 87 орон нутгийн бараа үйлчилгээ ханган нийлүүлэгчээс ОТ-д нийлүүлжээ. 2020 онд 151 сая ам. 

долларын худалдан авалт хийхээр төлөвлөсөн ба эдгээрт 3 ба 4-р улиралд төлөвлөсөн томоохон арга 

хэмжээнүүд хувь нэмэр оруулна. 2020 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар ОТ ХХК-д Өмнөговь аймгийн 3031 

ажилтан  уул уурхай болон ашигт малтмалын бус ажлын талбарт бүх түвшний ажлын байранд ажиллаж  

байгаа нь нийт ажиллагсдын 25.4% -ийг эзэлж байна. 
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ОТ-н ОНХНХ-ны багийн БОНХЗ-д зориулсан мэдээлэлд дурдсан (2020 оны 5-р сар)  
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Түншлэлийн хороо 2019 оны 5-р сард хуралдаж, Ханбогд сумын 15 жилийн мастер төлөвлөгөөг хянаж 

шинэчлэх Санамж бичиг32 байгууллаа.  Санамж бичгийн зорилго нь зах зээлд суурилсан, бизнес эрхлэлт, 

эдийн засгийн хувьд төрөлжсөн хот суурин бий болгох мастер төлөвлөгөөг 2020 оны 2-р улиралд багтаан 

боловсруулах явдал юм.  Энэхүү санамж бичигт ХОГ, ХАГ-нд заасан орон нутгийн удирдлага бүхий хөгжлийн 

төлөвлөлтийн талаарх амлалтуудын тусгаснаас гадна төлөвлөгөөг боловсруулахад ОТ-н зүгээс санхүүжилт 

олгох, төлөвлөгөөг хамтран хэрэгжүүлэх хүсэлтэд хариу өгсөн. 

2019 оны 12-р сарын байдлаар Ханбогд суманд бүртгэлтэй хүн амын тоо 7,886 байгаа нь сүүлийн хэдэн 

жилийн өсөлтийн хурд жигд байгааг харуулж байна. Хүн амын статистик, дроноор авсан зургаар Ханбогд 

сум руу орж гарч байгаа шилжилт хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийж байна. Үндэсний статистикийн хороо, 

НҮБ-ын Хүн амын сангаас бэлтгэсэн Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгааг 2019 оны 

шинэчлэн гүйцэтгэж нийгэм эдийн засгийн өргөн хүрээний дүн шинжилгээ хийсэн . 2008-18 он хүртэл 10 

жилийн хугацаанд гарсан гол өөрчлөлтүүдийг 6.8-р зурагт харуулав. Судалгааны тайланг цахимаар болон 

Монгол хэл дээрх хэвлэмэл хэлбэрээр олон нийтийн хүртээл болгосон байна.  

 

Зураг 6.6: Өмнөговь аймгийн Нийгэм- эдийн засгийн суурь судалгаа, гол өөрчлөлтүүд 2008-18 

(эх сурвалж: ОТ ) 

 

6.8 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД 

 ОТ-н ажилчид, гэрээт компаниудын ажилтнуудын дунд Ковид-19-ийн батлагдсан, сэжигтэй тохиолдол 

гараагүй ба ОТ орон нутгийн холбогдох байгууллагад олон нийтийн эрүүл мэндийн чиглэ лээр дэмжлэг 

үзүүлж ирсэн. Бүх дэмжлэг туслалцаа Монгол улсын Засгийн газар болон Ковид-19 хариу арга хэмжээ авах 

үүрэг бүхий агентлагуудын шаардлагад нийцсэний дээр Засгийн газрын удирдамжийг чанд дагаж  

мөрдсөнөөс гадна Орон нутгийн харилцааны менежерүүдэд аймаг сумын Онцгой комисстой холбоо тогтоож 

ажиллах үүрэг өгөх замаар гадны талуудтай харилцах, хамтран ажиллах ОТ Бизнесийн тогтвортой байдлын 

удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилласан. Түүнчлэн ОТ ХХК халдвар хил дамжиж орж ирэхээс 

сэргийлэх зорилгоор баяжмал тээвэрлэлт, тээврийн жолооч нарт тодорхой шаардлага тавин хэрэгжүүлж  

байна.  

2, 3-р сард холбогдох байгууллагуудад яаралтай хариу арга хэмжээ авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 

хандив өгсөн бол (А шатны арга хэмжээ), бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах, сэргээх/дасан зохицоход 

үзүүлэх дэмжлэгийг (В шатны арга хэмжээ) 4,5-р саруудад үргэлжлүүлсэн. А үе шатанд Өмнөговь, Ханбогд 

аймгийн Онцгой комисст бэлэн мөнгө, эд материалын хандив өгч, ГСК хилийн боомт дахь хорио цээрийн 

станцад дэмжлэг үзүүлэх, Даланзадгад, Ханбогд сумын эмнэлгүүд болон орон нутгийн ахмадуудад 

ХХХ/эрүүл ахуйн хэрэгслийн тусламж үзүүлэв.  Б үе шатанд ОНХНХ-ын баг Өмнөговь аймгийн эмнэлгийн 

бэлэн байдал (төрөх тасгийн тусгаарлалт орно) Ковид -19 молекулын шинжилгээ, хязгаарлалт, хавьтлыг 

хянах, эмчлэх чадавхыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Рио Тинто-оос нэмэлт санхүүжилт хүсэж 
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 Ханбогд сумыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний санамж бичгийг Барилга хот байгуулалтын яам, Өмнөговь аймаг, 
Ханбогд сумын хооронд байгуулсан. 



“ОЮУ ТОЛГОЙ” уурхайн төсөл 

БОНХЗ-ийн баримт бичигт суурилсан аудитын тайлан – 2020 оны 5-р сар 

 

 

Баримт бичгийн дугаар. P0014282-2-H1 Хувилбар.3 -2020 Хуудас 61 

 

байна.  Эдийн засгийг сэргээх дэмжлэгэд дотоодын ханган нийлүүлэгчдийн ХХХ үйлдвэрлэлийг дэмжих үйл 

ажиллагаа багтсан.   

Түүнчлэн ХДС Ковид-19-ийн эсрэг авах хариу арга хэмжээг дэмжих зорилгоор Өмнөговь аймаг (200 сая 

төгрөг), Ханбогд суманд (100 сая төгрөг) хандив өргөсөн явдал нь ОТ-н нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах  

чиглэлээр нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж буй сайшаалтай үйл явдал юм.  Ковид-19-тэй холбоотой эрүүл 

мэндийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлснээр ГТЗ -ийн гэрээний дагуу сургалтын төлбөрийн 

тэтгэлэг авдаг малчин өрхийн 60 оюутан Ханбогд сумын иргэдэд амны хаалт хандивлах ажлыг зохион 

байгуулсан.   

Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагааны хувьд ХДС-гийн санхүүжилттэй эрүүл мэндийн 

хөтөлбөрүүд 2019 онд илүү амжилттай хэрэгжсэн ба жишээ нь эмэгтэйчүүд, залуучуудад чиглэсэн олон 

жилийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлж, Мандал-Овоо сумын эмнэлгийн барилгын ажил, Ханбогд 

дахь залуучууд, өсвөр үеийнхэнд ээлтэй эмнэлэг 1288 залууст үйлчилгээ үзүүлж,  Ханбогд дахь Замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын санаачилгад 1,556 хүн оролцжээ.   

Салхин цэцэг, БЗХӨ-өөр халдварлагсдын тоо 2019 онд 77%-иар өссөн байна ОТ-н мэдээлснээр ХДС-гийн 

санхүүжилттэй Цагаан хадны эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн э рүүл мэндийн үзлэгээр 

БЗХӨ-ний тохиолдлуудыг илрүүлсэн байна  Энэ үр дүнд тулгуурлан 2020 оны хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд 

Цагаан хадны хүн амыг (хөдөлгөөнт болон Ханбогд сумын харъяат бус) дэмжих зорилгоор дараах ажлуудыг 

багтаасан нь сайшаалтай юм. Үүнд: Цагаан хадны нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах, зайлшгүй 

шаардлагатай эм, тоног төхөөрөмж худалдан авах; Ханбогд сумын 5 багийн эмч нарт БЗДХ-ын үйлчилгээ  

үзүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх замаар Ханбогдын сум дундын эмнэлэгт үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг 

сайжруулах зэрэг багтсан.  Энэ нь хөтөлбөр үр дүнтэй хэрэгжиж байгааг харуулж байна.  

6.9 АЖИЛЧДЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА 

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ХАБЭМҮ-ний 18001 стандарттай нийцүүлэн ОТ-н ЭМААБООН-ийн 

удирдлагын системийн дагуу зохицуулдаг. Ажлын байрны ерөнхий эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг БОНМТ, 

дагалдах баримт бичигт тусгасан байна. Элемент 3 - Аюул ба 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 тодорхойлно. ЭҮХШҮТ-ний тайланг 2019 онд шинэчлэн боловсруулсан.  

Гэрээт компаниуд өөрсдийн аюулгүй ажиллагааны багтай байх шаардлагатай.  Аюулыг илрүүлэх, эрсдэлийн 

удирдлагын журмуудыг боловсруулж, эрсдэл өндөртэй үйл ажиллагаануудыг хамарсан аюулгүй 

ажиллагааны журмуудыг баримтжуулсан. Тавьсан зорилтууд биелж байгаа эсэхийг үнэлэх, хүний нөөцийн 

сургалт, гэрчилгээжүүлэлт, тоног төхөөрөмжийг шалган баталгаажуулах үнэлгээ, үзлэг шалгалтууд хийгдэж 

байна.  Стандартуудын хэрэгжилтийг үнэлэх дотоод аудит хийдэг.   

2019 онд Төсөл нийт 34,209,153 хүн цагийн ажил бүртгэсэн байна. Үйл ажиллагааны эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдлын ерөнхий гүйцэтгэлийг хэмжихэд Бүх бэртэл гэмтлийн давтамжийн үзүүлэлт (ББГДҮ)-ийг ашигладаг. 

ОТ-ийн 200,000 хүн/цаг тутамд ногдох ББГДҮ 0.16 байсан нь 200,000 хүн/цаг тутамд 0.21 -с ихгүй байх  

уурхайн зорилтот түвшнээс доогуур байгаа юм. Энэхүү статистик үзүүлэлт нь ОТ Рио Тинто дотор хамгийн 

найдвартай ажиллагаатай уурхайн нэг болохыг харуулж байна. 2019 онд амь нас эрсэдсэн осол гараагүй 

боловч амь нас эрсдэж болзошгүй байсан осол 6 гарсан байна. Эдгээрт тээврийн хэрэгсэл 

мөргөлдсөн/онхолдсон осол (2), энерги хяналтгүй чөлөөлөгдсөн (1), налуугийн ну ралт (1), өндрөөс унасан 

(1), цахилгаан гүйдэлд өртсөн осол (1) байсан. Энэ бүх осол зөрчлийн цахилгаан гүйдэлд өртсөн осол гүний 

уурхайд, бусад нь ил уурхайд гарчээ. 2019 онд болзошгүй осол, гэмтлээс гадна хөдөлмөрийн чадвар түр 

алдсан гэмтэл ес бүртгэгдсэн.  

ОТ нь ISO 14001, ХАБЭАҮЦ 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) Safety 

Maturity Model (SMM)-г шинээр баталсан. ААТЗ хөтөлбөр нь аюулгүй ажиллагааны менежментийг 
стандартчилж байгууллагын хэмжээнд үнэлгээ, сургалтыг харьцуулах боломжийг олгодог. Дотоод 

менежментээс гадна ОТ нь 21 аймгийн салбарын 71 албан ёсны улсын байцаагч, бусад төрийн өмчит 

байгууллага, хувийн хэвшлийн 180 гаруй төлөөлөгчидтэй эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, орчны талаар уу лзалт 

байгуулжээ. Эдгээр уулзалт нь ОТ-н ЭМААБО-ний удирдлагын стандартыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа талаар 

шилдэг туршлагаас хуваалцах, газар дээр нь туршлага судлах зорилготой байв. Мөн 2019 онд Оюу Толгой 

компани нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжлийн соёлыг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран 
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ажиллахаар Монголын Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал, Эрүүл Мэндийн Мэргэжлийн Холбоотой 

(МХАБЭММХ) хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурсан байна.  

Ажилчдын аюулгүй байдалд тулгарч буй хамгийн том эрсдэл бол Ковид-19-ийн халдвар юм. Төслийн 

ажилчид давчуу байранд байрладаг бөгөөд ажлын орчин ч мөн ихэвчлэн хязгаарлагдмал орчинд байдаг. ОТ 

компани 2020 оны 1-р сараас хойш Ковид-19-ийн бэлтгэл, удирдлагын чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байна. 

2019 онд халдварт өвчний олон улсын мэргэжилтэнтэй хамтран цар тахлын удирдлагын хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийсэн. Үнэлгээг ОТ компанийн Халдварт өвчний удирдлагын төлөвлөгөөний дагуу явуулсан. 2019 

онд улаан бурхан өвчний тохиолдол гарахад энэхүү төлөвлөгөөг бодитоор хэрэгжүүлж туршиж үзсэн байна.  

Халдварт өвчний удирдлагын журамд Ковид-19-д хариу арга хэмжээ авах үндсэн үйл явцыг агуулсан 

(илрүүлэх, хянах, тусгаарлах). Дэлхий нийт Ковид-19-ийн талаар илүү их туршлага хуримтлуулахын хэрээр, 

мөн Монгол Улсын Засгийн газрын өгсөн чиглэл, ДЭМБ болон бусад эрүүл мэндийн байгууллагуудын 

удирдамжийн дагуу нийтийн тусгаарлалт болон бусад хяналтыг тусган журмуудыг улам боловсронгуй болж  

байна.  

ОТ  уурхайн талбай, Улаанбаатар, Ханбогд, Даланзадгад дахь оффисуудад хяналтын олон арга хэмжээ 

хэрэгжүүлж ирсэн. Эдгээр нь зай барих, хувийн хамгаалах хэрэгслийг заавал хэрэглэх зохицуулалтуудыг 

багтаасан. Уурхайн талбайн хариу арга хэмжээ авах багийг 2020 оны 3-р сард томилсон ба тус баг хяналтын 

арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж буй эсэхийг шалган баталгаажуулах үүрэгтэй.  
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6.10 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

Орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлын эрсдэл, удирдлагын арга хэмжээг байгаль орчны болон ХАБЭА-н 

удирдлагын хэд хэдэн төлөвлөгөө, журамд тусгасан бөгөөд гол арга хэмжээг ОНИАААБМТ-нд тоймлон 

оруулжээ. ОНИАААБ-ын удирдлагын хөтөлбөрт орон нутгийн иргэдэд мэдлэг олгох сургалт, орон нутгийн 

хүн амын хувийн аюулгүй байдалд тавих  хяналт ордог. Нутгийн иргэдэд нөлөөлж болзошгүй аюулгүй 

байдлын эрсдэл нь ЭМААБОАБ, ОНХНХ-ын хэлтсийн хамтын үүрэг хариуцлага юм.  

Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) Онцгой байдлын төлөвлөгөөг 2019 онд шинэчилсэн.  Нөлөөлөлд 

өртөж болзошгүй бүсэд 13 өвөлжөө, 5 малчин өрх байгаар тогтоосон нь 2018 оны дүгнэлттэй нийцэж байгаа 
ба 2020 оны 4-р сарын байдлаар эдгээр өрх нөлөөлөлд өртөж болзошгүй бүсэд хэвээр байна. Үерийн бүсэд 

байрлах дөрвөн худгийг 2019 оны 4-р сараас эхлэн “Мөнх ногоон галба”ТББ-ийн усны мониторингд 

хамруулсан Мониторингийн үр дүнг тус дөрвөн худгийг эзэмшигч/ашиглагчид болон ГТЗ -т танилцуулсан. 

Эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийн нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд хохирогчдод анхан шатны тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн ажилтнуудын мэдлэг чадвар сайжруулах сургалтад хамруулах, гэр бүлийн 

болон жендерт  суурилсан хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст зориулсан нэг цонхны үйлчилгээ бий болгох; 10 

эмэгтэйд хамгаалал, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх; Аюулгүй сургууль санаачилгыг (Ханбогд сумын 1 -р 

сургуулийн санаачилсан сурагчдад зориулсан жендерт  суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
сургалт) үргэлжлүүлэх зэргээр жендерт  суурилсан болон гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, 

хариу арга хэмжээ авах ажлыг сайжруулсан. ОТ аймгийн хэмжээнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх олон 

салбарын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн зохицуулах хороо байгуулах, тус хорооны гишүүдийн гэр бүлийн 

хүчирхийллийн тухай хуулийн талаар мэдрэмжийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.  Мөн энэ нь дээрх 

туршлагыг ОТ-д түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр Цагдаагийн ерөнхий газар, Өмнөговь аймгийн удирдлагатай 

хамтран ажиллахад тус дөхөм болсон.   
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7 СОЁЛЫН ӨВ 

Соёлын өвийн менежментэд ОТ-н Соёлын өвийн удирдлагын төлөвлөгөө33  (СӨМТ), ОТ болон гэрээт 

компаниудын бүх үйл ажиллагаанд хамаарах Соёлын өвийн дурсгалт зүйл олдсон тохиолдолд баримтлах  

журам, Газар хөндөх журам (OT-10-E9-PRC-0003-E) зэргийг багтаасан Соёлын өвийн удирдлагын систем 

(СӨМС) -ийн журмуудыг удирдлага болгоно.  

Соёлын өвийн хөтөлбөрийг газар дээр нь хэрэгжүүлэх үндсэн үүргийг Орон нутгийн иргэдийн туслалцаа, 

түншлэлийн менежер хариуцдаг бөгөөд соёлын өвийг бодитоор хамгаалах, соёлын өв бүхий талбайн хяналт 

шинжилгээг үргэлжлүүлэх, нутгийн уламжлал, арга хэмжээнд хувь нэмэр оруулах үүрэгтэй Орон нутгийн 

харилцааны ажилтнууд дэмжлэг үзүүлдэг. ОННГ-ийн баг үндэсний түвшний соёлын өвийн мэргэжилтнүүд 

(Монголын Шинжлэх ухааны академи), аймаг, иргэний нийгэм, Харилцаа холбооны хороо, ХДС-гийн 

төлөөлөгчидтэй нягт хамтран ажиллаж соёлын өвийн холбогдолтой ажлыг хэрэгжүүлдэг. Хамтын 

ажиллагааны гэрээний 7-р хавсралтад (Үндэсний түүх, соёл, аялал жуулчлал) ОТ компани болон орон 

нутгийн засгийн газрын агентлаг хоорондын соёлын өвийн талаар хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг 

тодорхойлсон. СӨМТ-ний 2 жил тутмын үнэлгээг 2018 оны 3-р улиралд хийсэн. 

Соёлын өвийн хөтөлбөр нь СӨМХ ГҮҮ-ийн дагуу соёлын өвийн зөрчилгүй хэвээр байна. 2019 оны 10 сарын 

1-нээс 2020 оны 5-р сар хүртэлх хугацаанд Соёлын өвийн баг 33 газар хөндөх зөвшөөрөл баталж (29 цахим), 

8 малчинтай уурхайн талбай хүрэх түр замтай холбоотой асуудлаар уулзалт хийж, соёлын өвийн дурсгалт 

зүйл олдсон тохиолдолд баримтлах журмын талаар 29 танилцуулга хийж, уг журмын талаарх с ургалтын 

багцыг шинэчилжээ.   

2019 онд Өмнөговь аймгийн Соёлын жилийн хүрээнд аймгийн музейгээс гадна ХДС-гаас  7 сумын 16 төслийг 

санхүүжүүлсэн. Соёлын өвийн энэхүү сурталчилгаанд 14,000 орон нутгийн иргэдэд хүрчээ. Даланзадгад 

дахь Өмнөговь аймгийн музейн барилгын ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай байгаа ба 2020 оны 3-р улиралд 

дуусна.  Ханбогд сумын Ахмадын холбоо нь уламжлалт мал аж ахуйн мэдлэгийг залуучуудад өвлүүлэх 

үлдээх дэмжлэгээ үргэлжлүүлж, 38 ахмад 2,228 залууст  ганцаарчилсан сургалт явуулжээ. Ханбогд сумын 

нутаг дахь 57 соёлын өв бүхий талбайд тогтмол хяналт хийхэд нь зориулж 23 байгаль хамгаалагчид ХДС-

гаас санхүүжилт олгосон. Ханбогд сум 2020 оны 1-р сард Гурван мянган тэмээний баярыг зохион байгуулж  

нийт 250 хүн оролцсоноос 189 нь малчид байв.  

БОН-ийн 2019 оны жилийн тайланд СӨМТ-ний удирдлагын гол хяналт, Оюу толгойн СӨМТ-ний хяналт, 

гүйцэтгэлтэй холбоотой зөрчил гараагүй болохыг онцлон тэмдэглэсэн.  Төлөвлөгөөнд Ханбогд сумын шинэ  

музейн барилга баригдаж дуусахад Оюу толгойн загвар макетийг байрлуулах ажил тусгагдсан. 
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